ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ
Κεθάλαιο Α΄: Δπωνςμία – Έδπα κοποί – Μέζα- Πόποι
Άπθπο 1.
Ιδξύεηαη επηζηεκνληθό σκαηείν, κε θεξδνζθνπηθό, ζπιινγηθό όξγαλν ησλ Διιήλσλ
Δλεξγεηαθώλ
Δπηζεσξεηώλ,
κε
επσλπκία:
«ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ
ΤΛΛΟΓΟ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ».
Έδξα ηνπ πιιόγνπ νξίδεηαη ε Αζήλα.
Άπθπο 2.
θνπόο ηνπ πιιόγνπ είλαη:
1) Η πξναγσγή θαη βειηίσζε ηεο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο ησλ κειώλ ηνπ.
2) Η έγθαηξε θαη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο.
3) Η αλάπηπμε πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ.
4) Η ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο ηερληθήο θαη ηεο επηζηήκεο.
5) Η ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη ε ζπλεξγαζία κε ζεζκηθνύο θνξείο ζε ηερληθννηθνλνκηθά
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα.
6) Η πξναγσγή θαη εμύςσζε ηνπ πλεπκαηηθνύ, πνιηηηζηηθνύ, κνξθσηηθνύ, επηζηεκνληθνύ,
επαγγεικαηηθνύ θαη θνηλσληθνύ επηπέδνπ ησλ κειώλ ηνπ, ε επηθξάηεζε ηεο αμηνθξαηίαο
θαη ε ηήξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αμηνπξέπεηαο.
Άπθπο 3.
H πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πιιόγνπ ζα επηδηώθεηαη κε απόθαζε ησλ
αξκόδησλ νξγάλσλ ηνπ, κε θάζε λόκηκν θαη πξόζθνξν κέζν, θαη ηδηαίηεξα:
1 ) Με ηερληθέο εθδειώζεηο, ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα πνπ ζα απνβιέπνπλ ζηελ εμύςσζε
ηεο ζηάζκεο ηνπ επηζηεκνληθνύ θαη ηερληθνύ δπλακηθνύ ησλ κειώλ ηνπ.
2 ) Με ζπζηεκαηηθή ειεθηξνληθή απνζηνιή ειεθηξνληθνύ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ πξνο ηα
κέιε ηνπ.
3) Με ελεκεξσηηθέο εθδειώζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο γηα
ηελ ππεύζπλε θαη ζπζηεκαηηθή πιεξνθόξεζε ησλ ηδηνθηεηώλ θαη ησλ ρξεζηώλ ησλ
θηηξίσλ γηα θάζε ηερληθννηθνλνκηθό ζέκα πνπ αθνξά ζε ζέκαηα εμνηθνλόκεζεο
ελέξγεηαο ζηα θηίξηα.
4) Με ηελ εθπόλεζε κειεηώλ θαη πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
επηζηεκνληθήο γλώζεο θαη εκπεηξίαο ησλ ελεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ θαη ηελ πξνώζεζε
ηνπο ζηνπο αξκόδηνπο δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο.
5) Με ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπώλ πνπ ζα εμεηάδνπλ θαη ζα ζπληάζζνπλ πξνηάζεηο πξνο ηα
όξγαλα ηνπ ζπιιόγνπ ζε ζέκαηα πνπ ζα πξνθύπηνπλ ιόγσ κε εθαξκνγήο ή ζηξεβιήο
εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο κε ηνπο ελεξγεηαθνύο επηζεσξεηέο λνκνζεζίαο.
6) Με ηελ ζπγθξόηεζε επηηξνπώλ πνπ ζα εμεηάδνπλ θαη ζα ζπληάζζνπλ πξνηάζεηο πξνο
ηα όξγαλα ηνπ ζπιιόγνπ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ βειηίσζε ηεο ζρεηηθήο κε ηνπο
ελεξγεηαθνύο επηζεσξεηέο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο.
7) Με ηελ εγγξαθή ηνπ ζπιιόγνπ ζε δηεζλείο νξγαλώζεηο.
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Άπθπο 4.
Πόξνη ηνπ πιιόγνπ είλαη:
1) Σα δηθαηώκαηα εγγξαθήο ησλ κειώλ. Σν ύςνο ηνπ δηθαηώκαηνο εγγξαθήο θαζνξίδεηαη
από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
2) Οη ζπλδξνκέο ησλ κειώλ. Σν ύςνο ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο θαζνξίδεηαη από ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
3) Υνξεγίεο από ηνπο ρνξεγνύο ησλ ηερληθώλ εθδειώζεσλ, ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ησλ
ζπλεδξίσλ.
4) Έζνδα από ηελ ηζηνζειίδα θαη ην ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ πιιόγνπ θαη ινηπέο έληππεο
ή δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπιιόγνπ.
5) Γσξεέο ησλ κειώλ θαη άιισλ λνκηθώλ ή θπζηθώλ πξνζώπσλ.
6) Έζνδα από εθδειώζεηο ηνπ πιιόγνπ επηζηεκνληθνύ θαη θνηλσληθνύ ραξαθηήξα

Κεθάλαιο Β΄: Μέλη
Α΄ Δγγπαθή – Αποσώπηζη – Αποβολή
Άπθπο 5.
Γηθαίσκα εγγξαθήο σο κέιε ηνπ πιιόγνπ έρνπλ νη Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο πνπ έρνπλ
επηηύρεη ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνύληαη από ην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο θαη δελ
έρνπλ απσιέζεη ηελ άδεηά ηνπο κε βάζε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ
Ν.4122/2013 ή όπσο απηό έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη βξίζθεηαη ζε ηζρύ. Η ηδηόηεηα ηνπ κέινπο
ηνπ πιιόγνπ απνθηάηαη κε έγγξαθε αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ην Γ ηνπ
πιιόγνπ θαη θαηαβνιή ηνπ πξνβιεπόκελνπ δηθαηώκαηνο εγγξαθήο. ηελ αίηεζε
ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ αηηνύληνο θαη δειώλεηαη όηη
απνδέρεηαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ θαη ηηο λόκηκεο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο
πλειεύζεσο. Η αίηεζε ζπλνδεύεηαη από αληίγξαθν επηηπρνύο εμέηαζεο άδεηαο άζθεζεο
ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο. Δπαλεγγξαθή ζην ύιινγν κεηά από δηαγξαθή εγθξίλεηαη κόλν
ύζηεξα από απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Άπθπο 6.
Κάζε κέινο δηθαηνύηαη λα απνρσξήζεη από ηνλ ύιινγν κε έγγξαθε δήισζε ηνπ.
Τπνρξενύηαη όκσο λα θαηαβάιεη ηηο ηπρόλ, θαζπζηεξνύκελεο εηήζηεο εηζθνξέο ηνπ.
Άπθπο 7.
’Οζα κέιε επηδεηθλύνπλ πξάμεηο θαη γεληθά ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη αληίζεηε κε ηνπο
ζθνπνύο θαη ηηο επηδηώμεηο ηνπ ζπιιόγνπ (όπσο ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξεηαη
ν αζέκηηνο αληαγσληζκόο) ή παξαβηάδνπλ ην Καηαζηαηηθό ηνπ πιιόγνπ ή παξεκπνδίδνπλ
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ λόκηκσλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ δηώθνληαη πεηζαξρηθά.
Σν Γ.. θαιεί εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πξνο απνινγία ην πεηζαξρηθά
δησθόκελν κέινο ζηε Γ, ε νπνία είλαη θαη ε αξκόδηα γηα ηε δηαγξαθή ηνπ κέινπο.
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Άπθπο 8.
Γηαγξάθνληαη από ην κεηξών ηα κέιε πνπ απεβίσζαλ ή απνρώξεζαλ ή δηαγξάθεθαλ γηα
πεηζαξρηθνύο ιόγνπο ή απώιεζαλ ηελ άδεηα ηνπ Δλεξγεηαθνύ Δπηζεσξεηή κε βάζε ηα όζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ Ν.4122/2013 ή όπσο απηό έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
βξίζθεηαη ζε ηζρύ.

Β΄ Τποσπεώζειρ και Γικαιώμαηα Μελών.
Άπθπο 9.
Σα κέιε ηνπ πιιόγνπ νθείινπλ:
1) Να θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη ζθνπνί ηνπ θαη λα
ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ.
2) Να ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηηο απνθάζεηο ηεο Γ...
3) Να θαηαβάιινπλ ην δηθαίσκα εγγξαθήο θαη ηε ζπλδξνκή ζηνλ Σακία ηνπ πιιόγνπ.
Άπθπο 10.
Όια ηα κέιε ηνπ πιιόγνπ έρνπλ δηθαίσκα:
1) Να παξεπξίζθνληαη ζηηο Γ.. θαη λα ιακβάλνπλ ηνλ ιόγν θαη λα εθθέξνπλ ηηο
απόςεηο ηνπο ζε θάζε ζέκα.
2) Να κεηέρνπλ ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο ηνπ πιιόγνπ.

Άπθπο 11.
Όια ηα ηακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλα κέιε έρνπλ δηθαίσκα:
1) Να εθιέγνπλ.
2) Να εθιέγνληαη.
3) Να ςεθίδνπλ ζηηο Γ..

Άπθπο 12.
Σακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλα ζεσξνύληαη ηα κέιε πνπ δελ νθείινπλ εηζθνξέο θαηά
ηελ εκέξα ηεο Γ.. θαη ησλ αξραηξεζηώλ. Η εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ είλαη
δπλαηόλ λα γίλεη θαη ηηο εκέξεο δηεμαγσγήο ησλ Γ.. θαη ησλ αξραηξεζηώλ. Γηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηηο Γ.. θαη ζηηο αξραηξεζίεο έρνπλ θαη ηα λενεγγξαθόκελα κέιε.

3

Κεθάλαιο Γ΄: Όπγανα ηος
ςλλόγος - Απσαιπεζίερ
Άπθπο 13.
Όξγαλα ηνπ πιιόγνπ είλαη:
1) Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ Mειώλ,
2) Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή
3) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην
4) Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή
Α. Γενική ςνέλεςζη
Άπθπο 14.
Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ είλαη ην αλώηαην θαη θπξίαξρν όξγαλν ηνπ πιιόγνπ,
έρεη ηελ αλώηαηε επνπηεία θαη ηελ ηειηθή απόθαζε ζε θάζε ππόζεζε ηνπ πιιόγνπ,
ηδηαίηεξα δε:
1) Δθιέγεη ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη απαιιάζζεη απηά ή
κέιε ηνπο από ηα θαζήθνληα ηα νπνία έρνπλ.
2) Δγθξίλεη ή όρη ηνλ νηθνλνκηθό απνινγηζκό ηνπ Γ.. θαη απνθαζίδεη γηα ηελ απαιιαγή
ηνπο από ηηο επζύλεο ηνπο.
3) Απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή πεηζαξρηθώλ πνηλώλ ησλ κειώλ όπσο ην άξζξν 7 ηνπ
παξόληνο νξίδεη.
4) Σξνπνπνηεί ή ζπκπιεξώλεη ην Καηαζηαηηθό, θαη γεληθά απνθαίλεηαη γηα θάζε ζέκα
ηνπ πιιόγνπ.
Άπθπο 15.
Η Γ.. ζπγθαιείηαη ζηελ Αζήλα θαη ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κηα θνξά ηνλ ρξόλν, ηνλ κήλα
Ιαλνπάξην, θαη έθηαθηα όζεο θνξέο ην Γ.. θξίλεη αλαγθαίν ή ππνβιεζεί αίηεζε ηνπ ελόο
πέκπηνπ (1/5) ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ, ε νπνία αλαγξάθεη
απαξαίηεηα θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ. Σν Γ.. ππνρξενύηαη, όηαλ ππνβιεζεί ε
αλσηέξσ αίηεζε λα ζπγθαιέζεη Γ.., εληόο 15 εκεξώλ κε ζέκαηα εκεξεζίαο δηαηάμεσο
κόλνλ, όζα αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε.
Άπθπο 16.
Η Γ.. ζεσξείηαη, όηη έρεη απαξηία, όηαλ παξεπξίζθεηαη ην έλα δεύηεξν (1/2) ηνπιάρηζηνλ
ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ. Όηαλ δελ επηηεπρζεί απαξηία ζηελ πξώηε
πλέιεπζε, ζπγθαιείηαη δεύηεξε κεηά από επηά εκέξεο κε ηα ίδηα αθξηβώο ζέκαηα, ε
νπνία ζεσξείηαη όηη έρεη απαξηία εθ’ όζνλ παξεπξίζθνληαη ην έλα ηέηαξην (1/4) ησλ σο άλσ
κειώλ ηνπ πιιόγνπ. Όηαλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί θαη πάιη απαξηία, ζπγθαιείηαη θαη ηξίηε,
κεηά από επηά εκέξεο, ε νπνία ζεσξείηαη όηη έρεη απαξηία αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ ησλ
κειώλ πνπ παξεπξίζθνληαη. ηνπο παξεπξηζθόκελνπο ινγίδνληαη θαη νη ζπκκεηέρνληεο

4

κέζσ ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο εθόζνλ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πάξνπλ ην ιόγν θαη λα
ςεθίζνπλ.
Άπθπο 17.
Σα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ ζηελ Γ.. πξέπεη λα πξνηαζνύλ από δύν (2) ηνπιάρηζηνλ
κέιε ηνπ Γ.. ή από πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ πιιόγνπ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηε
Γ...
Άπθπο 18.
Η πξόζθιεζε γηα ηε Γ.. απνζηέιιεηαη πξνο όια ηα κέιε ηνπ πιιόγνπ δεθαπέληε (15)
εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο. ηελ πξόζθιεζε αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ν
ηόπνο, ε εκέξα θαη ε αθξηβήο ώξα ελάξμεσο θαζώο θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ.
Άπθπο 19.
Κάζε κέινο κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη κόλνλ απηνπξνζώπσο.
Άπθπο 20.
Η ςεθνθνξία γηα ηα δηάθνξα ζέκαηα γίλεηαη είηε κε αλάηαζε ηεο ρεηξόο είηε κε κπζηηθή
ςεθνθνξία εάλ απηό δεηεζεί από πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κέιε. Η εθινγή ή απαιιαγή από
ηα θαζήθνληά ηνπο νξγάλσλ ή κειώλ ηεο δηνηθήζεσο γίλεηαη πάληνηε κε κπζηηθή
ςεθνθνξία. Η ςεθνθνξία κπνξεί λα είλαη θαη ειεθηξνληθή εθόζνλ δηαζθαιηζηεί ην
αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο.
Άπθπο 21.
Οη απνθάζεηο ηεο πλειεύζεσο ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ. Δάλ
πξόθεηηαη γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ή δηάιπζε ηνπ πιιόγνπ ή αλάθιεζε ηνπ
Γ.., απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ ελόο δεπηέξνπ (1/2) ησλ ηακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλσλ
κειώλ θαη πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξόλησλ. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο
ηνπ Γ.. δηελεξγνύληαη εθινγέο κέζα ζε έλα (1) κήλα γηα αλάδεημε λένπ.
Β΄ Δθοπεςηική Δπιηποπή
Άπθπο 22.
Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο, κε δηεηή ζεηεία θαη επνπηεύεη ηελ δηελέξγεηα
αξραηξεζηώλ πξνο αλάδεημε ηνπ Γ.. ηνπ πιιόγνπ. Δθιέγεηαη ζηελ πξώηε Γ.. θάζε
δεύηεξνπ έηνπο.
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Άπθπο 23.

Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεσο επνπηεύεη ηηο αξραηξεζίεο λα
δηελεξγνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνύ, κε βάζε ην
κεηξών ησλ κειώλ θαη απνθαίλεηαη πξνζσξηλά γηα θάζε ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε πνπ ζα
ππνβιεζεί.
Γ΄ Γιοικηηικό ςμβούλιο
Άπθπο 24.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πιιόγνπ απνηειείηαη από επηά (7) κέιε, ηνλ Πξόεδξν, ηνλ
Σακία, ηνλ Γξακκαηέα θαη ηέζζεξα (4) Μέιε, πνπ εθιέγνληαη κε θαζνιηθή κπζηηθή
ςεθνθνξία. Η ζεηεία ηνπ Γ.. είλαη δηεηήο. Σα κέιε ηνπ Γ.. είλαη άκηζζα.
Άπθπο 25.
Η ζεηεία ηνπ Γ.. άξρεηαη κε ηελ παξαιαβή ηεο Γηνηθήζεσο από ηνπο απνρσξνύληεο, ε
νπνία επηβάιιεηαη λα γίλεη ζε δέθα (10) κέξεο από ηελ αλαθήξπμε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. Σν
Γ.. πνπ απνρσξεί παξαδίδεη ζην λέν ηελ ζθξαγίδα, ηα βηβιία, ην αξρείν θαη ην ηακείν.
Γηα ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή γίλεηαη πξαθηηθό θαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ
δηθαηνύηαη λα ιάβεη ν Πξόεδξνο ηνπ απεξρνκέλνπ πκβνπιίνπ.
Άπθπο 26.
Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ηνλ κήλα, εθηάθησο δε όζεο θνξέο είλαη
αλαγθαίν. Δθηάθησο κπνξεί λα ζπγθιεζεί θαη όηαλ ην δεηήζνπλ δύν (2) κέιε ηνπ κε
γλσζηνπνίεζε πξνο ηα ππόινηπα κέιε ησλ ζεκάησλ πνπ ζα ζπδεηεζνύλ. Βξίζθεηαη ζε
απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ηέζζεξα (4) κέιε ηνπ.
Σν Γ.. δηνηθεί ππεύζπλα ηνλ ύιινγν θαηά ηνπο λόκνπο θαη ην θαηαζηαηηθό γηα θάζε ζέκα
πνπ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ επηδησθνκέλσλ ζθνπώλ, ιακβάλεη όια ηα κέηξα γηα ηελ
αληηκεηώπηζε θαη ιύζε ησλ δηαθόξσλ δεηεκάησλ ηνπ πιιόγνπ, απνθαζίδεη ηελ ζύγθιεζε
ησλ Γ.., εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπο, ζπγθξνηεί εηδηθέο επηηξνπέο γηα ηελ κειέηε θαη
πξνώζεζε θάζε ζέκαηνο.
Μέινο ηνπ Γ.. πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα γηα έλα ηξίκελν ησλ ζπλεδξηάζεσλ
αληηθαζίζηαηαη από ηνλ πξώην επηιαρόληα.
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. έρεη δηθαίσκα λα παξεπξίζθεηαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ
νηνδήπνηε κέινο ηνπ πιιόγνπ. Έρεη δε ην δηθαίσκα λα πάξεη ην ιόγν κεηά από απόθαζε
ηνπ Γ..
Άπθπο 27.
Ο πξόεδξνο ηνπ Γ.. δηεπζύλεη ηελ ζπδήηεζε ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηηο Γ.. ηελ
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ζεσξείηαη δηπιή. Τπνγξάθεη ηα έγγξαθα κε
ηνλ Γξακκαηέα ή όηαλ πξόθεηηαη γηα έγγξαθα δηαρεηξίζεσο, εληάικαηα θ.ι.π. κε ηνλ Σακία.
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Ο Πξόεδξνο εθπξνζσπεί δηθαζηηθά θαη εμώδηθα ηνλ ύιινγν. Η δηθαζηηθή εθπξνζώπεζε
ηνπ πιιόγνπ είλαη δπλαηό κε πξαθηηθό ηνπ Γ.. λ’ αλαηεζεί θαη ζε άιιν κέινο ηνπ.
Άπθπο 28.
Ο Γξακκαηέαο δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ πιιόγνπ θαη ηεξεί ηα βηβιία, εθηόο από ηα
δηαρεηξηζηηθά θαη ην αξρείν ηνπ πιιόγνπ θαη πξνζππνγξάθεη κε ηνλ Πξόεδξν ηα έγγξαθα.
Απνζηέιιεη εηδνπνηήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλειεύζεσλ ή ζπλεδξηάζεσλ ζε
όια ηα µέιε ηνπ πιιόγνπ θαη ηνπ Γ.. Σεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλειεύζεσλ ηνπ πιιόγνπ
θαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ. Σεξεί θαηάινγν µειώλ, κεηξών παξνπζίαο ησλ µειώλ,
όπσο θαη θάζε βηβιίν, έγγξαθν ή ζηνηρείν ζύκθσλα µε όζα νξίδνληαη από ην παξόλ
θαηαζηαηηθό ή ηηο νδεγίεο ηνπ Γ.., ζέηνληαο ζηελ δηάζεζε νπνηνπδήπνηε µέινπο ηνπ Γ..
απηά ηα ζηνηρεία. Αληηθαζηζηά ηνλ Πξόεδξν ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο
ηνπ Γ...
Άπθπο 29.
Ο Σακίαο βνεζνύκελνο από ηνλ ινγηζηή ηεξεί όια ηα δηαρεηξηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία
ηνπ πιιόγνπ θαη πξνζππνγξάθεη κε ηνλ Πξόεδξν θάζε έγγξαθν πνπ αθνξά ηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, θξαηεί ην Σακείν ηνπ πιιόγνπ. Τπνβάιιεη θάζε κήλα ζπλνπηηθή
θαηάζηαζε εζόδσλ θαη εμόδσλ ζην Γ.. Κάζε δαπάλε γίλεηαη κεηά από απόθαζε ηνπ Γ..
ηεξώληαο θαηαζηάζεηο θαη ηα λόκηκα παξαζηαηηθά. Κάζε είζπξαμε ζα γίλεηαη κε έθδνζε
δηπιόηππνπ απνδείμεσο από κπινθ ζεσξεκέλν ζε θάζε ζειίδα θαη ζα θέξεη ηελ
ππνγξαθή ηνπ Σακία. Οη θαηαζέζεηο ζε Σξάπεδα ζα γίλνληαη ζην όλνκα ηνπ πιιόγνπ. Ο
Σακίαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πιιόγνπ θαη
έρεη ηελ πνηληθή θαη αζηηθή επζύλε, γηα θάζε απώιεηα ρξεκάησλ ή πιεξσκή πνζνύ ρσξίο
απόθαζε ηνπ Γ.
Γ΄ Δξελεγκηική Δπιηποπή
Άπθπο 30
1) Η Δ.Δ. ηνπ πιιόγνπ, κε δηεηή ζεηεία, απνηεινύκελε από ηξία εθιόγηκα κέιε θαη
εθιεγόκελε ζπγρξόλσο κε ην Γ.. αζθεί ηνλ έιεγρν ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή πξάμε ηνπ
Γ.. ησλ ππεξεζηώλ απηνύ θαη θάζε άιιεο επηηξνπήο ή νξγάλνπ ηνπ πιιόγνπ.
2) πλέξρεηαη ηαθηηθά κία θνξά ηνλ ρξόλν ζηελ αξρή ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ, έθηαθηα δε
όζεο θνξέο θξίλεη ηνύην αλαγθαίν. ηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζή ηεο ζπληάζζεη
θαηαηνπηζηηθή έθζεζε γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πιιόγνπ ε νπνία θαηαρσξίδεηαη ζε εηδηθό
βηβιίν, θαη ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά γηα έγθξηζε ελώπηνλ, ηεο, ηνλ ίδην κήλα,
ζπλεξρνκέλεο Γ.. από ην Γ.. ακέζσο κεηά ηελ έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ απηνύ.
Δ΄ Απσαιπεζίερ
Άπθπο 31.
ηελ πξώηε Γεληθή πλέιεπζε θάζε δεύηεξνπ έηνπο νξίδεηαη ε εκέξα, ε ώξα θαη ν ηόπνο
ησλ αξραηξεζηώλ. Η εκέξα ησλ αξραηξεζηώλ νξίδεηαη ην αξγόηεξν δεθαπέληε (15) εκέξεο
κεηά ηε Γ..
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Άπθπο 32.
Τπνςεθηόηεηεο ππνβάιινληαη ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κέρξη θαη ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ
ηηο αξραηξεζίεο. Οη ππνςεθηόηεηεο είλαη αηνκηθέο. Γηθαίσκα λα εθιεγνύλ έρνπλ ηα κέιε ηνπ
πιιόγνπ, πνπ είλαη ηακεηαθά ελήκεξνη θαη έρνπλ δηθαηνπξαθηηθή ηθαλόηεηα.
Άπθπο 33.
Οη αξραηξεζίεο γίλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Η ςεθνθνξία κπνξεί λα είλαη θαη
ειεθηξνληθή εθόζνλ δηαζθαιηζηεί ην αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο. Η εθινγή ησλ ππνςεθίσλ
γίλεηαη κε ζηαπξνύο πξνηηκήζεσο. Κάζε κέινο ηνπ πιιόγνπ ζέηεη ζηαπξνύο ζηα νλόκαηα
ησλ ππνςεθίσλ κέρξη ηνπ αξηζκνύ ησλ ζέζεσλ ηνπ Γ..

Άπθπο 34.
Μεηά ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο ε νπνία παξαηείλεηαη θαη κεηά ηελ θαζνξηζκέλε ώξα, εάλ
ππάξρνπλ ζηα εθινγηθά ηκήκαηα κέιε ηνπ πιιόγνπ πνπ δελ ςήθηζαλ κέρξη ηόηε, γίλεηαη ε
δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ θαη ησλ ζηαπξώλ πξνηηκήζεσο. Μεηά ηελ δηαινγή επαθνινπζεί
ε αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ εθιεγεί, κε πξάμε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο,
ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη κε ηελ ζεηξά ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ αξηζκό ησλ
ζηαπξώλ πξνηηκήζεσο ηνπ θάζε ππνςεθίνπ.
Άπθπο 35.
Σα κέιε ηνπ Γ.. εθιέγνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα, πνπ θαζνξίδεηαη από ην ζύλνιν ζηαπξώλ
πξνηίκεζεο ηνπ θάζε κέινπο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κεηαμύ δύν ππνςεθίσλ γίλεηαη
θιήξσζε. Σα κέιε πνπ δελ εθιέγνληαη απνηεινύλ θαηά ηελ ίδηα πξνηεξαηόηεηα ηα
αλαπιεξσκαηηθά. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή δηαγξαθήο κέινπο ηνπ Γ. ηελ ζέζε
παίξλεη ν πξώηνο αλαπιεξσκαηηθόο.
Άπθπο 36.
Σν εθινγηθό πιηθό, δειαδή ε θαηάζηαζε ησλ όζσλ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε θαηάζηαζε
ησλ όζσλ ςήθηζαλ, ην πξαθηηθό ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηεο αλαθεξύμεσο απηώλ πνπ
εμειέγεζαλ, ν πίλαθαο δηαινγήο, ελδερόκελεο ελζηάζεηο κε ηηο απνθάζεηο ηεο
Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, γη’ απηέο, επηπιένλ ςεθνδέιηηα θαη θάθεινη, ηα ςεθνδέιηηα ηεο
εθινγήο θαη νηηδήπνηε άιιν παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη κέζα ζε 24 ώξεο ζηνλ
Γξακκαηέα ηνπ Γ.. πνπ απνρσξεί. Απηόο δε ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ην αλσηέξσ
πιηθό κε ην αξρείν ηνπ πιιόγνπ ζην Νέν Γ..
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Κεθάλαιο Γ΄: Γενικέρ και
Πποζωπινέρ διαηάξειρ.
Άπθπο 37.
Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ απνθαίλεηαη ε Γ.. ησλ κειώλ. Ο ύιινγνο
δηαιύεηαη α) Με απόθαζε ηεο Γ.. β) όηαλ νξίδεη ν λόκνο. Η απόθαζε ηεο Γ.. γηα
ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη δηάιπζε ηνπ πιιόγνπ ιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ην
άξζξν 21 ηνπ Καηαζηαηηθνύ.
Άπθπο 38.
Ο ύιινγνο έρεη δηθή ηνπ ζθξαγίδα ζηξνγγπιή, πνπ θέξεη θπθιηθώο ηηο ιέμεηο
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ θαη ηνλ αξηζκόλ 2015 έηνο
ηδξύζεώο ηνπ, νξηδόληηα θαη εζσηεξηθά.
Άπθπο 39.
Κάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ην Καηαζηαηηθό ξπζκίδεηαη από ηνπο Νόκνπο, ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Α.Κ. θαη ηνπ Δηζαγσγηθνύ Νόκνπ.
Άπθπο 40
Η πεξηνπζία ηνπ πιιόγνπ ζε πεξίπησζε δηαιύζεώο ηνπ πεξηέρεηαη ζε θηιαλζξσπηθό
ίδξπκα πνπ ζα επηιέμεη ε ηειεπηαία Γ..
Άπθπο 41
Σν παξόλ θαηαζηαηηθό πεξηέρεη 41 άξζξα θαη ςεθίζηεθε νκόθσλα θαη’ άξζξν θαη ζην
ζύλνιό ηνπ από ηα ηδξπηηθά κέιε.
Αθήνα, 4 Μαπηίος 2015
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