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ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι     Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι     Γενικά 

Άρθρ. 1 Επωνυμία, έδρα Άρθρ. 1 Επωνυμία, Έδρα 

Άρθρ. 2 Σκοπός Άρθρ. 2 Σκοπός – Μέσα Επίτευξης 

Άρθρ. 3   
Πόροι και περιουσία του Επιμελητηρίου 

Άρθρ. 3   
Πόροι και περιουσία του Επιμελητηρίου 

Άρθρ. 4  
Ευθύνη για τις υποχρεώσεις του 
Επιμελητηρίου 

Άρθρ. 4  
Ευθύνη για τις υποχρεώσεις του Επιμελητηρίου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Μέλη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Μέλη 

'Άρθρ. 5 Κατηγορίες μελών Άρθρ. 5 Κατηγορίες μελών 

Άρθρ. 6 Εγγραφή τακτικών και ανακήρυξη 
επίτιμων μελών 

Άρθρ. 6 Εγγραφή τακτικών και ανακήρυξη επίτιμων 
μελών 

Άρθρ. 7 Τέλος της ιδιότητας μέλους  Άρθρ. 7 Παύση της ιδιότητας μέλους  

Άρθρ. 8 Δικαιώματα των μελών Άρθρ. 8 Δικαιώματα των μελών 

Άρθρ.  9  Υποχρεώσεις των μελών Άρθρ. 9 Υποχρεώσεις των μελών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Γενική Συνέλευση των μελών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Γενική Συνέλευση των μελών 

Άρθρ. 10 Γενικά  Άρθρ. 10 Γενικά  

Άρθρ. 11 Τακτική Γενική Συνέλευση Άρθρ. 11 Τακτική Γενική Συνέλευση 

Άρθρ. 12 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Άρθρ. 12 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 

Άρθρ. 13 Διεξαγωγή των Γενικών 
Συνελεύσεων 

Άρθρ. 13 Διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΦΑΛΑlΟ IV Διοικητικό Συμβούλιο 

Άρθρ. 14 Αρμοδιότητες Άρθρ. 14 Αρμοδιότητες 

Άρθρ. 15 Εκλογή και σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Άρθρ. 15 Εκλογή και Σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Άρθρ. 16 Συγκρότηση και λειτουργία του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Άρθρ. 16 Συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού 
Συμβουλίου – Λήψη Αποφάσεων Πρακτικά 

Άρθρ. 17 Κένωση και συμπλήρωση Θέσεως 
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

Άρθρ. 17 Κένωση και συμπλήρωση Θέσεως μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Άρθρ. 18 Συμβουλευτική Ομάδα, Επιτροπές Άρθρ. 18 Προέδρος - Αρμοδιότητες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Διαχειριστής - Προσωπικού  

Άρθρ. 19 Διορισμός και Αρμοδιότητες Άρθρ. 19 Ταμίας - Αρμοδιότητες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Διαχειριστικό έτος - Ελεγκτές  

Άρθρ. 20 Διαχειριστικό έτος Άρθρ. 20 Γενικός Διευθυντής - Αρμοδιότητες 

Άρθρ. 21 Ελεγκτές Άρθρ. 21 Συμβουλευτική Ομάδα,     Επιτροπές 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Διαιτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Διαχειριστικό έτος - Ελεγκτές 

Άρθρ.22 Επιτροπή Διαιτησίας Άρθρ. 22 Διαχειριστικό έτος 

 Άρθρ. 23 Ελεγκτές      
    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII Τροποποίηση του 
Καταστατικού - Διάλυση του Επιμελητηρίου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Διαιτησία 
 

Άρθρ. 23 Διαδικασία Άρθρ. 24 Επιτροπή Διαιτησίας  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ Τελικές Διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Τροποποίηση του Καταστατικού- 
Διάλυση του Επιμελητηρίου 
 

 Άρθρ. 25 Διαδικασία 
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ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Παρατηρήσεις 

 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Το 1933 ιδρύθηκε το μη κερδοσκοπικό 
σωματείο με την επωνυμία 
«EΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ», το 
οποίο αναγνωρίσθηκε δυνάμει της με 
αριθμό 5000/ 01.01.1933 απόφασης του 
Πρωτοδικείου Αθηνών και 
καταχωρήθηκε με αριθμό Μητρώου 
2945 στα βιβλία των αναγνωρισμένων 
σωματείων. Στη συνέχεια ακολούθησαν 
τρεις τροποποιήσεις του καταστατικού 
δυνάμει των με αριθμούς 
5464/30.12.1972, 2666/11.07.1984 και 
2854/03.04.2001 αποφάσεων του 
Πρωτοδικείου Αθηνών.  
Με το από 24.05.1941 Διάταγμα 
χορηγήθηκε στο σωματείο ο τίτλος 
«Επιμελητήριο».  
Το Επιμελητήριο είναι ένα από την 
Ένωση των Βιομηχανικών και 
Εμπορικών Επιμελητηρίων της 
Γερμανίας (Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag (στο εφεξής DIHK) 
αναγνωρισμένο διμερές αλλοδαπό 
επιμελητήριο. 

Με την τροποποίηση του 
καταστατικού εισάγεται 
Προοίμιο  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I : Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ I : Γενικά  
Άρθρ. 1: Επωνυμία, Έδρα 
 
 
(1) Δια του παρόντος 
ιδρύεται Σωματείο, το οποίο 
φέρει την επωνυμία 
‘’EΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ’’, καλείται δε 
κατωτέρω εις το παρόν 
Καταστατικό χάριν συντομίας 
‘’Το Επιμελητήριο’’. Το 
Επιμελητήριο υπόκειται εις το 
Ελληνικό Δίκαιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρ. 1: Επωνυμία, Έδρα 

 
 

(1) Το σωματείο φέρει την επωνυμία 
 

- «EΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ», καλείται δε 
κατωτέρω εις το παρόν 
Καταστατικό χάριν συντομίας 
«Το Επιμελητήριο». 

 
- στα γερμανικά: «Deutsch – 

Griechische Industrie- und 
Handelskammer»,  καλείται δε 
κατωτέρω εις το παρόν 
Καταστατικό χάριν συντομίας 
«Kammer» 

 
- στα αγγλικά: «German - Hellenic 

Chamber of Industry and 
Commerce» καλείται δε 

Το άρθρο 1 τροποποιείται: 
 
 
1.(1) Εισάγεται η επωνυμία 
στη γερμανική και αγγλική 
γλώσσα. 

 
Απαλείφεται το  τελευταίο 
εδάφιο του άρθρου 1.(1) 
του ισχύοντος 
καταστατικού , το οποίο 
ρυθμίζεται στην 
παράγραφο (2) του άρθρου 
1 της τροποποίησης 
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ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Παρατηρήσεις 
 
 
 
 
(2) Το Επιμελητήριο έχει 
την έδρα του στην Αθήνα. Με 
απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου μπορεί να 
ιδρύονται παραρτήματα σε 
άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας. 
 

 

κατωτέρω εις το παρόν 
Καταστατικό χάριν συντομίας  

          «Chamber». 
 
(2) Το Επιμελητήριο υπόκειται στο 

Ελληνικό Δίκαιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Το Επιμελητήριο έχει την έδρα 

του στην Αθήνα. Με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
μπορεί να ιδρύονται 
παραρτήματα σε άλλες πόλεις 
της Ελλάδας, της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου το 
Επιμελητήριο μπορεί επίσης να 
ιδρύει και άλλα νομικά πρόσωπα 
ή να συμμετέχει και σε άλλα 
νομικά πρόσωπα με έδρα την 
Ελλάδα, την Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας 
καθώς και χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 
επίτευξη των σκοπών του. 

 
(4) Επίσημες γλώσσες του 

Επιμελητηρίου είναι τα Ελληνικά 
και τα Γερμανικά 

 
 
 
 
1.(2) Η παράγραφος (2) της 
τροποποίησης 
αντικαθίσταται από το 
τελευταίο  εδάφιο του 
άρθρου 1.(1) του ισχύοντος 
καταστατικού. 
 
Η προηγούμενη διάταξη 
του άρθρου 1.(2) του 
ισχύοντος καταστατικού 
ρυθμίζεται στην 
παράγραφο 1.(3) της 
τροποποίησης 
 
Εισάγεται παράγραφος (3) 
στην τροποποίηση, η οποία 
αντιστοιχεί στην διάταξη 
του άρθρου 1. (2) του 
ισχύοντος καταστατικού με 
τροποποιήσεις.   
Στο 2ο εδάφιο εισάγεται  
δυνατότητα ίδρυσης 
παρατημάτων στην Ε.Ε.  
Εισάγεται  επίσης νέο 
εδάφιο 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εισάγεται  παράγραφος (4) 
στην τροποποίηση. 

 
Άρθρ. 2: Σκοπός 
 
(1) Σκοπός του 
Επιμελητηρίου είναι η 
ανάπτυξη των αμοιβαίων 
οικονομικών σχέσεων μεταξύ 
της Ελλάδας και της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας. 

Άρθρ. 2: Σκοπός – Μέσα επίτευξης 
 
(1) Σκοπός του Επιμελητηρίου είναι 

 
1. η ανάπτυξη των αμοιβαίων 
εμπορικών και οικονομικών σχέσεων 
μεταξύ της Ελλάδας και της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας 

Το άρθρο 2 τροποποιείται:  
 
Η παράγραφος (1) του 
άρθρου 2 του ισχύοντος 
καταστατικού, γίνεται 
περίπτωση 1. του άρθρου 
2. (1) της τροποποίησης. 
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ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Παρατηρήσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Το Επιμελητήριο 
επιδιώκει την εκπλήρωση του 
ανωτέρου σκοπού του ιδίως με 
τα κάτωθι μέσα: 

 
 
1. Παροχή πληροφοριών και 
συμβουλών, ιδίως σύνταξη 
γνωμοδοτήσεων, ως και 
μελετών ή εκθέσεων επί της 
αγοράς ή επί της γερμανικής ή 
της ελληνικής οικονομίας. 
 
2. Διαμεσολάβηση για την 
σύναψη επιχειρηματικών 
σχέσεων μεταξύ προσώπων, 
επιχειρήσεων και 
ενδιαφερομένων οικονομικών 
κύκλων των δύο χωρών, ως και 
καλλιέργεια και περαιτέρω 
ανάπτυξη των σχέσεων αυτών. 
 
3.  Υποστήριξη των 
οικονομικών συμφερόντων των 
συμμετεχόντων στις 
ελληνογερμανικές οικονομικές 
σχέσεις ενώπιον των ελληνικών 
και των γερμανικών 
κυβερνητικών υπηρεσιών, 
νομικών προσώπων δημοσίου 

2. η εκπροσώπηση και προαγωγή των 
συμφερόντων των μελών του σε 
εμπορικές συναλλαγές και 
συνεργασίες. 
 
3. η υποστήριξη των συμφερόντων της 
γερμανικής οικονομίας στην Ελλάδα και 
της ελληνικής οικονομίας στη Γερμανία. 
Στα καθήκοντα και συμφέροντα αυτά 
συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά η 
εκπαίδευση, η επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, η 
διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων 
η διοργάνωση εκθέσεων, ο τουρισμός, 
η αγορά ενέργειας, τεχνολογίες 
περιβάλλοντος, χρηματοδοτούμενα ή 
επιδοτούμενα έργα, η βιομηχανία, το 
εμπόριο 
 
(2) Το Επιμελητήριο επιδιώκει την 

εκπλήρωση του ανωτέρου 
σκοπού του, εφόσον ο νόμος δεν 
ορίζει αλλιώς, ιδίως με τα κάτωθι 
μέσα: 

 
1. Παροχή πληροφοριών και 
συμβουλών, ιδίως σύνταξη 
γνωμοδοτήσεων, ως και μελετών ή 
εκθέσεων επί της αγοράς ή επί της 
γερμανικής ή της ελληνικής οικονομίας. 
 
 
2. Διαμεσολάβηση για την σύναψη 
επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ 
προσώπων, επιχειρήσεων και 
ενδιαφερομένων οικονομικών κύκλων  
των δύο χωρών και περαιτέρω 
ανάπτυξη των σχέσεων αυτών. 

 
 
 
3. Υποστήριξη των οικονομικών 
συμφερόντων των συμμετεχόντων στις 
ελληνογερμανικές οικονομικές σχέσεις 
ενώπιον των ελληνικών και των 
γερμανικών κυβερνητικών υπηρεσιών, 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή 
άλλων αρχών και οργανισμών των δύο 
χωρών. 
 

Εισάγονται  περιπτώσεις 2. 
και 3. στο άρθρο 2 (1) της 
τροποποίησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.(2) Εισάγεται:  
«εφόσον ο νόμος δεν ορίζει 
αλλιώς» 

 
 
 
Δεν υπάρχουν αλλαγές 
 
 
 
 
 
 
2.(2) 2. Διαγράφεται η 
διατύπωση «ως και 
καλλιέργεια»   
 
 
 
 
 
 
2.(2)3. Εισάγεται η λέξη 
«αρχών» 
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ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Παρατηρήσεις 
δικαίου ή άλλων οργανισμών 
των δύο χωρών. 
 
4.    Συγκέντρωση 
πληροφοριών περί της 
οικονομικής καταστάσεως στην 
Ελλάδα και στην Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας και 
περί της καταστάσεως και της 
εξελίξεως διαφόρων 
οικονομικών και εμπορικών 
θεμάτων και περαιτέρω 
διάθεση των 
πληροφοριών αυτών με 
διάφορα δημοσιεύματα, όπως 
με εγκυκλίους, ετήσιες 
εκθέσεις, ενημερωτικά 
φυλλάδια κλπ. 
 
5.   Διοργάνωση εκδηλώσεων, 
όπως συνεντεύξεων τύπου, 
ενημερωτικών σεμιναρίων, 
συμποσίων ή άλλων 
συναντήσεων ως και συμμετοχή 
σε τέτοιες εκδηλώσεις, εφ' όσον 
εναρμονίζονται προς τους 
σκοπούς του Επιμελητηρίου. 
 
6.    Παροχή στοιχείων περί των 
δυνατοτήτων διαθέσεως ή 
προμήθειας προϊόντων και 
επενδύσεων στις δύο χώρες. 
 
7.   Διαμεσολάβηση σε 
περίπτωση διενέξεων μεταξύ 
προσώπων συμμετεχόντων στις 
ελληνογερμανικές οικονομικές 
σχέσεις. 
 
 
 
 
 
8.  Ανάληψη κάθε άλλης 
νόμιμης δραστηριότητας η 
οποία ανταποκρίνεται στην 
αποστολή ενός Επιμελητηρίου 
και εξυπηρετεί τους σκοπούς 
του Επιμελητηρίου όπως 
εκτέθηκαν πιο πάνω στην 

 
 
 
4. Συγκέντρωση πληροφοριών περί της 
οικονομικής καταστάσεως στην Ελλάδα 
και στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας και περί της καταστάσεως 
και της εξελίξεως διαφόρων 
οικονομικών και εμπορικών θεμάτων 
και περαιτέρω διάθεση των 
πληροφοριών αυτών με διάφορα 
δημοσιεύματα, όπως με εγκυκλίους, 
ετήσιες εκθέσεις, ενημερωτικά 
φυλλάδια κλπ. 
 
 
 
 
 
5. Διοργάνωση εκδηλώσεων, 
συνεδρίων, συνεντεύξεων τύπου, 
σεμιναρίων, συμποσίων ή άλλων 
συναντήσεων, επιχειρηματικών 
αποστολών ως και συμμετοχή σε 
τέτοιες εκδηλώσεις, εφ' όσον 
εναρμονίζονται προς τους σκοπούς του 
Επιμελητηρίου. 
 
6. Παροχή στοιχείων περί των 
δυνατοτήτων διαθέσεως ή προμήθειας 
προϊόντων και επενδύσεων στις δύο 
χώρες. 
 
7. Διαμεσολάβηση σε περίπτωση 
διενέξεων μεταξύ προσώπων 
συμμετεχόντων στις ελληνογερμανικές 
οικονομικές σχέσεις. Δημιουργία και 
λειτουργία Οργανισμών και Φορέων 
Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας για την 
επίλυση διαφορών επιχειρηματιών και 
επιχειρήσεων, μελών ή μη του 
Επιμελητηρίου.   
 
8. Δρομολόγηση επαφών μεταξύ 
ενδιαφερομένων οικονομικών κύκλων 
των δύο χωρών και περαιτέρω 
ανάπτυξη των σχέσεων αυτών. 
 
 
 

 
 
 
Δεν υπάρχουν αλλαγές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.(2)5. Εισάγονται τα μέσα 
«συνεδρίων», 
«επιχειρηματικών 
αποστολών» 
 
 
 
 
 
Δεν υπάρχουν αλλαγές 
 
 
 
 
2.(2)7. Εισάγεται 2ο 
εδάφιο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.(2)8. Αναθεωρείται  η 
περίπτωση 8 του άρθρου 
2.(2) και εισάγεται νέο μέσο 
επίτευξη: 
 
Η περίπτωση 8 του άρθρου 
2.(2) του ισχύοντος 
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παράγραφο 1 του άρθρου 
αυτού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  Το Επιμελητήριο απέχει 
από κάθε πολιτική ή 
κοσμοθεωριακή 
δραστηριότητα. Επίσης πέραν 
της εκπληρώσεως των 
ανωτέρω σκοπών του δεν ασκεί 
κερδοσκοπία. 

 
(4)  Το Επιμελητήριο ασκεί 
την δραστηριότητα του σε 
στενή και βασιζόμενη στην 
αμοιβαία εμπιστοσύνη 
συνεργασία με τις δημόσιες 
υπηρεσίες ή οργανισμούς των 
δύο χωρών, που έχουν σχέση 
με την δραστηριότητα του 
Επιμελητηρίου. 

 

 
 
 
 
 
9. Παροχή πληροφοριών και 
συμβουλών επί νομικών και 
φορολογικών θεμάτων. 
 
10.  Παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας 
και εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, διοργάνωση σεμιναρίων, 
ημερίδων  και συνεδρίων 
εκπαιδευτικού, επιστημονικού και 
επιμορφωτικού  χαρακτήρα.  

 
11. Ίδρυση και λειτουργία: 
επαγγελματικών σχολών εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, κέντρων δια βίου 
μάθησης, κολλεγίων και λοιπών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

 
12. Ανάληψη κάθε άλλης νόμιμης 
δραστηριότητας η οποία 
ανταποκρίνεται στην αποστολή ενός 
Επιμελητηρίου και εξυπηρετεί τους 
σκοπούς του Επιμελητηρίου όπως 
εκτέθηκαν πιο πάνω στην παράγραφο 1 
του άρθρου αυτού. 
 
(3) Το Επιμελητήριο απέχει από κάθε 

πολιτική ή κοσμοθεωριακή 
δραστηριότητα. 

 
 
 
 
 
(4) Το Επιμελητήριο ασκεί την 

δραστηριότητα του σε στενή και 
βασιζόμενη στην αμοιβαία 
εμπιστοσύνη συνεργασία με την 
Ένωση των Βιομηχανικών και 
Εμπορικών Επιμελητηρίων της 
Γερμανίας (DIHK), τις δημόσιες 
υπηρεσίες ή οργανισμούς των δύο 
χωρών, που έχουν σχέση με την 
δραστηριότητα του 
Επιμελητηρίου. 

καταστατικού  αναριθμείται 
σε περίπτωση 12 του 
άρθρου 2. (2) της 
τροποποίησης. 
 
2.(2)9 – 2.(2) 11.  
Εισάγονται  νέες 
περιπτώσεις 9 -11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.(2)12. Εισάγεται νέα 
περίπτωση 12 στην 
τροποποίηση (περίπτωση  
(2) 8 στο ισχύον 
καταστατικό). 
 
 
 
2.(3) Διαγράφεται το 2ο 
εδάφιο της παραγράφου (3) 
του ισχύοντος 
καταστατικού, το οποίο 
βρίσκεται στο άρθρο 3 (2) 
της τροποποίησης.  
 
 
2.(4) Στην παράγραφο (4), 
εισάγεται  «συνεργασία με 
την Ένωση των 
Βιομηχανικών και 
Εμπορικών Επιμελητηρίων 
της Γερμανίας (DIHK)» 
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ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Παρατηρήσεις 
Άρθρ. 3: Πόροι και Περιουσία 
του Επιμελητηρίου 
 
 
(1) Δια την εκπλήρωση των 
σκοπών του το Επιμελητήριο 
έχει τους ακολούθους πόρους: 

 
- Εισφορές των μελών 

του. 
 
 
 
 
 
 

- Τέλη δια παρεχόμενες 
υπηρεσίες σε μέλη και 
μη μέλη. 
 
 
 
 
 
 

- Τόκους και εισοδήματα 
από περιουσιακά 
στοιχεία. 
 

- Επιχορηγήσεις και κάθε 
άλλη νόμιμη παροχή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρ. 3: Πόροι και Περιουσία του 
Επιμελητηρίου 
 
 
(1) Για την εκπλήρωση των σκοπών 
του το Επιμελητήριο έχει τους 
ακολούθους πόρους: 
 

- Συνδρομές των μελών του. 
 
 
 
 
 
 
 

- Αποζημιώσεις για παρεχόμενες 
υπηρεσίες σε μέλη και μη μέλη 
για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών του 
Επιμελητηρίου. 

 
 
 
 

- Τόκοι και εισοδήματα από 
περιουσιακά στοιχεία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Δωρεές. 
- Έσοδα από τη χρήση και 

αξιοποίηση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας 
συμπεριλαμβανομένης της 
εκμίσθωσης.  

- Έσοδα από εκδηλώσεις. 
- Επιχορηγήσεις – Χορηγίες 

φυσικών ή νομικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου. 

- Επιδοτήσεις και κάθε άλλη 
νόμιμη παροχή νομικών 

Το άρθρο 3 τροποποιείται 
και εισάγονται νέοι πόροι:  
 
 
 
 
 
 
3.(1) Στην 1η περίπτωση , 
όπως και σε όλες τις 
διατάξεις  της 
τροποποίησης  
αντικαθίσταται η λέξη 
«εισφορές» από τη λέξη 
«συνδρομές». 
 
3.(2) Στην 2η περίπτωση 
αντικαθίσταται η λέξη 
«τέλη» από τη λέξη 
«αποζημιώσεις» και 
εισάγεται πρόταση «για την 
κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών του 
Επιμελητηρίου. 
 
 
 
 
 
Η περίπτωση 4 του άρθρου 
3.(1) του ισχύοντος 
καταστατικού  
(επιχορηγήσεις) 
τροποποιείται και 
αναριθμείται σε περίπτωση 
7. 
 
Εισάγονται  νέοι πόροι στις 
περιπτώσεις 4-9.   
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ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Παρατηρήσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Οι λεπτομέρειες της 
διαχειρίσεως της περιουσίας 
του Επιμελητηρίου ρυθμίζονται 
από Κανονισμό εκδιδόμενο από 
το Διοικητικό Συμβούλιο. Εφ' 
όσον ήθελαν δοθεί στο 
Επιμελητήριο επιχορηγήσεις ή 
παροχές για καθορισμένο 
σκοπό, η χρησιμοποίηση των 
παροχών αυτών επιτρέπεται 
μόνον μέσα στο πλαίσιο των 
σκοπών αυτών. Τα κατ' ιδίαν 
μέλη δεν έχουν κανένα 
δικαίωμα πάνω στην περιουσία 
του Επιμελητηρίου. H 
διαχείριση της περιουσίας του 
Επιμελητηρίου υπόκειται εις 
τον προβλεπόμενο στο παρόν 
Καταστατικό έλεγχο. 
 
 
(3) Σε περίπτωση τυχόν 
διαλύσεως του Επιμελητηρίου, 
η περιουσία που θα απομείνει 
μετά την εκπλήρωση των 
χρεών του Επιμελητηρίου, εφ' 
όσον δεν είναι δεσμευμένη για 
την εκπλήρωση ορισμένου 
σκοπού, μεταβιβάζεται δι' 
αποφάσεως έκτακτης Γενικής 
Συνελεύσεως των Μελών σε 
ένα σωματείο ή άλλο 
οργανισμό που να έχει τους 
ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς 
ήτοι να αποσκοπεί στην 
προαγωγή των 

προσώπων δημοσίου δικαίου, 
ημεδαπών ή αλλοδαπών, ως και 
κρατικές επιδοτήσεις καθώς και 
κονδύλια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

- Επιδότηση από την 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας στο πλαίσιο της 
παροχής εξωτερικής 
οικονομικής βοήθειας για την 
εκπλήρωση των σκοπών του 
Επιμελητηρίου κατ’ άρθρο 2 του 
καταστατικού. 

 
(2) Το Επιμελητήριο με τις δράσεις 

και τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
του δεν είναι κερδοσκοπικό. Το 
πλαίσιο και ο τρόπος διαχείρισης 
της περιουσίας του Επιμελητηρίου 
ρυθμίζονται σε Κανονισμό 
εκδιδόμενο από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Εφ' όσον ήθελαν δοθεί 
στο Επιμελητήριο επιχορηγήσεις, 
επιδοτήσεις ή παροχές για 
καθορισμένο σκοπό, η 
χρησιμοποίηση των παροχών 
αυτών επιτρέπεται μόνον μέσα 
στο πλαίσιο των σκοπών αυτών. 
Τα μέλη δεν έχουν κανένα 
δικαίωμα πάνω στην περιουσία 
του Επιμελητηρίου. H διαχείριση 
της περιουσίας του Επιμελητηρίου 
υπόκειται εις τον προβλεπόμενο 
στο παρόν Καταστατικό έλεγχο. 

 
(3) Σε περίπτωση τυχόν διαλύσεως 

του Επιμελητηρίου, η περιουσία 
που θα απομείνει μετά την 
εκπλήρωση των χρεών του 
Επιμελητηρίου, εφ' όσον δεν είναι 
δεσμευμένη για την εκπλήρωση 
ορισμένου σκοπού, μεταβιβάζεται 
δι' αποφάσεως έκτακτης Γενικής 
Συνελεύσεως των Μελών σε ένα 
σωματείο ή άλλο οργανισμό που 
να έχει τους ίδιους ή παρεμφερείς 
σκοπούς ήτοι να αποσκοπεί στην 
προαγωγή των 
ελληνογερμανικών οικονομικών 
σχέσεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.(2) Το 1ο εδάφιο της 
παραγράφου (2) του 
ισχύοντος καταστατικού 
αναριθμείται σε 2ο εδάφιο 
της τροποποίησης και 
τροποποιείται λεκτικά.  
Εισάγεται  νέο 1ο εδάφιο 
στην τροποποίηση:   «Το 
Επιμελητήριο με τις δράσεις 
και τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες του δεν είναι 
κερδοσκοπικό». Στο 3ο 
εδάφιο εισάγεται η λέξη 
«επιδοτήσεις». 
 
 
 
 
 
 
 
Δεν υπάρχουν αλλαγές 
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ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Παρατηρήσεις 
ελληνογερμανικών 
οικονομικών σχέσεων. 

 

(4) Το Επιμελητήριο παρέχει τις 
υπηρεσίες του στα μέλη και σε μη 
μέλη.  

 

 
 
 
3.(4) Εισάγεται 
παράγραφος (4) στην 
τροποποίηση.  

Άρθρ. 4: Ευθύνη για τις 
υποχρεώσεις του 
Επιμελητηρίου 
 
(1) Για τις υποχρεώσεις του 
Επιμελητηρίου ευθύνεται μόνον 
το Επιμελητήριο με την 
περιουσία του, αποκλειόμενης 
κάθε προσωπικής ευθύνης των 
κατ’ ιδίαν μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, των 
μελών του Επιμελητηρίου, του 
Διαχειριστή, ως και των 
υπαλλήλων και γενικότερα των 
οργάνων του Επιμελητηρίου 
έναντι τρίτων. Έναντι του 
Επιμελητηρίου τα πρόσωπα 
αυτά ευθύνονται βάσει της 
σχέσεως που τα συνδέει με το 
Επιμελητήριο και των 
ισχυουσών γι' αυτή διατάξεων, 
ιδίως σε περίπτωση 
υπερβάσεως του ετήσιου 
προϋπολογισμού. Μια τέτοια 
ευθύνη μπορεί να ασκηθεί μόνο 
από το ίδιο το Επιμελητήριο. 
 
(2) Όταν το Επιμελητήριο 
διαχειρίζεται ξένα χρήματα, 
που του εμπιστεύθηκαν τρίτοι, 
πρέπει να τηρείται γι' αυτά
 ειδικό Βιβλίο Ταμείου. 
 

'Αρθρ. 4: Ευθύνη για τις υποχρεώσεις 
του Επιμελητηρίου 
 
 
(1) Για τις υποχρεώσεις του 

Επιμελητηρίου ευθύνεται μόνον 
το Επιμελητήριο με την 
περιουσία του, αποκλειόμενης 
κάθε προσωπικής ευθύνης των 
κατ’ ιδίαν μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, των μελών του 
Επιμελητηρίου, του Διαχειριστή, 
ως και των υπαλλήλων και 
γενικότερα των οργάνων του 
Επιμελητηρίου έναντι τρίτων. 
Έναντι του 
Επιμελητηρίου τα πρόσωπα 
αυτά ευθύνονται βάσει της 
σχέσεως που τα συνδέει με το 
Επιμελητήριο και των 
ισχυουσών γι' αυτή διατάξεων, 
ιδίως σε περίπτωση 
υπερβάσεως του ετήσιου 
προϋπολογισμού. Μια τέτοια 
ευθύνη μπορεί να ασκηθεί μόνο 
από το ίδιο το Επιμελητήριο. 

 
(2) Όταν το Επιμελητήριο 

διαχειρίζεται κεφάλαια τρίτων, 
που του εμπιστεύθηκαν, πρέπει 
να τηρείται γι' αυτό 
ειδικό Βιβλίο Ταμείου. 

 
 
 
 
Δεν υπάρχουν αλλαγές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.(2) η παράγραφος (2) 
τροποποιείται λεκτικά. 
Αντικαθίστανται οι όροι 
«ξένα χρήματα» από 
«κεφάλαια τρίτων», 
διαγράφεται ο όρος 
«τρίτοι». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Μέλη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Μέλη  

'Αρθρ. 5: Κατηγορίες μελών 
 
(1)Το Επιμελητήριο έχει τακτικά 
και επίτιμα μέλη. 
 
(2) Tακτικά μέλη μπορούν να 
γίνουν τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου 
δικαίου ή άλλες προσωπικές 

Άρθρ. 5: Κατηγορίες μελών 
 
(1) Το Επιμελητήριο έχει τακτικά, 

έκτακτα  και  επίτιμα μέλη 
 
(2) Tακτικά μέλη μπορούν να γίνουν 

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή 
άλλες προσωπικές εταιρίες και 

Το άρθρο 5 τροποποιείται  : 
 
5.(1) Εισάγεται η κατηγορία 
«έκτακτο μέλος». 
 
5.(2) Εισάγεται η κατηγορία 
«Ενώσεις» στο  εδάφιο 1,  
της παραγράφου (2). Στο 3ο 
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εταιρίες, που έχουν την 
κατοικία τους ή την έδρα τους 
στην Ελλάδα ή την 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας και συμμετέχουν στις 
ελληνογερμανικές οικονομικές 
σχέσεις. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει 
όπως υποβληθούν τα στοιχεία 
που αποδεικνύουν την 
συμμετοχή στις 
ελληνογερμανικές οικονομικές 
σχέσεις. Οι υπάλληλοι του 
Επιμελητηρίου δεν μπορούν να 
γίνουν μέλη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  Επίτιμα μέλη μπορούν 
να ανακηρυχθούν φυσικά 
πρόσωπα τα οποία προσέφεραν 
αξιόλογες υπηρεσίες για την 
ανάπτυξη των 
ελληνογερμανικών  
οικονομικών σχέσεων και 
γενικά των σκοπών του 
Επιμελητηρίου. 
 

Ενώσεις, που έχουν την κατοικία 
τους ή την έδρα τους στην 
Ελλάδα ή την Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας και 
συμμετέχουν στις 
ελληνογερμανικές οικονομικές 
σχέσεις. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει να 
του υποβληθούν τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν την συμμετοχή 
στις ελληνογερμανικές 
οικονομικές σχέσεις. Σε ειδικές 
περιπτώσεις το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει την εγγραφή 
τακτικών μελών, φυσικών ή 
νομικών προσώπων ιδιωτικού ή 
δημοσίου δικαίου ή άλλων 
προσωπικών εταιρειών και 
Ενώσεων, που έχουν την 
κατοικία ή την έδρα τους σε 
άλλες χώρες, εφόσον 
συμβάλλουν στην προώθηση 
των ελληνογερμανικών 
οικονομικών σχέσεων 

 
 
(3) Έκτακτα μέλη μπορούν να 

γίνουν μη κυβερνητικές 
Οργανώσεις (ΜΚΟ), νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 
ενώσεις, που επιδιώκουν 
κοινωφελείς, πολιτιστικούς και 
παρόμοιους σκοπούς και που 
αποδεδειγμένα στηρίζουν τους 
σκοπούς του Επιμελητηρίου. 

 
(4)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

εδάφιο αντικαθίσταται η 
λέξη «όπως» από «να του». 
 
Το   3ο εδάφιο  
αντικαθίσταται: «Σε ειδικές 
περιπτώσεις το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει την εγγραφή 
τακτικών μελών, φυσικών 
ή νομικών προσώπων 
ιδιωτικού ή δημοσίου 
δικαίου ή άλλων 
προσωπικών εταιρειών και 
Ενώσεων, που έχουν την 
κατοικία ή την έδρα τους σε 
άλλες χώρες, εφόσον 
συμβάλλουν στην 
προώθηση των 
ελληνογερμανικών 
οικονομικών σχέσεων» 

(5)  
(6) Το διαγραφέν 3ο εδάφιο του 

άρθρου 5. (2) του 
ισχύοντος καταστατικού 
αναριθμείται σε άρθρο 5.(5) 
της τροποποίησης.  
 

(7) 5.(3)Η  παράγραφος (3) του 
ισχύοντος καταστατικού 
αντικαθίσταται στην 
τροποποίηση: «Έκτακτα 
μέλη μπορούν να γίνουν μη 
κυβερνητικές Οργανώσεις 
(ΜΚΟ), νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου και 
ενώσεις, που επιδιώκουν 
κοινωφελείς, πολιτιστικούς 
και παρόμοιους σκοπούς 
και που αποδεδειγμένα 
στηρίζουν τους σκοπούς 
του Επιμελητηρίου.» 
 
Η διαγραφείσα 
παράγραφος (3) του 
ισχύοντος καταστατικού 
αναριθμείται σε 
παράγραφος (4) της 
τροποποίησης 
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(4) Επίτιμα μέλη μπορούν να 

ανακηρυχθούν φυσικά πρόσωπα 
τα οποία προσέφεραν αξιόλογες 
υπηρεσίες στην ανάπτυξη των 
ελληνογερμανικών οικονομικών 
σχέσεων και γενικά των σκοπών 
του Επιμελητηρίου. 

 
(5) Οι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου 

δεν μπορούν να γίνουν μέλη. 
 

5.(4) Εισάγεται 
παράγραφος (4). Η νέα 
διάταξη αποτελούσε την 
παράγραφο (3) στο ισχύον 
καταστατικό.  
 
 
 
5.(5) Εισάγεται  
παράγραφος (5) στην 
τροποποίηση, η οποία 
αποτελούσε το 3ο εδάφιο  
στο άρθρο 5.(2) του 
ισχύοντος καταστατικού. 

'Αρθρ. 6: Εγγραφή τακτικών 
και ανακήρυξη επίτιμων 
μελών 
 
(1) Για την εγγραφή 
τακτικού μέλους απαιτείται 
υποβολή  εγγράφου αιτήσεως 
υπό του ενδιαφερομένου. H 
αίτηση, σε περίπτωση 
αποδοχής της, συνεπάγεται 
αναγνώριση του Καταστατικού 
του Επιμελητηρίου εκ μέρους 
του αιτούντος. 
 
 
 
(2) Επί της αιτήσεως 
αποφασίζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο δια της 
προβλεπόμενης εις το άρθρ. 16 
παρ. 10 απλής πλειοψηφίας. Η 
απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου πρέπει να 
γνωστοποιείται εγγράφως από 
τον Διαχειριστή προς τον 
αιτούντα. Σε περίπτωση 
απορριπτικής αποφάσεως το 
Διοικητικό Συμβούλιο δεν 
υποχρεούται να αναφέρει τους 
λόγους της απορρίψεως. 
 
 
 
 
 
 

Άρθρ. 6: Εγγραφή τακτικών και 
έκτακτων μελών, ανακήρυξη επίτιμων 
μελών 
 
(1) Για την εγγραφή μέλους 

(τακτικού και έκτακτου) 
απαιτείται υποβολή εγγράφου 
αιτήσεως υπό του 
ενδιαφερομένου. H αίτηση, σε 
περίπτωση αποδοχής της, 
συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη 
αναγνώριση και αποδοχή του 
Καταστατικού του 
Επιμελητηρίου εκ μέρους του 
αιτούντος. 

(8)  
(2) Επί της αιτήσεως αποφασίζει το 

Διοικητικό Συμβούλιο δια της 
προβλεπόμενης εις το άρθρ. 16 
παρ. 10 απλής πλειοψηφίας. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
εξουσιοδοτήσει τον Γενικό 
Διευθυντή για την αποδοχή και 
εγγραφή νέων μελών. Η 
απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου  ή του Γενικού 
Διευθυντή επί της αιτήσεως 
πρέπει να γνωστοποιείται 
εγγράφως από τον Γενικό 
Διευθυντή στον αιτούντα. Σε 
περίπτωση απορριπτικής 
αποφάσεως το Διοικητικό 
Συμβούλιο δεν υποχρεούται να 
αναφέρει τους λόγους της 
απορρίψεως. 

 

Τροποποιείται το άρθρο 6:  
 
 
 
6.(1) Στο 1ο εδάφιο   
εισάγεται η κατηγορία 
«έκτακτο» μέλος. Στο 2ο 
εδάφιο  εισάγονται  οι 
λέξεις «ανεπιφύλακτη»  και 
«αποδοχή» 
 
 
 
 
 
 
6.(2) Εισάγεται νέο  εδάφιο 
2: «Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να 
εξουσιοδοτήσει τον Γενικό 
Διευθυντή για την αποδοχή 
και εγγραφή νέων μελών.  
Τα επόμενα εδάφια 
παραμένουν. 
Αντικαθίσταται η λέξη 
«Διαχειριστής» από τη λέξη 
«Γενικός Διευθυντής» στο 
άρθρο 6.(2). Η 
αντικατάσταση αφορά σε 
όλες τις διατάξεις της 
τροποποίησης. 
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(3) Η ανακήρυξη των 
προσώπων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 5 
παρ. 3 σαν επίτιμων μελών 
γίνεται κατόπιν προτάσεως 
τουλάχιστον δύο Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και με 
απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου που λαμβάνεται με 
την πλειοψηφία των 3/4 του 
όλου αριθμού των μελών του. 
 
(4) Η ιδιότητα του τακτικού 
ή επιτίμου μέλους αρχίζει από 
την ημέρα της λήψεως της 
σχετικής αποφάσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

(3) Η ανακήρυξη των προσώπων 
που πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 5 παρ. 4 ως 
επίτιμων μελών γίνεται κατόπιν 
εισήγησης τουλάχιστον δύο 
μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου που 
λαμβάνεται με πλειοψηφία των 
3/4 του όλου αριθμού των 
μελών του. 

 
(4) Η ιδιότητα του τακτικού, 

έκτακτου ή επιτίμου μέλους 
αρχίζει από την ημέρα της 
λήψεως της σχετικής 
αποφάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

6.(3) Ο όρος «άρθρ. 5 παρ. 
3» αντικαθίσταται από τον 
όρο «άρθρου 5 παρ. 4» 
επίσης αντικαθίσταται ο 
όρος « προτάσεως» από 
τον όρο «εισήγησης». 
 
 
 
 
 
 
6.(4) Εισάγεται η κατηγορία 
«έκτακτο» μέλος . 

'Αρθρ. 7: Τέλος της ιδιότητας 
μέλους 
 
 
 
(1) Η ιδιότητα του μέλους 
λήγει με τον Θάνατο, διάλυση ή 
πτώχευση του μέλους. Επίσης 
λήγει με την αποχώρηση ή 
αποβολή μέλους. 
 
(2) α)  Η αποχώρηση μέλους 
είναι δυνατή μόνο για το  τέλος 
ενός διαχειριστικού έτους. Η 
δήλωση αποχωρήσεως πρέπει 
να υποβληθεί εγγράφως στο 
Διοικητικό Συμβούλιο 
τουλάχιστον τρεις μήνες πριν 
από την λήξη του έτους. 
β)  Το Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί να απαλλάξει ένα μέλος 
από την υποχρέωση τηρήσεως 
της προθεσμίας των τριών 
μηνών όταν οι λόγοι που 
οδήγησαν στην αποχώρηση 
δικαιολογούν αυτή την 
απαλλαγή. 
γ)  Η δήλωση αποχωρήσεως δεν 
έχει επιρροή επί των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
του μέλους μέχρις τέλους του 
έτους αποχωρήσεως. 

Άρθρ. 7: Παύση ιδιότητας μέλους 
 
 
 
 
(1) Η ιδιότητα του μέλους παύει με 

τον θάνατο, διάλυση ή πτώχευση 
του μέλους. Επίσης παύει με την 
αποχώρηση ή αποβολή του 
μέλους. 
 

(2) Η αποχώρηση μέλους είναι 
δυνατή μόνο για το τέλος ενός 
διαχειριστικού έτους. Η δήλωση 
αποχωρήσεως πρέπει να 
υποβληθεί εγγράφως στο 
Διοικητικό Συμβούλιο 
τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από 
την λήξη του έτους. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να απαλλάξει 
ένα μέλος από την υποχρέωση 
τηρήσεως της προθεσμίας 
προειδοποίησης των τριών μηνών 
όταν κρίνει ότι είναι 
δικαιολογημένοι οι λόγοι της 
αποχώρησης. Η δήλωση 
αποχωρήσεως δεν αναστέλλει 
ούτε αίρει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του μέλους μέχρι 
του τέλους του έτους της 
αποχώρησης. 

 

Το άρθρο 7 τροποποιείται  : 
Αντικαθίστανται η λέξεις 
«Τέλος» και «λήγει» από τις 
λέξεις «Παύση» και «παύει»  
 
Λεκτική τροποποίηση 
 
 
 
 
 
7.(2) Οι περιπτώσεις α),β) 
και γ) του άρθρου 7.(2) του 
ισχύοντος  καταστατικού  
ενσωματώνονται στην 
παράγραφο (2) της 
τροποποίησης. 
Τροποποιούνται λεκτικά το 
2ο και 3ο εδάφιο. 
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(3) α) Το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να 
αποβάλει ένα μέλος με 
απόφαση που λαμβάνεται με 
την πλειοψηφία των 2/3 του 
όλου αριθμού των μελών του, 
όταν το μέλος παύσει να 
συμμετέχει στις 
ελληνογερμανικές οικονομικές 
σχέσεις και όταν 
υπάρχει σπουδαίος λόγος 
αποβολής. Ως σπουδαίος λόγος 
αποβολής Θεωρείται ιδίως 
βαρεία προσβολή των 
συμφερόντων και των σκοπών 
του Επιμελητηρίου, υπαίτια και 
σοβαρή παραβίαση του 
Καταστατικού και ανέντιμη 
συμπεριφορά. Επίσης το 
Διοικητικό Συμβούλιο έχει το 
δικαίωμα να αποβάλει ένα 
μέλος με απόφαση που 
λαμβάνεται με την 
προβλεπόμενη στο άρθρ. 16 
παρ. 10 απλή πλειοψηφία σε 
περίπτωση που καθυστερεί 
πέραν του έτους την καταβολή 
της ετησίας εισφοράς του παρά 
δύο τουλάχιστον οχλήσεις που 
στάλθηκαν έστω και με απλή 
επιστολή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Πριν από την λήψη 
αποφάσεως για την αποβολή 
μέλους, ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει 
στο μέλος εγγράφως τους 
λόγους αποβολής και να 
ζητήσει από το μέλος 
να εκθέσει τις απόψεις του 
εντός 14 ημερών. Κάτι τέτοιο 
δεν απαιτείται προκειμένου 

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το 
δικαίωμα να αποβάλει ένα μέλος 
με απόφαση που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία των 3/4 του όλου 
αριθμού των μελών του, όταν το 
μέλος παύσει να συμμετέχει στις 
ελληνογερμανικές οικονομικές 
σχέσεις ή όταν υπάρχει σπουδαίος 
λόγος αποβολής. Ως σπουδαίος 
λόγος αποβολής θεωρείται ιδίως 
βαρεία προσβολή των 
συμφερόντων και των σκοπών 
του Επιμελητηρίου, υπαίτια και 
σοβαρή παραβίαση του 
Καταστατικού και αντίθετη προς 
τα χρηστά ήθη συμπεριφορά. 
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο 
έχει το δικαίωμα να αποβάλει ένα 
μέλος με απόφαση που 
λαμβάνεται με την προβλεπόμενη 
στο άρθρ. 16 παρ. 9 απλή 
πλειοψηφία σε περίπτωση που 
καθυστερεί πέραν του έτους την 
καταβολή της ετήσιας συνδρομής 
του καίτοι θα έχει προηγουμένως 
οχληθεί δύο τουλάχιστον φορές 
με απλή επιστολή, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (Ε-mail) ή κάποιο 
άλλο πρόσφορο μέσο 
επικοινωνίας. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να 
εξουσιοδοτήσει τον Γενικό 
Διευθυντή για την αποβολή 
μέλους ή μελών. Ο Γενικός 
Διευθυντής έχει την υποχρέωση 
να υποβάλλει  αιτιολογημένη 
έκθεση επ΄ αυτού στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
 

(4) Πριν την λήψη αποφάσεως για 
την αποβολή μέλους, ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο 
Γενικός Διευθυντής – κατόπιν 
εξουσιοδότησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου κατ΄ άρθρο 7 παρ.3 - 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει 
στο μέλος εγγράφως τους λόγους 
αποβολής και να ζητήσει από το 
μέλος να εκθέσει τις απόψεις του 
εντός 14 ημερών. Κάτι τέτοιο δεν 

7.(3) Η περίπτωση α) του 
άρθρου 7.(3) του ισχύοντος  
καταστατικού  
ενσωματώνεται στην 
παράγραφο (3) της 
τροποποίησης  
 
Στο 1ο εδάφιο  της  
παραγράφου (3) το 
ποσοστό της πλειοψηφίας 
2/3 αντικαθίσταται από 
ποσοστό 3/4. Το 2ο εδάφιο 
τροποποιείται λεκτικά. 
Στο 3ο εδάφιο  της  
παραγράφου (3) εισάγονται 
νέες κατηγορίες μέσων 
επικοινωνία: «ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (Ε-mail) ή 
κάποιο άλλο πρόσφορο 
μέσο επικοινωνίας.» Το 3ο 
εδάφιο τροποποιείται 
λεκτικά. 
 
Εισάγεται νέο 4ο εδάφιο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.(4) . Η περίπτωση 7.(3) β) 
του ισχύοντος 
καταστατικού αναριθμείται 
σε παράγραφο (4) του 
άρθρου 7, της 
τροποποίησης. 
 
Εισάγεται  νέα περίπτωση 
στην παράγραφο (4) στο 1ο 
και 3ο εδάφιο «ή ο Γενικός 
Διευθυντής – κατόπιν 
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περί αποβολής λόγω 
καθυστερήσεως εισφορών. 
Μετά την λήψη 
της αποφάσεως αποβολής ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει στο αποβληθέν 
μέλος την απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου με 
συστημένη επιστολή 
αποστελλόμενη στην τελευταία 
διεύθυνση που το μέλος είχε 
γνωστοποιήσει στο 
Επιμελητήριο. H αποβολή 
Θεωρείται όμως συντελεσθείσα 
από της ημέρας της λήψεως της 
περί αποβολής αποφάσεως. 
 
 
 
 
 
 
γ) Το πέρας της ιδιότητας 
μέλους δεν δημιουργεί κανένα 
δικαίωμα επιστροφής της 
ετησίας συνδρομής του μέλους 
για το τρέχον έτος, ούτε 
Θεμελιώνει 
κανένα δικαίωμα του μέλους 
πάνω στην περιουσία του 
Επιμελητηρίου. 

απαιτείται στην περίπτωση της 
αποβολής μέλους λόγω μη 
καταβολής ετήσιων συνδρομών. 
Μετά την λήψη της αποφάσεως 
αποβολής ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή ο 
Γενικός Διευθυντής – κατόπιν 
εξουσιοδότησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου κατ΄ άρθρο 7 παρ.3 - 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει 
στο αποβληθέν μέλος την 
απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου με απλή επιστολή, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Ε-
mail) ή κάποιο άλλο πρόσφορο 
μέσο επικοινωνίας στην τελευταία 
διεύθυνση που το μέλος είχε 
γνωστοποιήσει στο Επιμελητήριο. 
H αποβολή θεωρείται όμως 
συντελεσθείσα από της ημέρας 
της λήψεως της περί αποβολής 
αποφάσεως. 

 
(5) Η παύση της ιδιότητας μέλους δεν 

του παρέχει κανένα δικαίωμα 
επιστροφής της τυχόν 
καταβληθείσας από αυτό ετησίας 
συνδρομής μέλους, ούτε 
θεμελιώνει καμία αξίωση του 
μέλους στην περιουσία του 
Επιμελητηρίου. 

εξουσιοδότησης του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
κατ΄ άρθρο 7 παρ.3».  
 
Το 2ο εδάφιο τροποποιείται 
λεκτικά.  
 
Στο 3ο εδάφιο διαγράφεται 
η λέξη «συστημένη» 
επιστολή και εισάγονται νέα 
μέσα επικοινωνίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.(5) . Η περίπτωση 7.(3) γ) 
αναριθμείται σε παράγραφο 
(5) του άρθρου 7, της 
τροποποίησης. 
Τροποποιείται επίσης 
λεκτικά.  
 

'Αρθρ. 8: Δικαιώματα των 
μελών 
 
(1) Τα μέλη έχουν όσα 
δικαιώματα τους παρέχει ο 
νόμος και το παρόν 
Καταστατικό. Ιδίως έχουν το 
δικαίωμα, εφ' όσον δεν 
ευρίσκονται σε καθυστέρηση 
ως προς την καταβολή της 
ετήσιας εισφοράς των, να 
συμμετέχουν στις Γενικές 
Συνελεύσεις των Μελών και να 
ασκούν το δικαίωμα ψήφου υπό 
τους όρους των κατωτέρω 
διατάξεων. 
 

Άρθρ. 8: Δικαιώματα των μελών 
 
 
(1) Τα μέλη έχουν όσα δικαιώματα 

τους παρέχει ο νόμος και το 
παρόν Καταστατικό. Ιδίως έχουν 
το δικαίωμα, εφ' όσον δεν 
ευρίσκονται σε καθυστέρηση ως 
προς την καταβολή της ετήσιας 
συνδρομής τους, να συμμετέχουν 
στις Γενικές Συνελεύσεις των 
Μελών, να ασκούν το δικαίωμα 
ψήφου καθώς και το δικαίωμα 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι υπό τους 
όρους των κατωτέρων διατάξεων. 
 
 

 

Το άρθρο 8 τροποποιείται: 
 
 
8.(1) εισάγεται: καθώς και 
το δικαίωμα εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι  
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(2) Kάθε τακτικό μέλος και 
κάθε επίτιμο μέλος έχει από μία 
ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις. 
Τα νομικά πρόσωπα ασκούν 
το δικαίωμα αυτό μέσω των 
νόμιμων εκπροσώπων των. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Το δικαίωμα 
συμμετοχής και ψήφου στις 
Γενικές Συνελεύσεις μπορεί να 
ασκηθεί και δια πληρεξουσίου 
εφοδιασμένου με έγγραφη 
πληρεξουσιότητα. Τα σχετικά 
έγγραφα πληρεξουσιότητας 
πρέπει να κατατίθενται στο 
Επιμελητήριο το αργότερο 
μέχρι την έναρξη της Γενικής 
Συνελεύσεως. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Τα μέλη έχουν το 
δικαίωμα να ζητήσουν την 
υποστήριξη του Επιμελητηρίου 
και την παροχή συμβουλών σε 
όλες τις υποθέσεις που 
εμπίπτουν μέσα στους σκοπούς 
του Επιμελητηρίου. Κατά πόσον 
οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου 

(2) Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται 
στο παρόν άρθρο τα τακτικά, 
έκτακτα και επίτιμα μέλη έχουν 
από μία ψήφο στις Γενικές 
Συνελεύσεις των μελών, εφόσον 
είναι ταμειακά ενήμερα. Έκτακτα 
μέλη, που έχουν απαλλαγεί της 
υποχρέωσης καταβολής ετήσιας 
συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 
9 παρ.2 δεν έχουν δικαίωμα 
ψήφου ούτε δικαίωμα εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι και δεν 
συνυπολογίζονται για το 
σχηματισμό απαρτίας στις Γενικές 
Συνελεύσεις των μελών. 
Τα νομικά πρόσωπα ασκούν τα 
δικαιώματα τους μέσω των 
νόμιμων εκπροσώπων τους ή 
τρίτων που έχουν εξουσιοδοτηθεί 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή το 
αρμόδιο όργανο εκπροσώπησης. 

 
 
(3) Στις Γενικές Συνελεύσεις των 

μελών είναι δυνατή η 
εκπροσώπηση ταμειακά 
ενήμερων απάντων μελών. Το 
δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου 
μπορεί να ασκηθεί κατόπιν 
έγγραφης εξουσιοδότησης του 
απόντος μέλους από τρίτο 
πρόσωπο, μέλος του 
Επιμελητηρίου που έχει δικαίωμα 
ψήφου ή μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Το ίδιο πρόσωπο  
μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι 
είκοσι (20) ταμειακά ενήμερα 
απόντα μέλη σε μια Γενική 
Συνέλευση  ασκώντας στο όνομα 
και για λογαριασμό τους τα 
νόμιμα δικαιώματα τους.   

 
(4) Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να 

ζητήσουν την υποστήριξη του 
Επιμελητηρίου και την παροχή 
συμβουλών σε όλες τις υποθέσεις 
που εμπίπτουν στους σκοπούς του 
Επιμελητηρίου. Κατά πόσον οι 
υπηρεσίες του Επιμελητηρίου θα 
παρέχονται δωρεάν ή έναντι 

8.(2) Η παράγραφος (2) του 
άρθρου 8 τροποποιείται.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.(3) Η παράγραφος (3) του 
άρθρου 8 τροποποιείται. Το 
2ο εδάφιο του ισχύοντος 
καταστατικού αναριθμείται 
σε άρθρο 13 (5) της 
τροποποίησης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.(4) Αντικαθίστανται οι 
όροι «αμοιβής» και 
«Kανονισμός Τελών» από 
του όρους «αντιτίμου» και 
«Kανονισμός 
Αποζημιώσεων και 
Δαπανών» 
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θα παρέχονται δωρεάν ή έναντι 
αμοιβής ή αποδόσεως των 
δαπανών, ορίζεται σε σχετικό 
‘’Kανονισμό Τελών’’ που 
εγκρίνεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο 

αντιτίμου ή αποδόσεως των 
δαπανών, ορίζεται σε σχετικό 
«Kανονισμό Αποζημιώσεων και 
Δαπανών» που εκδίδεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

'Αρθρ. 9: Υποχρεώσεις των 
μελών 
 
(1) Τα μέλη υποχρεούνται 
να βοηθούν το Επιμελητήριο 
στην εκπλήρωση των σκοπών 
του. 
 
 
 
 
 
(2) Τα τακτικά μέλη 
υποχρεούνται να καταβάλλουν 
ετήσια εισφορά της οποίας το 
ύψος καθορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Η ετήσια 
εισφορά πρέπει να 
καταβάλλεται εις την αρχή του 
έτους και δη μέχρις της 15ης  
Φεβρουαρίου έκαστου έτους. 
Σε περίπτωση μεταγενέστερης 
εγγραφής η υποχρέωση 
καταβολής εισφοράς αρχίζει 
την 1η  του επομένου της 
εγγραφής ημερολογιακού 
μηνός. Τα επίτιμα μέλη 
απαλλάσσονται 
της υποχρεώσεως καταβολής 
εισφορών. 

Άρθρ. 9: Υποχρεώσεις των μελών 
 
 
(1) Τα μέλη υποστηρίζουν το 

Επιμελητήριο στην εκπλήρωση 
των σκοπών του. Υποχρεούνται 
στην τήρηση των όρων του 
καταστατικού και να 
συμμορφώνονται στις 
αποφάσεις των οργάνων του 
Επιμελητηρίου. 

 
(2) Τα μέλη  υποχρεούνται να 

καταβάλλουν ετήσια συνδρομή 
της οποίας το ύψος καθορίζεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η 
ετήσια συνδρομή πρέπει να 
καταβάλλεται στην αρχή του 
έτους και το αργότερο μέχρι την 
15η Φεβρουαρίου εκάστου 
έτους. Σε περίπτωση 
μεταγενέστερης εγγραφής η 
υποχρέωση καταβολής της 
συνδρομής αρχίζει την 1η  του 
επομένου της εγγραφής 
ημερολογιακού μηνός. Τα 
επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της 
υποχρεώσεως καταβολής 
ετήσιων συνδρομών. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο με 
απόφαση του, μπορεί να 
απαλλάξει  έκτακτο μέλος από 
την υποχρέωση καταβολής 
ετήσιας συνδρομής κατόπιν 
έγγραφης αίτησης του έκτακτου 
μέλους. 

Το άρθρο 9 τροποποιείται: 
 
 
9.(1) Τροποποίηση 
διατύπωσης και προσθήκη 
νέου 2ου εδαφίου . 
 
 
 
 
 
 
9.(2) Διαγράφεται στο 1ο 
εδάφιο  της παραγράφου 
(2) η λέξη «τακτικά»,  η 
λέξη «εισφορά» 
αντικαθίσταται από τη λέξη 
«συνδρομή». 
Αντικαθίσταται στο 2ο 
εδάφιο  της παραγράφου 
(2)  «δη μέχρις της» από 
«το αργότερο μέχρι την».   
 
Εισάγεται  νέο 5ο εδάφιο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ : Γενική 
Συνέλευση των Μελών 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ : Γενική Συνέλευση των 
Μελών 
 

 

'Αρθρ. 10: Γενικά 
 
(1) Η Γενική Συνέλευση των 
Μελών είναι το ανώτατο 
όργανο του Επιμελητηρίου. Οι 

Άρθρ. 10: Γενικά 
 
(1) Η Γενική Συνέλευση των Μελών 

είναι το ανώτατο όργανο του 
Επιμελητηρίου. Οι νόμιμα 

 
 
10(1). Αντικαθίσταται ο 
όρος «υποχρεωτικές» από 
τον όρο «δεσμευτικές». 
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νόμιμα ληφθείσες αποφάσεις 
της Γενικής Συνελεύσεως είναι 
υποχρεωτικές για το Διοικητικό 
Συμβούλιο, τα μέλη και τα 
λοιπά όργανα του 
Επιμελητηρίου. 
 
(2)  Οι Γενικές Συνελεύσεις 
λαμβάνουν χώρα στην έδρα του 
Επιμελητηρίου 

ληφθείσες αποφάσεις της Γενικής 
Συνελεύσεως είναι δεσμευτικές 
για το Διοικητικό Συμβούλιο, τα 
μέλη και τα λοιπά όργανα του 
Επιμελητηρίου. 
 

 
(2) Οι Γενικές Συνελεύσεις 

λαμβάνουν χώρα στην έδρα του 
Επιμελητηρίου. 

'Αρθρ. 11 : Τακτική Γενική 
Συνέλευση 
 
(1) Η Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μελών του 
Επιμελητηρίου λαμβάνει χώρα 
κάθε χρόνο και το αργότερο 
μέσα σε έξη μήνες από το πέρας 
ενός εκάστου διαχειριστικού 
έτους. 
 
(2)  Η ημερήσια διάταξη της 
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 
πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα 
θέματα: 
α) Έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου επί του λήξαντος 
διαχειριστικού έτους. 
 
 
β) Έκθεση του Ταμία περί των 
εσόδων και εξόδων του 
Επιμελητηρίου κατά το λήξαν 
διαχειριστικό έτος, καθώς και 
περί του προϋπολογισμού του 
τρέχοντος 
έτους. 
 

 
 
 
 
 
 
 
γ) 'Έκθεση των Ελεγκτών. 
 
 
 
 

Άρθρ. 11 : Τακτική Γενική Συνέλευση 
 
 
(1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μελών του Επιμελητηρίου 
λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο και το 
αργότερο μέσα σε έξι μήνες από 
το πέρας ενός εκάστου 
διαχειριστικού έτους. 

 
 
(2) Η ημερήσια διάταξη της Τακτικής 

Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να 
περιέχει τα ακόλουθα θέματα: 

 
α) Έκθεση των πεπραγμένων 
του Διοικητικού Συμβουλίου επί 
του λήξαντος διαχειριστικού 
έτους  
 
β) Ετήσιο οικονομικό 
απολογισμό του Επιμελητηρίου 
επί του λήξαντος 
διαχειριστικού έτους  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
γ) Προϋπολογισμό του 
τρέχοντος έτους. 
 
 
 

Το άρθρο 11 τροποποιείται: 
 
 
Δεν υπάρχουν αλλαγές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.(2)α) Εισάγεται η λέξη 
«των πεπραγμένων» 
 
 
 
11.(2)β) Διαγράφεται «η 
Έκθεση του Ταμία «περί 
των εσόδων και εξόδων» 
και αντικαθίσταται στην 
τροποποίηση από τον 
«Ετήσιο οικονομικό 
απολογισμό του 
Επιμελητηρίου επί του 
λήξαντος διαχειριστικού 
έτους». Διαγράφεται «περί 
του προϋπολογισμού του 
τρέχοντος Έτους», που 
αναριθμείται σε  περίπτωση 
γ) στην τροποποίηση. 
 
11.(2)γ) Η  διάταξη «περί 
Έκθεσης των Ελεγκτών», 
του ισχύοντος 
καταστατικού αναριθμείται 
σε περίπτωση (δ) στην 
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δ) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των Ελεγκτών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε)  Εκλογή δύο ελεγκτών για 
ένα εκάστοτε έτος, εκ των 
οποίων ένας τουλάχιστον 
πρέπει να έχει το επάγγελμα 
του ελεγκτή - λογιστή. Επίσης 
εκλογή ενός αναπληρωματικού 
ελεγκτού, ο οποίος επίσης 
πρέπει να έχει το επάγγελμα 
του ελεγκτή-λογιστή. Οι 
ελεγκτές δεν μπορούν να είναι 
μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
στ) Κατά το έτος λήξεως της 
θητείας του Διοικητικού 
Συμβουλίου εκλογή του 
επόμενου Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
δ) Έκθεση των Ελεγκτών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των Ελεγκτών. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

στ) Εκλογή δύο ελεγκτών εκ 
των οποίων ένας τουλάχιστον 
πρέπει να έχει το επάγγελμα 
του ελεγκτή - λογιστή. Επίσης 
εκλογή ενός αναπληρωματικού 
ελεγκτή, ο οποίος επίσης 
πρέπει να έχει το επάγγελμα 
του ελεγκτή-λογιστή. Οι 
ελεγκτές δεν πρέπει να είναι 
μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

τροποποίηση. Η περίπτωση 
γ)  της τροποποίησης 
τροποποιείται: 
«Προϋπολογισμός του 
τρέχοντος έτους».   
 
11.(2)δ) Η διάταξη «περί 
Απαλλαγής από κάθε 
ευθύνη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των 
Ελεγκτών» του ισχύοντος 
καταστατικού αναριθμείται 
σε περίπτωση (ε) στην 
τροποποίηση. Η περίπτωση 
δ) τροποποιείται: «Έκθεση 
των Ελεγκτών».   
 
11.(2)ε) Η διάταξη περί 
«εκλογής των ελεγκτών 
Ελεγκτών» του ισχύοντος 
καταστατικού, αναριθμείται 
σε (στ) στην τροποποίηση . 
Η περίπτωση ε)  
τροποποιείται: «Απαλλαγή 
από κάθε ευθύνη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και 
των Ελεγκτών».   
 
 
 
11.(2) στ) Αναριθμείται η 
διάταξη περί «εκλογών του 
Δ.Σ»του ισχύοντος 
καταστατικού  σε 
περίπτωση (ζ) στην 
τροποποίηση. Η περίπτωση 
στ)  τροποποιείται:  
«Εκλογή δύο ελεγκτών εκ 
των οποίων ένας 
τουλάχιστον πρέπει να έχει 
το επάγγελμα του ελεγκτή - 
λογιστή. Επίσης εκλογή 
ενός αναπληρωματικού 
ελεγκτή, ο οποίος επίσης 
πρέπει να έχει το 
επάγγελμα του ελεγκτή-
λογιστή. Οι ελεγκτές δεν 
πρέπει να είναι μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου».   
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(3)  Περαιτέρω θέματα 
μπορούν να προστεθούν στην 
ημερήσια διάταξη εάν τούτο 
αποφασιστεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο 
να περιλάβει τέτοια θέματα 
στην ημερησία διάταξη, εφ' 
όσον τούτο ήθελε ζητηθεί 
εγγράφως από το 1/5 
τουλάχιστον του όλου αριθμού 
των τακτικών μελών και η 
σχετική αίτηση περιέλθει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο 
τουλάχιστον 45 ημέρες προ της 
ημέρας της Τακτικής Γενικής 
Συνελεύσεως. 

ζ) Κατά το έτος λήξεως της 
θητείας του Διοικητικού 
Συμβουλίου εκλογή του 
επόμενου Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 
(3) Μπορούν να συμπεριληφθούν 

και άλλα θέματα στην ημερήσια 
διάταξη εάν αυτό αποφασιστεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο είναι 
υποχρεωμένο να συμπεριλάβει 
τέτοια θέματα στην ημερησία 
διάταξη, εφ' όσον αυτό ζητηθεί 
εγγράφως από το 1/5 
τουλάχιστον του όλου αριθμού 
των μελών, εξαιρουμένων των 
έκτακτων μελών που έχουν 
απαλλαγεί  της υποχρέωσης 
καταβολής ετήσιας συνδρομής 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2 
και η σχετική αίτηση περιέλθει 
στο Διοικητικό Συμβούλιο 
τουλάχιστον 45 ημέρες προ της 
ημέρας της Τακτικής Γενικής 
Συνελεύσεως. 

11.(2)ζ) Εισαγωγή νέας 
περίπτωσης (ζ) στην 
τροποποίηση  
(παράγραφος στ) στο 
ισχύον καταστατικό) .  
 
11.(3) Η παράγραφος (3) 
τροποποιείται λεκτικά. 
Επίσης στο 2ο εδάφιο 
εισάγεται «εξαιρουμένων 
των έκτακτων μελών που 
έχουν απαλλαγεί  της 
υποχρέωσης καταβολής 
ετήσιας συνδρομής 
σύμφωνα με το άρθρο 9 
παρ.2» 

'Αρθρ. 12: Έκτακτες Γενικές 
Συνελεύσεις 
'Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 
μπορούν να συγκληθούν όταν 
το αποφασίσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποχρεούται να 
συγκαλέσει Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση εντός 3 εβδομάδων 
όταν το ζητήσει εγγράφως το 
1/5 τουλάχιστον του όλου 
αριθμού των τακτικών μελών. 
Εις την αίτηση πρέπει να 
αναφέρονται και τα θέματα της 
ημερησίας διατάξεως. 

Άρθρ. 12: Έκτακτες Γενικές 
Συνελεύσεις 
'Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν 
να συγκληθούν όταν το αποφασίσει το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 3 
εβδομάδων όταν το ζητήσει εγγράφως 
το 1/5 τουλάχιστον του όλου αριθμού 
των μελών, εξαιρουμένων των 
έκτακτων μελών που έχουν απαλλαγεί 
της υποχρέωσης καταβολής ετήσιας 
συνδρομής, σύμφωνα με το άρθρο 9 
παρ.2. Στην αίτηση πρέπει να 
αναφέρονται και τα προτεινόμενα 
θέματα της ημερησίας διατάξεως. 

 
 
12. Το 2ο εδάφιο 
τροποποιείται και εισάγεται 
«του όλου αριθμού των 
μελών, εξαιρουμένων των 
έκτακτων μελών που έχουν 
απαλλαγεί της υποχρέωσης 
καταβολής ετήσιας 
συνδρομής, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παρ.2.»  
 
Το 3ο εδάφιο τροποποιείται 
λεκτικά. 

'Αρθρ. 13: Διεξαγωγή των 
Γενικών Συνελεύσεων 
 
(1) Οι Γενικές Συνελεύσεις 
συγκαλούνται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Η 
πρόσκληση περιέχει την 
ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο 

Άρθρ. 13: Διεξαγωγή των Γενικών 
Συνελεύσεων 
 
(1) Οι Γενικές Συνελεύσεις 

συγκαλούνται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Η πρόσκληση 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου και 

Το άρθρο 13 τροποποιείται: 
 
 
13(1) Η παράγραφος (1) 
τροποποιείται λεκτικά   
 
Επίσης εισάγονται στο 2ο 
εδάφιο: «Η πρόσκληση 
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και την διεύθυνση, ως επίσης 
και τα θέματα της ημερησίας 
διατάξεως της Συνελεύσεως, 
αποστέλλεται δε προς όλα τα 
μέλη του Επιμελητηρίου και δη 
εις την τελευταία διεύθυνση, 
την οποία τα μέλη 
γνωστοποίησαν εγγράφως 
προς το Επιμελητήριο, 
προκειμένου μεν περί Τακτικών 
Γενικών Συνελεύσεων 
τουλάχιστον 4 εβδομάδες προ 
της ημέρας της Συνελεύσεως, 
προκειμένου δε περί
 Έκτακτων Γενικών 
Συνελεύσεων τουλάχιστον 2 
εβδομάδες προ της ημέρας της 
Συνελεύσεως. H αποστολή της 
προσκλήσεως με απλή επιστολή 
θεωρείται επαρκής. 
 
 
 
 
 
(2) Η Γενική Συνέλευση 
ευρίσκεται σε απαρτία όταν 
παρίσταται ή 
αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον 
το 1/10 του όλου αριθμού των 
μελών. 
 
 
 
 
(3) Εάν δεν σχηματισθεί 
απαρτία, συγκαλείται μέσα σε 
15 ημέρες Επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση με την ίδια ημερήσια 
διάταξη. Η πρόσκληση για την 
Επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση μπορεί να 
περιληφθεί στην πρόσκληση 
για την αρχική Γενική 
Συνέλευση, στην οποία θα 
μνημονεύεται ο χρόνος και ο 
τόπος της Επαναληπτικής 
Γενικής Συνελεύσεως. Εάν η 
πρόσκληση για την 
Επαναληπτική Γενική 

τον Γενικό Διευθυντή και περιέχει 
την ημερομηνία, την ώρα, τον 
τόπο, την διεύθυνση, όπως 
επίσης και τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης της 
Συνελεύσεως. Αποστέλλεται σε 
όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου, 
στην τελευταία διεύθυνση, την 
οποία τα μέλη γνωστοποίησαν 
εγγράφως στο Επιμελητήριο, 
προκειμένου μεν περί Τακτικών 
Γενικών Συνελεύσεων 
τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν την 
ημέρα της Συνελεύσεως, 
προκειμένου δε περί Έκτακτων 
Γενικών Συνελεύσεων 
τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την 
ημέρα της Συνελεύσεως. H 
αποστολή της πρόσκλησης 
πραγματοποιείται με απλή 
ταχυδρομική επιστολή ή 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Ε-
mail) ή κάποιο άλλο πρόσφορο 
μέσο επικοινωνίας. 

 
(2) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε 

απαρτία όταν παρίσταται ή 
αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον 
το 1/10 του όλου αριθμού των 
μελών, που είναι ταμειακώς 
ενήμερα και έχουν δικαίωμα 
ψήφου, με την επιφύλαξη όσων 
ορίζει το άρθρο 8 παρ.2. 

 
 
(3) Εάν δεν σχηματισθεί απαρτία, 

συγκαλείται μέσα σε 15 ημέρες 
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 
με την ίδια ημερήσια διάταξη. Η 
πρόσκληση για την Επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση μπορεί να 
περιληφθεί στην πρόσκληση για 
την αρχική Γενική Συνέλευση, 
στην οποία θα μνημονεύεται ο 
χρόνος και ο τόπος της 
Επαναληπτικής Γενικής 
Συνελεύσεως. Εάν η πρόσκληση 
για την Επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση αποσταλεί χωριστά, 
αρκεί να αποσταλεί τουλάχιστον 

υπογράφεται από τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τον Γενικό 
Διευθυντή και» στο 4ο 
εδάφιο: «ή ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (Ε-mail) ή 
κάποιο άλλο πρόσφορο 
μέσο επικοινωνίας». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.(2) Στην παράγραφο (2) 
εισάγεται «με την 
επιφύλαξη όσων ορίζει το 
άρθρο 8 παρ.2.» 
 
 
 
 
 
 
13(3) Αντικαθίσταται στο 3ο 
εδάφιο η προθεσμία 
αποστολής της πρόσκλησης 
για την Επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση από «15» 
σε «10» ημέρες. 
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Συνέλευση αποσταλεί χωριστά, 
αρκεί να αποσταλεί 
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν 
από την ημέρα της νέας 
Συνελεύσεως. 
 
(4) Μια τέτοια 
Επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση ευρίσκεται σε 
απαρτία ανεξαρτήτως από τον 
αριθμό των παρόντων ή των 
αντιπροσωπευομένων μελών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, και 
τούτου κωλυομένου ο 
Αντιπρόεδρος που τον 
αναπληρώνει και τούτου 
κωλυομένου το μεγαλύτερο 
κατά την ηλικία παριστάμενο 
μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, αναλαμβάνει τηv 
Προεδρία της Συνελεύσεως και, 
αφού διαπιστώσει ότι υφίσταται 
απαρτία, κηρύσσει την έναρξη 
της Συνελεύσεως. Εν συνεχεία η 
Συνέλευση εκλέγει δι' 
ανατάσεως των χειρών το 
οριστικό 
Προεδρείο, αποτελούμενο από 
ένα Πρόεδρο και ένα 
γραμματέα, ο οποίος μπορεί και 
να μην είναι μέλος του 
Επιμελητηρίου. 
 
(6) Αποφάσεις μπορούν να 
ληφθούν μόνο επί των θεμάτων 
της ημερησίας διατάξεως. 
 

10 ημέρες πριν από την ημέρα της 
νέας Συνελεύσεως. 

 
 
 
 
(4) Η Επαναληπτική Γενική 

Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία 
ανεξαρτήτως του αριθμού των 
παρόντων ή των 
αντιπροσωπευόμενων μελών, με 
την επιφύλαξη όσων ορίζει το 
άρθρο 8 παρ.2.  
 

(5) Τα σχετικά έγγραφα 
εξουσιοδότησης πρέπει να 
κατατίθενται στο Επιμελητήριο 
το αργότερο μέχρι την έναρξη 
της Γενικής Συνέλευση των 
Μελών 

 
 
 
 
(6) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, και τούτου  
κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος που 
τον αναπληρώνει και τούτου 
κωλυομένου το μεγαλύτερο κατά 
την ηλικία παριστάμενο μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 
αναλαμβάνει την Προεδρία της 
Συνελεύσεως και, αφού 
διαπιστώσει ότι υφίσταται 
απαρτία, κηρύσσει την έναρξη της 
Συνελεύσεως. Στην συνέχεια η 
Συνέλευση εκλέγει δι' ανατάσεως 
των χειρών το οριστικό 
Προεδρείο, αποτελούμενο από 
ένα Πρόεδρο και ένα γραμματέα, 
ο οποίος μπορεί και να μην είναι 
μέλος του Επιμελητηρίου. 

 
 
 
 
(7) Αποφάσεις μπορούν να ληφθούν 

μόνο επί των θεμάτων της 
ημερησίας διατάξεως. 

 

 
 
 
 
 
 
13.(4) εισάγεται: «με την 
επιφύλαξη όσων ορίζει το 
άρθρο 8 παρ.2.»  
 
 
 
 
 
13.(5) Η παράγραφος (5) 
τροποποιείται. 
Αντικαθίσταται  από το  2ο 
εδάφιο του άρθρου 8.(3) 
του ισχύοντος 
καταστατικού, όπου η λέξη 
«πληρεξουσιότητας» 
αντικαθίσταται από τη λέξη 
«εξουσιοδότησης»  
 
Οι παράγραφοι (5) έως 10 
του άρθρου 13 του 
ισχύοντος καταστατικού 
αναριθμούνται σε 
παραγράφους (6) – (11) του 
άρθρου 13 της 
τροποποίησης. 
 
Δεν υπάρχουν αλλαγές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δεν υπάρχουν αλλαγές 
 
 
 



  

23 / 47 
 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
Δορυλαίου 10-12, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 6419000, Fax: +30 210 6445175, ahkathen@ahk.com.gr 

Βούλγαρη 50, 542 48 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 327733, Fax: +30 2310 327737, ahkthess@ahk.com.gr 
www.german-chamber.gr, www.german-fairs.gr 

 

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Παρατηρήσεις 
(7) Οι αποφάσεις της 
Γενικής Συνελεύσεως 
λαμβάνονται με την απλή 
πλειοψηφία των παρόντων και 
αντιπροσωπευόμενων μελών. 
 
(8)  Οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με φανερή 
ψηφοφορία. H εκλογή του 
Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται 
με μυστική ψηφοφορία. Η 
Γενική Συνέλευση μπορεί να 
αποφασίσει να διεξαχθεί 
μυστική ψηφοφορία και για 
ορισμένα άλλα θέματα της 
ημερησίας διατάξεως. 
 
(9)  Προκειμένου περί 
τροποποιήσεως του 
Καταστατικού και διαλύσεως 
του Επιμελητηρίου 
εφαρμόζονται σχετικά με την 
απαρτία και την λήψη 
αποφάσεως οι διατάξεις του 
Κεφ. VIII του παρόντος. 
 
(10)  Περί της διεξαγωγής της 
Γενικής Συνελεύσεως και ιδίως 
περί των αποτελεσμάτων των 
ψηφοφοριών συντάσσονται 
από τον Γραμματέα της 
Συνελεύσεως 
πρακτικά, τα οποία 
υπογράφονται από τον ίδιο και 
από τον Πρόεδρο της 
Συνελεύσεως. 

(8) Οι αποφάσεις της Γενικής 
Συνελεύσεως λαμβάνονται με την 
απλή πλειοψηφία των παρόντων 
και αντιπροσωπευόμενων μελών 
που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

 
(9) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με 

φανερή ψηφοφορία. H εκλογή 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Η 
Γενική Συνέλευση μπορεί να 
αποφασίσει να διεξαχθεί μυστική 
ψηφοφορία και για ορισμένα 
άλλα θέματα της ημερησίας 
διατάξεως. 

 
 
(10) Προκειμένου περί τροποποιήσεως 

του Καταστατικού και διαλύσεως 
του Επιμελητηρίου εφαρμόζονται 
σχετικά με την απαρτία και την 
λήψη αποφάσεως οι διατάξεις του 
Κεφ. VII του παρόντος. 

 
 
 
(11) Περί της διεξαγωγής της Γενικής 

Συνελεύσεως και ιδίως περί των 
αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών 
συντάσσονται από τον Γραμματέα 
της Συνελεύσεως πρακτικά, τα 
οποία υπογράφονται από τον ίδιο 
και από τον Πρόεδρο της 
Συνελεύσεως. 

13.(8) εισάγεται: «που 
έχουν δικαίωμα ψήφου». 
 
 
 
 
Δεν υπάρχουν αλλαγές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13(10) Ο αριθμός VIII 
αντικαθίσταται από τον 
αριθμό VII (Λόγω αλλαγής 
της δομής/των κεφαλαίων 
της τροποποίησης) 
 
 
 
 
Δεν υπάρχουν αλλαγές 
 

ΚΕΦΑΛΑlΟ IV: Διοικητικό 
Συμβούλιο 

ΚΕΦΑΛΑlΟ IV: Διοικητικό Συμβούλιο  

Άρθρ. 14: Αρμοδιότητες 
 
 
(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο 
διοικεί και εκπροσωπεί το 
Επιμελητήριο δικαστικώς και 
εξωδίκως. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να παράσχει 
στον Πρόεδρο, και σε 
περίπτωση κωλύματός του στον 
Αντιπρόεδρο που τον 
αναπληρώνει, το δικαίωμα να 

Άρθρ. 14: Αρμοδιότητες 
 
 
(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί 

το Επιμελητήριο. Με την 
επιφύλαξη όσων ορίζονται στα 
άρθρα 18 και 20 το Επιμελητήριο 
εκπροσωπούν δικαστικώς και 
εξωδίκως από κοινού ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου με 
τον Γενικό Διευθυντή 
δεσμεύοντας το Επιμελητήριο 

Το άρθρο 14 τροποποιείται 
ως εξής:  
 
14 (1) Διαγράφεται η λέξη 
«εκπροσωπεί» στο 1ο 
εδάφιο. Απαλείφεται το 2ο 
εδάφιο του ισχύοντος 
καταστατικού και εισάγεται 
νέο 2ο εδάφιο. Το 3ο 
εδάφιο του ισχύοντος 
καταστατικού απαλείφεται. 
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εκπροσωπούν γενικά έναντι 
τρίτων το Επιμελητήριο. Ο 
Πρόεδρος ή o Αντιπρόεδρος 
που τον αναπληρώνει μπορούν 
να εξουσιοδοτήσουν ένα άλλο 
μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή τρίτον να 
εκπροσωπήσει το Επιμελητήριο 
σε μια συγκεκριμένη εκάστοτε 
υπόθεση. 
 
(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο 
έχει επίσης το δικαίωμα να 
αναθέσει την εκπροσώπηση του 
Επιμελητηρίου σε ορισμένες 
εκάστοτε υποθέσεις σε άλλο 
μέλος του ή σε τρίτον. 
 
(3)  Επιφυλασσόμενων 
άλλων υποχρεώσεων ή 
καθηκόντων, που προκύπτουν 
από τον Νόμο ή το παρόν 
Καταστατικό, το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει ιδίως τα κάτωθι 
καθήκοντα: 
 
- Να υποβάλλει την έκθεσή του 
στην Γενική Συνέλευση. 
 
 
 
 
 
- Να διορίζει τον Διαχειριστή. 
 
 
- Να αποφασίζει για την 
εγγραφή ή αποβολή Μελών. 
 
- Να ανακηρύσσει τα επίτιμα 
μέλη. 
 
- Να αποφασίζει για την ίδρυση 
ή διάλυση παραρτημάτων. 
 
 
 
 
 
 

έναντι παντός τρίτου φυσικού ή 
νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή 
δημοσίου δικαίου, της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής ως και ενώπιον 
πάσης κρατικής, διοικητικής, 
φορολογικής, δικαστικής, 
εισαγγελικής αρχής και 
υπηρεσίας. 

 
 
 
(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 

επίσης το δικαίωμα να αναθέσει 
την εκπροσώπηση του 
Επιμελητηρίου σε ορισμένες ανά 
περίπτωση υποθέσεις σε άλλο 
μέλος του ή σε τρίτο πρόσωπο. 

 
(3) Επιφυλασσόμενων άλλων 

υποχρεώσεων ή καθηκόντων, που 
προκύπτουν από τον Νόμο ή το 
παρόν Καταστατικό, το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει ιδίως τα κάτωθι 
καθήκοντα και αρμοδιότητες: 
 
 
- Να συντάσσει και υποβάλλει 

την έκθεση πεπραγμένων του 
και τον ετήσιο οικονομικό 
απολογισμό στην Γενική 
Συνέλευση. 

 
 

 Να διορίζει τον Γενικό 
Διευθυντή. 
 

 Να αποφασίζει για την 
εγγραφή ή αποβολή μελών. 

 
 Να ανακηρύσσει τα επίτιμα 

μέλη. 
 

 Να αποφασίζει για την ίδρυση 
ή διάλυση παραρτημάτων, την 
ίδρυση άλλων νομικών 
προσώπων ή  τη συμμετοχή 
του Επιμελητηρίου σε άλλα 
νομικά πρόσωπα. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.(2) Αντικαθίσταται η 
λέξη «εκάστοτε» από τη 
λέξη «ανά περίπτωση» 
 
 
 
 
14.(3) Εισάγονται οι λέξεις 
«και αρμοδιότητες»  
 
 
 
 
 
 
14.(3) περ.1η. Στην 1η 
περίπτωση εισάγονται οι 
λέξεις  «συντάσσει», 
«πεπραγμένων» και τον  
«ετήσιο οικονομικό 
απολογισμό» 
 
Δεν υπάρχουν αλλαγές 
 
 
Δεν υπάρχουν αλλαγές 
 
 
Δεν υπάρχουν αλλαγές 
 
 
14.(3) περ.5η. Στην 5η 
περίπτωση εισάγεται νέα 
περίπτωση « την ίδρυση 
άλλων νομικών προσώπων 
ή  συμμετοχή του 
Επιμελητηρίου σε άλλα 
νομικά πρόσωπα». 
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- Να καθορίζει το ύψος της 
ετησίας εισφοράς. 
 
 
 
 
 
 
- Να εγκρίνει τον ‘’Κανονισμό 
Τελών’’ για τις παρεχόμενες 
από το Επιμελητήριο 
υπηρεσίες. 
 
 
 
 
 
- Να εγκρίνει τον 
προϋπολογισμό του 
Επιμελητηρίου, τον οποίο 
καταρτίζει ο Διαχειριστής σε 
σύμπραξη με τον Ταμία του 
Επιμελητηρίου. 
 
 
 
 
 
 
- Να διαχειρίζεται την 
περιουσία του Επιμελητηρίου 
μέσα στα πλαίσια του 
εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού. 
 

 Να καθορίζει το ύψος της 
ετησίας συνδρομής των 
μελών, μετά από εισήγηση του 
Γενικού Διευθυντή. 

 
 
 
 

 Να εγκρίνει τον «Κανονισμό 
Αποζημιώσεων και Δαπανών» 
για τις παρεχόμενες από το 
Επιμελητήριο υπηρεσίες μετά 
από εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή. 

 
 
 

- Να υποβάλει προς έγκριση 
στην Γενική Συνέλευση τον 
προϋπολογισμό του 
Επιμελητηρίου, τον οποίο 
καταρτίζει ο Γενικός 
Διευθυντής σε συνεργασία με 
την σύμπραξη του Ταμία του 
Επιμελητηρίου. 

 
 
 

 
 Να διαχειρίζεται την 

περιουσία του Επιμελητηρίου 
μέσα στα πλαίσια του 
εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού. 

 
 Να προβαίνει στην αγορά ή 

πώληση ακινήτων καθώς και 
στην εγγραφή βαρών επ΄ 
αυτών. 
 

 

14.(3) περ.6η.  

Αντικαθίσταται η λέξη 
«εισφορά» από τις λέξεις 
«συνδρομής των μελών» 
Εισάγεται:   «μετά από 
εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή»  
 
14.(3) περ.7η. 

Αντικαθίσταται ο 
«Κανονισμό Τελών» από 
τον «Κανονισμό 
Αποζημιώσεων και 
Δαπανών».Εισάγεται:  
«μετά από εισήγηση του 
Γενικού Διευθυντή» 
 
14.(3) περ.8η. 

Η 8η περίπτωση 
αναθεωρείται : 
«Να υποβάλει προς έγκριση 
στην Γενική Συνέλευση τον 
προϋπολογισμό του 
Επιμελητηρίου, τον οποίο 
καταρτίζει ο Γενικός 
Διευθυντής σε σύμπραξη με 
τον Ταμία του 
Επιμελητηρίου» 
 
Δεν υπάρχουν αλλαγές 
 
 
 
 
 
14.(3) περ.10η Εισάγεται  
νέα 10η περίπτωση  
«Να προβαίνει στην αγορά 
ή πώληση ακινήτων καθώς 
και στην εγγραφή βαρών 
επ΄ αυτών». 

Άρθρ. 15: Εκλογή και σύνθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
(1)         Το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποτελείται από 20 μέλη εκ των 
οποίων τα 10 είναι Έλληνες 
υπήκοοι και 10 υπήκοοι της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας και τα οποία 

Άρθρ. 15: Εκλογή και Σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
 
(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποτελείται από τον Γενικό 
Διευθυντή  και δέκα έξι (16) 
μέλη εκ των οποίων οκτώ (8) 
είναι Έλληνες υπήκοοι και οκτώ 

Το άρθρο 15 
τροποποιείται:  
 
15.(1) Η παράγραφος (1) 
αντικαθίσταται: «Το 
Διοικητικό Συμβούλιο 
αποτελείται από τον Γενικό 
Διευθυντή  και δέκα έξι (16) 
μέλη εκ των οποίων τα 
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εκλέγονται υπό της Γενικής 
Συνελεύσεως για θητεία 4 ετών. 
Η θητεία του Διοικητικού 
Συμβουλίου θεωρείται λήγουσα 
κατά την ημέρα της Τακτικής 
Γενικής Συνελεύσεως του 
έτους, στο οποίο εμπίπτει η 
λήξη της 4ετούς θητείας.  Το 
Διοικητικό  

Συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει την εισδοχή του 
Διαχειριστή του Επιμελητηρίου 
ως  επιπρόσθετου μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Εκλέξιμα είναι μόνο 
φυσικά πρόσωπα. Τα μέλη του 
Επιμελητηρίου, τα οποία είναι 
φυσικά πρόσωπα, είναι 
αυτοδικαίως και εκλέξιμα. 
Προκειμένου περί μελών του 
Επιμελητηρίου, τα οποία είναι 
νομικά πρόσωπα, εκλέξιμος 
είναι ένας από τους νομίμους 
εκπροσώπους του νομικού 
προσώπου ή ένα άλλο φυσικό 
πρόσωπο που θα έχει 
υποδειχθεί εγγράφως από το 
αντίστοιχο νομικό πρόσωπο 
σαν εκπρόσωπός του στο 

(8) υπήκοοι της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας.  
 
Δεν ισχύει ο περιορισμός ως 
προς την υπηκοότητα ούτε 
υφίσταται κώλυμα για την 
κατάληψη και διατήρηση της 
θέσης  μέλους στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, 
όταν ένα φυσικό πρόσωπο (α) 
κατέχει την ιδιότητα του 
εκπροσώπου/εντεταλμένου 
νομικού προσώπου (μέλους του 
Επιμελητηρίου), στην 
περίπτωση που ο βασικός 
μέτοχος/εταίρος ή η μητρική 
εταιρεία του νομικού προσώπου 
(μέλους του Επιμελητηρίου) 
ανήκει σε γερμανικό όμιλο 
επιχειρήσεων με έδρα τη 
Γερμανία, και /ή (β) κατέχει την 
ιδιότητα του 
εκπροσώπου/εντεταλμένου 
νομικού προσώπου (μέλους του 
Επιμελητηρίου) με έδρα την 
Ελλάδα.» 

 

 
 
 
 

 

(2) Εκλέξιμα στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Επιμελητηρίου 
είναι μόνο φυσικά πρόσωπα. Τα 
μέλη του Επιμελητηρίου, τα 
οποία είναι φυσικά πρόσωπα 
είναι αυτοδικαίως εκλέξιμα, υπό 
τον όρο ότι έχουν δικαίωμα 
ψήφου σύμφωνα με το παρόν 
καταστατικό. Προκειμένου περί 
μελών του Επιμελητηρίου, τα 
οποία είναι νομικά πρόσωπα, 
εκλέξιμος είναι ένας από τους 
νόμιμους εκπροσώπους τους, 
εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο ή 
ένα άλλο φυσικό πρόσωπο που 
θα έχει υποδειχθεί εγγράφως 

οκτώ (8) είναι Έλληνες 
υπήκοοι και οκτώ (8) 
υπήκοοι της 
Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της 
Γερμανίας.  

 
Δεν ισχύει ο περιορισμός 
ως προς την υπηκοότητα 
ούτε υφίσταται κώλυμα για 
την κατάληψη και 
διατήρηση της 
θέσης  μέλους στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του 
Επιμελητηρίου, όταν ένα 
φυσικό πρόσωπο (α) 
κατέχει την ιδιότητα του 
εκπροσώπου/εντεταλμένου 
νομικού προσώπου (μέλους 
του Επιμελητηρίου), στην 
περίπτωση που ο βασικός 
μέτοχος/εταίρος ή η 
μητρική εταιρεία του 
νομικού προσώπου (μέλους 
του Επιμελητηρίου) ανήκει 
σε γερμανικό όμιλο 
επιχειρήσεων με έδρα τη 
Γερμανία, ή (β) κατέχει την 
ιδιότητα του 
εκπροσώπου/εντεταλμένου 
νομικού προσώπου (μέλους 
του Επιμελητηρίου) με έδρα 
την Ελλάδα.» 

 
15.(2) Στο 1ο εδάφιο 
εισάγεται «στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του 
Επιμελητηρίου». 
Το 3ο εδάφιο απαλείφεται, 
αφού αναφέρεται στο 2ο 
εδάφιο. 
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Επιμελητήριο και σαν υποψήφιο 
για την θέση μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
Αποκλείεται η εκλογή 
περισσοτέρων του ενός από το 
ίδιο νομικό πρόσωπο. 
 
 
 
 
 
(3) Η εκλογή διεξάγεται με 
μυστική ψηφοφορία. Της 
εκλογής προΐσταται εφορευτική 
επιτροπή αποτελούμενη από 
τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως 
και από δύο μέλη, εκλεγόμενα 
με απλή πλειοψηφία και δι' 
ανατάσεως των χειρών από την 
Γενική Συνέλευση. Χρέη 
γραμματέως εκτελεί ο 
Γραμματεύς της Συνελεύσεως. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Εκλεγέντα θεωρούνται 
τα δέκα πρόσωπα ανά 
κατηγορία υπηκοότητας 
σύμφωνα με την παρ. 1 του 
παρόντος, τα οποία 
συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο 
αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας ενεργείται 
κλήρωση. 
 

από το αντίστοιχο νομικό 
πρόσωπο ως εντεταλμένος 
εκπρόσωπος του στο 
Επιμελητήριο και ως υποψήφιο 
για τη θέση μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τον 
όρο ότι τα νομικά πρόσωπα 
έχουν δικαίωμα ψήφου 
σύμφωνα με το παρόν 
καταστατικό. 
 

(3) Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου εκλέγονται από τη 
Γενική Συνέλευση για θητεία 
τριών (3) ετών. Η θητεία του 
Διοικητικού Συμβουλίου λήγει 
αυτοδικαίως κατά την ημέρα της 
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 
του έτους, στο οποίο λήγει η 
τριετής θητείας. Επιτρέπεται η 
επανεκλογή μέλους στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει 
τον Γενικό Διευθυντή  κατόπιν 
συμφωνίας  με την Ένωση των 
Βιομηχανικών και Εμπορικών 
Επιμελητηρίων της Γερμανίας 
(DIHK). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Η εκλογή διεξάγεται με μυστική 
ψηφοφορία. Η ψηφοφορία 
διεξάγεται από εφορευτική 
επιτροπή αποτελούμενη από τον 
Πρόεδρο της Συνελεύσεως και 
από δύο μέλη του 
Επιμελητηρίου, εκλεγόμενα με 
απλή πλειοψηφία και δι' 
ανατάσεως των χειρών από την 
Γενική Συνέλευση. Χρέη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.(3) Η παράγραφος  (3) 
αντικαθίσταται: «Τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση για θητεία τριών 
(3) ετών. Η θητεία του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
λήγει αυτοδικαίως κατά την 
ημέρα της Τακτικής Γενικής 
Συνελεύσεως του έτους, 
στο οποίο λήγει η τριετής 
θητείας. Επιτρέπεται η 
επανεκλογή μέλους στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο 
διορίζει τον Γενικό 
Διευθυντή  κατόπιν 
συμφωνίας  με την Ένωση 
των Βιομηχανικών και 
Εμπορικών Επιμελητηρίων 
της Γερμανίας (DIHK).» 
 
Η προηγούμενη 
παράγραφος (3) του 
ισχύοντος καταστατικού 
αναριθμείται σε παράγραφο 
(4) της τροποποίηση.   
 
15.(4) Η παράγραφος  (4) 
αντικαθίσταται από την 
παράγραφο (3) του 
ισχύοντος καταστατικού: 
«Η εκλογή διεξάγεται με 
μυστική ψηφοφορία. Η 
ψηφοφορία διεξάγεται από 
εφορευτική επιτροπή 
αποτελούμενη από τον 
Πρόεδρο της Συνελεύσεως 
και από δύο μέλη του 
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γραμματέως εκτελεί ο 
Γραμματέας της Συνελεύσεως. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Εκλεγέντα θεωρούνται τα     
οκτώ πρόσωπα ανά κατηγορία 
υπηκοότητας με την επιφύλαξη 
της διάταξης της παρ. 1 του 
άρθρου 15, τα οποία 
συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο 
αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση 
με μέριμνα και ευθύνη της 
εφορευτικής επιτροπής. 

 
(6) Κάθε μέλος του Επιμελητηρίου, 

που έχει δικαίωμα ψήφου, 
δικαιούται να θέσει 
υποψηφιότητα για την εκλογή 
του στο Διοικητικό Συμβούλιο 
εφόσον είναι ταμειακώς 
ενήμερο και υποβάλει έγγραφο 
αίτημα προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο τουλάχιστον πέντε 
εβδομάδες προ της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης άλλως προ 
τριών εβδομάδων στην 
περίπτωση που η εκλογή λάβει 
χώρα σε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση. Οι υποψηφιότητες 
κοινοποιούνται στα μέλη μαζί με 
την πρόσκληση της Γενικής 
Συνέλευσης. 

 
(7) Τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ασκούν τα 
καθήκοντα τους χωρίς να 
λαμβάνουν αμοιβή ούτε 
αποζημίωση προσωπικών 
εξόδων, εξαιρουμένου του 
Γενικού Διευθυντή. Η θέση τους 
αποτελεί προσωπικό  τιμητικό 

Επιμελητηρίου, εκλεγόμενα 
με απλή πλειοψηφία και δι' 
ανατάσεως των χειρών από 
την Γενική Συνέλευση. 
Χρέη γραμματέως εκτελεί ο 
Γραμματέας της 
Συνελεύσεως» 
Απαλείφεται η παράγραφος 
(4) του άρθρου 15 του 
ισχύοντος καταστατικού.  
 
 
15.(5) Εισάγεται  νέα 
παράγραφος (5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
15.(6) Εισάγεται νέα 
παράγραφος (6)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.(7) Εισάγεται νέα 
παράγραφος (7) . 
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αξίωμα. Υποχρεούνται να 
παρίστανται στις συνεδριάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου, 
αυτοπροσώπως ή μέσω 
τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση 
κωλύματος μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου να 
παραστεί σε συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου δεν 
επιτρέπεται  η εκπροσώπησή του 
από άλλο μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

Άρθρ. 16:  Συγκρότηση και 
λειτουργία του Διοικητικού 
Συμβουλίου            
 
 
 
(1) Μετά την εκλογή του υπό 
της Γενικής Συνελεύσεως και το 
πολύ εντός 6 εβδομάδων το 
Διοικητικό Συμβούλιο 
συγκαλείται σε συνεδρίαση από 
το μέλος που συγκέντρωσε τους 
περισσοτέρους ψήφους και 
συγκροτείται σε σώμα, 
εκλέγοντας μεταξύ των μελών 
του δια  μυστικής ψηφοφορίας 
τον Πρόεδρο, δύο 
Αντιπροέδρους και τον Ταμία. 
Οι δύο Αντιπρόεδροι πρέπει να 
έχουν διαφορετική υπηκοότητα 
μεταξύ τους. Το ίδιο πρόσωπο 
μπορεί να επανεκλεγεί για την 
ίδια θέση, αλλά μόνο δύο 
φορές.  Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει 
μεταξύ των μελών του έναν 
ακόμη Αντιπρόεδρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρ. 16:  Συγκρότηση και 
Λειτουργία του Διοικητικού 
Συμβουλίου - Λήψη Αποφάσεων- 
Πρακτικά 
 
 
(1) Μετά την εκλογή του υπό της 

Γενικής Συνελεύσεως και το 
πολύ εντός 6 εβδομάδων το 
Διοικητικό Συμβούλιο 
συγκαλείται σε συνεδρίαση από 
το μέλος του, που συγκέντρωσε 
τις περισσότερες ψήφους και 
συγκροτείται σε σώμα, 
εκλέγοντας μεταξύ των μελών 
του δια  μυστικής ψηφοφορίας 
τον Πρόεδρο, δύο 
Αντιπροέδρους και τον Ταμία. Οι 
δύο Αντιπρόεδροι πρέπει να 
έχουν διαφορετική υπηκοότητα 
μεταξύ τους. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει 
μεταξύ των μελών του έναν 
ακόμη Αντιπρόεδρο. Κανένα 
μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου δεν μπορεί να 
διατηρεί το αξίωμα του 
Προέδρου, Αντιπροέδρου ή 
Ταμία για συνεχές διάστημα άνω 
των έξι (6) ετών. Μετά τη 
συμπλήρωση εξαετίας τα 
καθήκοντα Προέδρου, 
Αντιπροέδρου ή Ταμία μπορεί να 
ξανά - αναλάβει το ίδιο πρόσωπο 
εφόσον παρέλθει διάστημα 
τριών ετών από τη συμπλήρωση 
της εξαετίας σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο.   

Το άρθρο 16 
τροποποιείται: Στο τίτλο 
προστίθενται οι λέξεις 
«Λήψη Αποφάσεων» και 
«Πρακτικά» 
 
16.(1) Στην παράγραφο (1) 
απαλείφεται το 3ο εδάφιο 
της παραγράφου (1) του 
ισχύοντος καταστατικού. 
Εισάγεται 4ο και 5ο εδάφιο 
στην παράγραφο (1) της 
τροποποίησης.  
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(2) Ο Πρόεδρος προεδρεύει 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Συγκαλεί και διευθύνει τις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και εν γένει 
προΐσταται των εργασιών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν 
ο Πρόεδρος απουσιάζει ή 
κωλύεται αναπληρώνεται από 
τον Αντιπρόεδρο που έχει 
διαφορετική υπηκοότητα από 
εκείνη του Προέδρου, εάν δε 
και αυτός απουσιάζει ή 
κωλύεται, από τον άλλο 
Αντιπρόεδρο. Σε διατελέσαντα 
Πρόεδρο του  Διοικητικού 
Συμβουλίου ο οποίος 
προσέφερε ιδιαίτερες 
υπηρεσίες προς το 
Επιμελητήριο, μπορεί να 
απονεμηθεί με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, που 
λαμβάνεται με την πλειοψηφία   
3 / 4 του όλου αριθμού των 
μελών του ο τίτλος του Επίτιμου 
Προέδρου. O Επίτιμος 
Πρόεδρος είναι και 
ταυτοχρόνως επίτιμο μέλος του 
Επιμελητηρίου. 
 
(3)  Ο Ταμίας του 
Επιμελητηρίου εποπτεύει τα 
οικονομικά του Επιμελητηρίου. 
Συμπράττει με τον Διαχειριστή 
κατά την σύνταξη του ετήσιου 
Προϋπολογισμού, 
βοηθάει συμβουλευτικά τον 
Διαχειριστή κατά την σύνταξη 
του ετήσιου Απολογισμού και 
προσυπογράφει τα εντάλματα 
πληρωμών από ένα ορισμένο 
ύψος που καθορίζει το 
Διοικητικό Συμβούλιο και άνω. 
Για πληρωμές και εν γένει 
διάθεση περιουσιακών 
στοιχείων του Επιμελητηρίου 
από ένα περαιτέρω ύψος που 
καθορίζεται από το Διοικητικό 

 
 
(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί 

σε διατελέσαντα Πρόεδρο του  
Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος 
προσέφερε ιδιαίτερες υπηρεσίες 
προς το Επιμελητήριο να απονέμει 
με απόφαση του, που λαμβάνεται 
με πλειοψηφία 3 / 4 του όλου 
αριθμού των μελών του τον  τίτλο 
του Επίτιμου Προέδρου. O 
Επίτιμος Πρόεδρος είναι και 
ταυτοχρόνως επίτιμο μέλος του 
Επιμελητηρίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο 

διεξάγει τις εργασίες του κατά 
κανόνα σε συνεδριάσεις. Μπορεί 
όμως σε επείγουσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις να ληφθεί απόφαση 
και χωρίς να γίνει συνεδρίαση 
δια της έγγραφης οδού, εφόσον 
όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου συναινέσουν προς 
τούτο εγγράφως, με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-
Mail) ή κάθε άλλο πρόσφορο 
μέσο επικοινωνίας. Στο 
αντίστοιχο πρακτικό του 
Διοικητικού Συμβουλίου θα 
γίνεται  σχετική μνεία και το 
πρακτικό θα συνυπογράφεται 

 
 
16.(2) Απαλείφονται το 1ο, 
2ο και 3ο εδάφιο της 
παραγράφου (2) του 
ισχύοντος καταστατικού, τα 
οποία αναριθμούνται σε 
άρθρο 18 της 
τροποποίησης. Παραμένει 
το 4ο εδάφιο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
16.(3) Η παράγραφος (3) 
τροποποιείται και 
αντικαθίσταται.  
 
Η παράγραφος (3) του 
άρθρου 16 του ισχύοντος 
καταστατικού αναριθμείται 
σε  άρθρο 19  της 
τροποποίησης. 
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Συμβούλιο και άνω, απαιτείται 
η έγκριση του Διοικητικού 
Συμβουλίου και η 
προσυπογραφή του Προέδρου. 
 
(4)  Το Διοικητικό Συμβούλιο 
διεξάγει τις εργασίες του κατά 
κανόνα σε συνεδριάσεις. 
Μπορεί όμως να ληφθεί 
απόφαση και χωρίς να γίνει 
συνεδρίαση εφ' όσον όλα τα 
μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου δώσουν εγγράφως 
την συναίνεσή τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Η πρόσκληση για 
συνεδρίαση Διοικητικού 
Συμβουλίου πρέπει να περιέχει 
την ημερομηνία, την ώρα, τον 
τόπο, την διεύθυνση και τα 
θέματα της ημερησίας 
διατάξεως και να αποστέλλεται 
εις τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου μέσω του 
Διαχειριστή εγγράφως, 
τηλεγραφικά ή με τέλεξ 
τουλάχιστον 7 ημέρες προ της 
ημέρας της συνεδριάσεως. Σε 
επείγουσες περιπτώσεις μπορεί 
να μην τηρηθεί η πιο πάνω 
προθεσμία των 7 ημερών, η δε 
πρόσκληση μπορεί να γίνει και 
προφορικά. 
 
 
 
 

από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 
Διευθυντή.  

 
 
 
(4) Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου συγκαλούνται 
τουλάχιστον μια φορά το 
τρίμηνο ή όταν τούτο ζητηθεί 
εγγράφως τουλάχιστον από 4 
μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου εντός μηνός από τη 
λήψη του σχετικού αιτήματος, το 
οποίο θα συνοδεύεται από το ή 
τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
αποστέλλεται στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου μέσω 
του Γενικού Διευθυντή 
εγγράφως  με απλή επιστολή ή 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Ε-
mail) ή κάποιο άλλο πρόσφορο 
μέσο επικοινωνίας τουλάχιστον 
7 ημέρες προ της ημέρας της 
συνεδριάσεως. Η πρόσκληση 
πρέπει να περιέχει την 
ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο, 
την διεύθυνση και τα θέματα της 
ημερησίας διατάξεως και να 
φέρει τις ιδιόχειρες ή ψηφιακές 
υπογραφές του Προέδρου και 
του Γενικού Διευθυντή. Σε 
επείγουσες περιπτώσεις μπορεί 
να μην τηρηθεί η πιο πάνω 
προθεσμία των 7 ημερών, η δε 

 
 
 
 
 
16.(4) Η παράγραφος (4) 
του ισχύοντος 
καταστατικού αναριθμείται 
σε άρθρο 16 (3) και 
αντικαθίσταται στην 
τροποποίηση ως εξής: «Οι 
συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
συγκαλούνται τουλάχιστον 
μια φορά το τρίμηνο ή όταν 
τούτο ζητηθεί εγγράφως 
τουλάχιστον από 4 μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
εντός μηνός από τη λήψη 
του σχετικού αιτήματος, το 
οποίο θα συνοδεύεται από 
το ή τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης» ( 
αντιστοιχεί στην 
παράγραφο (6) του 
ισχύοντος καταστατικού, σε 
τροποποιημένη διατύπωση) 
 
16.(5) Τροποποιείται η 
διατύπωση της διάταξης της 
παραγράφου (5). Στο 1ο 
εδάφιο εισάγονται  «νέα 
μέσα επικοινωνίας»και 
διαγράφονται οι λέξεις 
«τηλεγραφικά» ή με 
«τέλεξ». Στο 2ο εδάφιο 
εισάγεται: «και να φέρει τις 
ιδιόχειρες ή ψηφιακές 
υπογραφές του Προέδρου 
και του Γενικού 
Διευθυντή.» 
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(6) Ο Πρόεδρος και οι 
Αντιπρόεδροι υποχρεούνται να 
συγκαλούν το Διοικητικό 
Συμβούλιο τουλάχιστον μια 
φορά το τρίμηνο ή όταν τούτο 
ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον 
από 4 μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Οι Συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
γίνονται κατά κανόνα στην 
έδρα του Επιμελητηρίου, 
μπορούν όμως να γίνουν και σε 
άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και 
στο εξωτερικό, όταν υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι και τούτο γίνει 
αποδεκτό από την πλειοψηφία 
των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πρόσκληση μπορεί να γίνει και 
προφορικά. 

 
(6) Οι Συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου γίνονται κατά 
κανόνα στην έδρα του 
Επιμελητηρίου, μπορούν όμως 
να γίνουν και σε άλλες πόλεις 
της Ελλάδας ή και στο 
εξωτερικό, όταν τούτο γίνει 
αποδεκτό από την πλειοψηφία 
των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου υποχρεούνται να 
παρίστανται αυτοπροσώπως ή 
μέσω τηλεδιάσκεψης (π.χ. skype) 
στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Εάν ένα μέλος δεν 
συμμετέχει αυτοπροσώπως ή 
μέσω τηλεδιάσκεψης σε δύο 
τουλάχιστον συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου κατ' έτος, 
το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί 
να θεωρήσει την απουσία αυτή 
σαν δήλωση παραιτήσεως και να 
αντικαταστήσει το μέλος. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
16.(6) Η παράγραφος (6) 
του ισχύοντος 
καταστατικού αναριθμείται 
σε παράγραφο 16.(4) της 
τροποποίησης. Η 
παράγραφος (6) της 
τροποποίησης 
αντικαθίσταται ως εξής: 

 
 «Οι Συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
γίνονται κατά κανόνα στην 
έδρα του Επιμελητηρίου, 
μπορούν όμως να γίνουν 
και σε άλλες πόλεις της 
Ελλάδας ή και στο 
εξωτερικό, όταν τούτο γίνει 
αποδεκτό από την 
πλειοψηφία των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου» ( 
αντιστοιχεί στη διάταξη του 
άρθρου 16 (7) του 
ισχύοντος καταστατικού σε 
τροποποιημένη μορφή). 
 
16.(7) Η παράγραφος (7) 
του ισχύοντος 
καταστατικού αναριθμείται 
σε παράγραφο 16.(6) της 
τροποποίησης. 
 Η παράγραφος (7) 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου υποχρεούνται 
να παρίστανται 
αυτοπροσώπως ή μέσω 
τηλεδιάσκεψης (π.χ. 
skype) στις συνεδριάσεις 
του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Εάν ένα μέλος 
δεν συμμετέχει 
αυτοπροσώπως ή μέσω 
τηλεδιάσκεψης σε δύο 
τουλάχιστον συνεδριάσεις 
του Διοικητικού 
Συμβουλίου κατ' έτος, το 
Διοικητικό Συμβούλιο 
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(8) Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου υποχρεούνται κατά 
κανόνα να παρίστανται 
αυτοπροσώπως στις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Σε περίπτωση 
κωλύματος ένα μέλος μπορεί να 
εξουσιοδοτήσει με έγγραφη, 
τηλεγραφική ή τηλετυπική 
εξουσιοδότηση ένα άλλο μέλος 
να το εκπροσωπήσει σε μία 
συγκεκριμένη συνεδρίαση. Οι 
εξουσιοδοτήσεις αυτές δεν 
συνυπολογίζονται για τον 
σχηματισμό απαρτίας. 'Ένα 
μέλος δεν μπορεί να 
εκπροσωπήσει περισσότερα 
από ένα άλλο μέλος. Εάν ένα 
μέλος δεν συμμετέχει 
αυτοπροσώπως σε δύο 
τουλάχιστον συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου κατ' 
έτος, το Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί να θεωρήσει την 
απουσία αυτή σαν δήλωση 
παραιτήσεως. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(8) Το Διοικητικό Συμβούλιο 
βρίσκεται σε απαρτία όταν 
παρίστανται αυτοπροσώπως  ή 
μέσω τηλεδιασκέψεως (π.χ. 
skype) τουλάχιστον εννέα (9) 
μέλη του. Σε περίπτωση μη 
σχηματισμού απαρτίας 
ακολουθεί επαναληπτική 
συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου εντός επτά (7) 
ημερών, η οποία θα βρίσκεται σε 
απαρτία με την αυτοπρόσωπη ή 
μέσω τηλεδιάσκεψης (π.χ. 
skype) παρουσία τουλάχιστον έξι 
(6) μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τη λήψη 
έγκυρων αποφάσεων επί των 
θεμάτων της ημερήσιάς διάταξης 
της αρχικής συνεδρίασης.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μπορεί να θεωρήσει την 
απουσία αυτή σαν δήλωση 
παραιτήσεως και να 
αντικαταστήσει το μέλος.» 
(εδάφιο 4, της διάταξης 
του άρθρου 16 (8) του 
ισχύοντος καταστατικού). 
Εισάγονται νέες  
περιπτώσεις «μέσω 
τηλεδιάσκεψης» και   «και 
να αντικαταστήσει το 
μέλος».  
 
16.(8) Η παράγραφος (8) 
του ισχύοντος 
καταστατικού αναριθμείται 
σε παράγραφο 16.(7) της 
τροποποίησης, όπου έχουν 
απαλειφθεί το 2ο και 3ο 
εδάφιο της παραγράφου 
(8) του ισχύοντος 
καταστατικού. 
 
Η παράγραφος (8) 
αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«Το Διοικητικό Συμβούλιο 
βρίσκεται σε απαρτία όταν 
παρίστανται 
αυτοπροσώπως  ή μέσω 
τηλεδιασκέψεως (π.χ. 
skype) τουλάχιστον εννέα 
(9) μέλη του. Σε περίπτωση 
μη σχηματισμού απαρτίας 
ακολουθεί επαναληπτική 
συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου εντός επτά (7) 
ημερών, η οποία θα 
βρίσκεται σε απαρτία με την 
αυτοπρόσωπη ή μέσω 
τηλεδιάσκεψης (π.χ. skype) 
παρουσία τουλάχιστον έξι 
(6) μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τη λήψη 
έγκυρων αποφάσεων επί 
των θεμάτων της ημερήσιάς 
διάταξης της αρχικής 
συνεδρίασης» 
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(9) Το Διοικητικό Συμβούλιο 
βρίσκεται σε απαρτία όταν 
παρίσταται η πλειοψηφία του 
όλου αριθμού των μελών του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9) Οι αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου λαμβάνονται με 
φανερή  ψηφοφορία και με την 
απλή πλειοψηφία των παρόντων 
μελών, εφόσον στο παρόν 
Καταστατικό δεν ορίζεται κάτι 
διαφορετικό. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 
του Προέδρου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η  διάταξη αντιστοιχεί στο 
άρθρο 16 (9) του ισχύοντος 
καταστατικού, με 
τροποποιήσεις, 
συγκεκριμένα:  
 
16 (8) Προστίθεται  « μέσω 
τηλεδάσκεψης (π.χ. 
skype)» 

 
Εισάγεται 2ο εδάφιο:  «Σε 
περίπτωση μη σχηματισμού 
απαρτίας ακολουθεί 
επαναληπτική συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
εντός επτά (7) ημερών, η 
οποία θα βρίσκεται σε 
απαρτία με την 
αυτοπρόσωπη ή μέσω 
τηλεδιάσκεψης (π.χ. skype) 
παρουσία τουλάχιστον έξι 
(6) μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τη λήψη 
έγκυρων αποφάσεων επί 
των θεμάτων της ημερήσιάς 
διάταξης της αρχικής 
συνεδρίασης.   
 
 
16.(9) Η παράγραφος (9) 
του ισχύοντος 
καταστατικού αναριθμείται 
σε παράγραφο 16.(8) της 
τροποποίησης. 
 
Η παράγραφος (8) 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«Οι αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
λαμβάνονται με φανερή 
ψηφοφορία και με την απλή 
πλειοψηφία των παρόντων 
μελών, εφόσον στο παρόν 
Καταστατικό δεν ορίζεται 
κάτι διαφορετικό. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου.»  
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(10) Οι αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
λαμβάνονται με ανοικτή 
ψηφοφορία και με την απλή 
πλειοψηφία των παρόντων και 
εκπροσωπουμένων μελών, εφ 
όσον στο παρόν Καταστατικό 
δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου. Στην  διαδικασία 
εξακρίβωσης σχετικά με το εάν 
υπάρχει ισοψηφία δεν 
λαμβάνεται υπόψη η ψήφος  
του Διαχειριστή ο οπoίος είναι 
ταυτοχρόνως μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(10) Για τις συνεδριάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου 
τηρούνται από τον Γενικό 
Διευθυντή  ή τον Αναπληρωτή 
του πρακτικά τα οποία 
υπογράφονται από αυτόν και 
αποστέλλονται σε όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στην επομένη συνεδρίαση τα 
πρακτικά εγκρίνονται και 
υπογράφονται από τα μέλη που 
παρέστησαν στην αντίστοιχη 
συνεδρίαση και τηρούνται στο 
Βιβλίο Πρακτικών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
Αντίγραφα των πρακτικών του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
εκδίδονται είτε από τον Πρόεδρο 
είτε από τον Γενικό Διευθυντή 
του Επιμελητηρίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η  διάταξη αντιστοιχεί στο 
άρθρο 16 (10) του 
ισχύοντος καταστατικού. 
 
16.(10) Η παράγραφος (10) 
του ισχύοντος 
καταστατικού αναριθμείται 
σε παράγραφο 16.(9) της 
τροποποίησης. 
 
Η παράγραφος (10) 
αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«Για τις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
τηρούνται από τον Γενικό 
Διευθυντή  ή τον 
Αναπληρωτή του πρακτικά 
τα οποία υπογράφονται από 
αυτόν και αποστέλλονται σε 
όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Στην επομένη 
συνεδρίαση τα πρακτικά 
εγκρίνονται και 
υπογράφονται από τα μέλη 
που παρέστησαν στην 
αντίστοιχη συνεδρίαση και 
τηρούνται στο Βιβλίο 
Πρακτικών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Αντίγραφα 
των πρακτικών του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
εκδίδονται είτε από τον 
Πρόεδρο είτε από τον 
Γενικό Διευθυντή του 
Επιμελητηρίου» 
 
Η  διάταξη αντιστοιχεί στο 
άρθρο 16 (11) του 
ισχύοντος καταστατικού, 
όπου απαλείφεται το 2ο 
εδάφιο. 
Εισάγεται νέο εδάφιο 3, 
διάταξη περί έκδοσης 
αντιγράφων: «Αντίγραφα 
των πρακτικών του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
εκδίδονται είτε από τον 
Πρόεδρο είτε από τον 
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(11)  Για τις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
τηρούνται από τον Διαχειριστή 
ή τον Αναπληρωτή του 
πρακτικά τα οποία 
υπογράφονται από αυτόν και 
αποστέλλονται σε όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Κατά την επομένη συνεδρίαση 
τα πρακτικά εγκρίνονται και 
υπογράφονται από τα μέλη που 
παρέστησαν στην αντίστοιχη 
συνεδρίαση και καταχωρούνται 
στο Βιβλίο Πρακτικών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 
 
 
 
 
 
(12)  Οι λεπτομέρειες του 
τρόπου διεξαγωγής των 
εργασιών του Διοικητικού 
Συμβουλίου μπορούν να 
καθορίζονται σε έναν 
Κανονισμό, που αποφασίζεται 
από το ίδιο το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
 
(13)  Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου δεν παίρνουν 
αμοιβή για την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Επίσης δεν 
έχουν αξίωση για απόδοση των 
ατομικών τους εξόδων 

 
 
 
(11) Οι λεπτομέρειες του τρόπου 

διεξαγωγής των εργασιών του 
Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν 
να καθορίζονται σε «Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας», που 
αποφασίζεται από το ίδιο το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Γενικό Διευθυντή του 
Επιμελητηρίου.» 
 
16.(11) Η παράγραφος (11) 
του ισχύοντος 
καταστατικού αναριθμείται 
σε παράγραφο 16.(10) της 
τροποποίησης. 
 
Η παράγραφος (11) 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«Οι λεπτομέρειες του 
τρόπου διεξαγωγής των 
εργασιών του Διοικητικού 
Συμβουλίου μπορούν να 
καθορίζονται «Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας», 
που αποφασίζεται από το 
ίδιο το Διοικητικό 
Συμβούλιο.» 
 
Η  διάταξη αντιστοιχεί στο 
άρθρο 16 (12) του 
ισχύοντος καταστατικού. 

16.(12) Η παράγραφος (12) 
του ισχύοντος 
καταστατικού αναριθμείται 
σε παράγραφο 16.(11) της 
τροποποίησης. 
 
 
 
 
16.(13) Η παράγραφος (13) 
του άρθρου 16 του 
ισχύοντος καταστατικού 
απαλείφεται. Η διάταξη 
αναριθμείται σε άρθρο 15 
(7) 1ο εδάφιο , όπου  έχει 
υποστεί  τροποποίηση η 
διατύπωση.   

Άρθρ. 17: Κένωση και 
συμπλήρωση θέσεως μέλους  
του Διοικητικού Συμβουλίου  
 
(1) Η ιδιότητα του μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
λήγει σε περίπτωση θανάτου ή 
παραιτήσεώς του. Επίσης η 
ιδιότητα του μέλους του 

Άρθρ. 17: Κένωση και συμπλήρωση 
θέσεως μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου 
 
(1) Η ιδιότητα του μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου παύει 
αυτοδικαίως σε περίπτωση 
θανάτου ή παραιτήσεώς του. 
Επίσης παύει η ιδιότητα του 

Το άρθρο 17 τροποποιείται 
ως εξής: 
 
 
17 (1) Τροποποιείται η 
διατύπωση της 
παραγράφου (1). 
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Διοικητικού Συμβουλίου λήγει, 
αν μεν τούτο ήταν 
αυτοπροσώπως μέλος του 
Επιμελητηρίου, σε περίπτωση 
λήξεως της ιδιότητος του 
μέλους του Επιμελητηρίου, αν 
δε ήταν νόμιμος εκπρόσωπος 
μέλους-νομικού προσώπου ή 
είχε υποδειχθεί εγγράφως από 
αυτό σαν υποψήφιος (άρθρ. 15 
παρ.  2, σε περίπτωση λήξεως 
της ιδιότητος του νόμιμου 
εκπροσώπου ή σε περίπτωση 
ανακλήσεως της πιο πάνω 
υποδείξεως. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Κενωθείσης της θέσεως ενός 
μέλους τα υπολειπόμενα μέλη 
μπορούν να εκλέξουν στην θέση 
του μέλους αυτού και για τον 
υπόλοιπο χρόνο της θητείας του 
ένα άλλο μέλος της ίδιας 
υπηκοότητας με τον θανόντα ή 
αποχωρήσαντα. Δικαίωμα 
προτάσεως υποψηφίων για μια 
τέτοια εκλογή έχουν τα 
απομένοντα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της 
ίδιας υπηκοότητας με τον 
Θανόντα ή αποχωρήσαντα. Μια 
τέτοια εκλογή είναι 
υποχρεωτική όταν τα 
υπολειπόμενα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
ολιγότερα των 12 ή όταν η 
διάφορα μεταξύ των μελών του 

μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου (α)  αν τούτο ήταν ως 
φυσικό πρόσωπο μέλος του 
Επιμελητηρίου, σε περίπτωση 
παύσης της ιδιότητος του μέλους 
του Επιμελητηρίου λόγω 
διαγραφής (β) αν τούτο 
συμμετείχε στο Διοικητικό 
Συμβούλιο με την ιδιότητα του 
νόμιμου εκπροσώπου μέλους του 
Επιμελητηρίου (νομικού 
προσώπου) ή είχε υποδειχθεί 
εγγράφως ως υποψήφιος για το 
Διοικητικό Συμβούλιο και 
εντεταλμένο πρόσωπο του μέλους 
του Επιμελητηρίου (νομικό 
πρόσωπο)  και στη συνέχεια είτε 
έπαυσε το νομικό πρόσωπο να 
έχει την ιδιότητα του μέλους του 
Επιμελητηρίου, είτε έπαυσε  η 
ιδιότητα του μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου ως 
νόμιμου εκπροσώπου του μέλους 
του Επιμελητηρίου (νομικού 
προσώπου) ή ανακλήθηκε η 
ανωτέρω υπόδειξη του ως 
εντεταλμένου εκπροσώπου από 
το μέλος του Επιμελητηρίου 
(νομικό πρόσωπο). 

 
(2) Κενωθείσης της θέσεως ενός 

μέλους τα υπολειπόμενα μέλη 
μπορούν να εκλέξουν στην θέση 
του μέλους αυτού και για τον 
υπόλοιπο χρόνο της θητείας του 
ένα άλλο με δικαίωμα ψήφου 
μέλος του Επιμελητηρίου της ίδιας 
υπηκοότητας με το θανόν ή 
αποχωρήσαν μέλος τηρουμένων 
των διατάξεων του άρθρου 15 
παρ. 1. Οι λεπτομέρειες της 
εκλογής τέτοιων μελών 
ρυθμίζονται στον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 (2) Εισάγονται οι λέξεις 
«με δικαίωμα ψήφου». 
Απαλείφεται το εδάφιο 2.  
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Διοικητικού Συμβουλίου 
εκατέρας υπηκοότητας είναι 
μεγαλύτερη του 2. Οι 
λεπτομέρειες της εκλογής 
τέτοιων μελών ρυθμίζονται από 
τον πιο πάνω Κανονισμό. 
 
(3)  Κενωθείσης της θέσεως 
του Προέδρου, ενός των 
Αντιπροέδρων ή του Ταμία, το 
Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει 
εντός 60 ημερών το πολύ να 
προβεί στην εκλογή 
αντικαταστάτη για τον 
υπόλοιπο χρόνο της θητείας 
του. 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Κενωθείσης της θέσεως του 

Προέδρου, ενός των 
Αντιπροέδρων ή του Ταμία, το 
Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει 
εντός 60 ημερών το πολύ να 
προβεί στην εκλογή 
αντικαταστάτη για τον υπόλοιπο 
χρόνο της θητείας του. 

 
 
 
 
 
 
 
Δεν υπάρχουν αλλαγές 

Άρθρ. 18: Συμβουλευτική 
Ομάδα, Επιτροπές 
(1) Βάσει αποφάσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου o 
Πρόεδρος μπορεί να σχηματίσει 
μία Συμβουλευτική Ομάδα από 
τακτικά ή επίτιμα μέλη του 
Επιμελητηρίου για να βοηθούν 
το Διοικητικό Συμβούλιο. Η 
Ομάδα αυτή, η οποία έχει 
συμβουλευτικό χαρακτήρα, 
συγκαλείται σε συνεδριάσεις 
από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε 
περίπτωση κωλύματος του, από 
τον Αντιπρόεδρο που τον 
αναπληρώνει, οι οποίοι και 
προεδρεύουν των 
συνεδριάσεων της. 
 
(2) Για την μελέτη ειδικών 
θεμάτων το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί 
ειδικές επιτροπές. O Πρόεδρος 
κάθε επιτροπής ορίζεται από 
τον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου και 
υποχρεούται να υποβάλει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με το έργο της υπό την 
προεδρία του Επιτροπής. 

Άρθρ. 18: Πρόεδρος - Αρμοδιότητες 
 
Ο Πρόεδρος προεδρεύει του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Συγκαλεί από κοινού με 
τον Γενικό Διευθυντή τις συνεδριάσεις, 
τις διευθύνει και προΐσταται των 
εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος 
ή απουσίας  αναπληρώνει ο 
Αντιπρόεδρος που έχει διαφορετική 
υπηκοότητα από εκείνη του Προέδρου, 
εάν δε και αυτός απουσιάζει ή 
κωλύεται, ο άλλος Αντιπρόεδρος. 
 

 

Το άρθρο 18 
τροποποιείται: 
Αντικαθίσταται από νέο 
άρθρο 18 «Πρόεδρος – 
Αρμοδιότητες».  
 
 
Το προηγούμενο άρθρο 18 
«Συμβουλευτική Ομάδα, 
Επιτροπές» του ισχύοντος 
καταστατικού  αναριθμείται 
σε άρθρο 21 της 
τροποποίησης  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Διαχειριστής – 
Προσωπικό 
 

 
 

Καταργείται ο τίτλος 
κεφάλαιο V του ισχύοντος  
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καταστατικού στην 
τροποποίηση 

Άρθρ. 19: Διορισμός και 
αρμοδιότητες 
 
(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο 
διορίζει ένα διαχειριστή, o 
οποίος είναι υπεύθυνος για 
όλες τις τρέχουσες υποθέσεις 
του Επιμελητηρίου μέσα στα 
πλαίσια του παρόντος 
καταστατικού και των οδηγιών 
του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
(2) Ο Διαχειριστής 
συντάσσει σε σύμπραξη με τον 
Ταμία τον ετήσιο 
Προϋπολογισμό και 
Απολογισμό του
 Επιμελητηρίου και τον 
υποβάλλει προς έγκριση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
(3) Ο Διαχειριστής διορίζει 
και απολύει κατόπιν συμφώνου 
γνώμης του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου τους 
επιστημονικούς συνεργάτες και 
τους λοιπούς υπαλλήλους του 
Επιμελητηρίου. Ο Διαχειριστής 
ορίζει κατόπιν συμφώνου 
γνώμης του Προέδρου ένα εκ 
των ανωτέρων υπαλλήλων του 
Επιμελητηρίου σαν 
αναπληρωτή του. 
 
(4)        Ο Διαχειριστής ή ο 
αναπληρωτής του συμμετέχουν 
στις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου, της 
Συμβουλευτικής Ομάδας και 
των Επιτροπών. Δικαίωμα 
ψήφου έχει ο Διαχειριστής μόνο 
εφ’ όσον είναι μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
(5) 'Όλοι οι συνεργάτες του 
Επιμελητηρίου ασκούν τα 
καθήκοντά τους σύμφωνα με 

Άρθρ. 19: Ταμίας – Αρμοδιότητες  
 
 
(1) Ο Ταμίας του Επιμελητηρίου 

εποπτεύει τα οικονομικά του 
Επιμελητηρίου. Συμπράττει με τον 
Γενικό Διευθυντή κατά την 
σύνταξη του ετήσιου 
Προϋπολογισμού, βοηθάει 
συμβουλευτικά τον Διευθυντή 
στην σύνταξη του ετήσιου 
οικονομικού απολογισμού και 
προσυπογράφει τα εντάλματα 
πληρωμών από ένα ορισμένο 
ύψος (χρηματικό ποσό) που 
καθορίζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο και άνω. Για πληρωμές 
και εν γένει διάθεση 
περιουσιακών στοιχείων του 
Επιμελητηρίου από ένα 
περαιτέρω ύψος (αξία, χρηματικό 
ποσό) που καθορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και άνω, 
απαιτείται η έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου και η 
προσυπογραφή του Προέδρου. 

 
 
 

Το άρθρο 19 
τροποποιείται:  
 
Αντικαθίσταται από νέο 
άρθρο 19 «Ταμίας-
Αρμοδιότητες».  
 
Το προηγούμενο άρθρο 19 
«Διορισμός και 
αρμοδιότητες 
(Διαχειριστή)» του 
ισχύοντος καταστατικού  
αναριθμείται  σε άρθρο 20 
της τροποποίησης. 
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τις αρχές της αυστηρής 
αντικειμενικότητας, 
αμεροληψίας, εμπιστοσύνης και 
ουδετερότητας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Διαχειριστικό 
έτος – Ελεγκτές 
 

 Καταργείται το κεφάλαιο VΙ 
του ισχύοντος  
καταστατικού στην 
τροποποίηση 

Άρθρ. 20: Διαχειριστικό έτος 
 
 
Το Διαχειριστικό έτος 
ταυτίζεται με το ημερολογιακό 
έτος. 

 
 

Άρθρ. 20: Γενικός Διευθυντής - 
Αρμοδιότητες 
 
(1) Ο Γενικός Διευθυντής είναι 

αρμόδιος για όλες τις τρέχουσες 
υποθέσεις του Επιμελητηρίου και 
ενεργεί στα πλαίσια του παρόντος 
καταστατικού και των 
αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Εκπροσωπεί το 
Επιμελητήριο στο στάδιο των 
διαπραγματεύσεων, 
διεκπεραιώνει συναλλαγές για 
όλες τις τρέχουσες και 
καθημερινές υποθέσεις  του 
Επιμελητηρίου, επιλέγει 
προμηθευτές  και υπογράφει 
συμβάσεις ανάθεσης σχετιζόμενες 
με τις λειτουργικές ανάγκες του 
Επιμελητηρίου. 

 
(2) Ο Γενικός Διευθυντής εκπροσωπεί 

και δεσμεύει το Επιμελητήριο σε 
όλες τις συναλλαγές του με 
ΔΕΚΟ,  Δημόσια Ταμεία και 
Φορείς, ενδεικτικά  αναφέρονται 
οι πάροχοι ηλεκτροδότησης, 
ΕΥΔΑΠ, ΕΦΚΑ, Δ.Ο.Υ, 
ταχυδρομεία, εταιρείες 
ταχυμεταφορών, εταιρείες 
σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας. Ο Γενικός 
Διευθυντής είναι αρμόδιος για τη 
σύναψη, τροποποίηση και 
καταγγελία συμβάσεων με τους 
ανωτέρω φορείς προς όφελος του 
Επιμελητηρίου και για την 
επίτευξη των σκοπών του. 
Ο Γενικός Διευθυντής δικαιούται 
να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, 
υπαλλήλους του Επιμελητηρίου ή 
λογιστές, ακόμα και με απλή 

Το άρθρο 20 
τροποποιείται:  
 
Αντικαθίσταται από νέο 
άρθρο 20 «Γενικός 
Διευθυντής - 
Αρμοδιότητες» 
 
 
To προηγούμενο άρθρο 20 
«Διαχειριστικό έτος» 
του ισχύοντος 
καταστατικού αναριθμείται 
σε άρθρο 22 τροποποίησης 
 
 
Οι διατάξεις περί 
αρμοδιοτήτων του Γενικού 
Διευθυντή έχουν 
αναθεωρηθεί στο άρθρο 20 
της τροποποίησης. 
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εξουσιοδότηση για την 
διεκπεραίωση και εκπλήρωση 
των ανωτέρω συναλλαγών. 
Ο Γενικός Διευθυντής εκπροσωπεί 
το Επιμελητήριο έναντι παντός 
τρίτου για την είσπραξη 
χρημάτων ανεξαρτήτως ποσού 
είτε σε μετρητά είτε με επιταγές. 
Δικαιούται να υπογράφει και 
υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα 
για την είσπραξη χρημάτων, να 
συνάπτει συμβάσεις για χορηγίες, 
όπως και να εξουσιοδοτεί τρίτα 
πρόσωπα, υπαλλήλους του 
Επιμελητηρίου ή λογιστές, με 
απλή εξουσιοδότηση για την 
είσπραξη, παραλαβή χρημάτων ή 
επιταγών για λογαριασμό του 
Επιμελητηρίου. 
Ο Γενικός Διευθυντής υπογράφει 
για λογαριασμό του 
Επιμελητηρίου τα πάσης φύσεως 
συμφωνητικά που έχουν εγκριθεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
(3) Ο Γενικός Διευθυντής συντάσσει 

με την σύμπραξη του Ταμία τον 
ετήσιο προϋπολογισμό και τον 
οικονομικό απολογισμό του 
Επιμελητηρίου και τους 
υποβάλλει προς έγκριση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
(4) Ο Γενικός Διευθυντής διορίζει και 

απολύει κατόπιν συμφώνου 
γνώμης του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου τους 
επιστημονικούς συνεργάτες, τους 
συμβούλους και τους υπαλλήλους 
του Επιμελητηρίου. Ο Γενικός 
Διευθυντής ορίζει κατόπιν 
συμφώνου γνώμης του Προέδρου 
έναν εκ των υπαλλήλων του 
Επιμελητηρίου ως αναπληρωτή 
του. 

 
(5) Ο Γενικός Διευθυντής είναι ο 

διοικητικός και πειθαρχικός 
προϊστάμενος του προσωπικού 
του Επιμελητηρίου, το οποίο 
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αναφέρεται σε αυτόν για κάθε 
εργασιακό ζήτημα. Ασκεί 
εποπτεία και αναθέτει 
αρμοδιότητες στο υπαλληλικό 
προσωπικό του Επιμελητηρίου 
κατανέμοντας τις σχετικές 
εργασίες.  

 

(6) Ο Γενικός Διευθυντής ή ο 
αναπληρωτής του συμμετέχουν 
στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής 
Ομάδας και των Επιτροπών. Ο 
Γενικός Διευθυντής έχει τα ίδια 
δικαιώματα με τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Απέχει 
από την ψηφοφορία για τη λήψη 
αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου που σχετίζονται με το 
πρόσωπο του.  

 

(7) Ο Γενικός Διευθυντής του 
Επιμελητηρίου ασκεί τα 
καθήκοντά του σύμφωνα με τις 
αρχές της χρηστής διαχείρισης, 
της αυστηρής αντικειμενικότητας, 
αμεροληψίας, εμπιστοσύνης και 
ουδετερότητας. 

Άρθρ. 21: Ελεγκτές 
 
 
(1) Οι εκλεγόμενοι από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση 
ελεγκτές υποχρεούνται να 
ελέγχουν τα βιβλία του 
Επιμελητηρίου, τα 
δικαιολογητικά των 
λογαριασμών και τον ετήσιο 
απολογισμό του Επιμελητηρίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρ. 21: Συμβουλευτική Ομάδα, 
Επιτροπές 
 
(1) Κατόπιν αποφάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου o 
Πρόεδρος μπορεί να συγκροτήσει 
Συμβουλευτική Ομάδα από 
τακτικά, έκτακτα ή επίτιμα μέλη 
του Επιμελητηρίου για να 
συνδράμουν το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Η Ομάδα αυτή, η 
οποία έχει συμβουλευτικό 
χαρακτήρα, συγκαλείται σε 
συνεδριάσεις από τον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε 
περίπτωση κωλύματος του, από 
τον Αντιπρόεδρο που τον 
αναπληρώνει, οι οποίοι και 
προεδρεύουν των συνεδριάσεων 
της. 

 

Το άρθρο 21  
τροποποιείται:  
 
Αντικαθίσταται από νέο 
άρθρο 21 «Συμβουλευτική 
Ομάδα, Επιτροπές» 
 
 
Το  προηγούμενου άρθρο 
21 «Ελεγκτές» του 
ισχύοντος καταστατικού 
αναριθμείται σε άρθρο 23 
της τροποποίησης 
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(2) Την 31η  Δεκεμβρίου 
κάθε έτους οι ελεγκτές 
συντάσσουν και υπογράφουν 
πρακτικό στο οποίο 
πιστοποιούν το υπόλοιπο 
Ταμείου και τα υπόλοιπα όλων 
των Τραπεζιτικών 
λογαριασμών του 
Επιμελητηρίου. Περί του 
ελέγχου του Απολογισμού του 
Επιμελητηρίου συντάσσουν 
έγγραφη έκθεση. Το πόρισμα 
του ελέγχου γνωστοποιείται 
στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση. 

(2) Για την μελέτη ειδικών θεμάτων 
το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί 
να συγκροτεί ειδικές επιτροπές. O 
Πρόεδρος κάθε επιτροπής 
ορίζεται από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και 
υποχρεούται να υποβάλει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με το έργο της. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: Διαιτησία 
 

 Καταργείται το κεφάλαιο 
VΙΙ του ισχύοντος  
καταστατικού στην 
τροποποίηση 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Διαχειριστικό έτος – 
Ελεγκτές 
 

Εισάγεται κεφάλαιο V 
«Διαχειριστικό έτος – 
Ελεγκτές» στην 
τροποποίηση 
(Κεφάλαιο VI στο ισχύον 
καταστατικό)  

Άρθρ. 22: Επιτροπή Διαιτησίας 
 
(1)  Για την λύση διαφορών 
μπορεί να συσταθεί στο 
Επιμελητήριο Επιτροπή 
Διαιτησίας. 
 
(2)  Οι λεπτομέρειες 
καθορίζονται σε ένα 
‘’Κανονισμό Διαιτησίας’’ ο 
οποίος εγκρίνεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρ. 22: Διαχειριστικό έτος 
 
Το Διαχειριστικό έτος ταυτίζεται με το 
ημερολογιακό έτος. 
 
 

Το άρθρο 22  
τροποποιείται ως εξής : 
 
Αντικαθίσταται από νέο 
άρθρο 22 «Διαχειριστικό 
έτος». 
 
To προηγούμενο άρθρο 22 
«Επιτροπή Διαιτησίας» 
αναριθμείται σε άρθρο 24 
της τροποποίησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: Τροποποίηση 
του Καταστατικού -  Διάλυση 
του Επιμελητηρίου 

 Καταργείται το κεφάλαιο 
VΙΙΙ του ισχύοντος  
καταστατικού στην 
τροποποίηση 

Άρθρ. 23: Διαδικασία 
 
(1)  Η τροποποίηση του 
Καταστατικού και η διάλυση 
του Επιμελητηρίου γίνονται με 
απόφαση της Γενικής 
Συνελεύσεως που λαμβάνεται 
σύμφωνα με τις κατωτέρω 
διατάξεις. 

Άρθρ. 23: Ελεγκτές 
 
(1) Οι εκλεγόμενοι από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση ελεγκτές 
υποχρεούνται να ελέγχουν τα 
βιβλία του Επιμελητηρίου, τα 
δικαιολογητικά των λογαριασμών 
και τον ετήσιο απολογισμό του 
Επιμελητηρίου. 

Το άρθρο 23  
τροποποιείται ως εξής: 
Αντικαθίσταται από νέο 
άρθρο 23 «Ελεγκτές».  
 
Το  προηγούμενο άρθρο 23 
«Διαδικασία» 
αναριθμείται  σε άρθρο 25 
της τροποποίησης. 
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(2) Γενική Συνέλευση με 
θέμα ημερησίας διατάξεως 
τροποποίηση του Καταστατικού 
ή διάλυση του Επιμελητηρίου 
συγκαλείται μόνον όταν το 
αποφασίσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο με την πλειοψηφία 
των 2/3 του όλου αριθμού των 
μελών του ή το ζητήσει 
εγγράφως τουλάχιστον το 1/3 
του όλου αριθμού των τακτικών 
μελών του Επιμελητηρίου, 
οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να συγκαλέσει 
εντός τεσσάρων εβδομάδων την 
σχετική Γενική Συνέλευση. Το 
αυτό ισχύει και για προσθήκη 
της τροποποιήσεως του 
Καταστατικού σαν θέματος στην 
ημερήσια διάταξη Τακτικής 
Γενικής Συνελεύσεως, εφ’ όσον 
η σχετική αίτηση υποβλήθηκε 
στο Διοικητικό Συμβούλιο 
τουλάχιστον 45 ημέρες προ της 
ημέρας της Συνελεύσεως. 
 
(3) Διάλυση του 
Επιμελητηρίου μπορεί να 
αποφασισθεί μόνον από μία 
'Έκτακτη Γενική Συνέλευση που 
συγκλήθηκε ειδικά με θέμα 
ημερησίας διατάξεως την 
διάλυση του Επιμελητηρίου. 
 
(4) Οι Γενικές Συνελεύσεις 
που συγκλήθηκαν για να 
αποφασίσουν την τροποποίηση 
του Καταστατικού ή την 
διάλυση του Επιμελητηρίου 
βρίσκονται σε απαρτία μόνον 
όταν παρίσταται ή 
εκπροσωπείται τουλάχιστον το 
ήμισυ του όλου αριθμού των 
τακτικών μελών. Απόφαση περί 
τροποποιήσεως του 
Καταστατικού ή περί διαλύσεως 
του Επιμελητηρίου λαμβάνεται 
με την πλειοψηφία των 3/4 

 
(2) Οι ελεγκτές εκλέγονται από τη 

Γενική Συνέλευση για ένα έτος. 
Ένας τουλάχιστον  εκ των 
ελεγκτών πρέπει να έχει το 
επάγγελμα του ελεγκτή - λογιστή. 
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει 
επίσης έναν αναπληρωματικό 
ελεγκτή, ο οποίος πρέπει να έχει 
το επάγγελμα του ελεγκτή-
λογιστή. Επιτρέπεται η 
επανεκλογή των ελεγκτών και 
του αναπληρωματικού τους στην 
επόμενη χρήση. Οι ελεγκτές δεν 
πρέπει να είναι μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
(3) Την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους οι 

ελεγκτές συντάσσουν και 
υπογράφουν πρακτικό στο οποίο 
πιστοποιούν το υπόλοιπο Ταμείου 
και τα υπόλοιπα όλων των 
Τραπεζιτικών λογαριασμών του 
Επιμελητηρίου. Περί του ελέγχου 
του Απολογισμού του 
Επιμελητηρίου συντάσσουν 
έγγραφη έκθεση. Το πόρισμα του 
ελέγχου γνωστοποιείται στην 
επόμενη Τακτική Γενική 
Συνέλευση. 

 

 
Οι διατάξεις έχουν υποστεί 
τροποποίηση ως προς τη 
διατύπωση.  
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των παρόντων ή 
εκπροσωπουμένων μελών. 
 
(5) Αν ελήφθη απόφαση για 
διάλυση του Επιμελητηρίου, η 
Συνέλευση αποφασίζει με απλή 
πλειοψηφία των παρόντων και 
εκπροσωπουμένων μελών για 
την τύχη της περιουσίας του 
Επιμελητηρίου σύμφωνα με το 
αρθρ. 3 παρ. 3. 

ΚΕΦΑΛΑlΟ ΙΧ: Τελικές 
διατάξεις 

 
Το παρόν κωδικοποιημένο 
Καταστατικό τίθεται σε ισχύ 
μετά την έγκρισή του από την 
Γενική Συνέλευση και από το 
Πρωτοδικείο Αθηνών και μετά 
την καταχώρησή του στα Βιβλία 
Σωματείων του Πρωτοδικείου. 
 
To  παρόν αποτελεί το 
κωδικοποιημένο Καταστατικό 
του Ελληνογερμανικού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου, εις το οποίο 
έχουν ενσωματωθεί οι 
αποφασθείσες από την Γενική 
Συνέλευση της 4.10.1999 
τροποποιήσεις. 

 
 

Καταργείται το κεφάλαιο ΙΧ  
του ισχύοντος  
καταστατικού στην 
τροποποίηση. 
 
Παραλείπεται στην 
τροποποίηση καθότι αφορά 
την νόμιμη διαδικασία της 
καταχώρησης της 
τροποποίησης  

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Διαιτησία Εισάγεται κεφάλαιο VΙ 
«Διαιτησία» στην 
τροποποίηση 
(κεφάλαιο VΙΙ στο ισχύον 
καταστατικό) 

 Άρθρ. 24: Επιτροπή Διαιτησίας 

 
(1) Για την λύση διαφορών μπορεί να 

συσταθεί στο Επιμελητήριο 
Επιτροπή Διαιτησίας. 

 
(2) Οι λεπτομέρειες καθορίζονται σε 

«Κανονισμό Διαιτησίας», ο οποίος 
εγκρίνεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

Εισάγεται νέο άρθρο  24 
«Επιτροπή Διαιτησίας» 
(άρθρο 22 στο ισχύον 
καταστατικό)   

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: Τροποποίηση του 
Καταστατικού -  Διάλυση του 
Επιμελητηρίου 

 

Εισάγεται κεφάλαιο VΙΙ 
«Τροποποίηση του 
Καταστατικού -  Διάλυση 
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του Επιμελητηρίου» στην 
τροποποίηση 
(κεφάλαιο VΙΙΙ στο ισχύον 
καταστατικό) 

 Άρθρ. 25: Διαδικασία 
 
 
 
(1) Η τροποποίηση του Καταστατικού 

και η διάλυση του Επιμελητηρίου 
συντελούνται κατόπιν απόφασης 
της Γενικής Συνελεύσεως που 
λαμβάνεται σύμφωνα με τις 
κατωτέρω διατάξεις. 
 

(2) Γενική Συνέλευση με θέμα 
ημερησίας διατάξεως 
τροποποίηση του Καταστατικού ή 
διάλυση του Επιμελητηρίου 
συγκαλείται μόνον όταν το 
αποφασίσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο με πλειοψηφία των 2/3 
του όλου αριθμού των μελών του 
ή το ζητήσει εγγράφως 
τουλάχιστον το 1/3 του όλου 
αριθμού των μελών του 
Επιμελητηρίου εξαιρουμένων των 
έκτακτων μελών που έχουν 
απαλλαγεί  της υποχρέωσης 
καταβολής ετήσιας συνδρομής 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2. 
Στην δεύτερη περίπτωση το 
Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να συγκαλέσει εντός 
τεσσάρων εβδομάδων την σχετική 
Γενική Συνέλευση. Το αυτό ισχύει 
και για προσθήκη της 
τροποποιήσεως του Καταστατικού 
ως θέματος στην ημερήσια 
διάταξη Τακτικής Γενικής 
Συνελεύσεως, εφ’ όσον η σχετική 
αίτηση υποβληθεί στο Διοικητικό 
Συμβούλιο τουλάχιστον 45 ημέρες 
προ της ημέρας της Συνελεύσεως. 

 
(3) Σε περίπτωση που αναλάβει το 

Διοικητικό Συμβούλιο την 
πρωτοβουλία για την 
τροποποίηση του καταστατικού, 
είναι απαραίτητη η διαβούλευση 

Εισάγεται  νέο άρθρο 25 
«Διαδικασία» (άρθρο 23 στο 
ισχύον καταστατικό)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.(3) Εισάγεται νέα 
παράγραφος (3) «Σε 
περίπτωση που αναλάβει το 
Διοικητικό Συμβούλιο την 
πρωτοβουλία για την 
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ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Παρατηρήσεις 
με την Ένωση των Βιομηχανικών 
και Εμπορικών Επιμελητηρίων της 
Γερμανίας (DIHK). 

 
 
 
 
 
(4) Διάλυση του Επιμελητηρίου 

μπορεί να αποφασισθεί μόνον από 
'Έκτακτη Γενική Συνέλευση που 
συγκαλείτε ειδικά με θέμα 
ημερησίας διατάξεως την διάλυση 
του Επιμελητηρίου. 

 
(5) Οι Γενικές Συνελεύσεις που 

συγκαλούνται για να 
αποφασίσουν την τροποποίηση 
του Καταστατικού ή την διάλυση 
του Επιμελητηρίου βρίσκονται σε 
απαρτία μόνον όταν παρίσταται ή 
εκπροσωπείται τουλάχιστον το 
ήμισυ του όλου αριθμού των 
μελών του Επιμελητηρίου, που 
είναι ταμειακώς ενήμερα και 
έχουν δικαίωμα ψήφου.  
Απόφαση περί τροποποιήσεως 
του Καταστατικού ή περί 
διαλύσεως του Επιμελητηρίου 
λαμβάνεται με πλειοψηφία των 
3/4 των παρόντων ή 
εκπροσωπούμενων μελών, με την 
επιφύλαξη όσων ορίζει το άρθρο 
8 παρ.2.   
 

 
(6) Αν ληφθεί απόφαση για διάλυση 

του Επιμελητηρίου, η Συνέλευση 
αποφασίζει με απλή πλειοψηφία 
των παρόντων και 
εκπροσωπούμενων μελών για την 
τύχη της περιουσίας του 
Επιμελητηρίου σύμφωνα με το 
άρθρ. 3 παρ. 3. 

τροποποίηση του 
καταστατικού, είναι 
απαραίτητη η διαβούλευση 
με την Ένωση των 
Βιομηχανικών και 
Εμπορικών Επιμελητηρίων 
της Γερμανίας (DIHK).» 
 
Οι παράγραφοι (3) (4) και 
(5)  του ισχύοντος 
καταστατικού 
αναριθμούνται σε  (4) (5) 
και (6) στην τροποποίηση. 
 
 
25.(5) Στο εδάφιο 1 
εισάγεται: «που είναι 
ταμειακώς ενήμερα και 
έχουν δικαίωμα ψήφου.»  
 
Στο εδάφιο 2 εισάγεται: «με 
την επιφύλαξη όσων ορίζει 
το άρθρο 8 παρ.2.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


