
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ 
 

 
Άρθρο 1. 

 
1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των  
Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών, με επωνυμία:  
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ».  
2) Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Το Δ.Σ. έχει την δυνατότητα να 
ιδρύει τοπικά τμήματα, κατά περιφέρειες. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως και 
λειτουργίας τους θα καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό. 
 

Άρθρο 2. 
 
Σκοποί του Συλλόγου είναι: 
1) Η προαγωγή και εξύψωση της επιστημονικής και επαγγελματικής στάθμης 
των μελών του. 
2) Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των 
μελών του. 
3) Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών 
και η βοήθεια προς τα αναξιοπαθούντα μέλη του Συλλόγου. 
4) Η συμβολή στην μελέτη και εφαρμογή προγράμματος τεχνικής αναπτύξεως 
της χώρας. 
5) Η συμβολή στην ανάπτυξη και εξύψωση της τεχνικής και της επιστήμης. 
  

Άρθρο 3. 
 
Η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου προϋποθέτει την αναγνώριση 
του γεγονότος ότι οι Έλληνες Πολιτικοί Μηχανικοί αποτελούν τμήμα του 
συνόλου των Ελλήνων εργαζομένων, με κοινά ευρύτερα συμφέροντα, όπως: 
α) Η προάσπιση της Εθνικής ανεξαρτησίας και των δημοκρατικών θεσμών.  
β) Η εξύψωση του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού, και η 
συμμετοχή στον αγώνα του εναντίον των μονοπωλίων. 
 γ) Η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, και η 
γενικότερη τεχνικοοικονομική της ανάπτυξη προς όφελος του λαού.  
Έτσι η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου θα επιδιώκεται με 
απόφαση των αρμόδιων οργάνων του, με κάθε νόμιμο πρόσφορο μέσο, και 
ιδιαίτερα: 
1) Με την ενεργοποίηση των μελών και την μαζικοποίηση του Συλλόγου, 
καθώς και την συμμετοχή του στις ευρύτερες κινητοποιήσεις του Ελληνικού 
λαού. 
2) Με την μελέτη των προβλημάτων των μελών του Συλλόγου, όπως αυτά 
εντάσσονται στα γενικότερα προβλήματα του συνόλου των εργαζομένων. 
3) Με την συνεργασία με άλλα επιστημονικά και επαγγελματικά σωματεία για 
την εξάλειψη των διακλαδικών διαφορών και την προώθηση κοινών στόχων. 
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4) Με την χρησιμοποίηση κάθε μέσου (μελέτες, διαλέξεις, σεμινάρια, 
συνέδρια, εκδόσεις κ.λ.π.) που θα αποβλέπει στην εξύψωση της στάθμης του 
επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της χώρας καθώς και στην υπεύθυνη 
και συστηματική πληροφόρηση του λαού για κάθε τεχνικοοικονομικό θέμα. 
5) Με την συγκρότηση επιτροπών που έχουν το δικαίωμα εισήγησης στα 
όργανα του Συλλόγου. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

ΠΟΡΟΙ 
 
 

Άρθρο 4. 
 
Πόροι του Συλλόγου είναι: 
1) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών. 
2) Οι συνδρομές των μελών. 
3) Κάθε είδους οικονομική ενίσχυση, δωρεά ή πρόσθετη εισφορά των μελών 
και άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων. 
4) Εισπράξεις από εράνους, έντυπα του Συλλόγου, λαχειοφόρες αγορές, 
διαλέξεις, εορτές, και λειτουργία λέσχης.  
5) Τα έσοδα από την περιουσία του Συλλόγου. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

ΜΕΛΗ 
 

Α΄ Εγγραφή – Αποχώρηση – Αποβολή 
 
 

Άρθρο 5. 
 
Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται οι Έλληνες Πολιτικοί Μηχανικοί 
διπλωματούχοι της Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ή 
άλλων ισοτίμων και ομοταγών Σχολών Πολ. Μηχανικών της Ελλάδος και του 
εξωτερικού, αναγνωρισμένων από την Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. 
 
 

Άρθρο 6. 
 
1) Η ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου αποκτάται με έγγραφη αίτηση των 
ενδιαφερομένων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 
2) Στην αίτηση υποχρεωτικά αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του 
αιτούντος, δήλωση ότι είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, ακριβής 
διεύθυνση, και τέλος ότι αποδέχεται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού 
και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. 
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3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν κρίνει βάσιμη την αίτηση, με απόφασή του, 
εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο μητρώο των μελών, ή απορρίπτει την 
αίτηση. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την 
δυνατότητα ο αιτών, να προσφύγει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η 
οποία οριστικά αποφασίζει αν θα δεχθεί τον αιτούντα, ως μέλος του 
Συλλόγου.  
 

Άρθρο 7. 
 

Κάθε μέλος δικαιούται ν’ αποχωρήσει από τον Σύλλογο, με έγγραφη δήλωση 
του προς το Δ.Σ. τρεις τουλάχιστον μήνες από τη λήξη του λογιστικού έτους, 
που συμπίπτει προς το ημερολογιακό, ή δε αποχώρηση του ισχύει από του 
τέλους του έτους, υποχρεούται όμως να καταβάλει τις τυχόν, 
καθυστερούμενες ετήσιες ή άλλες έκτακτες εισφορές μέχρι της ημέρας της 
διαγραφής και δεν έχει δικαίωμα επί της περιουσίας του Συλλόγου. 
 
 

Άρθρο 8. 
 
1) Το Δ.Σ. διαγράφει από το μητρώο τα μέλη που απέθαναν ή αποχώρησαν, 
όπως το άρθρο 7 ορίζει, και τα μέλη που οφείλουν αδικαιολόγητα δύο ετών 
συνδρομές. 
2) Όσα μέλη αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τα συμφέροντα του 
Συλλόγου διώκονται πειθαρχικά. 
Το Δ.Σ.  καλεί πριν από 15 ημέρες το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος να 
απολογηθεί στη Γ.Σ. Εάν αναιτιολόγητα δεν εμφανισθεί ισχύει η πειθαρχική 
ποινή που θα επιβάλλει η Γ.Σ.. 
Η επανεγγραφή διαγραφέντος είναι δυνατή μετά από έγγραφη αίτηση του και 
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.  
 
 

Β΄ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μελών. 
 

Άρθρο 9. 
 
1) Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να 
πραγματοποιηθούν οι σκοποί του και να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος 
Καταστατικού. 
2) Να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των οργάνων Διοικήσεως του 
Συλλόγου. 
3) Να καταβάλουν, εκτός του δικαιώματος εγγραφής τους στον Ταμία του 
Συλλόγου την συνδρομή τους καθώς και τις πρόσθετες εισφορές που νόμιμα 
έχουν εγκριθεί.  
 
 

Άρθρο 10. 
 
1) Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στις Γεν. 
Συνελεύσεις, να λαμβάνουν τον λόγο και να εκφέρουν τις απόψεις τους σε 
κάθε θέμα. Επίσης μετέχουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου. 
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2) Το δικαίωμα να εκλέγουν, να εκλέγονται και να ψηφίζουν για να 
λαμβάνονται οι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων έχουν τα ταμειακώς 
τακτοποιημένα μέλη. 
3) Ταμειακώς τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλλει την 
εξαμηνιαία εισφορά και του τρέχοντος εξαμήνου που διανύεται, όταν έχει 
συγκληθεί η Γ.Σ. 
 
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 

Όργανα του Συλλόγου 
 
 

Άρθρο 11. 
 
Όργανα του Συλλόγου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των μελών, β) Η 
Εφορευτική Επιτροπή, γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο, δ)Η Εξελεγκτική 
Επιτροπή.  
 

 
Α. Γενική Συνέλευση 

 
 

Άρθρο 12. 
 
Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του 
Συλλόγου, έχει την ανώτατη εποπτεία και την τελική απόφαση σε κάθε 
υπόθεση του Συλλόγου, ιδιαίτερα δε:  
1) Με την έναρξη των εργασιών της εκλέγει 3μελές προεδρείο με ανάταση της 
χειρός. 
2) Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο και την 
Εξελεγκτική Επιτροπή και απαλλάσσει αυτά ή μέλη τους από τα καθήκοντα τα 
οποία έχουν. 
3) Εγκρίνει ή όχι τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. και την έκθεση της 
εξελεγκτικής Επιτροπής, και αποφασίζει για την απαλλαγή τους από τις 
ευθύνες τους.  
4) Αποφασίζει για την επιβολή πειθαρχικών ποινών των μελών όπως το 
άρθρο 8 του παρόντος ορίζει. 
5) Τροποποιεί ή συμπληρώνει το Καταστατικό, και γενικά αποφαίνεται για 
κάθε θέμα του Συλλόγου. 
 
 

 
Άρθρο 13. 

 
Η Γεν. Συνέλευση συγκαλείται στην Αθήνα και συνέρχεται τακτικά μεν μία 
φορά τον χρόνο, τον μήνα Φεβρουάριο, έκτακτα δε όσες φορές το Δ.Σ. κρίνει 
τούτο αναγκαίο ή υποβληθεί αίτηση του ενός εικοστού (1/20) των ταμειακών 
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εν τάξει μελών του Συλλόγου, η οποία αναγράφει απαραίτητα και τα θέματα 
που θα συζητηθούν.  
 
 

Άρθρο 14. 
 
Το Δ.Σ. υποχρεούται, όταν υποβληθεί η ανωτέρω αίτηση να συγκαλέσει 
Γενική Συνέλευση, σε είκοσι ημέρες με θέματα ημερησίας διατάξεως μόνον, 
όσα αναφέρονται στην αίτηση. 
Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας του Δ.Σ. να συγκαλέσει Γεν. 
Συνέλευση και συγκλήσεως της μετά από άδεια του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, 
πρόσθετο και πρώτο θέμα θα αναφέρεται στην αίτηση το της απαλλαγής του 
Δ.Σ. από τα καθήκοντά του, ολόκληρου ή των όσων παρεμπόδισαν την 
σύγκλιση της Γεν. Συνελεύσεως. 
 
 

Άρθρο 15. 
 
Η Συνέλευση θεωρείται, ότι έχει απαρτία, όταν παρευρίσκεται το 1/3 
τουλάχιστον των ταμειακώς εν’ τάξει μελών. Όταν δεν επιτευχθεί απαρτία 
στην πρώτη Συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη μετά από τρεις ημέρες και μέσα 
σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών με τα ίδια ακριβώς θέματα, η οποία 
θεωρείται ότι έχει απαρτία εφ’ όσον παρευρίσκονται το 1/4 των ως άνω μελών 
του Συλλόγου. Όταν δεν πραγματοποιηθεί και πάλι απαρτία, συγκαλείται και 
τρίτη, εντός οκτώ (8) ημερών, η οποία θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν είναι 
παρόντες το 1/5 των ως άνω μελών, ποτέ όμως, όταν παρευρίσκονται 
ολιγότεροι των διακοσίων (200) μελών. Αν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, 
συγκαλείται μετά από ένα μήνα, τουλάχιστον, νέα συνέλευση η οποία 
θεωρείται πρώτη. 
Η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες προϋποθέτει τα 
μέλη να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που ορίζει το 
καταστατικό, προς τον Σύλλογο. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων είναι 
δυνατόν να γίνει και την ημέρα των γενικών συνελεύσεων και αρχαιρεσιών.  
Δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ. έχουν και τα νεογραφόμενα μέλη των οποίων 
οι αιτήσεις εγγραφής εγκρίνονται από την Γ.Σ. κατά τη διάρκεια των εργασιών 
της.  
Δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες έχουν και τα νεογραφόμενα μέλη των 
οποίων οι αιτήσεις εγγραφής υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. 10 μέρες πριν από τις 
εκλογές. 
 
 
 
 

 
Άρθρο 16. 

 
Η πρόσκληση για την Γεν. Συνέλευση στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά 
τα θέματα που θα συζητηθούν ο τόπος, η ημέρα και η ακριβής ώρα ενάρξεως, 
αποστέλλεται προς τα μέλη του Συλλόγου, δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον 
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ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και τοιχοκολλείται σε ιδιαίτερα εμφανές 
μέρος των γραφείων του Συλλόγου, πριν δέκα τουλάχιστον ημέρες χωρίς να 
υπολογίζεται η ημέρα της συνελεύσεως και της αποστολής, δημοσιεύσεως ή 
τοιχοκολλήσεως. 
Εάν ματαιωθεί η πρώτη Συνέλευση και συγκληθούν οι επόμενες, η 
πρόσκληση δημοσιεύεται μόνο σε δύο εφημερίδες πριν τρεις ημέρες και 
μνημονεύεται μόνο στις δημοσιεύσεις ότι πρόκειται περί δευτέρας ή τρίτης 
Συνελεύσεως.  
 
 

Άρθρο 17. 
 
Κάθε μέλος μπορεί να παρευρίσκεται μόνον αυτοπροσώπως.  
 
 

Άρθρο 18. 
 

Η ψηφοφορία για τα διάφορα θέματα γίνεται είτε με ανάταση της χειρός είτε με 
μυστική ψηφοφορία και δια ψηφοδελτίων. Η εκλογή ή απαλλαγή από τα 
καθήκοντά τους οργάνων ή μελών της διοικήσεως γίνεται πάντοτε με μυστική 
ψηφοφορία.  
 
 

Άρθρο 19. 
 
Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων και ταμειακά εν’ τάξει μελών. Εάν πρόκειται για τροποποίηση του 
Καταστατικού η διάλυση του Συλλόγου η ανάκληση του Δ.Σ. και της Ε.Ε., 
απαιτείται η παρουσία του 1/2  των ταμειακώς εν’ τάξει μελών και πλειοψηφία 
των τριών τετάρτων 3/4 των παρόντων.  
Σε περίπτωση ανάκλησης του Δ.Σ. διενεργούνται εκλογές μέσα σε τρεις μήνες 
για ανάδειξη νέου. 
 
 

Β΄ Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Άρθρο 20. 
 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποτελείται από 15 μέλη που εκλέγονται με καθολική 
ψηφοφορία και με αναλογική εκπροσώπηση κέντρου και περιφέρειας για μια 
διετία ένα μήνα από την πραγματοποίηση της Γεν. Συνελεύσεως του μηνός 
Φεβρουαρίου που ορίζει το άρθρον 23 του Καταστατικού. 
Η αναλογική εκπροσώπηση αυτή εκφράζει την αριθμητική σχέση των μελών 
του Ν. Αττικής και της περιφέρειας προς το σύνολον των μελών.  
Δεν είναι δυνατό να εκλεγούν ίδια πρόσωπα σαν μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. 
 
 

Άρθρο 21. 
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Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν τα μέλη του Συλλόγου, που εξεπλήρωσαν μέχρι 
και της ημέρας της υποβολής της αιτήσεως υποψηφιότητος, τις υποχρεώσεις 
τους προς τον Σύλλογο όπως τις ορίζει το καταστατικό και έχουν ικανότητα να 
δικαιοπρακτούν.  
 

 
Άρθρο 22. 

 
Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. για τα αξιώματα που κατέχουν, είναι άμισθα. Τα 
μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. δεν έχουν ψήφο σε ζητήματα που αφορούν αυτά τα 
ίδια. Τα μέλη των οργάνων της Δ/σεως δεν ευθύνονται για τις αποφάσεις 
συνεδριάσεων που δεν ήταν παρόντα η διαφώνησαν, ή δε διαφωνία τους 
βεβαιώνεται στα πρακτικά.  
 

 
Άρθρο 23. 

 
Στην Γεν. Συνέλευση κάθε 2ου  Φεβρουαρίου, και μετά την εξάντληση των 
υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εκλέγεται με ψηφοδέλτια 
ψηφοφορίας επταμελής Εφορευτική Επιτροπή ή οποία εποπτεύει την 
διενέργεια αρχαιρεσιών προς ανάδειξη των Διοικητικών οργάνων του 
Συλλόγου και ταυτόχρονα ορίζεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος των 
αρχαιρεσιών που αρχίζουν στις 8 το πρωί και τελειώνουν στις 10 το βράδυ. Η 
ημέρα των αρχαιρεσιών δεν είναι δυνατόν να ορισθεί ενωρίτερα των 15 
ημερών από την προαναφερθείσα συνέλευση. 
 
    
 
 

Άρθρο 24. 
 

Η Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλεγεί συνέρχεται σε τρεις μέρες και εκλέγει 
τον Πρόεδρό της. Στον Πρόεδρο ή στα μέλη της Εφ. Επιτροπής που αυτός 
ορίζει ή σε υπαλλήλους του Συλλόγου υποβάλλονται, δέκα ημέρες πριν από 
τις αρχαιρεσίες, ου συνδυασμοί υποψηφιοτήτων με τις εξουσιοδοτήσεις των 
υποψηφίων των συνδυασμών και οι μεμονωμένες υποψηφιότητες για το 
αξίωμα των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. 
 
 
 

Άρθρο 25. 
 
Η εφορευτική Επιτροπή οφείλει πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών να 
εκτυπώσει τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων των συνδυασμών, των 
μεμονωμένων υποψηφίων του Δ.Σ. και της Ε.Ε. με αλφαβητική σειρά. 
Αν απουσιάζουν μέλη της Εφ. Επιτροπής οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από 
υπολοίπους. 
Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξεως εποπτεύει οι 
αρχαιρεσίες να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του 
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Καταστατικού, με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για 
κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα υποβληθεί. 
 
 

Άρθρο 26. 
 
 
Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία. 
Το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη του Δ.Σ. είναι η απλή αναλογική. Δηλ. 
από κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή από τους μεμονωμένους υποψηφίους 
εκλέγονται τόσοι, όσο το πηλίκον της διαιρέσεως των εγκύρων ψηφοδελτίων 
διαιρούμενο με το εκλογικό μέτρο, το οποίο ανευρίσκεται με την διαίρεση του 
συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των θέσεων του 
διοικητικού συμβουλίου. 
Εάν δεν συμπληρωθούν οι θέσεις των μελών του Δ.Σ. με την εκλογή των 
υποψηφίων στην πρώτη κατανομή, επακολουθεί δεύτερη μεταξύ των 
συνδυασμών μόνο στην οποία μετέχουν και οι συνδυασμοί, που ο αριθμός 
των ψήφων τους δεν υπερβαίνει το εκλογικό μέτρο. 
Οι έδρες που απομένουν απ’ την πρώτη κατανομή καταλαμβάνονται με τη 
σειρά των μεγαλυτέρων υπολοίπων από τους συνδυασμούς υποψηφίων. Εάν 
υπάρχουν ίσα υπόλοιπα γίνεται κλήρωση από την Εφ. Επιτροπή. 
Η Εκλογή των υποψηφίων γίνεται με σταυρούς προτιμήσεως. Κάθε μέλος του 
Συλλόγου θέτει σταυρούς στα ονόματα των υποψηφίων των συνδυασμών 
μέχρι του αριθμού των θέσεων του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται 
κλήρωση. Στα τοπικά τμήματα ισχύει το εκλογικό σύστημα που θα ορίζει ο 
εσωτερικός κανονισμός.  
 
 

Άρθρο 27. 
 
Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η οποία παρατείνεται και μετά την καθορισμένη 
ώρα, εάν υπάρχουν στα εκλογικά τμήματα μέλη του Συλλόγου που δεν 
ψήφισαν μέχρι τότε, γίνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών 
προτιμήσεως. Μετά την διαλογή επακολουθεί η ανακήρυξη των υποψηφίων 
που έχουν εκλεγεί, με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία 
αναγράφονται με την σειρά τα ονόματα των υποψηφίων με τον αριθμό των 
σταυρών προτιμήσεως του κάθε υποψηφίου. 
 
  

Άρθρο 28. 
 
Το εκλογικό υλικό, δηλαδή η κατάσταση των όσων έχουν δικαίωμα ψήφου, η 
κατάσταση των όσων ψήφισαν, το πρακτικό της ψηφοφορίας και της 
ανακηρύξεως αυτών που εξελέγησαν, ο πίνακας διαλογής, ενδεχόμενες 
ενστάσεις με τις αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής, γι’ αυτές, επιπλέον 
ψηφοδέλτια και φάκελοι, τα ψηφοδέλτια της εκλογής και οτιδήποτε άλλο 
παραδίδονται ή αποστέλλονται μέσα σε 24 ώρες στον Γεν. Γραμματέα του 
Δ.Σ. που αποχωρεί. Αυτός δε υποχρεούται να παραδώσει το ανωτέρω υλικό 
με το αρχείο του Συλλόγου στο Νέο Δ.Σ.  
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Άρθρο 29. 

 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα, αυτοί οι ίδιοι ή με εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό τους, να παρευρίσκονται στην ψηφοφορία και τη διαλογή. 
 
 

Άρθρο 30. 
 
Το Δ.Σ. που εξελέγη συνέρχεται, με φροντίδα του πλειοψηφίσαντος 
Συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού σε πέντε (5) ημέρες από την 
ανακήρυξη και συγκροτείται σε σώμα, με την εκλογή από τα μέλη του του 
προέδρου του α’ αντιπροέδρου, του β’ αντιπροέδρου, του Γεν. Γραμματέα, 
του αναπληρωτού του και του ταμία του. Η θητεία του άρχεται με την 
παραλαβή της Διοικήσεως από τους αποχωρούντες, η οποία επιβάλλεται να 
γίνει σε δέκα (10) μέρες από την ανακήρυξη των μελών του Δ.Σ. 
Το Δ.Σ. που αποχωρεί παραδίδει στο νέο την σφραγίδα, τα βιβλία, το αρχείο, 
το ταμείο και κάθε περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου. Για την παράδοση και 
παραλαβή γίνεται πρακτικό που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο τηρούμενο από 
τον Σύλλογο, επικυρωμένο αντίγραφο του δικαιούται να λάβει ο Πρόεδρος του 
απερχομένου Συμβουλίου. 
 
 
 
 

Άρθρο 31. 
 
1) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα εκτάκτως δε όσες 
φορές είναι ανάγκη, με πρόσκληση του Προέδρου του. Ευρίσκεται σε απαρτία 
όταν είναι παρόντα 8 μέλη του. Εκτάκτως μπορεί να συγκληθεί όταν το 
ζητήσουν έγγραφα 5 μέλη του. Στο έγγραφο πρέπει να αναγράφονται τα 
θέματα που θα συζητηθούν. Ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή έχει 
υποχρέωση να το συγκαλέσει σε επτά ημέρες. Η διπλή άρνηση του Προέδρου 
να συγκαλέσει το Δ.Σ. μετά την προαναφερθείσα αίτηση επιφέρει αναγκαία 
την έκπτωσή του, η οποία απαγγέλλεται αν αυτός αρνηθεί με απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα προς την διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων, με αίτηση οιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. 
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα τον σύλλογο κατά τους νόμους 
και το καταστατικό για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των 
επιδιωκομένων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, λαμβάνει 
όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων του 
Συλλόγου, αποφασίζει την σύγκληση τον Γεν. Συν/σεων, εκτελεί τις αποφάσεις 
τους, συγκροτεί ειδικές επιτροπές για την μελέτη και προώθηση κάθε θέματος. 
3) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για ένα τρίμηνο των 
συνεδριάσεων αντικαθίσταται από τους επιλαχόντες του συνδυασμού στον 
οποίο ανήκε αυτός που αντικαταστάθηκε, εάν πρόκειται περί μεμονωμένου 
υποψηφίου, στην περίπτωση αυτή, την θέση του καταλαμβάνει ο υποψήφιος 
του α’ συνδυασμού ο οποίος μετείχε στην β’ κατανομή και δεν έλαβε έδρα 
από αυτή. Οι συνδυασμοί στην προκείμενη περίπτωση λαμβάνονται υπ’ όψη 
με την σειρά των υπολοίπων τους. 
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4) Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα 
ψήφου οιαδήποτε μέλη του Συλλόγου παίρνουν δε το λόγο μετά από 
απόφαση του Δ.Σ. 
 
 
 

Άρθρο 32. 
 
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει την συζήτηση στις συνεδριάσεις. 
Στην περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή. 
Εποπτεύει τα γραφεία. Υπογράφει τα έγγραφα με τον Γεν. Γραμματέα ή όταν 
πρόκειται για έγγραφα διαχειρίσεως, εντάλματα κ.λ.π. με τον Ταμία. 
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα τον Σύλλογο. Η δικαστική 
εκπροσώπηση του Συλλόγου είναι δυνατό με πρακτικό του Δ.Σ. ν’ ανατεθεί 
και σε άλλο μέλος του. Ο Πρόεδρος, ο α’ αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματεύς ή 
αναπληρωτής Γεν. Γραμματέως και ο Ταμίας του Συλλόγου ανακαλούνται 
οποτεδήποτε από το Δ.Σ. και εκλέγονται άλλοι άντ’ αυτών. Η απόφαση για την 
απαλλαγή λαμβάνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της 
συζητήσεως αυτού του θέματος εκτός αν κατά την πρώτη συζήτηση 
παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και πάντοτε με απόφαση που 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ. 
 
 
 

Άρθρο 33. 
 
Ο α’ Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται 
με τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα. Όταν και αυτός κωλύεται αναπληρώνεται 
από το β’ Αντιπρόεδρο. 
 
 

Άρθρο 34. 
 

Ο Γεν. Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου και τηρεί τα 
βιβλία, εκτός από τα διαχειριστικά και το αρχείο του και προσυπογράφει με 
τον Πρόεδρο τα έγγραφα. Αυτός αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Γεν. 
Γραμματέα. 
Σε περίπτωση ανάγκης είναι δυνατό να διορισθεί με αμοιβή ειδικός 
Γραμματέας με απόφαση του Δ.Σ. εκτός των μελών του και των μελών της 
Ε.Ε. 
Στους 2 Αντιπροέδρους και Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα θα ανατεθούν ειδικά 
καθήκοντα που θα καθοριστούν στον Εσωτερικό Κανονισμό.  
 
 
 
 

Άρθρο 35. 
 
1) Ο Ταμίας μόνος βοηθούμενος από τον ειδικό Γραμματέα, ή λογιστή, ή 
υπάλληλο του Συλλόγου, τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του 
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Συλλόγου και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο που αφορά την 
οικονομική διαχείριση. 
2) Υποβάλλει κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων  στο Δ.Σ. 
Κρατεί το Ταμείο του Συλλόγου και υποχρεούται να καταθέτει σε Τράπεζα των 
Αθηνών ποσά ανώτερα των 20.000. 
3) Κάθε δαπάνη γίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. Κάθε ένταλμα πληρωμής 
υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Ταμίας. Με έκδοση διπλοτύπου αποδείξεως από 
μπλοκ θεωρούμενο σε κάθε σελίδα και μονογραφόμενο από τον Πρόεδρο και 
που θα φέρει την υπογραφή του Ταμία, θα γίνεται και κάθε είσπραξη. 
4)Στη Τράπεζα οι καταθέσεις θα γίνονται στο όνομα του Συλλόγου, οι δε 
αναλήψεις χρημάτων θα διενεργούνται με επιταγές που υπογράφονται από 
τον Πρόεδρο και τον Ταμία. 
 
 
 
 

Γ’ Εξελεγκτική Επιτροπή 
 
 

Άρθρο 36. 
 
1) Αυτή την αποτελούν οι σχετικά πλειοψηφίσαντες από τους υποψηφίους για 
μέλη στις αρχαιρεσίες, όπου για την ανάδειξή της ισχύει το χωριστό ενιαίο 
ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των 
υποψηφίων. 
2) Η Ε.Ε. του Συλλόγου, αποτελούμενη από τρία εκλόγιμα μέλη και 
εκλεγόμενη συγχρόνως με το Δ.Σ. ασκεί τον έλεγχο σε κάθε διαχειριστική 
πράξη του Δ.Σ. των υπηρεσιών αυτού και κάθε άλλης επιτροπής ή οργάνου 
του Συλλόγου. 
3) Συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο στην αρχή του μηνός Φεβρουαρίου, 
έκτακτα δε όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο. Στην τακτική συνεδρίασή της 
συντάσσει κατατοπιστική έκθεση για την διαχείριση του Συλλόγου η οποία 
καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο, και υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση 
ενώπιον, της, τον ίδιο μήνα, συνερχομένης Γ.Σ. από το Δ.Σ. αμέσως μετά την 
έκθεση των πεπραγμένων αυτού.  
 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 
 

Άρθρο 37. 
 
 
Για την τροποποίηση του καταστατικού αποφαίνεται η Γ.Σ. των μελών. Ο 
Σύλλογος διαλύεται α) Με απόφαση της Γ.Σ. β) όταν ορίζει ο νόμος. Η 
απόφαση της Γ.Σ. για τροποποίηση του Κατ/κού και διάλυση του Συλλόγου 
λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κατ/κού.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
 

Γενικές και Προσωρινές διατάξεις. 
 

Άρθρο 38. 
 
Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή , που φέρει κυκλικώς τις λέξεις 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και τον αριθμόν 1961 έτος 
ιδρύσεώς του, οριζόντια και εσωτερικά. 
 
 

Άρθρο 39. 
 

Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να προσληφθεί με αμοιβή νομικός 
σύμβουλος του Συλλόγου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο ένας δικηγόρος των 
Αθηνών ή του Πειραιά. 
 
 

Άρθρο 40. 
 
Η περιουσία του Συλλόγου σε περίπτωση διαλύσεώς του περιέχεται στο 
Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών – Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. 
 
 

Άρθρο 41. 
 
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται από τους 
Νόμους, τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και του Εισαγωγικού Νόμου. 
Το Δ.Σ. υποχρεούται να συντάξει εσωτερικό κανονισμό που θα καθορίζει 
λεπτομερέστατα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, τον τρόπο 
διεξαγωγής των εργασιών του Συλλόγου όπως και για την ίδρυση – Διοίκηση 
και λειτουργία των τοπικών τμημάτων την διασύνδεση με το Δ.Σ. όπως και τον 
τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας των επιτροπών, έξη μήνες το αργότερο 
μετά τις εκλογές που προβλέπει το μεταβατικό άρθρο 42. Μέχρι την σύνταξη, 
έγκριση από έκτακτη Γ.Σ. του εσωτερικού κανονισμού θα εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Καταστατικού. 
 
 
Εγκριτικές αποφάσεις Πρωτοδικείου Αθηνών 
α)16079/61: Ίδρυση Συλλόγου με τίτλο: Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών 
Αθηνών 
β) 3475/73: Τροποποίηση, μετατροπή σε πανελλήνιο με τίτλο: Σύλλογος 
Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος 
γ) 1241/76: Τροποποίηση όπως ισχύει σήμερα 
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