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Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ

Ιδρύεται στην Αθήνα σωματείο με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» (το
«Επιμελητήριο»), με έδρα στην οδό Βασιλίσσης
Σοφίας 25, 106 74, Αθήνα.

Ιδρύεται στην Αθήνα σωματείο με την επωνυμία
ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου έχει το
δικαίωμα να ιδρύει υποκαταστήματα, Επιτροπές ή να
ορίζει αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή στη Μεγάλη
Βρετανία.
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Επιμελητηρίου είναι να προάγει και να
διευκολύνει τις Ελληνοβρετανικές οικονομικές,
εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις / συνεργασίες
μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων, π.χ. συνεδρίων,
σεμιναρίων, εκθέσεων, συζητήσεων στρογγυλής
τραπέζης, κοινωνικών εκδηλώσεων, καθώς και κάθε
άλλης δραστηριότητας που προάγει και προστατεύει
τις Ελληνοβρετανικές σχέσεις σε επιχειρηματικό,
πολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο και προωθεί και
υποστηρίζει το κοινό (σε κοινή βάση) εμπόριο,
επενδύσεις και εν γένει επιχειρηματικές προσπάθειες
σε τρίτες χώρες.

Σκοπός του Επιμελητηρίου είναι να προάγει και να
διευκολύνει τις εργασίες μεταξύ Ελληνικών και
Βρετανικών εμπορικών οργανισμών.

1

Άρθρο 3
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Επιμελητηρίου διακρίνονται σε τακτικούς
και έκτακτους.
Τακτικοί είναι οι προβλεπόμενες εισφορές των
τακτικών μελών προς το Επιμελητήριο σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος.
Έκτακτοι πόροι είναι, ενδεικτικά:
α) χορηγίες, προσφορές, δωρεές, ευεργεσίες,
κληροδοτήματα,
β) εισπράξεις από την διοργάνωση συνεδρίων,
σεμιναρίων,
ή
άλλων
εκδηλώσεων
που
προγραμματίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και
γ) κάθε έσοδο προερχόμενο από οποιαδήποτε νόμιμη
δραστηριότητα που εξυπηρετεί τους σκοπούς του
Επιμελητηρίου καθώς και από την εν γένει διαχείριση
της περιουσίας του Επιμελητηρίου.
Άρθρο 4
ΜΕΛΗ
Τακτικά Μέλη
1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οι στόχοι
του οποίου περιλαμβάνουν και ακολουθούν τους
σκοπούς του Επιμελητηρίου μπορεί να εκλεγεί ως
τακτικό μέλος του Επιμελητηρίου. Φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που επιθυμούν να εγγραφούν ως τακτικά
μέλη του Επιμελητηρίου υποβάλλουν αίτηση στο
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται επ’
αυτής στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του. Κατόπιν
της αποδοχής εγγραφής, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο υποχρεούται να προσκομίσει την
απόδειξη πληρωμής της εισφοράς του στο Διοικητικό
Συμβούλιο, αποκτώντας έτσι την ιδιότητα του
τακτικού μέλους.

Άρθρο 3
ΜΕΛΗ
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
1.α Τακτικά Μέλη
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
κατοικεί ή είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα μπορεί
να εκλεγεί ως τακτικό μέλος του Επιμελητηρίου.
Πρόσωπα που επιθυμούν να εγγραφούν ως τακτικά
μέλη του Επιμελητηρίου υποβάλουν αίτηση στο
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται επ’
αυτής στην αμέσως επόμενη συνεδρία του.

2. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να είναι οικονομικά
ενήμερα, ήτοι (α) να πληρώνουν την ετήσια εισφορά
τους εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος
και (β) να εξοφλούν εγκαίρως και προσηκόντως κάθε
οφειλή τους απορρέουσα από πάσης φύσεως αιτία
έναντι του Επιμελητηρίου («Οικονομικά Ενήμερα
μέλη»).
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3. Τα Οικονομικά Ενήμερα μέλη έχουν το δικαίωμα να
παρίστανται σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, να
συμμετέχουν σε συζητήσεις επί οποιωνδήποτε
θεμάτων, να ψηφίζουν, να λαμβάνουν γνώση των
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, να
λαμβάνουν μέρoς στις εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου
και γενικώς, να ασκούν όλα τα δικαιώματα που έχουν
από τον νόμο και το παρόν Καταστατικό. Τα
Οικονομικά Ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου είναι τα
κύρια μέλη του, με δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι.
4. Το ύψος της ετήσιας εισφοράς καθορίζεται από τις
κατά καιρούς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η ετήσια εισφορά πρέπει να καταβάλλεται στην αρχή
του κάθε έτους και έως την 31η Μαρτίου. Σε
περίπτωση μεταγενέστερης εγγραφής η υποχρέωση
καταβολής εισφοράς αρχίζει την 1η του επομένου της
εγγραφής ημερολογιακού μήνα.
5. Αποβολή τακτικού μέλους μπορεί να γίνει στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) όταν οι ενέργειές του αντίκεινται στους σκοπούς
του Επιμελητηρίου,
(β) όταν το μέλος αυτό παραβιάζει τους όρους του
παρόντος Καταστατικού,
(γ) όταν το μέλος δε συμμορφώνεται με τις αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού
Συμβουλίου,
(δ) όταν το μέλος ή νόμιμος εκπρόσωπός του
καταδικαστεί αμετάκλητα είτε σύμφωνα με τις
διατάξεις του Βρετανικού “Anti-Bribery Act”, είτε για
τα αδικήματα της ενεργητικής ή παθητικής
δωροδοκίας σε βάρος του Δημοσίου ή άλλου μέλους
του Επιμελητηρίου, είτε με βάση τις διατάξεις του
Ν.5227/1931 «Νόμου περί Μεσαζόντων», όπως
εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν ή για οιοδήποτε
άλλο αδίκημα που τιμωρείται ως κακούργημα, και
(ε) όταν το μέλος δεν είναι Οικονομικά Ενήμερο επί
δύο (2) συναπτά έτη.
Για την αποβολή τακτικού μέλους αποφαίνεται
αμετάκλητα το Διοικητικό Συμβούλιο με απλή απαρτία
και πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Η απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται στον
αποβληθέντα εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη

Τα μέλη του Επιμελητηρίου που εξελέγησαν με τον
τρόπο αυτό, έχουν το δικαίωμα να παρίστανται σε
όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, να συμμετέχουν σε
συζητήσεις επί οποιωνδήποτε θεμάτων, να
λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και, γενικώς, να ασκούν όλα τα
δικαιώματα που έχουν από τον νόμο και το
Καταστατικό.
Τα τακτικά μέλη του Επιμελητηρίου είναι τα κύρια
μέλη του, με δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα
ψήφου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
παρόντος Καταστατικού.

β. Αντεπιστέλλοντα Μέλη
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή είναι
εγκαταστημένα εκτός Ελλάδος, θα εγγράφονται,
σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, ως
αντεπιστέλλοντα μέλη του Επιμελητηρίου.
Μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις
του Επιμελητηρίου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
2.α Τα τακτικά και τα αντεπιστέλλοντα μέλη του
Επιμελητηρίου οφείλουν να καταβάλλουν
ανελλιπώς τις ετήσιες συνδρομές που καθορίζονται
εκάστοτε με αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου.
β. Οποιοδήποτε μέλος, το οποίον δεν
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού
και τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
και του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διαγράφεται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να
διαγράψει οποιοδήποτε μέλος καθυστερεί την
ετήσια συνδρομή του, εφ’ όσον έχει κληθεί να
καταβάλει αυτή με γραπτή, επί αποδείξει,
ειδοποίηση του Ταμία και δεν συμμορφωθεί εντός
ενός μηνός από της παραλαβής της ειδοποίησης
αυτής. Μέλος που έχει διαγραφεί με τον τρόπο
αυτό μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς του να
επανεγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, εφόσον έχει εξοφλήσει την
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λήψη της, εκτός αν το μέλος έλαβε αποδεδειγμένα
γνώση της περί της αποβολής του αποφάσεως με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Αντί για την αποβολή, το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την
ιδιότητα του μέλους, καθιστώντας το μη ενεργό για
ορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι το μέλος να
συμμορφωθεί με όρο που έχει τεθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο (π.χ. εξόφληση εισφοράς ή και άλλων
οφειλών). Το δικαίωμα επανεγγραφής υφίσταται δύο
(2) χρόνια μετά την αποβολή του και υπό την
προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι ο
λόγος της αποβολής του ανωτέρω μέλους έχει πλέον
εκλείψει. Ειδικότερα, η έκλειψη συνδρομής του λόγου
αποβολής (δ) ανωτέρω αποδεικνύεται με τη διακοπή
κάθε σύμβασης μεταξύ τυχόν αμετάκλητα
καταδικασθέντος νομίμου εκπροσώπου ή υπαλλήλου
του μέλους με αυτό.

οφειλόμενη συνδρομή, οπότε επανακτά όλα τα
δικαιώματά του.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και
εκείνη την αποβολή τακτικού μέλους, εφόσον
συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατά το άρθρο 88 του
Αστικού Κώδικα.
Επίτιμα μέλη
Επίτιμα μέλη του Επιμελητηρίου ονομάζονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα που
προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες για την προώθηση
των στόχων του Επιμελητηρίου. Τα επίτιμα μέλη
μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του
Επιμελητηρίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη αυτά
δεν καταβάλλουν την ετήσια εισφορά και δεν έχουν
επίσης το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
Η εκλογή, κατά περίπτωση, επιτίμων Προέδρων του
Επιμελητηρίου ή Αντιπροέδρου Βορείου Ελλάδος και η
απονομή οιουδήποτε άλλου τιμητικού αξιώματος σε
όσους υπηρετήσαν ως μέλος της Επιτροπής
Διαχείρισης, αφορά μέλη που υπηρέτησαν στο
συγκεκριμένο αξίωμα για μία τουλάχιστον πλήρη
(τριετή) θητεία και αποφασίζεται αποκλειστικά και
μόνο από την Γενική Συνέλευση των μελών του
Επιμελητηρίου με πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, ύστερα από απόφαση
που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 από τα
παριστάμενα και εκπροσωπούμενα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον το προτεινόμενο να
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αναγορευτεί ως «επίτιμο» ως άνω μέλος αποδεχθεί
την ανωτέρω τιμητική πρόταση, αυτοπροσώπως ή με
γραπτή δήλωσή του, ενώπιον της αρμόδιας Γενικής
Συνέλευσης.
Άρθρο 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 5
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Eπιμελητήριο διοικείται και αντιπροσωπεύεται
δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο,
που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο
τριών ετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10
του παρόντος Καταστατικού.
2. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου
είναι δεκαπέντε (15). Το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού
αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
Βρετανοί υπήκοοι.

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου
είναι δεκαπέντε (15). Τα δύο τρίτα (2/3) του
συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι Έλληνες υπήκοοι και το ένα τρίτο
(1/3) Βρετανοί.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε διάστημα
δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή του και εκλέγει
μεταξύ των μελών του δύο (2) Προέδρους (έναν
Έλληνα και έναν Βρετανό), τρείς (3) Αντιπροέδρους
(δύο Έλληνες και έναν Βρετανό), τον Γενικό Γραμματέα
και τον Ταμία του Επιμελητηρίου (ανεξαρτήτως
εθνικότητας). Τα ανωτέρω μέλη αποτελούν επίσης την
Επιτροπή Διαχείρισης του Επιμελητηρίου.
4. Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει τουλάχιστον
μια φορά κάθε μήνα καθώς επίσης και ad hoc, όποτε
συγκαλείται από τον ένα ή και τους δύο Προέδρους
του Επιμελητηρίου και ασχολείται με τα τρέχοντα
θέματα του Επιμελητηρίου καθώς και με επείγοντα
ζητήματα. Η Επιτροπή Διαχείρισης δύναται να
συγκαλείται και να συνεδριάζει με οποιοδήποτε
πρόσφορο τρόπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με
ηλεκτρονικά μέσα, όπως και με τηλεδιάσκεψη. Μέλη
της Επιτροπής Διαχείρισης που συμμετέχουν με αυτόν
τον τρόπο θεωρούνται ότι παρίστανται έγκυρα. Η
Επιτροπή Διαχείρισης δύναται να κάνει συστάσεις ή
προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το δοκούν.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
δεν μπορούν να κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα στην
Επιτροπή Διαχείρισης για περισσότερες από τέσσερις
(συνεχείς ή διακεκομμένες) θητείες και δεν μπορούν

Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει όποτε
συγκαλείται από τον Πρόεδρο και ασχολείται με
επείγοντα θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο
επικυρώνει τις αποφάσεις της Επιτροπής
Διαχείρισης στην αμέσως επόμενη συνεδρία του.
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να κατέχουν το ίδιο αξίωμα στην Επιτροπή Διαχείρισης
για περισσότερες από δύο (συνεχείς ή διακεκομμένες)
θητείες. Κατ’ εξαίρεση, μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται στο ίδιο
αξίωμα της Επιτροπής Διαχείρισης για τρίτη και
τελευταία θητεία στο ίδιο αξίωμα εφόσον η εκλογή
τους για την τρίτη αυτή θητεία θα γίνεται με απόφαση
που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 από τα
παριστάμενα και εκπροσωπούμενα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
4α. Εφόσον ασκηθεί ποινική δίωξη κατά μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου και απαγγελθεί κατηγορία
για αδίκημα που χαρακτηρίζεται ως κακούργημα και
τιμωρείται με κάθειρξη, που τέλεσε κατά την άσκηση
ή στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, εφόσον
το συγκεκριμένο μέλος παραμένει μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, και δεν έχει παραιτηθεί
μέχρι την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου μετά την απαγγελία κατηγορίας εναντίον
του από την αρμόδια εισαγγελική ή δικαστική αρχή, το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την
ιδιότητα του μέλους αυτού από τη θέση που κατέχει
στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που
λαμβάνεται χωρίς τη συμμετοχή του εν λόγω μέλους
στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί
την ανωτέρω αναστολή της ιδιότητας του μέλους του
στην πρώτη συνεδρίαση μετά την σχετική
γνωστοποίηση προς το Επιμελητήριο της ασκηθείσας
δίωξης, εκλέγοντας για τη συγκεκριμένη θέση άλλο
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος της
Επιτροπής Διαχείρισης που έχει παραιτηθεί ή
ανακληθεί για τον ανωτέρω λόγο δεν δύναται να είναι
υποψήφιο και/ή να επανεκλεγεί είτε ως μέλος της
Επιτροπής Διαχείρισης είτε ως μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου πριν την έκδοση απαλλακτικού
βουλεύματος ή πριν την απαλλαγή του από το αρμόδιο
δικαστήριο.
5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Επιτροπής Διαχείρισης προεδρεύουν στο βαθμό
που είναι δυνατό ο Έλληνας και ο Βρετανός Πρόεδρος
εναλλάξ. Ο Έλληνας Πρόεδρος προεδρεύει προσωρινά
σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο
8 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού. Το Διοικητικό
Συμβούλιο όπως ορίζεται από τα μέλη, είναι το

δ. Ο Eλληνας Πρόεδρος προεδρεύει στις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της
Επιτροπής Διαχείρισης και, προσωρινώς, στις
Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 8 (δ),
διευθύνοντας τις συζητήσεις και συνυπογράφοντας,
με τον Γενικό Γραμματέα, τα Πρακτικά των
συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, του
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ανώτατο διοικητικό όργανο του Επιμελητηρίου. Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με το παρόν
Καταστατικό, οι Πρόεδροι αλληλοδιαδοχικά πληρούν
τα καθήκοντά τους διευθύνοντας τις συζητήσεις και
συνυπογράφοντας, με τον Γενικό Γραμματέα, τα
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης,
του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής
Διαχείρισης. Οι δύο (2) Πρόεδροι δύνανται από κοινού
να εκπροσωπούν το Επιμελητήριο ενώπιον των
Δικαστηρίων,
των
διοικητικών
αρχών
και
οποιωνδήποτε τρίτων, υπογράφοντας για λογαριασμό
του Επιμελητηρίου πάσης φύσεως έγγραφα, όπως
ενδεικτικά προσκλήσεις συνεδριάσεων και εντάλματα
πληρωμών.

Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής
Διαχείρισης. Ο Eλληνας Πρόεδρος εκπροσωπεί το
Επιμελητήριο ενώπιον των Δικαστηρίων, των
διοικητικών αρχών και οποιωνδήποτε τρίτων,
υπογράφοντας για λογαριασμό του Επιμελητηρίου
πάσης
φύσεως
έγγραφα,
προσκλήσεις
συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του
Διοικητικού Συμβουλίου εντάλματα πληρωμών,
κλπ.

6. Ο Βρετανός Πρόεδρος θα αντικαθιστά τον Έλληνα
Πρόεδρο ως προσωρινός Πρόεδρος στις Γενικές
Συνελεύσεις, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας
του δεύτερου. Στην περίπτωση αδυναμίας και των δύο
Προέδρων, θα αντικαθίστανται με την ακόλουθη
σειρά προτεραιότητας, από τον πρώτο Έλληνα
Αντιπρόεδρο, από τον Βρετανό Αντιπρόεδρο και από
τον δεύτερο Έλληνα Αντιπρόεδρο.

ε. Ο Βρετανός Πρόεδρος θα αντικαθιστά τον Ελληνα
Πρόεδρο σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα, σε
περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του πρώτου.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια
φορά το μήνα, δυνάμενο να παραλείψει δύο (2) αλλά
όχι περισσότερες μηνιαίες συνεδριάσεις μέσα στο ίδιο
ημερολογιακό έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί
να συνεδριάσει εκτάκτως, συγκαλούμενο από
οποιονδήποτε από τους δύο Προέδρους κατά την
κρίση του ή κατόπιν αιτήματος υπογεγραμμένου από
τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως
προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην
περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες
πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή
τους στη συνεδρίαση. Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου που συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο
θεωρούνται ότι παρίστανται έγκυρα. Η κατάρτιση και
υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους
ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η
ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη ή οι
αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί

στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια
φορά το μήνα, δυνάμενο να παραλείψει δύο (2)
αλλά όχι περισσότερες μηνιαίες συνεδρίες μέσα στο
ίδιο ημερολογιακό έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως, συγκαλούμενο
από τον Πρόεδρο κατά την κρίση του ή κατόπιν
αιτήματος υπογεγραμμένου από τα δύο τρίτα των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
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πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς
συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών ή των
αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με
ανταλλαγή
μηνυμάτων
μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Ως
αντιπρόσωποι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
μπορούν να ενεργούν μόνο μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε
απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε
αυτό δέκα (10) από τα μέλη του, με την προϋπόθεση
ότι (α) τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι παρόντα και ότι (β) κανένα μέλος
δεν εκπροσωπεί περισσότερα από δύο (2) μέλη. Η
πρόσκληση για την συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του,
τουλάχιστον πέντε (5) μέρες νωρίτερα, εγγράφως,
τηλεφωνικά, ή με ηλεκτρονικά μέσα (ενδεικτικά, με email ή fax). Σε επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να μην
τηρηθεί η πιο πάνω προθεσμία των πέντε (5) ημερών.

ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι ευρίσκεται
σε απαρτία, όταν είναι παρόντα επτά (7) από τα
μέλη του, με την προϋπόθεση ότι έχει επιδοθεί
γραπτή πρόσκληση για την συνεδρίαση σε όλα τα
μέλη.

9. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία των μελών που
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό. Σε
περίπτωση ισοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο,
υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος Προέδρου.

η. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να
αναθέσει συγκεκριμένες εξουσίες της τρέχουσας
διαχείρισης στον Γενικό Διευθυντή και/ή σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα, κατά την
κρίση του. Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά, είναι
υπεύθυνα για την εκτέλεση των εργασιών που τους
ανατέθηκαν, αλλά παραμένουν υπόλογα στο
Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου όσον αφορά την ανάθεση συγκεκριμένων
εργασιών ή αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα, τον
Ταμία, τον Γενικό Διευθυντή ή σε οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο ή πρόσωπα, πρέπει να καταγράφεται στα
πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου.
11. Εάν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρείς διαδοχικές
συνεδριάσεις, καλείται με πρόσκληση του Διοικητικού
Συμβουλίου σε έγγραφη απολογία εντός δέκα (10)

θ. Εάν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες
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ημερών. Εάν η δικαιολογία του κριθεί ανεπαρκής και
δεν συμμορφωθεί, θα θεωρείται κατά την κρίση του
Διοικητικού Συμβουλίου ότι έχει παραιτηθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

συνεδρίες, θεωρείται αυτοδικαίως, ότι
παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

12. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση στο
Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει
το δικαίωμα να εκλέξει αντικαταστάτη με πλειοψηφία
μεταξύ των Οικονομικά Ενήμερων Μελών του
Επιμελητηρίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
που εκλέγονται με αυτόν τον τρόπο, παραμένουν στο
Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες.
Οποιοδήποτε μέλος εκλεγεί με τον τρόπο αυτόν στο
Διοικητικό Συμβούλιο, διατηρεί το δικαίωμα
υποψηφιότητας στις επόμενες εκλογές του
Διοικητικού Συμβουλίου.

ι. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση στο
Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει
το δικαίωμα να εκλέξει αντικαταστάτη είτε από τους
επιλαχόντες των προηγούμενων αρχαιρεσιών
Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταξύ των ταμειακά
ενήμερων μελών του Επιμελητηρίου. Τα μέλη που
εκλέγονται με τον τρόπο αυτό παραμένουν στο
Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τις επόμενες
αρχαιρεσίες. Οποιοδήποτε μέλος έχει εκλεγεί με τον
τρόπο αυτό στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν χάνει το
δικαίωμα υποψηφιότητας στις επόμενες εκλογές
Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να
προσκαλέσει έναν εκπρόσωπο της Βρετανικής
Πρεσβείας ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα να
παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις ως παρατηρητές,
εφόσον κρίνεται απαραίτητο και δικαιολογείται από
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι παρατηρητές
δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Αγαθά αγοράζονται από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή/και τις εταιρίες τους μόνο εάν αυτό
είναι προς το συμφέρον του Επιμελητηρίου και μόνο
κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου. Καμία εταιρία μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου δεν δικαιούται πληρωμή για την
προσφορά υπηρεσιών στο Επιμελητήριο.

έχει

Ο Γενικός Γραμματέας
2. Ο Γενικός Γραμματέας συνυπογράφει με τον
Πρόεδρο τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της
Επιτροπής Διαχείρισης, των Γενικών Συνελεύσεων
και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γενικός
Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή
των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και
του εσωτερικού κανονισμού. Επίσης, προϊσταται
του προσωπικού και είναι υπεύθυνος για την
εύρρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου. Σε
περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας κωλύεται ή
απουσιάζει, αντικαθίσταται από τον Γενικό
Διευθυντή.
Ο Ταμίας
3. Ο Ταμίας εποπτεύει τα οικονομικά του
Επιμελητηρίου, είναι υπεύθυνος για την είσπραξη
των οποιασδήποτε φύσεως εσόδων του ως επίσης
και για την πληρωμή οποιωνδήποτε δαπανών έχει
εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Ταμίας οφείλει να καταθέτει σε τραπεζικό
λογαριασμό επ’ ονόματι του Επιμελητηρίου
οποιοδήποτε ποσό έχει στα χέρια του μεγαλύτερο
των πενήντα χιλιάδων δραχμών ή οποιοδήποτε
άλλο ποσό μεγαλύτερο ή μικρότερο καθορίσει το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Γενικός Διευθυντής
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4.α. Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Διευθυντής
είναι έμμισθος υπάλληλος του Επιμελητηρίου η δε
αμοιβή και οι όροι της απασχόλησής του
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
β. Ο Γενικός Διευθυντής καθαρογράφει τα
πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, είναι
υπεύθυνος για την τήρηση των διαχειριστικών και
λογιστικών βιβλίων του Επιμελητηρίου, και γενικά,
παρέχει τις υπηρεσίες γραμματείας του
Επιμελητηρίου, λαμβάνοντας εντολές από τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 6
ΘΗΤΕΙΑ

Άρθρο 5
ΘΗΤΕΙΑ

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
διαρκεί τρία (3) χρόνια. Αρχίζει δεκαπέντε (15) ημέρες
μετά την εκλογή τους και λήγει δεκατέσσερις (14)
ημέρες μετά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης
που εξέλεξε τους διαδόχους τους.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
αρχίζει δέκα (10) ημέρες μετά την εκλογή τους και
λήγει εννέα (9) ημέρες μετά την ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης που επέλεξε τους διαδόχους
τους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να
ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση
που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των
παρόντων και Οικονομικά Ενήμερων μελών.
3. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν είναι, για
οποιοδήποτε λόγο, σε θέση να εκλέξει νέο Διοικητικό
Συμβούλιο, η θητεία του υπάρχοντος Διοικητικού
Συμβουλίου παρατείνεται έως ότου εκλεγεί νέο
Διοικητικό Συμβούλιο, για περίοδο όμως που δεν
δύναται να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από τη
λήξη της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 6
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 7
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
1. Το οικονομικό έτος του Επιμελητηρίου αρχίζει την
1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε
ημερολογιακού έτους.
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2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του
Επιμελητηρίου (οι «Οικονομικές Καταστάσεις»)
συντάσσονται από λογιστικό γραφείο που έχει ιδρυθεί
και λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα και το οποίο
ορίζεται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι
Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση των λογιστών
υποβάλλονται από το λογιστικό γραφείο στο
Διοικητικό Συμβούλιο και τους ορκωτούς ελεγκτές. Οι
ορκωτοί ελεγκτές ορίζονται κάθε χρόνο από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες
από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, το Διοικητικό
Συμβούλιο ελέγχει τις Οικονομικές Καταστάσεις όπως
αυτές συντάσσονται από το λογιστικό γραφείο και
ελέγχθηκαν από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές.
Κατόπιν του ελέγχου, και αφού έχουν ληφθεί υπόψη
τυχόν παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τις Οικονομικές
Καταστάσεις προς έγκριση στην επόμενη τακτική
Γενική Συνέλευση των μελών του Επιμελητηρίου.

2. Μία φορά το χρόνο και μέσα σε δύο μήνες από τη
λήξη του ημερολογιακού έτους, το Διοικητικό
Συμβούλιο συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές
Καταστάσεις του Επιμελητηρίου και ετοιμάζει
Οικονομικό Απολογισμό ο οποίος υποβάλλεται
προς έγκριση στην επόμενη τακτική Γενική
Συνέλευση των μελών του Επιμελητηρίου.

Άρθρο 8
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα τακτικά
μέλη που είναι Οικονομικά Ενήμερα. Τα μέλη που
είναι νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται στη
Γενική Συνέλευση με εκπρόσωπό τους δεόντως
εξουσιοδοτημένο γραπτώς να ασκεί το δικαίωμα
ψήφου τους. Η εξουσιοδότηση πρέπει να γίνεται
εγγράφως με απλή επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικών
μέσων (ενδεικτικά, fax και e-mail) και να υποβάλλεται
στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης. Τα τακτικά μέλη του
Επιμελητηρίου
έχουν
το
δικαίωμα
να
αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από άλλο
μέλος. Τακτικό μέλος, είτε φυσικό είτε νομικό
πρόσωπο, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει περισσότερα
από τρία (3) απόντα μέλη. Μέλη που εκπροσωπούνται
έγκυρα από άλλα μέλη στην Γενική Συνέλευση
προσμετρώνται στον υπολογισμό απαρτίας και
πλειοψηφίας κατά το άρθρο 97 του Αστικού Κώδικα.

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα τακτικά
μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις. Τα τακτικά μέλη που είναι νομικά
πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση με
εκπρόσωπό τους δεόντως εξουσιοδοτημένο γραπτώς να
ασκεί το δικαίωμα ψήφου τους. Τα τακτικά μέλη του
Επιμελητηρίου έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούνται
στη Γενική Συνέλευση από άλλο μέλος. Τακτικό μέλος, είτε
φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να
εκπροσωπήσει πέραν των δύο απόντων μελών. Η
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης θα πρέπει να είναι
γραπτή και υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Γενικής
Συνέλευσης πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

3. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα ελέγχονται από
Λογιστικό γραφείο που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί
νομίμως στην Ελλάδα και το οποίο θα ορίζεται,
κάθε χρόνο, από τη Γενική Συνέλευση. Η Έκθεση
των Λογιστών θα υποβάλλεται στη Γενική
Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει
οπουδήποτε, και ο τόπος διεξαγωγής της ορίζεται
κάθε φορά στην πρόσκληση σύγκλησής της. Ύστερα
από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική
Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα
ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του
μέλους στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση
αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο με την ίδια απόφασή
του λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε α) να είναι σε θέση
να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος
προσώπου και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής
σύνδεσης, β) να παρέχεται στον συμμετέχοντα η
δυνατότητα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή
οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης
και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή
εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από
απόσταση και να ψηφίζει επί των θεμάτων και γ) να
είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του
συμμετέχοντος από απόσταση. Μέλη που
συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση
λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας
και πλειοψηφίας όπως και οι παρόντες.
3. Η πρόσκληση προς τα μέλη να λάβουν μέρος στη
Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
Επιμελητηρίου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες
πριν από την οριζόμενη ημερομηνία συνεδριάσεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει και
την πρόσθετη αποστολή ατομικής ειδοποίησης σε όλα
τα τακτικά μέλη μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικών
μέσων (ενδεικτικά, fax και e-mail). Ο τόπος και ο
χρόνος της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της
Ημερήσιας Διάταξης θα δηλώνονται τόσο στη
δημοσίευση όσο και στην ατομική ειδοποίηση. Σε
περίπτωση δεύτερης Συνέλευσης λόγω ελλείψεως
απαρτίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, η
ως άνω δημοσίευση θα πρέπει να γίνει δύο (2)
τουλάχιστον ημέρες πριν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει και
την πρόσθετη ταχυδρομική αποστολή ατομικής
ειδοποίησης σε όλα τα τακτικά μέλη.

4. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του
Επιμελητηρίου συγκαλείται υποχρεωτικά εντός των
τεσσάρων πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους,
με θέματα την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων, τη λογοδοσία και την έγκριση του
απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και
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την έγκριση της εκθέσεως των λογιστών επί της
οικονομικής διαχειρίσεως του Επιμελητηρίου. Σε
περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, το
ανωτέρω αναφερόμενο διάστημα των τεσσάρων
μηνών δύναται να παραταθεί με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Επιμελητηρίου
μπορεί να συγκληθεί σε έκτακτη συνεδρίαση όποτε το
Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί τούτο απαραίτητο ή
όποτε το ζητήσει το δέκα τοις εκατό (10%) του
συνολικού αριθμού των τακτικών μελών που έχουν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο Επιμελητήριο.
Στην περίπτωση αυτή, έκαστος Πρόεδρος είναι
υποχρεωμένος να συγκαλέσει έκτακτη Γενική
Συνέλευση το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την
υποβολή του συγκεκριμένου αιτήματος στο
Διοικητικό Συμβούλιο. Τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 3 ισχύουν αναλόγως.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκλιθεί σε έκτακτη
συνεδρία όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί
τούτο απαραίτητο ή όποτε το ζητήσει το δέκα τοις
εκατό των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις τους στο Επιμελητήριο. Το αίτημα
αυτό θα διατυπώνεται γραπτώς και θα αφορά σε
συγκεκριμένα θέματα. Στην περίπτωση αυτή, ο
Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει
έκτακτη Γενική Συνέλευση το αργότερο εντός τριάντα
ημερών από της υποβολής του αιτήματος στο
Διοικητικό Συμβούλιο. Τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 2 ισχύουν αναλόγως.

Άρθρο 9

Άρθρο 8

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Επιμελητηρίου
βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ή
αντιπροσωπεύεται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο
(1/3) των τακτικών μελών που είναι Οικονομικά
Ενήμερα. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται
άλλη Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα
της ημερήσιας διάταξης, μέσα σε πάροδο δέκα (10)
ημερών και στη Συνέλευση αυτή θα υπάρχει απαρτία
ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

α. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Επιμελητηρίου
ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού
των τακτικών μελών που είναι ταμειακώς ενήμερα.
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται άλλη
Γενική Συνέλευση με τα ίδια ακριβώς θέματα της
ημερήσιας διάταξης, μέσα σε περίοδο δέκα (10)
ημερών και στην Συνέλευση αυτή θα υπάρχει
απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων
μελών.

2. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συγκαλείται
για να αποφασίσει την τροποποίηση του
Καταστατικού ή τη διάλυση του Επιμελητηρίου,
απαιτείται η παράσταση ή η αντιπροσώπευση, των
μισών από τα Οικονομικά Ενήμερα μέλη και
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων.

β. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση
συγκαλείται για να αποφασίσει την τροποποίηση του
Καταστατικού ή την διάλυση του Επιμελητηρίου,
απαιτείται η παρουσία των μισών από τα ταμειακώς
ενήμερα τακτικά μέλη και πλειοψηφία των τριών
τετάρτων των παρόντων μελών.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που έχει
απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων τακτικών Οικονομικά Ενήμερων Μελών,
εκτός από τις περιπτώσεις τροποποίησης του
Καταστατικού ή διάλυσης του Επιμελητηρίου, όπως

γ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που έχει
απαρτία, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων τακτικών μελών, εκτός των περιπτώσεων
τροποποίησης του Καταστατικού και διάλυσης του
Επιμελητηρίου.
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περιγράφεται στην ως άνω παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου.
4. Ο Έλληνας Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή
ο νόμιμος αντικαταστάτης του, σύμφωνα με το άρθρο
4 του παρόντος Καταστατικού, προεδρεύει προσωρινά
σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση. Καθήκοντα
προσωρινού γραμματέα εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας
του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Ο Ελληνας Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ή ο νόμιμος αντικαταστάτης του, σύμφωνα με το
Αρθρο 4, προεδρεύει προσωρινώς σε οποιαδήποτε
Γενική Συνέλευση, καθήκοντα δε προσωρινού
Γραμματέα εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του
Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε συζήτησης επί
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και εφόσον έχει
διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση
εκλέγει τον Προέδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό
Γραμματέα, που θα διευθύνουν τις εργασίες της
Γενικής Συνέλευσης.

Πριν την έναρξη οποιασδήποτε συζήτησης επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και εφόσον έχει
διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση
εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης και
δύο Γραμματείς.

Άρθρο 10
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 9
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται κατά την τρίτη
Τακτική Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου.

Αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται κατά την τρίτη
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου
μετά τις αρχαιρεσίες του υπάρχοντος Διοικητικού
Συμβουλίου.

2. Οι αρχαιρεσίες γίνονται ενώπιον τριμελούς
Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση και αποτελείται από έναν πρόεδρο,
έναν αντιπρόεδρο και έναν γραμματέα. Μέλη της
Γενικής Συνέλευσης, εκτός των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των υποψηφίων, μπορούν να
εκλεγούν από τη Συνέλευση ως μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό των
αρχαιρεσιών, το οποίο καταχωρίζεται στα πρακτικά
της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφεται από τα μέλη
της Εφορευτικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της
Γενικής Συνέλευσης.
4. Δικαίωμα εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο
έχουν τα τακτικά μέλη του Επιμελητηρίου εφόσον
είναι εγγεγραμμένα σε αυτό τουλάχιστον για τρεις
μήνες πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και
είναι Οικονομικά Ενήμερα μέλη και κατά τη διεξαγωγή
των αρχαιρεσιών. Στην περίπτωση νομικών
προσώπων, μόνον ένας δεόντως εξουσιοδοτημένος

Μόνο τα τακτικά μέλη που είναι εγγεγραμμένα πριν
από τουλάχιστον τρεις μήνες έχουν το δικαίωμα του
εκλέγεσθαι. Στην περίπτωση νομικών προσώπων,
μόνον ο δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος
του νομικού αυτού προσώπου έχει το δικαίωμα του
εκλέγεσθαι. Δεν μπορεί να εκλεγεί ως μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου μέλος ή εκπρόσωπος
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εκπρόσωπος του νομικού προσώπου έχει το δικαίωμα
του εκλέγεσθαι.

μέλους που είναι νομικό πρόσωπο, το οποίο
συμμετέχει στη διοίκηση ενός άλλου οργανισμού,
Ελληνικού ή αλλοδαπού, με τους ίδιους ή
συναφείς στόχους.

5. Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους εγγράφως στο
Διοικητικό Συμβούλιο, σε χρονικό διάστημα που
καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε
περίπτωση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από
την Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο
ελέγχει εάν οι συγκεκριμένες υποψηφιότητες πληρούν
τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού.
Τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την Γενική
Συνέλευση, οι Πρόεδροι αποστέλλουν επιστολή
εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο ηλεκτρονικό
μέσο στα τακτικά μέλη προς ενημέρωσή τους για την
υποβολή υποψηφιότητας. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει
τα ονόματα των υποψηφίων στη Συνέλευση και
αποστέλλει τον κατάλογο υποψηφίων μέσω e-mail σε
όλα τα Οικονομικά Ενήμερα τακτικά μέλη πριν την
έναρξη της ψηφοφορίας. Στην περίπτωση που η
Συνέλευση λαμβάνει χώρα σε φυσικό τόπο, ο
Πρόεδρος αναρτά κατάλογο των υποψηφίων στην
αίθουσα της Συνέλευσης, πριν από την έναρξη της
ψηφοφορίας.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
υποβάλουν την υποψηφιότητά τους γραπτώς στο
Διοικητικό Συμβούλιο, δέκα (10) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Η ψηφοφορία γίνεται βάσει δύο ψηφοδελτίων, που
θα έχουν καταρτισθεί εκ των προτέρων και εκ των
οποίων το ένα περιέχει τα ονόματα των Ελλήνων
υποψηφίων και το άλλο τα ονόματα των Βρετανών
υποψηφίων που υπέβαλαν εγκύρως υποψηφιότητα
για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην
περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει
χώρα σε φυσικό τόπο, είναι δυνατή η ψηφοφορία
μέσω e-mail, το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί στην
γνωστοποιηθείσα στο Επιμελητήριο διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκάστοτε μέλουςψηφοφόρου.

Η ψηφοφορία γίνεται βάσει ψηφοδελτίου ή
ψηφοδελτίων τα οποία θα έχουν καταρτισθεί εκ
των προτέρων και θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον
δεκαεννέα (19) υποψηφίους που υπέβαλαν,
εγκύρως και εγκαίρως, υποψηφιότητα για την
εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Επιτυχόντες υποψήφιοι θεωρούνται εκείνοι που
έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική
Επιτροπή.

Επιτυχόντες υποψήφιοι θεωρούνται εκείνοι που
έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική
Επιτροπή, η οποία αναφέρεται παρακάτω.

8. Από τους επιτυχόντες, οι δέκα (10) πρώτοι στη
σειρά των Ελλήνων υποψηφίων και οι πέντε (5)

Από τους επιτυχόντες, οι δέκα (10) πρώτοι στη σειρά
των Ελλήνων υποψηφίων και οι πέντε (5) πρώτοι

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των
υποψηφίων στη Συνέλευση και αναρτεί κατάλογο
των υποψηφίων στην αίθουσα της Συνέλευσης, πριν
από την έναρξη της ψηφοφορίας.
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πρώτοι στη σειρά των Βρετανών υποψηφίων
θεωρούνται εκλεγέντα/πλήρη μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, ενώ οι υπόλοιποι θεωρούνται
επιλαχόντες.

στη σειρά των Βρετανών υποψηφίων θεωρούνται
εκλεγέντα πλήρη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ενώ οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες.
Οι αρχαιρεσίες γίνονται ενώπιον τριμελούς
Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση και αποτελείται από έναν
Πρόεδρο και δύο μέλη. Αξιωματούχοι της Γενικής
Συνέλευσης μπορούν να εκλεγούν από τη
Συνέλευση για την Εφορευτική Επιτροπή.
Αρθρο 10
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάξει
Εσωτερικό Κανονισμό με τον οποίο ορίζονται
λεπτομερέστερα
τα δικαιώματα
και
οι
υποχρεώσεις των μελών και ο τρόπος με τον οποίο
διεξάγονται οι εργασίες του Επιμελητηρίου.

Άρθρο 11
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 11
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η σφραγίδα του Επιμελητηρίου θα είναι στρογγυλή,
θα φέρει την ονομασία «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» και την ημερομηνία
ιδρύσεως «1945» στην περιφέρεια, και τις
διασταυρούμενες σημαίες της Ελλάδας και του
Ηνωμένου Βασιλείου (στο κέντρο).

Η σφραγίδα του Επιμελητηρίου θα είναι στρογγυλή,
θα φέρει την ονομασία «ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» και την ημερομηνία
ιδρύσεως «1945» στην περίμετρο, και τις
διασταυρούμενες σημαίες της Ελλάδας και του
Ηνωμένου Βασιλείου στο κέντρο.

Άρθρο 12
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 12
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το Επιμελητήριο διαλύεται όταν έχουν απομείνει
λιγότερα από εκατό (100) τακτικά Οικονομικά
Ενήμερα Μέλη, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση
κατά την οποία ήθελε κριθεί από τη Γενική Συνέλευση
ότι επιβάλλεται η διάλυσή του. Σε κάθε περίπτωση,
για να αποφασιστεί η διάλυση χρειάζεται απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης για την οποία απαιτείται η
παρουσία ή η αντιπροσώπευση τουλάχιστον των
μισών από τα τακτικά Οικονομικά Ενήμερα Μέλη και
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των τακτικών
Οικονομικά Ενήμερων Μελών που είναι παρόντα ή
αντιπροσωπεύονται και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Το Επιμελητήριο δεν θα διαλύεται εκτός εάν έχουν
απομείνει λιγότερα από εκατό (100) τακτικά μέλη.
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης για την οποία απαιτείται η
παρουσία τουλάχιστον των μισών από τα τακτικά
μέλη και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των
τακτικών μελών που είναι παρόντα και έχουν
δικαίωμα ψήφου
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Άρθρο 13
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ως πρώτη θητεία για τον υπολογισμό των τεσσάρων
(συνεχόμενων ή διακεκομμένων) θητειών υπό την
έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος
ορίζεται η θητεία της Επιτροπής Διαχείρισης που θα
ξεκινήσει το 2020.
Άρθρο 14
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

1. Οποιοδήποτε θέμα προκύψει, το οποίο δεν
προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό θα
ρυθμίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και η
ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού
σε περίπτωση ασάφειας, θα γίνεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει το οποίο δεν
προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ή τον τυχόν
Εσωτερικό Κανονισμό που θα συνταχθεί, θα
ρυθμίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και η
ερμηνεία
των
διατάξεων
του
παρόντος
Καταστατικού, σε περίπτωση ασαφείας, θα γίνεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο, από
δεκατέσσερα (14) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα την [●]
από την Τακτική Γενική Συνέλευση και θα ισχύσει,
όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των
τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο
σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η δικηγόρος
Ελένη Στυλιανού (Α.Μ./Δ.Σ.Θ.: 11874), ο δικηγόρος
Δήμος Παπαδημητρίου (Α.Μ./Δ.Σ.Π. 4443), ο
ασκούμενος δικηγόρος Διονύσιος Παυλιόγλου (Α.Μ.
Δ.Σ.Π. 3942) και η ασκούμενη δικηγόρος Φωτεινή –
Χριστίνα Νάσσου (Α.Μ./ Δ.Σ.Π. 3987), ορίζονται
πληρεξούσιοι του σωματείου και εξουσιοδοτούνται,
όπως από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, να
υποβάλουν στο αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου
Αθηνών τις σχετικές αιτήσεις, με περιεχόμενο το
αίτημα έγκρισης των τροποποιήσεων των άρθρων του
Καταστατικού που λήφθηκαν από την ίδια Τακτική
Γενική Συνέλευση και εγγραφής τους στα δημόσια
βιβλία σωματείων και όπως παραστούν στη σχετική
δικάσιμο καθώς και όπως προβούν σε κάθε
απαραίτητη και σχετική ενέργεια για την ολοκλήρωση
της τροποποίησης του Καταστατικού ενώπιον
οποιουδήποτε αρμόδιου τμήματος δικαστηρίου.
3. Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα μέλη
του Επιμελητηρίου, το δε παρόν Καταστατικό
υπεγράφη από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον
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Γενικό Γραμματέα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της [●] συνεδρίασης καθώς και από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
[●]
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
[●]
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
[●]
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Ελληνίδα Πρόεδρος Άννα
Καλλιάνη

[●]

Βρετανός Πρόεδρος Alexander
Ernest George Turner

[●]

Αντιπρόεδρος Ευάγγελος
Αποστολάκης

[●]

Αντιπρόεδρος Virginia Louise
Murray

[●]

Αντιπρόεδρος Ελισάβετ
Φιλιππούλη

[●]

Γενική Γραμματέας Irene Mary
Watson

[●]

Ταμίας Σπυρίδων Γεώργιος
Δούκας

[●]
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Μέλος Αλέξανδρος
Αθανασούλας

[●]

Μέλος Ιωάννης Γεωργακάκης

[●]

Μέλος Πηνελόπη Αλίκη Σοφία
Μαρίνου

[●]

Μέλος Χαρίλαος
Οικονομόπουλος

[●]

Μέλος Συμεών Τσομώκος

[●]

Μέλος Σωτήριος Χριστογιάννης

[●]

Μέλος Aelita Arampova

[●]

Μέλος Paul Francis Elliott

[●]

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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