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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 

 

Άρθρο 1  

Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα 

1. Συστήνεται Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικών 
Πάρκων», με το διακριτικό τίτλο «ΕΣΕΠΠΑ» (στο εξής θα αναφέρεται ως «Σύνδεσμος» ή 
ως «Σωματείο»). Στα πλαίσια της διεθνούς εκπροσώπησής του η επωνυμία του Συνδέσμου 
είναι «Hellenic Association of Business Parks», με το διακριτικό τίτλο «HELABP».  

2. Η οργάνωση, η λειτουργία, η διοίκηση, η διαχείριση και γενικότερα η δραστηριότητα του 
Συνδέσμου θα διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και της κείμενης 
νομοθεσίας περί Σωματείων. 

3. Ως έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η έδρα εντός του Δήμου Αθηναίων 
μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την ίδρυση του 
Συνδέσμου, ορίζεται, με το παρόν, ως έδρα, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 
Αθήνα.  

4. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου, μπορούν να ιδρυθούν, με απόφαση 
της Συνέλευσης των Μελών, γραφεία ή παραρτήματα και σε άλλα μέρη της χώρας ή του 
εξωτερικού. Η λειτουργία των παραρτημάτων/ γραφείων και η σχέση τους με την κεντρική 
διοίκηση του Σωματείου θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του 
Συνδέσμου που προβλέπεται στο άρθρο 28. 

 

Άρθρο 2  

Σκοπός 

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η συνεργασία των φορέων και επιχειρήσεων που ιδρύουν, 
διαχειρίζονται, διοικούν και λειτουργούν Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων στην 
Ελλάδα, καθώς και των επιχειρήσεων οι οποίες είναι εγκατεστημένες και ασκούν 
δραστηριότητα εντός αυτών. Οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Δραστηριοτήτων νοούνται όπως 
ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 περ. δ του Ν.4269/2014 και του άρθρου 41 παρ. 4 
Ν.3982/2011 και ιδίως Επιχειρηματικά Πάρκα του Ν.3982/2011, Β.Ε.ΠΕ. του Ν.2545/1997, 
ΒΙ.ΠΕ. του Ν.4458/1965, Επιχειρηματικά/Εμπορευματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής 
Εμβέλειας του Ν.4302/2014, ως οι προαναφερόμενοι νόμοι εκάστοτε θα ισχύουν και κάθε 
συναφούς δραστηριότητας (στο εξής «Επιχειρηματικά Πάρκα» ή «Οργανωμένοι Υποδοχείς 
Δραστηριοτήτων» με ταυτόσημο εννοιολογικό περιεχόμενο). 

Η συνεργασία μεταξύ των ανωτέρω φορέων και επιχειρήσεων στον ΕΣΕΠΠΑ αποβλέπει 
στην: 

i. Εκπροσώπηση και προάσπιση των συμφερόντων τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο στις αντίστοιχες Ενώσεις και Οργανισμούς, ενώπιον δημόσιων 
αρχών και αρμόδιων κρατικών και μη φορέων, των ΟΤΑ, της κυβέρνησης και της ΕΕ, 
διαμέσου του ΔΣ ή/και των επιτροπών που συστήνονται για τον σκοπό αυτό. 
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ii. Παροχή συστηματικότερης και αποτελεσματικότερης πληροφόρησης στους φορείς 
που ενδιαφέρονται για την ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό, λειτουργία, 
διαχείριση, διοίκηση, εξέλιξη των Επιχειρηματικών Πάρκων εν γένει και ειδικότερα 
σχετικά με τις υπάρχουσες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις και το θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει την ίδρυση, τη λειτουργία τους καθώς και  την εγκατάσταση και 
άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων εντός αυτών.  

iii. Εκπαίδευση στελεχών εταιρειών συναφούς αντικειμένου και τρίτων 
ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη δραστηριότητας στον τομέα των 
Επιχειρηματικών Πάρκων. 

iv. Αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται στα Επιχειρηματικά Πάρκα, τη 
διατύπωση προτάσεων, καθώς και τη συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο και την ορθή 
και εμπεριστατωμένη παρουσίαση και υποστήριξη των θέσεων των μελών του 
Συνδέσμου σε κάθε νομοθετική ή άλλη πρωτοβουλία που αφορά στο θεσμικό 
πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων και εγκατάστασης 
επιχειρήσεων εντός αυτών. 

v. Διατύπωση προτάσεων και παροχή συμβουλών προς κάθε σχετικό φορέα και 
τρίτους με σκοπό την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση στο νομοθετικό πλαίσιο 
που διέπει τον τομέα των Επιχειρηματικών Πάρκων, τη διοίκηση και λειτουργία 
αυτών και την επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη και 
εξέλιξή τους. 

vi. Διατύπωση θέσεων σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή κανόνων που αφορούν 
την ίδρυση και λειτουργία Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων ή και την 
εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων εντός αυτών.  

vii. Προώθηση και υλοποίηση της έρευνας και της επιστημονικής υποστήριξης σε κάθε 
είδους θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον τομέα των Επιχειρηματικών 
Πάρκων, συμπεριλαμβανομένου και του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 

viii. Προώθηση προτάσεων για την απλούστευση και επιτάχυνση των αδειοδοτικών 
διαδικασιών της ίδρυσης και λειτουργίας των Πάρκων καθώς και της άσκησης 
οικονομικής δραστηριότητας εντός αυτών από τις εγκαθιστάμενες επιχειρήσεις. 

ix. Αίτηση, υλοποίηση και συμμετοχή σε πάσης φύσεως προγράμματα και 
χρηματοδοτήσεις των Δήμων, Περιφερειών, του Ελληνικού Κράτους, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άντληση οικονομικών πόρων για την πραγμάτωση των 
σκοπών του Συνδέσμου. 

x. Εκπόνηση, από τα μέλη ή τρίτους για λογαριασμό του Συνδέσμου, πάσης φύσεως 
μελετών που συμβάλλουν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας εντός 
Οργανωμένων Υποδοχέων και εν γένει στους σκοπούς του Συνδέσμου, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά οικονομοτεχνικών, περιβαλλοντικών, γεωγραφικών, κλαδικών 
μελετών και ερευνών χωροθέτησης, ανάπτυξης, λειτουργίας και θεσμοθέτησης των 
Επιχειρηματικών Πάρκων, των έργων υποδομής της ευρύτερης περιοχής που μπορεί 
να τα εξυπηρετούν, συμπεριλαμβανομένων και νομοθετημάτων που θα 
προτείνονται και θα υποστηρίζονται σε διαβούλευση στα αρμόδια υπουργεία και 
φορείς. 

xi. Έκδοση περιοδικών εκδόσεων έντυπων και ηλεκτρονικών, συγγραμμάτων, 
newsletters, λειτουργία ιστοσελίδας του συνδέσμου και άλλων ιστοτόπων σχετικού 
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αντικειμένου, καθώς και την ίδρυση βιβλιοθήκης με βιβλία, μελέτες, έντυπα και 
λοιπό πληροφοριακό υλικό. 

xii. Συμμετοχή ή/και οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων, καθώς και τη 
συμμετοχή σε χορηγίες δράσεων σχετικού ή κοινωφελούς αντικειμένου. 

xiii. Συμμετοχή σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των μελών του ή σε δράσεις 
κοινωνικής, περιβαλλοντικής ή πολιτιστικής κατεύθυνσης. 

xiv. Προβολή και διαφήμιση των Επιχειρηματικών Πάρκων και των ωφελειών τους. 

xv. Ανάπτυξη κάθε συναφούς δραστηριότητας με σκοπό την προάσπιση των 
συμφερόντων των Επιχειρήσεων που ιδρύουν και/ή λειτουργούν και/ή διοικούν 
και/ή διαχειρίζονται και/ή δραστηριοποιούνται στον τομέα των Επιχειρηματικών 
Πάρκων, ή/και δραστηριοποιούνται εγκατεστημένες εντός αυτών. 

 

Για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών, ο Σύνδεσμος μπορεί, μεταξύ άλλων, να γίνει 
μέλος Συνδέσμου ή Ομοσπονδίας ημεδαπού ή αλλοδαπού. 

Στα πλαίσια αυτά ο Σύνδεσμος αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνεργειών και ανταλλαγής 
γνώσης και πληροφοριών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με: 

- Επιχειρήσεις, συνδέσμους επιχειρήσεων, επαγγελματικά και επιστημονικά 
επιμελητήρια, ενώσεις, σωματεία και εταιρείες. 

- Φορείς ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.  

- Ερευνητικούς φορείς και Ινστιτούτα.   

- Το Δημόσιο Τομέα, συμπεριλαμβανομένων ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και τη Δημόσια Διοίκηση. 

- Την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού.  

- Φορείς δικτύων και υποδομών μεταφορών. 

- Άλλους φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο των Επιχειρηματικών Πάρκων 
και δραστηριοτήτων ή υποστηρικτικών υπηρεσιών  συναφών με αυτά. 

 

Άρθρο 3  

Μέλη 

1. Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι πρόσωπα εκ των κάτωθι κατηγοριών, ανάλογα 
με την σχέση τους με Οργανωμένο Υποδοχέα Δραστηριοτήτων:  

Πρώτη Κατηγορία: νομικά πρόσωπα που ιδρύουν, αναπτύσσουν, διαχειρίζονται, διοικούν 
και λειτουργούν Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα κατά την έννοια 
του άρθρου 18 Ν.4262/2014 και ιδίως Επιχειρηματικά Πάρκα του Ν.3982/2011, Β.Ε.ΠΕ. του 
Ν.2545/1997, ΒΙ.ΠΕ. του Ν.4458/1965, Επιχειρηματικά/Εμπορευματικά Πάρκα 
Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας του Ν.4302/2014. 

Δεύτερη Κατηγορία: Υποκατηγορία Α) μεμονωμένες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες 
και αναπτύσσουν δραστηριότητα εντός των προαναφερθέντων Οργανωμένων Υποδοχέων 
Δραστηριοτήτων κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία πριν την απόκτηση της ιδιότητας 
του μέλους. Υποκατηγορία Β) Σύνδεσμοι (π.χ. σωματεία) που στα μέλη τους 
συμπεριλαμβάνονται και επιχειρήσεις της Υποκατηγορίας Α προερχόμενες από 
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τουλάχιστον δύο Οργανωμένους Υποδοχείς και έχουν ως σκοπό την προαγωγή των 
επιχειρηματικών συμφερόντων τους.  

Πρόσωπο στο οποίο συμπίπτουν οι ιδιότητες και των δύο κατηγοριών, στην αίτησή του 
δηλώνει με ποιά Κατηγορία Μέλους επιθυμεί να συμμετέχει στο Σύνδεσμο. Αλλαγή 
Κατηγορίας επιτρέπεται με την τήρηση της διαδικασίας εισόδου νέου Μέλους της 
παραγράφου 6. 

2. Ιδρυτικά Μέλη του Συνδέσμου είναι τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι, το οποίο 
προσαρτάται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Το Παράρτημα Ι συνιστά 
και τις πρώτες εγγραφές του Μητρώου Μελών του άρθρου 27 περ. α.  

3. Μέλη του Συνδέσμου μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση 
που η ιδιότητα του άρθρου 1 συντρέχει στο πρόσωπο θυγατρικής εταιρείας, μέλος μπορεί 
να γίνει η μητρική εταιρεία αυτού ή/και σε περίπτωση ομίλου εταιρειών, η απώτερη 
μητρική αυτού, εφόσον, και στις δύο περιπτώσεις, η ιδιότητα του άρθρου 1 δεν συντρέχει 
αυτοδυνάμως και στο πρόσωπο της μητρικής ή απώτερης μητρικής. Εάν μεταβληθεί η 
σχέση μητρικής – θυγατρικής, επιτρέπεται να μεταβιβαστεί η ιδιότητα του Μέλους, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11, στο νομικό πρόσωπο στο οποίο 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις ιδιότητας του Μέλους, το αργότερο εντός τριών μηνών από 
τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης εντός της οποίας έλαβε χώρα η μεταβολή. Εάν παρέλθει 
ο ανωτέρω χρόνος εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4. 

4. Ο Σύνδεσμος μπορεί να υπάρχει, εφόσον ο αριθμός των μελών του δεν υπολείπεται του 
ελάχιστου αριθμού που προβλέπεται στο νόμο.  

5. Τα μέλη του Συνδέσμου πρέπει να έχουν την ικανότητα για δικαιοπραξία. Με την 
επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3, η ιδιότητα του μέλους είναι 
αμεταβίβαστη και προσωποπαγής και αποκτάται: α) προκειμένου για τα Ιδρυτικά Μέλη 
από την ημέρα που ο Σύνδεσμος αποκτά προσωπικότητα σύμφωνα με το νόμο και β) 
προκειμένου για νεοεισερχόμενα Μέλη, από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Μητρώο 
Μελών του άρθρου 27 περ. α, η οποία πραγματοποιείται μετά την απόφαση της επόμενης 
παραγράφου και εφόσον έχει καταβληθεί το τέλος εγγραφής που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 7. 

6. Για την είσοδο νέου Μέλους απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του αριθμού των μελών του. 
Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα, στρογγυλοποιείται προς τον επόμενο ακέραιο 
αριθμό. Για τη συζήτηση του θέματος στο Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται αίτηση του 
ενδιαφερομένου προσώπου συνυπογραφόμενη από δύο τουλάχιστον Μέλη, στην οποία θα 
επισυνάπτεται και η αναγκαία τεκμηρίωση της συνδρομής των προϋποθέσεων ιδιότητας 
Μέλους. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η οποία θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη 
και να κοινοποιηθεί στον αιτούντα, ο τελευταίος είναι δυνατόν να ζητήσει και πάλι την 
είσοδό του, εφόσον τη νέα αίτηση συνυπογράφουν πέντε Μέλη. Η νέα αίτηση υποβάλλεται 
με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των 
Μελών.  

7. Τα φυσικά πρόσωπα – Μέλη συμμετέχουν στα Όργανα του Συνδέσμου αυτοπροσώπως 
αποκλειόμενης της αντιπροσώπευσής τους. Τα Μέλη που είναι νομικά πρόσωπα, 
εκπροσωπούνται στα Όργανα του Συνδέσμου με το φυσικό πρόσωπο το οποίο 
υποδεικνύουν εγγράφως, το οποίο, για τις Ανώνυμες Εταιρείες, θα είναι ο Πρόεδρος ή 
Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Δ.Σ. ή Διευθυντικό Στέλεχος ειδικά εξουσιοδοτημένο για το 
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σκοπό αυτό, για τις προσωπικές εταιρείες, τις ΕΠΕ ή τις ΙΚΕ θα είναι ο διαχειριστής τους ή 
αντίστοιχα ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο και σε κάθε άλλη περίπτωση 
νομικού προσώπου, ο κατά το νόμο και το καταστατικό του νόμιμος εκπρόσωπος. Στο 
φυσικό αυτό πρόσωπο θα πρέπει να έχει παρασχεθεί δεόντως η εξουσία να δεσμεύει 
άμεσα το νομικό πρόσωπο ως Μέλος του Συνδέσμου και να ασκεί τα δικαιώματα του 
μέλους. 

8. Η ιδιότητα του Μέλους αποδεικνύεται: α) από το παρόν εγκεκριμένο καταστατικό 
προκειμένου για τα Ιδρυτικά Μέλη, β) από την απόφαση του οργάνου που σύμφωνα με το 
παρόν αποφασίζει την είσοδο νέου Μέλους, γ) από σχετικό απόσπασμα του Μητρώου 
Μελών το οποίο υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας και δ) από έγγραφη 
βεβαίωση ετήσιας διάρκειας, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 
Γραμματέα. Η χορήγηση των (γ) και (δ) είναι υποχρεωτική, εφόσον το ζητήσει κάποιο 
μέλος. 

9. Εκτός από τα Μέλη, ο Σύνδεσμος δύναται να έχει και «Συνδεδεμένα Μέλη». 
Συνδεδεμένα Μέλη είναι φορείς (αποκλειστικώς νομικά πρόσωπα) με δραστηριότητες οι 
οποίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,  άπτονται εμμέσως ή 
αμέσως των σκοπών και δραστηριοτήτων του Συνδέσμου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιμελητήρια, κλπ.). Στα Συνδεδεμένα Μέλη 
συμπεριλαμβάνονται και οι φορείς που εκπροσωπούν περιοχές άτυπων βιομηχανικών 
συγκεντρώσεων, οι οποίοι έχουν συσταθεί προκειμένου να προβούν σε οριοθέτηση και 
οργάνωση Επιχειρηματικών Πάρκων, μέχρι τη θεσμοθέτησή τους, οπότε και γίνονται 
κανονικά Μέλη. Τα Συνδεδεμένα Μέλη καλούνται και έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις 
Συνελεύσεις των Μελών και να διατυπώνουν τις θέσεις τους επί των θεμάτων της 
ημερησίας διατάξεως χωρίς δικαίωμα ψήφου και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
συμμετοχή τους για το σχηματισμό της απαρτίας. Κατ’ εξαίρεση, τα Συνδεδεμένα Μέλη δεν 
μετέχουν καθόλου στα θέματα της Συνέλευσης των Μελών που αφορούν στην εκλογή 
μελών διοίκησης και στην είσοδο νέων ή την αποβολή Μελών. Το ποσό της καταβλητέας 
συνδρομής για την εγγραφή και τη διατήρηση της ιδιότητας του Συνδεδεμένου Μέλους 
αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών. Η ανάδειξη ενός φορέα ως 
Συνδεδεμένου Μέλους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 
υποβάλλεται προς επικύρωση στην αμέσως επόμενη Συνέλευση των Μελών. Η απώλεια 
της ιδιότητας του Συνδεδεμένου Μέλους γίνεται όπως και των Μελών. Οι προβλέψεις της 
παραγράφου 7 εφαρμόζονται αναλογικώς και στην περίπτωση των Συνδεδεμένων Μελών. 

10. Όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε «Μέλος» ή σε «κανονικό Μέλος» νοείται το 
Μέλος της παραγράφου 1. Όπου αναφέρεται «όλα τα μέλη» νοούνται αμφότερα τα Μέλη 
της παραγράφου 1 και τα Συνδεδεμένα Μέλη της προηγούμενης παραγράφου.   

11. Η ιδιότητα του μέλους, κανονικού και Συνδεδεμένου, είναι προσωποπαγής και 
αμεταβίβαστη. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεταβίβαση της ιδιότητας εφόσον συντρέχει η 
περίπτωση της παραγράφου 3. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχη καταχώρηση στο Μητρώο Μελών της περίπτωσης 
(α) του άρθρου 27, κατόπιν κοινής έγγραφης δήλωσης που έχουν απευθύνει στον Πρόεδρο 
το μεταβιβάζον και το αποκτών την ιδιότητα του μέλους πρόσωπα. Η μεταβίβαση 
θεωρείται συντελεσμένη από την ημερομηνία σημείωσης της απόφασης στο Μητρώο. Οι 
καταβληθείσες Οικονομικές Υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος μέλους δεν αναζητούνται και 
θεωρούνται εκπληρωθείσες από το αποκτών Μέλος.   
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Άρθρο 4 

Απώλεια ιδιότητας Μέλους 

1. Η ιδιότητα του Mέλους παύει λόγω αποχώρησής του ή λόγω αποβολής του, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στα άρθρα 87 και 88 του ΑΚ αντίστοιχα και τις προβλέψεις του 
Καταστατικού. 

2. Η αποχώρηση Μέλους γίνεται ελεύθερα, με έγγραφη δήλωσή του που απευθύνει στον  
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ΑΚ. Αν το αποχωρούν 
Μέλος διαθέτει εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Εκτελεστική Επιτροπή, η 
αποχώρηση πρέπει να μην είναι άκαιρη και πάντως να μην επιφέρει ζημία στο Σύνδεσμο ή 
αδυναμία συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Το Μέλος υποχρεούται να υποβάλει δήλωση αποχώρησης, όταν στο πρόσωπό του 
έπαψε να συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Εάν δεν υποβληθεί 
τέτοια δήλωση, το Μέλος μπορεί να αποβληθεί με αιτιολογημένη απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου για αυτόν τον λόγο. 

4. Αποβολή Μέλους επιτρέπεται, εκτός από την περίπτωση 2 του πρώτου εδαφίου της ΑΚ 
88 και για τους ακόλουθους λόγους: 

α) Τη μη εκπλήρωση των Οικονομικών Υποχρεώσεων μέχρι την επόμενη τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μελών. 

β) Την επί δύο συνεχόμενες Συνελεύσεις αδικαιολόγητη απουσία. 

γ) Την ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους συμπεριφορά εφ' όσον βλάπτει 
το κύρος του Συνδέσμου και των μελών του. 

δ) Τις εν γένει σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του Καταστατικού, 
εφόσον έχει προηγηθεί ο Πειθαρχικός Έλεγχος του άρθρου 24. 

ε) Εφόσον διαγνωσθεί από κατά νόμο αρμόδιο όργανο και με ανεπίδεκτη 
αντιρρήσεων απόφαση ότι το Μέλος έχει υποπέσει σε παράβαση των κανόνων ίδρυσης και 
λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου που τον αφορά.  

5. Την αποβολή Μέλους αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο 
τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του ή 
2 τουλάχιστον μελών του. Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα, στρογγυλοποιείται προς 
τον επόμενο ακέραιο αριθμό. Η απόφαση αποβολής, που πρέπει να είναι επαρκώς 
αιτιολογημένη, σημειώνεται σε ειδική στήλη στο Μητρώο Μελών και παράγει άμεσα 
έννομα αποτελέσματα από την επομένη ημέρα της εγγραφής. Το αποβληθέν Μέλος δεν 
έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση επανεισέλευσης στο Σύνδεσμο πριν από την πάροδο 
δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η διαγραφή και προτού 
εκλείψουν οι λόγοι  διαγραφής. 

6. Σε περίπτωση παύσης της ιδιότητας Μέλους για οποιοδήποτε λόγο: α) δεν γεννάται 
δικαίωμα ανάκτησης των ήδη καταβληθέντων ποσών ή οποιαδήποτε αξίωση κατά του 
Συνδέσμου και β) το Μέλος παραμένει υπόχρεο για την καταβολή των δεδουλευμένων 
εισφορών του. 
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Άρθρο 5 

Δικαιώματα Μελών 

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών προβλέψεων του παρόντος, τα Μέλη του Συνδέσμου 
δικαιούνται, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις Οικονομικές τους Υποχρεώσεις, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά: 

(α) Να μετέχουν ισότιμα στις Συνελεύσεις των Μελών.  

(β) να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση επί των θεμάτων που τίθενται σε 
ψηφοφορία. 

(γ) Να απολαύουν τα ωφελήματα που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως Μελών 
του Συνδέσμου. 

(δ) Να αποχωρούν από το Σύνδεσμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4. 

(ε) Να πληροφορούνται σχετικά με τη δραστηριότητα του Συνδέσμου. 

(στ) Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη των οργάνων του Συνδέσμου. 

(ζ) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών των οργάνων του Συνδέσμου, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 15. 

2. Τα Συνδεδεμένα Μέλη έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται υπό στοιχεία (α), (γ), (δ) και 
(ε) της προηγούμενης παραγράφου. 

 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις Μελών  

1. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται: 

(α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου. 

(β) Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου. 

(γ) Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Συνδέσμου. 

(δ) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη. 

(ε) Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά στα Σωματεία και στις διατάξεις του 
Καταστατικού, στις αρχές του Συνδέσμου και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, καθώς και στους κανόνες που αφορούν την 
εσωτερική λειτουργία του Συνδέσμου. 

(στ) Να παρέχουν στο Σύνδεσμο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με σκοπό την επίτευξη 
των στόχων του Συνδέσμου. 

(ζ) Να αναφέρονται προς τρίτους για τον Σύνδεσμο, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις 
του Δ.Σ. 

(η) να απέχουν από ενέργειες οι οποίες βλάπτουν τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του 
Συνδέσμου. 

(θ) Να καταβάλλουν εμπροθέσμως τις Οικονομικές τους Υποχρεώσεις, δηλαδή το Τέλος 
Εγγραφής, την Ετήσια Τακτική Συνδρομή και τις τυχόν Έκτακτες Συνδρομές. 
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Άρθρο 7 

Πόροι του Συνδέσμου – Οικονομική Διαχείριση – Διενέργεια δαπανών 

1. Πόροι του Συνδέσμου είναι: 

(α) Τα Τέλη Εγγραφής και η Τακτική Ετήσια Συνδρομή, τα οποία για την πρώτη 
διαχειριστική χρήση (δηλαδή από τη σύσταση του Σωματείου και έως την 31.12 του έτους 
εντός του οποίου αυτή θα έχει πραγματοποιηθεί), ορίζονται ως εξής: 

 

  

Ιδρυτικά Μέλη 

Εισερχόμενα 
Μέλη 

Συνδεδεμένα 
Μέλη 

 Πρώτης 
Κατηγορίας και 

Υποκατηγορίας Α 
της Δεύτερης 
Κατηγορίας 

Υποκατηγορίας 
Β της Δεύτερης 

Κατηγορίας 

Τέλος 
Εγγραφής  

300,00 € 300,00 € 500,00 € 400,00 € 

Τακτική 
Ετήσια 
Συνδρομή 

800,00 € 400,00 € 800,00 € 500,00 € 

 

 

Μετά την πρώτη διαχειριστική χρήση λειτουργίας του Συνδέσμου, το ύψος της Τακτικής 
Ετήσιας Συνδρομής και του Τέλους Εγγραφής θα καθορίζεται για την επόμενη διαχειριστική 
χρήση προσωρινώς με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην 
παράγραφο 7 (κατάρτιση προϋπολογισμού) και οριστικώς με την απόφαση της τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μελών που εγκρίνει τον προϋπολογισμό. Εάν η Συνέλευση των 
Μελών τροποποιήσει τα ποσά, γίνονται τα εξής: α) σε περίπτωση αύξησης, τα Μέλη θα 
υποχρεούνται να συμπληρώσουν το ποσό που έχουν καταβάλει το αργότερο εντός δύο (2) 
μηνών από την ημέρα που θα τους έχει γνωστοποιηθεί η απόφαση της Συνέλευσης, β) σε 
περίπτωση μείωσης, το υπερβάλλον θα παραμένει στο ταμείο του Συνδέσμου και θα 
συμψηφιστεί με την αμέσως επόμενη καταβλητέα χρηματική υποχρέωση του Μέλους.  

(β) Οι Έκτακτες Συνδρομές, η επιβολή, το ύψος και ο χρόνος καταβολής των οποίων 
θα αποφασίζεται από τη Συνέλευση των Μελών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Κατ’ εξαίρεση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 η 
συζήτηση του θέματος στη Συνέλευση των Μελών είναι υποχρεωτική εφόσον το ζητήσουν 
εγγράφως Μέλη που κατά το χρόνο της αίτησης εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον των 
δικαιωμάτων ψήφου στη Συνέλευση των Μελών. Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει το 
προτεινόμενο ύψος της Έκτακτης Συνδρομής των Μελών και την οικονομική ανάγκη που 
προορίζεται να καλύψει. 

(δ) Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Συνδέσμου.  
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(ε) Οι δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες προς το Σύνδεσμο. Συγκεκριμένα 
κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές γίνονται δεκτές από το Σύνδεσμο, μόνο κατόπιν 
απόφασης του Δ.Σ., λαμβανομένης με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του. 
Επίσης, κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές για ορισμένο σκοπό τελούν υπό την 
ιδιαίτερη μεταχείριση στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου. 

(στ) Επιχορηγήσεις από Δημόσιους Φορείς Χρηματοδότησης. 

(ζ) Έσοδα από εκδηλώσεις, διαφημίσεις και δραστηριότητες με συναφές με το 
σκοπό αντικείμενο, όπως διοργάνωση συνεδρίων, πραγματοποίηση ημερίδων κλπ. 

(η) Έσοδα από αμοιβές για εκπόνηση μελετών και ερευνών, εκδόσεις 
συγγραμμάτων, συνδρομών ηλεκτρονικών και εντύπων εκδόσεων, παροχή υπηρεσιών προς 
τρίτους, συμβουλών και τεχνογνωσίας.  

(θ) Έσοδα από συμμετοχή του Συνδέσμου σε κάθε φύσεως συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα που προκηρύσσονται από Εθνικούς ή Ενωσιακούς φορείς. 

(ι) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που εξυπηρετεί την επίτευξη του σκοπού του 
Συνδέσμου. 

2. Η Ετήσια Τακτική Συνδρομή, το Τέλος Εγγραφής και η Έκτακτη Συνδρομή καταβάλλονται 
από τα Μέλη πολλαπλασιαζόμενα με τον αριθμό των Οργανωμένων Υποδοχέων 
Δραστηριοτήτων, με τους οποίους το Μέλος είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μελών. 

3. Το Τέλος Εγγραφής καταβάλλεται στο σύνολό του εντός δέκα ημερών: α) προκειμένου 
για τα Ιδρυτικά Μέλη από τη γνωστοποίηση της καταχώρησης της απόφασης έγκρισης του 
Καταστατικού στο Βιβλίο Σωματείων και β) προκειμένου για νεοεισελθόντα Μέλη από τη 
γνωστοποίηση της έγκρισης της αίτησης εισόδου τους.  

4. Η Ετήσια Τακτική Συνδρομή καταβάλλεται έως τις 30.4 εκάστου έτους. Σε περίπτωση που 
η αίτηση εισόδου νέου Μέλους έχει υποβληθεί μετά την 30.6, οφείλεται το ήμισυ της 
Ετήσιας Τακτικής Συνδρομής για το έτος αυτό. 

5. Το Τέλος Εγγραφής, η Ετήσια Τακτική Συνδρομή και η Έκτακτη Συνδρομή καταβάλλονται 
με κατάθεση του ποσού τους στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται επ’ ονόματι του 
Συνδέσμου σε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα. Το Μέλος δικαιούται να ζητήσει 
έντυπη ή ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής, την οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο 
Ταμίας.  

6. Η εκπλήρωση των Οικονομικών Υποχρεώσεων εκάστου μέλους με την καταβολή των 
πόρων των περιπτώσεων (α) και (β) της πρώτης παραγράφου, καταγράφεται και στο 
Μητρώο Μελών του άρθρου 27 περίπτωση α.  

7. Έως τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον ετήσιο 
προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου της επόμενης διαχειριστικής χρήσεως 
και τον υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών.  

8. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε χρήσης, καθώς και η Έκθεση των Ελεγκτών, 
υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. 

9. Με την επιφύλαξη ειδικής πρόβλεψης στο νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει: α) την υιοθέτηση συγκεκριμένου λογιστικού προτύπου απεικόνισης των 
λογιστικών αρχείων του Συνδέσμου για συγκεκριμένη ή για όλες τις διαχειριστικές χρήσεις 
και β) την ανάθεση ελέγχου των οικονομικών στοιχείων του Συνδέσμου σε ανεξάρτητο 
Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 
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10. Η Οικονομική Διαχείριση του Συνδέσμου διενεργείται από τον Ταμία σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 20.  

11. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 9 στοιχ. α, οι δαπάνες του 
Συνδέσμου διακρίνονται στις κάτωθι κατηγορίες, εξειδικεύονται ωστόσο κάθε φορά από 
τις αντίστοιχες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα 
ειδικότερα ορισθέντα στην ανωτέρω παράγραφο 7 και συγκεκριμένα: 

 (α) Δαπάνες για οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών 
εκδηλώσεων.  

 (β) Δαπάνες μεταβάσεως και άλλα σχετικά έξοδα των μελών του Δ.Σ για τη συμμετοχή 
σε συνέδρια, συνεδριάσεις φορέων κλπ. που ενδιαφέρουν τους σκοπούς του Συνδέσμου. 

 (γ) Δαπάνες επίπλων, πάγιου εξοπλισμού και αναλωσίμων για τη λειτουργία των 
διοικητικών υπηρεσιών του Συνδέσμου. 

 (δ) Αμοιβές τρίτων για παροχή προς το Σωματείο προς εξυπηρέτηση των σκοπών του 
εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών με οποιαδήποτε έννομη σχέση. 

 (ε) Μισθοί μόνιμου προσωπικού, ενοίκια και πάγια έξοδα διοικητικής λειτουργίας του 
Σωματείου. 

 (στ) Δαπάνες διαφήμισης και εν γένει προβολής του Συνδέσμου, της δράσης του και των 
εκάστοτε δραστηριοτήτων του, μέσω του Τύπου, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και με 
κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που περιλαμβάνουν και τις Δαπάνες δημιουργίας και 
διαχείρισης ιστοσελίδων. 

 (ζ) Κάθε άλλη νόμιμη δαπάνη η οποία εξυπηρετεί την επίτευξη του σκοπού του 
Συνδέσμου. 

12. Δαπάνη, το ποσό της οποίας υπερβαίνει τα 50 Ευρώ, πραγματοποιείται αποκλειστικά 
μέσω τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού του Συνδέσμου 
και αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου, με έκδοση επιταγής κλπ., με 
χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας κλπ.). Με την επιφύλαξη διαφορετικής 
πρόβλεψης στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και μέχρι την έγκρισή του: α) η 
ανάληψη μετρητών χρημάτων από Τράπεζα ενεργείται με επιταγή η οποία σύρεται από τον 
καταθετικό λογαριασμό του Συνδέσμου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή ορισμένο 
Αντιπρόεδρο ή ορισμένο εντεταλμένο σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον 
Ταμία, β) για τις πληρωμές των προαναφερόμενων δαπανών του Συνδέσμου εκδίδονται 
εντάλματα πληρωμής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή ορισμένο Αντιπρόεδρο ή 
ορισμένο εντεταλμένο σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία, γ)  
Προκειμένου για ποσό δαπανών μικρότερο από 300 Ευρώ, η πληρωμή εγκρίνεται με 
συνυπογραφή του Εντάλματος Πληρωμής από τον Πρόεδρο ή ορισμένο Αντιπρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένο εντεταλμένο σύμβουλο και τον Ταμία, δ) προκειμένου 
για ανάληψη υποχρέωσης του Συνδέσμου για καταβολή δαπάνης ποσού μέχρι τα 10.000 
Ευρώ σε ετήσια βάση, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ 
ποσού που υπερβαίνει τα 10.000 Ευρώ σε ετήσια βάση απαιτείται προηγούμενη απόφαση 
της Συνέλευσης των Μελών και για την εκάστοτε πληρωμή ακολουθείται η διαδικασία του 
προηγούμενου στοιχείου (γ). Όλες οι πληρωμές γίνονται με τραπεζική συναλλαγή. 
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Άρθρο 8 

Καταστατικά Όργανα  

Όργανα του Συνδέσμου είναι η Συνέλευση των Μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο, το 
Πειθαρχικό Συμβούλιο, οι Ελεγκτές και η Εκτελεστική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 9 

Γενική Συνέλευση των Μελών 

Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ιεραρχικά ανώτατο όργανο του Συνδέσμου. 
Συγκροτείται από τα φυσικά πρόσωπα – μέλη και τους εκπροσώπους των νομικών 
προσώπων - μελών του Συνδέσμου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 3. 

 

Άρθρο 10 

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης των Μελών 

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο υποβάλλεται σ' αυτήν και για 
κάθε ζήτημα σχετικό με την εξυπηρέτηση του σκοπού του Συνδέσμου.  

2. Εκτός από εκείνα που προβλέπονται στο Νόμο και σε άλλες διατάξεις του Καταστατικού 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκει η λήψη απόφασης για τα 
παρακάτω θέματα: 

(α) Η έγκριση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού, και του απολογισμού του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

(β) Η έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης των Ελεγκτών. 

(γ) Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, των Ελεγκτών και των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 

(δ) Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, των Ελεγκτών και των Εκκαθαριστών. 

(ε) Η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(στ) Η τροποποίηση του Καταστατικού. 

(ζ) Η διάλυση του Συνδέσμου. 

(η) Ο οριστικός καθορισμός του ύψους των Οικονομικών Υποχρεώσεων των μελών, που 
προβλέπονται στα στοιχεία (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7. 

(θ) Η έγκριση και τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Συνδέσμου 
που προβλέπεται στο άρθρο 28. 

(ι) Η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Συνδέσμου. 

(ια) Η επικύρωση του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής περί ανακήρυξης των αιρετών 
μελών των Οργάνων του Συνδέσμου. 
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Άρθρο 11 

Σύγκληση και Συνεδρίαση της Συνέλευσης των Μελών. 

1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών συγκαλείται τακτικά μία φορά μέχρι την 31η Μαρτίου 
κάθε έτους κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου έκτακτα δε: α) όποτε κρίνει 
τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή β) το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον των Μελών 
του Συνδέσμου που έχουν εκπληρωμένες τις Οικονομικές τους Υποχρεώσεις με έγγραφο 
αίτημά του προς το Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο θα αναφέρονται και τα προς συζήτηση 
θέματα. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση πρέπει να συνεδριάσει το αργότερο 
εντός 40 ημερών από την υποβολή του αιτήματος. 

2. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος βραδύνουν ως προς τη σύγκληση της 
Τακτικής ή της αιτηθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να προκαλέσει τη 
σύγκλησή της το 1/3 τουλάχιστον των Μελών του Συνδέσμου που έχουν εκπληρωμένες τις 
Οικονομικές τους Υποχρεώσεις, με την τήρηση από αυτούς αντί από τον Πρόεδρο της 
διαδικασίας της επόμενης παραγράφου. 

3. Ο Πρόεδρος απευθύνει γραπτή ή ηλεκτρονική πρόσκληση προς όλα τα μέλη, στις 
διευθύνσεις που αναγράφονται στο Μητρώο Μελών της περίπτωσης (α) του άρθρου 27, 
οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Στην 
πρόσκληση αναφέρεται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς 
και οι όροι για τη σύννομη συνεδρίαση και λήψη απόφασης. 

4. Μέλος που κωλύεται να παραστεί στη Συνέλευση, μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη 
Γενική Συνέλευση από άλλο Μέλος, με έγγραφη εξουσιοδότηση η οποία απευθύνεται προς 
τον (προσωρινό) Πρόεδρό της πριν από εκλογή οριστικού προεδρείου και επισυνάπτεται 
στο πρακτικό της Συνέλευσης. Κάθε Μέλος είναι δυνατόν να εκπροσωπεί το πολύ δύο 
απόντα κωλυόμενα Μέλη. Ο αντιπρόσωπος ασκεί στη Γενική Συνέλευση, στο όνομα και για 
λογαριασμό των αντιπροσωπευόμενων Μελών, όλα τα κατά το νόμο και το Καταστατικό 
δικαιώματα των τελευταίων. 

5. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Σε περίπτωση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την περίπτωση (β) της 
παραγράφου 1, η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα θέματα που 
αναφέροντα στο υποβληθέν έγγραφο αίτημα. Η Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατόν να 
αποφασίσει για θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης, εκτός εάν είναι παρόντα όλα τα 
μέλη και συναινέσουν  προς τούτο. 

6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση εφ' όσον 
παρίσταται τουλάχιστον το 1/2 των Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν επιτευχθεί 
η ανωτέρω απαρτία, συγκαλείται αυτοδικαίως χωρίς νέα πρόσκληση επαναληπτική 
Συνέλευση με τα αυτά θέματα, στον ίδιο τόπο και ώρα, στην αντίστοιχη ημέρα της 
επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία θα πρέπει να παρίσταται το 1/4 των Μελών και σε 
περίπτωση που δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία συγκαλείται και πάλι αυτοδικαίως 
δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, στον ίδιο τόπο και ώρα στην αντίστοιχη ημέρα 
επόμενης εβδομάδας, οπότε η Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί εγκύρως με 
οποιαδήποτε απαρτία, με την επιφύλαξη βεβαίως της απαιτούμενης απαρτίας για 
συγκεκριμένα θέματα, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου να 
αποφασισθεί εγκύρως η τροποποίηση του Καταστατικού ή η διάλυση του Συνδέσμου 
απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού 
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αριθμού των Μελών. Για το σχηματισμό της απαρτίας συμμετέχουν μόνον τα Μέλη που 
έχουν εκπληρωμένες τις Οικονομικές τους Υποχρεώσεις. 

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ανάταση της χειρός ή με 
ηλεκτρονική καταγραφή της ψήφου, ενώ κατ' εξαίρεση γίνεται μυστική ψηφοφορία: α) 
όταν διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών των Οργάνων Διοίκησης, β) για 
οποιοδήποτε θέμα εφόσον το ζητήσει η απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων ή 
κανονικώς αντιπροσωπευόμενων Μελών. Ειδικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για 
την επιβολή Έκτακτης Συνδρομής και την Τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνονται με 
ονομαστική ψηφοφορία. Με ονομαστική ψηφοφορία λαμβάνονται επίσης οι αποφάσεις 
και για κάθε άλλο θέμα εφ' όσον το ζητήσει το 25% των παριστάμενων ή κανονικώς 
αντιπροσωπευόμενων Μελών. 

8. Με την επιφύλαξη των προβλέψεων για την εκλογή των μελών των Οργάνων του 
Συνδέσμου και τυχόν άλλων θεμάτων που ορίζει ο Νόμος ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις 
της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων και 
αντιπροσωπευόμενων Μελών της. Κατ' εξαίρεση για την τροποποίηση του Καταστατικού 
και τη διάλυση του Συνδέσμου απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων ή 
αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση Μελών. Εάν ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων 
για το σχηματισμό της πλειοψηφίας δεν είναι ακέραιος, το κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' 
όψιν. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση περί μεταβολής του σκοπού του 
Συνδέσμου, απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών του Συνδέσμου, που είναι ενήμερα ως 
προς τις Οικονομικές τους Υποχρεώσεις. 

9. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες λαμβάνονται κατά παράβαση των 
διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού, είναι άκυρες και ανίσχυρες. Οι αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης οι οποίες λαμβάνονται έγκυρα δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλα τα 
μέλη του Συνδέσμου είτε αυτά είναι παρόντα ή απόντα ή διαφωνούν. 

10. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται στο βιβλίο της 
περίπτωσης (γ) του άρθρου 27 με μέριμνα του Γραμματέα της Συνέλευσης και ευθύνη όλων 
των μελών του Προεδρείου της. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής 
του δύνανται να επικυρώνουν αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης για την 
προσκόμισή τους σε τρίτους. Την εξουσία αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να την 
απονείμει και σε άλλο μέλος του. 

11. Αποφάσεις της Συνέλευσης των Μελών μπορούν να ληφθούν και χωρίς συνεδρίαση, με 
μόνη την δια περιφοράς υπογραφή του πρακτικού από όλα τα Μέλη που έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής σε αυτήν. 

 

Άρθρο 12  

Δικαίωμα Ψήφου 

Κάθε Μέλος της Πρώτης Κατηγορίας συμμετέχει στη Συνέλευση των Μελών με αριθμό 
ψήφων ίσο με τον αριθμό των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων που έχει ιδρύσει 
ή διαχειρίζεται εφόσον έχει καταβάλει τις Οικονομικές του Υποχρεώσεις, όπως αυτά 
προκύπτουν κάθε φορά από το Μητρώο Μελών του άρθρου 27 περ. α. Κάθε Μέλος της 
Δεύτερης Κατηγορίας συμμετέχει στη Συνέλευση με αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των 
Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων στους οποίους είναι εγκατεστημένο εφόσον 
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έχει καταβάλει τις Οικονομικές του Υποχρεώσεις, όπως αυτά προκύπτουν κάθε φορά από 
το Μητρώο Μελών του άρθρου 27 περ. α.  

 

Άρθρο 13 

Προεδρία Γενικής Συνέλευσης 

1. Σε κάθε Γενική Συνέλευση, Τακτική, Έκτακτη, Αρχαιρεσιών εκλέγεται Προεδρείο 
αποτελούμενο από ένα Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.  

2. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και προσλαμβάνει ως προσωρινό 
Γραμματέα ένα από τα μέλη του Συνδέσμου. Εφ' όσον διαπιστωθεί απαρτία, ο προσωρινός 
Πρόεδρος, καλεί τα τακτικά μέλη της Γενικής Συνέλευσης να αναδείξουν με ανάταση χειρός 
τον οριστικό Πρόεδρο, ένα Γραμματέα και τρεις Εφόρους, προκειμένου να συγκροτηθεί 
Εφορευτική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης, 
διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και, όταν εξαντληθούν τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Άρθρο 14 

Εφορευτική Επιτροπή – Αρχαιρεσίες για την Εκλογή Αιρετών μελών της Διοίκησης. 

1. Όταν συγκαλείται  Γενική Συνέλευση με θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή 
των αιρετών Οργάνων Διοίκησης του Συνδέσμου, η Γενική Συνέλευση προηγουμένως 
εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τρία Μέλη του Συνδέσμου. Η Εφορευτική 
Επιτροπή μεριμνά και εποπτεύει την τήρηση του νόμου και του Καταστατικού, την 
διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την ανάδειξη των εκλεγμένων υποψηφίων. Ενδεικτικά 
καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων και ψηφισάντων Μελών, αποφαίνεται 
προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση, εξάγει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και 
ανακηρύσσει τους υποψηφίους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό. 
Συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών το οποίο επισυνάπτεται στο πρακτικό της Γενικής 
Συνέλευσης και επέχει θέση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.  

2. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των αιρετών μελών των Οργάνων του Συνδέσμου 
διεξάγονται βάσει ενός ενιαίου καταλόγου υποψηφίων προσώπων, όπως αντίστοιχα, για 
κάθε περίπτωση Οργάνου, ορίζεται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος. 

 

Άρθρο 15 

Διοικητικό Συμβούλιο 

1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από εννέα (9) έως 
έντεκα (11) μέλη ανάλογα, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. Ο αριθμός των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε θητείας καθορίζεται με ιδιαίτερη απόφαση της 
Συνέλευσης λαμβανόμενη με πλειοψηφία των 3/5 των παρισταμένων Μελών, πριν την 
απόφαση εκλογής αυτών.  

2. Τα Εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου (Σύμβουλοι) προέρχονται, 
κατόπιν εκλογής τους, από τα Μέλη του Συνδέσμου, δηλαδή είναι φυσικά πρόσωπα ή 
εκπρόσωποι των νομικών προσώπων – Μελών κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 
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του άρθρου 3. Επιπλέον δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δεν εκλέγονται 
από τη Γενική Συνέλευση αλλά από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι διακεκριμένα 
πρόσωπα της επιστημονικής ή επιχειρηματικής κοινότητας τα οποία προσέφεραν τις 
υπηρεσίες τους σε φορείς του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε ίδιο και/ή 
παρεμφερές με το σκοπό του Συνδέσμου αντικείμενο καθώς και Καθηγητές Πανεπιστημίου 
σε συναφές με το έργο του Συνδέσμου αντικείμενο. Τα δύο αυτά μέλη εκλέγονται από τα 
εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού μετά την 
ανάδειξή τους. Ένα εκ των δύο ως άνω μελών προτείνεται από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου που, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους, προέρχονται από την Πρώτη 
Κατηγορία Μελών του Συνδέσμου και ένα μέλος προτείνεται από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τα οποία προέρχονται από τη Δεύτερη Κατηγορία Μελών. Στην εκλογή των ως 
άνω δύο προσώπων κάθε Σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει έως δύο προταθέντα πρόσωπα. 

3. Πέντε εκ των εννέα αιρετών Συμβούλων, οπωσδήποτε προέρχονται από την Πρώτη 
Κατηγορία Μελών, ανεξαρτήτως του αριθμού των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει οι 
υποψήφιοι. Με την επιφύλαξη της πρόβλεψης του αμέσως προηγούμενου εδαφίου, οι 
υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους είναι τα τακτικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και οι επόμενοι τρεις (3) είναι τα αναπληρωματικά μέλη, για την 
περίπτωση που κάποιο εκ των τακτικών μελών παραιτηθεί, αποβληθεί ή εκλείψει. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, η επιλογή γίνεται με κλήρωση την οποία διενεργεί η Εφορευτική 
Επιτροπή.  

4. Δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο Μέλη (φυσικά πρόσωπα) ή 
εκπρόσωποι Μελών (νομικών προσώπων), στα οποία συντρέχει, διαζευκτικά, μία από τις 
παρακάτω καταστάσεις: α) δεν έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο 
Σύνδεσμο, β) κατά το χρόνο των αρχαιρεσιών έχουν ληξιπρόθεσμες Οικονομικές 
Υποχρεώσεις, γ) κατά το χρόνο των αρχαιρεσιών έχουν πτωχεύσει ή τελούν σε εκκαθάριση. 

5. Κάθε κανονικό Μέλος του Συνδέσμου δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου να προτείνει πρόσωπα εκ 
των στελεχών του. Κανένα Μέλος του Συνδέσμου δεν μπορεί να εκπροσωπείται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο με περισσότερα από τρία (3) μέλη. Οι υποψηφιότητες 
συνοδευόμενες από τα βιογραφικά σημειώματα υποβάλλονται με σχετικό έγγραφο στο 
Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν την πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών. Ο Γενικός Γραμματέας, αφού ελέγξει ότι δεν 
συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της προηγούμενης παραγράφου, 
υποχρεούται να αναρτήσει στον διαδικτυακό τόπο του Συνδέσμου και να αποστείλει σε 
όλα τα Μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, τη 
λίστα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο όνομα κάθε υποψηφίου 
αναφέρεται το Μέλος από το οποίο προέρχεται και το βιογραφικό του σημείωμα. Το 
ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και κάθε Μέλος δικαιούται να επιλέγει με σταυρό προτίμησης έως 
πέντε (5) υποψηφίους. Μέλος με περισσότερα δικαιώματα ψήφων σύμφωνα με το άρθρο 
12 συμπληρώνει τόσα ψηφοδέλτια, όσος είναι ο αριθμός των ψήφων που διαθέτει. 

6. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και αρχίζει από την επομένη της 
συγκρότησής του σε σώμα κατά το άρθρο 16. Τα μέλη και η θητεία του πρώτου Διοικητικού 
Συμβουλίου ορίζεται στο άρθρο 30. 

7. Εκπίπτει από την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου: 
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(α) το Μέλος (φυσικό πρόσωπο) ή εκπρόσωπος του νομικού προσώπου Μέλους του 
Συνδέσμου, το οποίο κατά τις διατάξεις του παρόντος έχει αποβληθεί ή αποχωρήσει από 
τον Σύνδεσμο. 

(β) ο εκπρόσωπος νομικού προσώπου Μέλους του Συνδέσμου, ο οποίος για 
οποιονδήποτε λόγο έχει απωλέσει την εξουσία εκπροσώπησης του Μέλους αυτού, 

(γ) το Μέλος (φυσικό πρόσωπο) ή εκπρόσωπος του νομικού προσώπου – Μέλους 
του Συνδέσμου, στο πρόσωπο του οποίου (του Μέλους) διαρκούσης της θητείας του 
συνέτρεξε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 4.  

8. Η από οποιαδήποτε αιτία κενούμενη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
συμπληρώνεται, με την επιφύλαξη της τήρησης του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3, από 
τους αναπληρωματικούς κατά σειρά επιτυχίας και, σε περίπτωση αδυναμίας, με διορισμό 
άλλου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για το χρονικό διάστημα μέχρι να 
συμπληρωθεί το ανωτέρω κενό (όχι όμως και περισσότερο από ένα μήνα από την κένωση 
της θέσης) το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο από τα υπόλοιπα 
μέλη του εφ' όσον αυτά δεν είναι λιγότερα από τρία (3) και πληρούται η προϋπόθεση του 
εδαφίου α΄ της παραγράφου 3. 

9. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να παραιτηθεί ελεύθερα και σε 
οποιοδήποτε χρόνο από το αξίωμά του, με γραπτή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο. Η 
αντικατάσταση των παραπάνω παραιτουμένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
προηγούμενης παραγράφου. 

 

Άρθρο 16 

Συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε σώμα εντός 10 
ημερών από την εκλογή τους, με πρωτοβουλία και υπό την προεδρία του μέλους εκείνου 
το οποίο συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, και, αφού διενεργήσουν την 
ψηφοφορία για την εκλογή των δύο (2) επιπλέον μελών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 15,  εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τους έναν (1) έως τρεις 
(3) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Οι ιδιότητες του Προέδρου, 
Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 
Δεν έχουν δικαίωμα εκλογής στις θέσεις του Προέδρου και των Αντιπροέδρων εκπρόσωποι 
νομικών προσώπων Μελών, τα οποία, κατά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
σε σώμα δεν έχουν διατελέσει κατά την τελευταία δεκαετία, μέλη Δ.Σ. εταιρειών ίδρυσης ή 
διαχείρισης Επιχειρηματικών Πάρκων ή διευθυντικά στελέχη των εταιρειών αυτών 
τουλάχιστον επί μία τριετία. Η παραμονή στις ως άνω θέσεις δεν αποτελεί προϋπόθεση για 
τη διατήρηση της θέσης του Προέδρου ή των Αντιπροέδρων έως τη λήξη της θητείας του 
συγκεκριμένου Δ.Σ. του Συνδέσμου. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται και διευθύνει όλες τις υποθέσεις του Συνδέσμου, 
εκτός των θεμάτων τα οποία ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής 
Συνέλευσης. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όποτε 
κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με σχετικό έγγραφο προς τον Πρόεδρο 
τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, αναφέροντας απαραίτητα στο έγγραφό τους τα προς 
συζήτηση θέματα.  
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4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου που 
κοινοποιείται προς τα μέλη με έγγραφη ή ηλεκτρονική επιστολή τουλάχιστον τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και αναφέρει τον τόπο και την ώρα της συνεδρίασης 
καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση που τη σύγκληση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχουν ζητήσει μέλη του σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εάν ο 
Πρόεδρος δεν συγκαλέσει αυτό σε διάστημα 10 ημερών από τη λήψη του αιτήματος, η 
πρόσκληση των αιτούντων μελών προς τα λοιπά μέλη συνοδευόμενη από αντίγραφο του 
υποβληθέντος αιτήματος, έχει την ίδια ενέργεια με την πρόσκληση του Προέδρου. 

5. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην έδρα του Συνδέσμου ή και σε 
άλλον τόπο εντός της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του Συνδέσμου. Η συνεδρίαση 
μπορεί να πραγματοποιηθεί και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του 
Συνδέσμου, εφόσον κανένα μέλος δεν έχει αντιλέξει στη σχετική πρόσκληση. Επίσης η 
συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη, με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που θα έχουν οριστεί στην πρόσκληση. 

6. Σύμβουλος που αδυνατεί να παρευρίσκεται στη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλον Σύμβουλο να τον αντιπροσωπεύσει. Το 
έγγραφο της εξουσιοδότησης θα πρέπει να έχει αποσταλεί στον Πρόεδρο τουλάχιστον έως 
την προηγούμενη ημέρα. Δεν επιτρέπεται σε Σύμβουλο να αντιπροσωπεύσει στην ίδια 
συνεδρίαση περισσότερους από έναν απόντα Σύμβουλο.    

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις και για θέματα 
εκτός της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το 
σύνολο των μελών και κανένας δεν αντιλέγει. 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται ή 
αντιπροσωπεύεται αριθμός μελών ίσος με το ήμισυ πλέον ενός και σε περίπτωση μη 
ακέραιου αριθμού, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο. Στις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να παρευρίσκεται μετά από σχετική απόφαση του 
τελευταίου, οποιοδήποτε Μέλος του Συνδέσμου χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

9. Με την επιφύλαξη διαφορετικής πρόβλεψης σε άλλη διάταξη του Καταστατικού για 
συγκεκριμένο θέμα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 
του Προέδρου. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται κατά 
παράβαση του καταστατικού ή του Νόμου, είναι άκυρες. 

10. Ειδικά για τα ακόλουθα θέματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων  (2/3) των παρισταμένων μελών: 

(α) Αποφάσεις σχετικά με τη διατύπωση θέσεων του Συνδέσμου επί νομοθετικών ή 
κανονιστικών ευρωπαϊκών θεμάτων. 

(β) Αποφάσεις σχετικά με την προσχώρηση του Συνδέσμου σε άλλες ενώσεις ή 
συνδέσμους. 

(γ) Αποφάσεις σχετικά με την έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας των 
επιτροπών. 

(δ) Εκλογή Προέδρου, εξουσιοδοτημένου Αντιπροέδρου, Αντιπροέδρου, Ταμία, 
Αντιπροέδρων και Προέδρων Επιτροπών. 
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11. Περίληψη της διεξαχθείσας συζήτησης και ολόκληρο το περιεχόμενο της απόφασης 
καταχωρούνται στα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία 
συντάσσονται από το Γραμματέα με ευθύνη του Προέδρου και επικυρώνονται από αυτό 
κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίασή του και υπογράφονται από όλα τα παρευρεθέντα 
μέλη. Τυχόν άρνηση μέλους να υπογράψει το πρακτικό δεν επηρεάζει το κύρος της 
συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του δύνανται να επικυρώνουν αντίγραφο των 
πρακτικών για την προσκόμισή τους σε τρίτους. Την εξουσία αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί να την απονείμει και σε άλλο μέλος του.  

12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά. 
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του που λαμβάνεται με απλή 
πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, να εισηγηθεί στην επόμενη Συνέλευση των 
Μελών την ανάκληση μέλους του (το οποίο δεν συμμετέχει στη λήψη της σχετικής 
απόφασης) για τους εξής λόγους: α) σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του σε 
τέσσερις (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις του, β) λόγω ακαταλληλότητας ως προς την άσκηση 
των καθηκόντων του. Στην (α) περίπτωση η απόφαση της Συνέλευσης των Μελών 
λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων Μελών και στην (β) περίπτωση με 
πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων Μελών.  

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει το σύνολο ή μέρος της εκτέλεσης των 
αποφάσεών του στην Εκτελεστική Επιτροπή, η συγκρότηση και τα καθήκοντα της οποίας θα 
προβλεφθούν στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Συνδέσμου, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 28.  

14. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνονται και χωρίς 
συνεδρίασή του, με μόνη την δια περιφοράς υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη 
του. 

 

Άρθρο 17 

Πρόεδρος 

1. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου, δίνει και αφαιρεί το λόγο, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και κηρύσσει την 
έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, 
εκπροσωπεί το Σύνδεσμο ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, σε διασκέψεις, 
συσκέψεις, συνέδρια ή οπουδήποτε αλλού καθώς και ενώπιον κάθε Κρατικής Δικαστικής, 
Διοικητικής, Αυτοδιοικητικής και οποιασδήποτε άλλης Αρχής. 

2. Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και για την τήρηση του 
Καταστατικού. Ο Πρόεδρος μαζί με το Γενικό Διευθυντή είναι συνυπεύθυνοι για την καλή 
λειτουργία των υπηρεσιών του Συνδέσμου. Τον Πρόεδρο, εάν απουσιάζει ή κωλύεται, 
αντικαθιστά ένας από τους Αντιπροέδρους που ορίζει το Δ.Σ. 

 

Άρθρο 18  

Αντιπρόεδροι – Επιτροπές 

1. Ένας εκ των Αντιπροέδρων θα αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματός του. Ένας εκ των Αντιπροέδρων ορίζεται υποχρεωτικά ως αρμόδιος επί των 
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οικονομικών θεμάτων, συνυπογράφει με τον ταμία τις δαπάνες και τις πληρωμές και έχει 
ως αρμοδιότητα τη στρατηγική εξεύρεσης πόρων για το Σύνδεσμο και την υλοποίηση 
σχετικών δράσεων. Σε περίπτωση εκλογής και τρίτου αντιπροέδρου, αυτή γίνεται εφόσον 
στα μέλη του Δ.Σ. συμμετέχει νομικός – δικηγόρος ο οποίος καταλαμβάνει την θέση του 
τρίτου αντιπροέδρου με αρμοδιότητα νομικά και θεσμικά θέματα και προεδρεύει των 
επιτροπών επεξεργασίας του θεσμικού πλαισίου που σχετίζεται με κάθε είδους 
δραστηριότητα των Επιχειρηματικών Πάρκων.  

2. Κύριο έργο των Αντιπροέδρων είναι να προεδρεύουν Μόνιμων η Έκτακτων Επιτροπών 
για θέματα τα οποία απασχολούν τον Κλάδο των Επιχειρηματικών Πάρκων. Οι Επιτροπές 
αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Προέδρου. Κάθε 
Αντιπρόεδρος εκλέγεται ως Πρόεδρος κάθε συγκεκριμένης Επιτροπής με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συμμετέχει στις εργασίες των 
αντίστοιχων θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή και ο 
κάθε Πρόεδρος Επιτροπής αποφασίζει για τη σύνθεση της Επιτροπής στην οποία 
προεδρεύει. Μέλη των Επιτροπών μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
εκπρόσωποι εταιρειών μελών του Συνδέσμου, κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 3 καθώς 
και διοικητικά στελέχη του Συνδέσμου. Σε έκτακτες και σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να 
συμμετέχουν στις εργασίες των Επιτροπών στελέχη εταιρειών μελών. Για την ομαλή 
λειτουργία των Επιτροπών θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής κανόνες: 

α) Κάθε Αντιπρόεδρος μπορεί να συμμετέχει, ως μέλος, και σε άλλες  Επιτροπές 
εκτός από αυτή στην οποία προεδρεύει. 

β) Οι Επιτροπές συγκαλούνται από τον Πρόεδρό τους τακτικά το αργότερο μια φορά 
το κάθε δίμηνο, μετά από γραπτή ή και προφορική πρόσκληση συμμετοχής των μελών 
τους. 

γ) Με τη φροντίδα του Προέδρου της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά των 
αποφάσεων τα οποία διαβιβάζονται στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
προς ενημέρωση ή επικύρωση. 

δ) Κάθε Επιτροπή διαλύεται όταν τελειώσει το έργο της με την υποβολή του στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σχετικώς.  

3. Εκτός από τις Επιτροπές της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να συγκροτηθούν και 
Επιστημονικές Επιτροπές. Η Επιστημονική Επιτροπή συγκροτείται ανά θεματική ενότητα, 
προκειμένου να εκπονήσει ή επιβλέψει μελέτες ή έρευνες και να μεριμνά / οργανώνει τη 
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων διαμέσου εκδόσεων, ημερίδων, συνεδρίων κ.λπ. Ως 
Επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής μπορεί να εκλεγεί και μη μέλος του Δ.Σ.. Ορίζεται 
με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση ενός τουλάχιστον μέλους Δ.Σ. και αξιολόγηση της 
πρότασης βάσει των επιστημονικών και επαγγελματικών προσόντων και του βιογραφικού 
σημειώματος του προτεινόμενου. Τα μέλη της Επιτροπής μπορεί να είναι από 3 έως 16 και 
ένα τουλάχιστον εξ αυτών, υποχρεωτικά, μέλος του Δ.Σ., τα δε λοιπά μέλη μπορεί να είναι 
εκπρόσωποι εταιρειών μελών του Συνδέσμου, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του 
παρόντος, καθώς και διοικητικά στελέχη του Συνδέσμου. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν 
στις εργασίες των Επιτροπών στελέχη εταιρειών μελών, ή τρίτα πρόσωπα με την 
απαιτούμενη εμπειρία και γνώση, του αντικειμένου εργασιών της επιστημονικής 
επιτροπής. 
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Άρθρο 19 

Γενικός Γραμματέας 

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, 
μεριμνά για την υπογραφή τους από όλους τους παριστάμενους κατά τη Συνεδρίαση, 
φυλάσσει τα αρχεία, ιδίως τα πρακτικά των Οργάνων και των Επιτροπών, και τη σφραγίδα 
του Σωματείου, τηρεί την αλληλογραφία και το πρωτόκολλο των εισερχόμενων και 
εξερχόμενων εγγράφων συνυπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο ή 
ανακοίνωση του Συνδέσμου. Επίσης έχει την ευθύνη της τήρησης του Μητρώου Μελών της 
περίπτωσης (α) του άρθρου 27. Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο 
Σύμβουλος που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 20 

Ταμίας 

Ο Ταμίας διενεργεί όλη την οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου, φροντίζει για τις 
εισπράξεις και πληρώνει τις δαπάνες έναντι αποδείξεων οι οποίες φυλάσσονται από αυτόν 
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για τον έλεγχο. Ο Ταμίας διαχειρίζεται με προσωπική 
ευθύνη του το Ταμείο του Συνδέσμου, μεριμνά για την κατάθεση σε Τράπεζα των 
χρημάτων του Ταμείου και έχει την ευθύνη της διαφύλαξης της περιουσίας του Συνδέσμου. 
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 9 στοιχ. α του άρθρου 7, ο Ταμίας 
τηρεί, με προσωπική του ευθύνη και με κάθε πρόσφορο μέσο, εκτός από άλλα βοηθητικά 
και τα ακόλουθα υποχρεωτικά Βιβλία: 

α) Ημερολόγιο Ταμείου και Διαφόρων Πράξεων, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι 
ταμειακές και συμψηφιστικές κινήσεις. 

β) Περιουσίας, που εμφανίζει με λεπτομέρεια όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του 
Συνδέσμου. 

Κάθε μέλος μπορεί να λαμβάνει γνώση των βιβλίων αυτών. 

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για ό,τι του έχουν εμπιστευθεί και κάθε έλλειμμα βαρύνει αυτόν 
προσωπικά. Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο στον προβλεπόμενο χρόνο 
τον ισολογισμό και απολογισμό της κλειόμενης χρήσης καθώς τον προϋπολογισμό της 
επόμενης χρήσης και εν γένει έχει την ευθύνη της τήρησης των λογιστικών αρχείων του 
Συνδέσμου και την λογιστική τους απεικόνιση. Είναι δυνατόν να επικουρείται στην άσκηση 
των καθηκόντων του εξειδικευμένα στελέχη (λογιστές ή βοηθούς λογιστές) κατόπιν 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για κάθε 
ζημία ή τυχόν διαχειριστική ανωμαλία. 

 

Άρθρο 21 

Γενικός Διευθυντής 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προσληφθεί στέλεχος με κατάλληλα 
προσόντα για τη θέση  Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Διευθυντή και οι ανάλογες εξουσιοδοτήσεις αποφασίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Η αμοιβή του Γενικού Διευθυντή καθώς και το είδος της σχέσης απασχόλησης 
καθορίζεται από το Δ.Σ. με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών και σε 
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περίπτωση μη επίτευξης της πλειοψηφίας αυτής το θέμα παραπέμπεται στη Γενική 
Συνέλευση.  Σε περίπτωση που δεν προσληφθεί Γενικός Διευθυντής, είναι δυνατόν να ασκεί 
καθήκοντα Γενικού Διευθυντή ένας εκ των Αντιπροέδρων, κατόπιν σχετικής απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή δεν θα προβλέπεται αμοιβή. 

 

Άρθρο 22 

Γραφείο Τύπου, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων  

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προσληφθεί στέλεχος ή εταιρεία με 
κατάλληλα προσόντα για τη θέση “Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου, Επικοινωνίας & 
Δημοσίων Σχέσεων”, προκειμένου να μεριμνά για τις Δημόσιες σχέσεις του Συνδέσμου και 
έχει την ευθύνη για την επικοινωνία  και τις επαφές με τα Μ.Μ.Ε., για τη διοργάνωση 
ημερίδων, συνεδρίων κλπ, για τις έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις, καθώς και για την 
δημιουργία και λειτουργία του website και του newsletter. Σε περίπτωση μη προσλήψεως 
Υπεύθυνου του Γραφείου Τύπου, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, είναι δυνατόν, 
κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανατεθούν τέτοια καθήκοντα 
σε φυσικά πρόσωπα εταιρειών που συμμετέχουν στο Δ.Σ. και οι οποίοι θα παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους εθελοντικά. 

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων αναφέρεται στον 
Πρόεδρο ή/και στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο ή/και στο Γενικό Διευθυντή και, ενδεικτικά, 
πέραν των προαναφερομένων, έχει στην ευθύνη του και αναλαμβάνει όλες τις 
αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα ακόλουθα: 

1. Παρακολουθεί τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και τα MME για θέματα 
που αφορούν το Σύνδεσμο. 

2. Συντάσσει και κοινοποιεί ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου στον Πρόεδρο του 
Συνδέσμου ή/και στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο. 

3. Διατηρεί επικοινωνία με ΜΜΕ και δημοσιογράφους και οργανώνει συνεντεύξεις 
τύπου και δράσεις δημοσιότητας. 

4. Οργανώνει και εποπτεύει την υλοποίηση κάθε δραστηριότητας δημοσίων σχέσεων 
και επικοινωνίας του Συνδέσμου. 

5. Συντονίζει και επιβλέπει το σχεδιασμό εντύπων.  
6. Ενημερώνεται για συνέδρια, ημερίδες, κλπ και εισηγείται τη συμμετοχή του 

Συνδέσμου και έχει την ευθύνη για την παρουσία  του Συνδέσμου σε συνέδρια, 
ημερίδες, κλπ.  

7. Παρακολουθεί και ενημερώνεται από τα Κοινωνικά Μέσα (social media) και 
εισηγείται τυχόν κατά περίπτωση επιβεβλημένες παρεμβάσεις ή τυπικές ενέργειες. 

8. Καταγράφει συστηματικά ζητήματα που προβάλλονται στον τύπο και τα ΜΜΕ 
γενικώς, σε σχέση με δραστηριότητες του Συνδέσμου. 

9. Οργανώνει και τηρεί αρχείο αποδελτίωσης τύπου, αρχείο εντύπων και 
ηλεκτρονικού υλικού προβολής και  πληροφόρησης για το Σύνδεσμο. 

10. Κοστολογεί κάθε ενέργεια Δημοσίων Σχέσεων, προβολής και επικοινωνίας και 
εισηγείται κατά την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία για την έγκριση και 
υλοποίησή της. 
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Άρθρο 23 

Διοικητικό και Επιστημονικό Προσωπικό – Σύμβαση  

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προσληφθεί διοικητικό και 
επιστημονικό προσωπικό που κρίνεται ως απαραίτητο για την λειτουργία του Συνδέσμου, 
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διασφαλιστεί οι οικονομικοί πόροι για τη σχετική δαπάνη. 
Τα Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να «δανείζουν» κατά περιόδους προσωπικό για την 
κάλυψη των αναγκών του συνδέσμου με σχετική Σύμβαση Δανεισμού Μισθωτού 
(σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την οδηγία 96/71/16.12.96 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), προκειμένου να συμβάλλουν στο έργο του Συνδέσμου. Ο τρόπος και 
οι όροι αμοιβής θα ορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Άρθρο 24 

Πειθαρχικό Συμβούλιο – Πειθαρχικός Έλεγχος. 

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι τριμελές, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κατά τις 
ίδιες αρχαιρεσίες της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται 
με απλή πλειοψηφία. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
και  του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η από οποιαδήποτε αιτία κενούμενη θέση μέλους του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου συμπληρώνεται μέχρι των αρχαιρεσιών του από τα επιλαχόντα 
μέλη κατά τη σειρά επιτυχίας τους. 

2. Κάθε παράβαση από τα Μέλη των διατάξεων του νόμου περί σωματείων και του 
Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαιτίων, ο οποίος ασκείται από το 
Πειθαρχικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του κατόπιν πρότασης: α) είτε του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, β) είτε τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Ο πειθαρχικός έλεγχος συνίσταται:  

(α) Στην έγγραφη επίπληξη με πρόσκληση για συμμόρφωση. 

(β) Στην επιβολή στέρησης άσκησης των δικαιωμάτων εκ της ιδιότητας Μέλους για 
χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους. 

(γ) Στην οριστική του αποβολή από το Σύνδεσμο, σύμφωνα με τη διάταξη της 
παραγράφου 5 του άρθρου 4. 

Οι αποφάσεις που αφορούν στην άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική 
ψηφοφορία. 

3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο προτείνει την επιβολή των παραπάνω ποινών προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο οφείλει να συνεδριάσει προς τούτο το αργότερο εντός 
είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της πρότασης.   

 

 

Άρθρο 25 

Ελεγκτές 

1. Δύο Ελεγκτές εκπρόσωποι τακτικών Μελών του Συνδέσμου παρακολουθούν και 
ελέγχουν τη διαχείριση της περιουσίας του τελευταίου. Οι παραπάνω Ελεγκτές εκλέγονται 
από την Τακτική Γενική Συνέλευση για μια τριετία. Μέλη του Διοικητικού ή του 
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Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν δύνανται να είναι ελεγκτές. Η με οποιαδήποτε αιτία 
κενούμενη θέση Ελεγκτή συμπληρώνεται μέχρι το χρόνο πραγματοποίησης των 
αρχαιρεσιών του Συνδέσμου από τους επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας τους. 

2. Οι ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν 
γνώση όλων των στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση του 
Συνδέσμου, των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής 
Συνέλευσης, της αλληλογραφίας και του αρχείου γενικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει 
να θέτει στη διάθεση των ελεγκτών τα παραπάνω στοιχεία εντός τριών ημερών. 

3. Οι ελεγκτές υποβάλλουν κάθε έτος στην Τακτική Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση η 
οποία αναφέρεται στη διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου του προηγουμένου 
έτους. Η Γενική Συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσει έγκυρα σχετικά με τον ετήσιο 
διαχειριστικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνει υπ' όψιν την παραπάνω 
έκθεση των ελεγκτών. 

 

Άρθρο 26 

Σφραγίδα – Σήμα 

1. Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα που φέρει τις λέξεις «Ελληνικός Σύνδεσμος  
Επιχειρηματικών Πάρκων», το έτος ιδρύσεως του Συνδέσμου και την έδρα του. 

2. Ο Σύνδεσμος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να 
καθορίσει ειδικό σήμα (λογότυπο) καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε αλλαγή του 
σήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την 
τροποποίηση του Καταστατικού.  

3. Κάθε Τακτικό Μέλος οφείλει να αναρτά το ειδικό σήμα μέλους του Συνδέσμου και 
σχετική διαφημιστική προβολή αυτού σε εμφανές μέρος του Επιχειρηματικού Πάρκου ή 
της επιχείρησής του, καθώς και στην ιστοσελίδα του. 

 

Άρθρο 27 

Βιβλία του Συνδέσμου 

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύνδεσμος είναι :  

Υποχρεωτικά: 

(α) Μητρώο μελών του Συνδέσμου. Σε αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία όλων των μελών 
του Συνδέσμου και οπωσδήποτε ο αριθμός των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων 
τους οποίους το Μέλος είτε έχει ιδρύσει ή διοικεί (για την Πρώτη Κατηγορία Μελών) είτε 
είναι εγκατεστημένος εντός αυτών (για τη Δεύτερη Κατηγορία Μελών), ο αύξων αριθμός 
του τακτικού μέλους, η επωνυμία, η διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, η ημερομηνία εγγραφής 
και διαγραφής του, το πρόσωπο που το εκπροσωπεί (σε περίπτωση Μέλους νομικού 
προσώπου), η κατάστασή του σε σχέση με τις Οικονομικές Υποχρεώσεις καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του Καταστατικού. 

(β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.  

(γ) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μελών.  

(δ) Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών.  
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(ε) Βιβλίο ιστορίας του Συνδέσμου. 

(στ) Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων. 

Προαιρετικά: 

(α) Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.  

(β) Βιβλίο παρουσίας μελών στη Γενική Συνέλευση. 

(γ) Βιβλίο αναλώσιμων υλικών. 

(δ) Φωτογραφικό αρχείο. 

(ε) Αρχείο δημοσιευμάτων. 

Ο Σύνδεσμος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του, ενώ τα Βιβλία 
θα είναι θεωρημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπου τυχόν απαιτείται.  

Άρθρο 28 

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας 

Η λειτουργία του Συνδέσμου θα διέπεται και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας 
του (ή  Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας), ο οποίος εγκρίνεται και τροποποιείται από τη 
Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου μετά από πρόταση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 29 

Διάλυση – Εκκαθάριση 

1. Η διάλυση του Συνδέσμου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών με 
αυξημένη πλειοψηφία ¾ του συνολικού αριθμού αυτών, όταν ο σκοπός του Συνδέσμου 
έχει γίνει αδύνατος ή δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης. 

2. Ο Σύνδεσμος διαλυόμενος τίθεται σε εκκαθάριση και θεωρείται υφιστάμενος μόνο για 
το σκοπό της εκκαθάρισης. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, κάθε έγγραφο του Συνδέσμου 
αναφέρει υποχρεωτικώς ότι αυτός τελεί υπό εκκαθάριση. 

3. Μαζί με την απόφαση για τη διάλυση του Συνδέσμου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα 
Μέλη της τρεις (3) εκκαθαριστές οι οποίοι αποφασίζουν με πλειοψηφία και ενεργούν όλες 
τις απαιτούμενες πράξεις για την εκκαθάριση της περιουσίας του Συνδέσμου σύμφωνα με 
το Νόμο. Με την ανάληψη των καθηκόντων τους συντάσσουν ισολογισμό έναρξης της 
εκκαθάρισης καθώς και πρόγραμμα εκκαθάρισης, το οποίο υποβάλλουν προς έγκριση στην 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης οι 
εκκαθαριστές έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες που προβλέπονται για το Διοικητικό Συμβούλιο, 
εφόσον αντιβαίνουν στο σκοπό της εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση δεν δύναται να υπερβεί 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από το εγκεκριμένο από τη Συνέλευση 
χρονοδιάγραμμα, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. 

4. Μετά την πληρωμή των χρεών και την εκποίηση των στοιχείων του ενεργητικού, το 
καθαρό κεφάλαιο που απομένει μεταβιβάζεται σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της 
Χώρας, το οποίο θα επιλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών η οποία θα εγκρίνει τον 
ισολογισμό πέρατος της εκκαθάρισης με σκοπό την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων. 
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Σε καμία περίπτωση η περιουσία του Συνδέσμου σε περίπτωση διαλύσεώς του δεν 
διανέμεται μεταξύ των μελών του. 

 

Άρθρο 30  

Μεταβατικές Διατάξεις 

Συνιστάται προσωρινό Δ.Σ. που έχει ως έργο να επιμεληθεί τις υποθέσεις του Συνδέσμου 
μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γ.Σ.. Το προσωρινό Δ.Σ. έχει όλες τις αρμοδιότητες 
εκλεγμένου Δ.Σ. και οφείλει να συγκαλέσει τακτική Γ.Σ. για την εκλογή του πρώτου Δ.Σ. το 
αργότερο μέσα σε 12 μήνες από τη νόμιμη έγκριση και δημοσίευση του παρόντος 
Καταστατικού. 

Το προσωρινό Δ.Σ. εξουσιοδοτείται από όλα τα ιδρυτικά μέλη να προβεί σε τυχόν 
προσαρμογές του παρόντος που θα κρίνει αναγκαίες το αρμόδιο για την αναγνώριση του 
Συνδέσμου Δικαστήριο. 

Τα μέλη του Προσωρινού Δ.Σ. αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο υπογραφόμενο 
από τα Ιδρυτικά Μέλη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Καταστατικού. Τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου θα συγκροτηθούν σε σώμα άμεσα μετά τη δημοσίευση του 
παρόντος.  

 

Άρθρο 31  

Τελική Διάταξη 

Το παρόν Καταστατικό περιέχει τριάντα ένα (31) άρθρα και κάτωθι δύο (2) Παραρτήματα: 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (άρθρο 31): ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (άρθρο 30): ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
 

Το Καταστατικό θα ισχύσει από την εγγραφή του Συνδέσμου στα τηρούμενα βιβλία των 
σωματείων του αρμοδίου Πρωτοδικείου. Τα Μέλη που συστήνουν το Σωματείο (Ιδρυτικά 
Μέλη) και συμφωνούν, αποδέχονται και εγκρίνουν το παρόν καταστατικό είναι αυτά που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι,  το οποίο υπογραφόμενο από αυτά αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του παρόντος καταστατικού και συνιστά τη συστατική πράξη του Σωματείου. Τόπος 
υπογραφής του Καταστατικού είναι η Αθήνα και η ημερομηνία υπογραφής του συμπίπτει 
με την πιο πρόσφατη ημερομηνία υπογραφής από Ιδρυτικό Μέλος που αναφέρεται στην 
αντίστοιχη στήλη του Παραρτήματος Ι. Τα Ιδρυτικά Μέλη εξουσιοδοτούν τον/την δικηγόρο 
Αθηνών Χρήστο Σάκαρη του Σπυρίδωνος να ενεργήσει κάθε προβλεπόμενη στο νόμο πράξη 
για τη νόμιμη σύσταση του Σωματείου, περιλαμβανόμενης της οποιασδήποτε 
προσαρμογής του Καταστατικού, προκειμένου να καταστεί αποδεκτό προς έγκριση και 
καταχώρηση.  


