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ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Τα Μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται 

μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την αίτηση του ενδιαφερόμενου, το 

αργότερο εντός μηνός από την υποβολή της. 

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις προς το 

Σωματείο υποχρεώσεις τους. Πληρωμές καθυστερούμενων συνδρομών μπορούν να γίνουν και κατά την 

ημέρα των αρχαιρεσιών πριν από την ψηφοφορία. 

Τακτικά μέλη  

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο (άνω των 18 ετών) ή νομικό 

πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οποιασδήποτε νομικής μορφής, εφόσον υποβάλλει 

ενυπόγραφη αίτηση προς το ΔΣ και προβεί στην καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής και της ετήσιας 

συνδρομής, η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφασίζει για την αποδοχή της ή μη στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. 

Επίτιμα Μέλη 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται ομόφωνα,  μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του 

επίτιμου μέλους σε πρόσωπα που έχουν αναπτύξει εξαιρετική δράση για σκοπούς ανάλογους με αυτούς 

του Σωματείου  ή της έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες.    

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν εκτός από φυσικά πρόσωπα, και Οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, 

ενώσεις προσώπων και επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικοί 

Οργανισμοί.  

Υποχρεώσεις Μελών 

Τα τακτικά υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσια εισφορά προς το Σωματείο ελάχιστου ύψους τριάντα (30) 

Ευρώ. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να μεταβάλλονται κατά έτος με απόφαση του Δ.Σ., δεν μπορεί, όμως, να 

είναι κατώτερα των προαναφερόμενων. Η παράλειψη καταβολής συνδρομής μέλους επί τριετία 

συνεπάγεται την διαγραφή του, με απόφαση του ΔΣ, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του ταμία και 

προθεσμία 15 ημερών από τη λήψη της επιστολής. Εν τούτοις, προβλέπεται, στην περίπτωση αυτή, 

δυνατότητα επανεγγραφής. 

Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης οικονομικής συνδρομής στο Σωματείο. 

Όλα τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του και να 

σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των διοικητικών οργάνων του και να συμμορφώνονται με τη 

νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και με τις διατάξεις του καταστατικού.      
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Δικαιώματα μελών 

Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα πληροφόρησης για κάθε θέμα που αφορά στο 

Σωματείο, συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, στις αρχαιρεσίες, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις 

οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, στη Διοίκηση και τα λοιπά όργανα του Σωματείου, καθώς 

και στις κάθε είδους δραστηριότητές του.  

Τα επίτιμα μέλη απολαύουν όλων των δικαιωμάτων των μελών, πλην του να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να 

εκλέγονται, μπορούν, όμως, να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα  λόγου.  

Παραίτηση Μελών 

Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν με την υποβολή έγγραφης παραίτησης που 

απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες, 

πριν από τη λήξη του και ισχύει για το τέλος του. Εν συνεχεία, το ΔΣ προχωρεί στη διαγραφή του από το 

μητρώο μελών. 

Παραιτηθέντα μέλη μπορούν να επανεγγραφούν, εφόσον ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται 

στο καταστατικό για τα νέα μέλη και καταβάλουν τις συνδρομές τους από το έτος παραίτησης μέχρι και την 

επανεγγραφή τους. 

Διαγραφή Μελών 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται από το Σωματείο μέλος για κάθε έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

• Θανάτου. 

• Δικαιοπρακτικής ανικανότητας. 

• Σπουδαίου λόγου, συμπεριλαμβανόμενης και της αποδεδειγμένης δραστηριότητας που αντίκειται 

στους σκοπούς του Σωματείου, προσβάλλει ή δυσφημεί αυτό.  

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, διαγράφεται από το Σωματείο μέλος που 

αναπτύσσει δραστηριότητες αντίθετες προς τους σκοπούς του ή για σοβαρή παράβαση του καταστατικού. 

Μέλος που έχει διαγραφεί από το Σωματείο μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του. 
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