
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Τροποποίηση 23/3/16) 

- Έγινε τροποποίηση στο άρθρο 2 ως εξής: 
(Έχει σκοπό του την ευρεία διάδοση των πάσης φύσεως ηλεκτροκίνητων ή υβριδικών και 
των εναλλακτικών καυσίμων οχημάτων ως μεταφορικών μέσων…..) 

- Έγινε τροποποίηση στο άρθρο 5 ως εξής: 
(Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση και καταθέτουν ταυτόχρονα στο ταμείο 
του Ινστιτούτου το δικαίωμα εγγραφής (εφόσον απαιτείται) ως και ολόκληρη την ετήσια 
συνδρομή για το έτος κατά το οποίο υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους αν η αίτηση 
γίνεται στο πρώτο εξάμηνο του έτους  ή τη μισή αν η αίτηση γίνεται στο δεύτερο εξάμηνο 
του έτους….) 

- Έγινε τροποποίηση στο άρθρο 13.3 ως εξής: 
(..Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν είναι 
παρόντα (ακόμη και μέσω τηλεδιάσκεψης) τουλάχιστον τέσσερα (4)μέλη του….. Μετά από 
πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , είναι 
δυνατό να ληφθεί απόφαση και δια έντυπης ή ηλεκτρονικής περιφοράς εγγράφως 
διατυπωμένου σχετικού σχεδίου απόφασης…… Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή 
πλειοψηφία των παρόντων ή συμμετεχόντων και εκπροσωπουμένων μελών) 

- Έγινε τροποποίηση στην παρ. 1 του άρθρου 14 ως εξής: 
(Προσετέθη υποπαράγραφος δ  βάσει της οποίας; Δύναται να προβαίνει σε πληρωμές, 
βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου) 

- Έγινε τροποποίηση στην παρ. 3 του άρθρου 14 ως εξής: 
(Ο Γενικός Γραμματέας προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Ινστιτούτου 
και τα κεκυρωμένα επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των Γενικών Συνελεύσεων) 

- Έγινε τροποποίηση στην παρ. 4 του άρθρου 14 ως εξής: 
(υποπ. β: Προβαίνει σε πληρωμές, βάσει των αποφάσεων του Δ.Σ. κατ’ εντολή του 
Προέδρου 
υποπ. γ: ....Ο τραπεζικός λογαριασμός του Ινστιτούτου πρέπει να κινείται με δύο 
υπογραφές εκ των οποίων ή μία θα είναι του Ταμία ή δε άλλη του Προέδρου, του ή των 
Αντιπροέδρων ή του Γενικού Γραμματέα κινείται με μία υπογραφή του Ταμία ή του 
Προέδρου ) 
……………………………………………………………………… 
 

HIGH LIGHTS 
 
- Άρθρο 5 : Τα ιδρυτικά τακτικά μέλη διατηρούν ισοβίως αυτή την ιδιότητα  
- Άρθρο 5 : Τα τακτικά μέλη εγγράφονται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και παραμένουν 

ισοβίως ή μέχρι της διαγραφής τους με απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία 2/3 
- Άρθρο 5 : Τα επίτιμα μέλη διατηρούν την ιδιότητά τους ισοβίως χωρίς οικονομικές 

υποχρεώσεις 
- Άρθρο 7 : Δικαιούμενα συμμετοχής στη Γ.Σ. τακτικά μέλη είναι εκείνα που έχουν εξοφλήσει 

όλες τις συνδρομές μέχρι και της 31/12 του προηγουμένου έτους 
- Άρθρο 7 : Τα επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις συνελεύσεις και να 

λαμβάνουν τον λόγο 
- Άρθρο 8 : Θέματα που δεν αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται να 

συζητηθούν 



-  Άρθρο 9 : Απαρτία όταν παρίσταται και εκπροσωπείται το ήμισυ πλέον ενός των 
δικαιουμένων συμμετοχής μελών 

- Άρθρο 13 :  Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. 
Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε τη θητεία του Δ.Σ. 
εκλέγοντας ένα νέο. 

 
 
  
 

 

 

 

  

 


