
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ – ΔΔ-Ε 

 
Άρθρο 1ο : Επωνυμία 

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ» που θα διακρίνεται με τα αρχικά «Δ.Δ.Ε.». 
 

Άρθρο 2ο: Έδρα 
Έδρα του σωματείου ορίζεται η πόλη των Αθηνών. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Σκοποί 
Σκοπός της «Δ.Δ.Ε» είναι η πρόληψη, η επισήμανση και η καταπολέμηση, σε 
διεθνές και εθνικό επίπεδο, της διαφθοράς στις σχέσεις μεταξύ των Κρατών, 
μεταξύ Κρατών και φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, και μεταξύ των προσώπων αυτών, με σκοπό την προάσπιση του 
κράτους δικαίου. 
 
Ειδικότερα σκοποί της «Δ.Δ.Ε.» είναι: 
-Να διευρύνει τη γνώση των φαινομένων διαφθοράς ώστε να ορίσει τα μέσα 
και τις μεθόδους για τον περιορισμό της επέκτασής τους, όπου είναι δυνατό 
την εξάλειψή τους, καθώς και να αξιολογήσει τις συνέπειές τους. 
-Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προγράμματα δράσης και αποστολές μελέτης 
στην Ελλάδα και στις χώρες που πλήττονται από φαινόμενα διαφθοράς με 
σκοπό την συνειδητοποίηση της ανάγκης ηθικής συμπεριφοράς. 
-Να πραγματοποιεί κάθε είδους ενέργεια που θα έχει ως αποτέλεσμα την 
πρόληψη, την αποσόβηση και την καταπολέμηση των παράνομων πρακτικών 
και κάθε μορφή διαφθοράς. 
-Να εισηγείται στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, επί παντός θέματος σχετικού με τις διάφορες 
εκφάνσεις της διαφθοράς και να προτείνει τρόπους καταπολέμησης. 
-Να προσφέρει την συνδρομή της στην Transparency International και να 
στηρίζει κάθε δράση που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της. 
-Να ευαισθητοποιεί πολιτικούς, τεχνοκράτες, διαχειριστές και λήπτες 
αποφάσεων και γενικότερα τους πολίτες. 
-Να κινητοποιήσει τους επαγγελματικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς κύκλους 
για την αναζήτηση μίας πιο ουσιαστικής ηθικής όσον αφορά την οικονομική 
και χρηματοοικονομική ζωή. 
-Να προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη σε θύματα παράνομων πρακτικών. 
-Να υλοποιεί δράσεις, μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, που 
χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και από Επιχειρησιακά Προγράμματα 
του ΕΣΠΑ, αλλά και γενικότερα από κάθε πρόγραμμα που θα εκτελείται στο 
μέλλον από τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή διεθνείς φορείς ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλους 
εθνικούς πόρους στον τομέα ευθύνης του Σωματείου. 
 
Οι παραπάνω σκοποί επιτυγχάνονται ενδεικτικά με τους πιο κάτω τρόπους: 



-Με την οργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων όπως συνέδρια, σεμινάρια, 
διαλέξεις, δημόσιες συζητήσεις και ακροάσεις, κλπ. ικανών να προάγουν την 
ατομική, συλλογική και επαγγελματική ηθική συμπεριφορά, στηριζόμενη 
ειδικά στην επικοινωνία. 
-Με την παροχή πληροφοριών που θα συνδράμουν στην γνώση όλων των 
προβλημάτων που γεννά η διαφθορά στο πλαίσιο των δημοσίων και 
επιχειρηματικών σχέσεων και τη συγκέντρωση ενημερωτικού υλικού σχετικού 
με όλες τις εκφάνσεις της διαφθοράς. 
-Με τη σύσταση επιτροπών, ομάδων εργασίας, συντονιστικών οργάνων και 
την έκδοση διαφόρων εντύπων όπως περιοδικά, επετηρίδα, επιθεώρηση και 
άλλα δημοσιεύματα που προωθούν τους σκοπούς της και ευαισθητοποιούν 
την κοινή γνώμη. 
-Με την προετοιμασία και σύνταξη όλων των απαιτούμενων εγγράφων για την 
ένταξη των δράσεων, υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης, 
(π.χ. διενέργεια μελετών -χωρίς τεχνικό περιεχόμενο-, σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης, κ.τ.λ), διενέργεια διαγωνισμών, ανάθεση και διαχείριση 
συμβάσεων έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως το φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενό τους. 
-Με την κατάρτιση Μητρώου Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη 
των αναγκών αναφορικά με το σχεδιασμό, ωρίμανση, παρακολούθηση και 
διαχείριση έργων στη σφαίρα ευθύνης του Σωματείου. 
-Με την τήρηση των υποχρεώσεων της που προκύπτουν από εθνικές ή 
διεθνείς συμφωνίες που υπογράφει. 
 
 
Το σωματείο έχει πολιτικό χαρακτήρα, ανεξάρτητο από κάθε πολιτικό ή 
κομματικό σχηματισμό και επιδιώκει τους σκοπούς του, σε συνεργασία  με 
άλλες παρεμφερείς οργανώσεις  του εσωτερικού ή του εξωτερικού και τα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας, μέσα σε πλήρη πολιτική, οικονομική και διοικητική 
αυτοτέλεια. 
 

Άρθρο 4ο: Συμμετοχή στην «TRANSPARENCY INTERNATIONAL» 
 Το σωματείο έχει υπερεθνικό χαρακτήρα και αποτελεί το Ελληνικό Τμήμα του 
Σωματείου με την επωνυμία «ΤRANSPARENCY INTERNATIONAL», με έδρα το 
Βερολίνο της Ο.Δ. της Γερμανίας,  συμμετέχει δε σε αυτό από την επίσημη 
αναγνώρισή του ως πλήρες και ισότιμο μέλος του. Ακολουθεί και εφαρμόζει τη 
γενική πολιτική και στρατηγική του «TRANSPARENCY INTERNATIONAL», όπως 
αυτή καθορίζεται από τα καταστατικά του όργανα. 
 
 
    Άρθρο 5ο: Παραρτήματα 
Το Σωματείο ιδρύει παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα. Η ίδρυσή τους 
αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έγγραφη αίτηση 5 
τουλάχιστον μελών του Σωματείου που εκπροσωπούν το υπό ίδρυση 
παράρτημα. 



Η λειτουργία των παραρτημάτων διέπεται από εσωτερικό κανονισμό που 
βρίσκεται σε συνάφεια με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και την 
γενική πολιτική και στρατηγική του Σωματείου. 
 
   

Άρθρο 6ο : Είσοδος Μελών 
1.Μέλος του σωματείου μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που  κέκτηται 
πολιτικά δικαιώματα και έχει προσφέρει αξιόλογες και αναγνωρισμένες 
υπηρεσίες, για μεγάλο χρονικό διάστημα, στον εθνικό ή διεθνή δημόσιο βίο 
και αποδέχεται τους σκοπούς και το καταστατικό του. Τα μέλη εκφράζουν τους 
κυριότερους οικονομικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς χώρους. 
Εξαιρούνται τα άτομα που από διαπιστωμένη δράση έχουν εκφρασμένες 
απόψεις και ιδέες αντίθετες προς τα δημοκρατικά ιδεώδη, το κράτος δικαίου 
και το παρόν καταστατικό. 
 
Κάθε αίτηση εγγραφής πρέπει να γίνεται δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο 
με πλειοψηφία. Σε περίπτωση απόρριψης νέου μέλους ή μη απάντησης του 
Δ.Σ. στην αίτηση νέου μέλους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 
τετραμήνου, τουλάχιστον 2 μέλη του σωματείου μπορούν να παραπέμψουν το 
θέμα της εισδοχής του νέου μέλους στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική 
Συνέλευση που αποφασίζει επί του θέματος, τελεσίδικα, με απλή πλειοψηφία.  
 
Επίτιμα μέλη της “Δ.Δ.Ε.” ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ., που 
λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των μελών του, επιφανείς πολίτες που 
έχουν προσφέρει αναγνωρισμένες και σημαντικές υπηρεσίες σχετικές με τους 
σκοπούς του Σωματείου. 
 
Επίτιμοι πρόεδροι και αντιπρόεδροι ανακηρύσσονται από την Γ.Σ. 
διατελέσαντες πρόεδροι ή αντιπρόεδροι που προσέφεραν σημαντικές 
υπηρεσίες στην προώθηση των σκοπών της Δ.Δ.Ε. Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα 
τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός από το δικαίωμα να εκλέγουν και να 
εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

Άρθρο 7ο: Αποχώρηση Μελών 
Η αποχώρηση μέλους από το Σωματείο είναι ελεύθερη ύστερα από έγγραφη 
δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
 

Άρθρο 8ο: Διαγραφή Μελών 
Διαγράφεται από το Σωματείο το μέλος: 
α) που δεν εκπληρώνει για δύο συνεχή χρόνια τις οικονομικές του 
υποχρεώσεις προς το Σωματείο. 
β) το μέλος που έδειξε διαγωγή ασυμβίβαστη με την ιδιότητά του σαν μέλος ή 
που η συμπεριφορά του είναι αντίθετη με τους σκοπούς του Σωματείου. 
Για τη διαγραφή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το μέλος μπορεί να 
προσφύγει κατά της αποφάσεως αυτής  στην αμέσως επόμενη Γενική 
Συνέλευση ύστερα από την κοινοποίηση της διαγραφής του. Η Γενική 



Συνέλευση με πλειοψηφία 3/5 των παρόντων μελών της επικυρώνει ή 
απορρίπτει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Η επανεγγραφή του διαγραφέντος μέλους από το Σωματείο γίνεται αν λείψει 
ο λόγος διαγραφής του. Η επανάκτηση της ιδιότητας του μέλους γίνεται με την 
προβλεπόμενη από το Καταστατικό διαδικασία εγγραφής μέλους. 
 
 

Άρθρο 9ο: Δικαιώματα μελών 
Τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα μεταξύ τους. Όλα τα μέλη έχουν 
μετά από παρέλευση τριμήνου από της εγγραφής τους το δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Κανένα μέλος του σωματείου δεν μπορεί να εκλεγεί 
σε περισσότερα από ένα όργανα. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να 
συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζουν και να κάνουν γραπτές 
δηλώσεις και προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
 

Άρθρο 10ο: Υποχρεώσεις μελών 
Όλα τα μέλη αναλαμβάνουν με την εγγραφή τους τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το καταστατικό του σωματείου, υποχρεούνται να καταβάλουν 
την ετήσια συνδρομή, να τηρούν πιστά τους όρους του καταστατικού και τις 
αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου. Κάθε μέλος που δεν τηρεί τις 
παραπάνω υποχρεώσεις υπόκειται στις πειθαρχικές διατάξεις του 
καταστατικού. 
 
 

 
Άρθρο 11ο :Πόροι 

Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. 
1. Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι: 
Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών που ορίζεται σε τριάντα (30,00) 
ευρώ, με δυνατότητα αναπροσαρμογής του με απόφαση της Γ.Σ. Η ετήσια 
εισφορά καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και μπορεί να πληρώνεται και 
μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. 
2. Έκτακτοι πόροι είναι οι εκούσιες συνδρομές πέρα από το ελάχιστο 
όριο καθώς και κάθε άλλη παροχή ή δωρεά ή κληροδότημα ή κληρονομιά από 
οποιονδήποτε προς το Σωματείο. Επίσης χρήματα από εράνους, 
επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
έκδοση εντύπων, εκδρομές, γιορτές και άλλες εκδηλώσεις του Σωματείου.  
Για να δεχθεί το Σωματείο κληροδότημα, κληρονομιά ή δωρεά χρειάζεται : για 
την αποδοχή ακίνητης περιουσίας έγκριση της Γ.Σ. ενώ για την αποδοχή 
χρηματικών δωρεών απόφαση του Δ.Σ. 
Κληρονομιές που αφήνονται στο Σωματείο γίνονται δεκτές μόνο επ’ ωφελεία 
απογραφής. 
 

Άρθρο 12ο: Όργανα 
Τα όργανα του Σωματείου είναι τα εξής: 



α. Η Γενική Συνέλευση 
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
γ. Η εξελεγκτική επιτροπή 
 
 

Άρθρο 13ο : Γενική Συνέλευση 
1.Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου. Εκλέγει 
τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε 3 χρόνια. 
Συγκαλείται σε τακτική ετήσια σύνοδο εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 
και έκτακτα όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/5 των μελών της 
Δ.Δ.Ε. 
2.Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., απαλλάσσει 
αυτό από κάθε ευθύνη. Επίσης εγκρίνει τον απολογισμό παρελθούσης χρήσης 
καθώς και τον προϋπολογισμό που προτείνει το Δ.Σ. 
3.Η Γενική Συνέλευση είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό της πολιτικής 
γραμμής του σωματείου και για κάθε τροποποίηση του παρόντος 
καταστατικού. 
4.Η πρόσκληση για την Γ.Σ. εκδίδεται από το Δ.Σ. και αναρτάται στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Σωματείου τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την ημέρα της 
συνόδου. Περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον ακριβή τόπο και 
χρόνο της συνεδρίασης καθώς και την ημερομηνία επαναληπτικής 
συνεδρίασης σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας. Η Γ.Σ. θεωρείται ότι διαθέτει 
απαρτία εφόσον είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται νόμιμα στην συνεδρίαση 
το ½ πλέον ενός των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών. Με έγγραφη 
εξουσιοδότηση επιτρέπεται η εκπροσώπηση ενός μόνο μέλους εφόσον αυτή 
κατατεθεί στη γραμματεία του Σωματείου 2 ημέρες  πριν από την ημέρα της 
διεξαγωγής της Γ.Σ. Εάν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά, χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ημέρα της αμέσως 
επόμενης εβδομάδος, στον ίδιο τόπο και χρόνο, οπότε αρκεί για την ύπαρξη 
απαρτίας οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει σε 
περίπτωση τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης του Σωματείου. 
5.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν 
ορίζεται άλλως από το νόμο ή τις διατάξεις του καταστατικού. 
6.Οι Γ.Σ. διευθύνονται από τριμελές Προεδρείο που αποτελείται από Πρόεδρο, 
και 2 Γραμματείς που εκλέγονται κατά την έναρξη των εργασιών της με 
ανάταση των χεριών και σχετική πλειοψηφία. Το προεδρείο είναι επίσης 
υπεύθυνο για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. 
7.Στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. στις οποίες διεξάγονται αρχαιρεσίες, η Γ.Σ. εκλέγει 
Εφορευτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει και διευθύνει την 
εκλογική διαδικασία, κάνει την διαλογή των ψήφων και συντάσσει το 
πρακτικό ψηφοφορίας. Αποτελείται από 3  τακτικά και 2 αναπληρωματικά 
μέλη που εκλέγονται από την Γ.Σ. με σχετική πλειοψηφία. Για τον σκοπό αυτό 
υποβάλλονται υποψηφιότητες στο Προεδρείο της Γ.Σ. 
8.Οι υποψήφιοι για εκλογή στα όργανα του Σωματείου δεν μπορούν να είναι 
μέλη της εφορευτικής επιτροπής. 
9.Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την καλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών 
βάσει του Νόμου, του Καταστατικού και του Μητρώου των μελών. 



10.Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με ανάταση των χεριών. 
11.Κάθε ψηφοφορία σε Γ.Σ. που αναφέρεται σε εκλογή συλλογικών οργάνων ή 
σε θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, και 
προσωπικά ζητήματα είναι άκυρη αν δεν γίνει μυστικά. 
12.Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, της λήψης αποφάσεων επί τυχόν 
ενστάσεων και τη διαλογή των ψήφων, συντάσσεται πρακτικό που 
υπογράφεται από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. 
 
 

Άρθρο 14ο: Διοικητικό Συμβούλιο 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από επτά μέλη δηλαδή  

τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και 3 Συμβούλους ως 
τακτικά μέλη και δύο μέλη ως αναπληρωματικά. Η θητεία του Δ.Σ. είναι 
τριετής. Όλα τα μέλη του εκλέγονται από την Γ.Σ.  
Οι υποψηφιότητες για την εκλογή στο Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούνται 
εγγράφως στο Γραμματέα του απερχομένου Δ.Σ. δύο τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γ.Σ. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία 
από ενιαίο ψηφοδέλτιο που ετοιμάζει το απερχόμενο Δ.Σ. με τα ονόματα των 
υποψηφίων σε αλφαβητική σειρά. 
 
2. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα μετά την εκλογή του με ευθύνη του 
πλειοψηφήσαντος συμβούλου εντός 10 ημερών από την εκλογή του. 
 
3. Για να υπάρξει απαρτία στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. απαιτείται να είναι  
παρόντα τα μισά πλέον ενός των μελών του Δ.Σ. Κάθε μέλος του Δ.Σ. που 
απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεδριάσεις χάνει την ιδιότητά του. Σε 
αντικατάστασή του καλείται το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Το Δ.Σ. 
συνεδριάζει τακτικά 10 φορές το χρόνο και έκτακτα όταν το ζητήσει ο 
Πρόεδρος ή 3 μέλη. 
 
Οι Συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για όλα τα μέλη του Σωματείου εκτός 
αν αποφασιστεί το αντίθετο από το Δ.Σ. 
 
4.Το Δ.Σ αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση 
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του εκάστοτε προεδρεύοντος. 
 
5.Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί επί δύο συνεχόμενες 
θητείες, δεν δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη συνεχόμενη θητεία.  
 

 
 

Άρθρο 15ο : Συλλογικές Αρμοδιότητες Δ.Σ. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο: 
α) Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεων και των 
κατευθυντηρίων γραμμών που χαράχτηκαν από την Γενική Συνέλευση. 
β) Προγραμματίζει και συντονίζει τις εργασίες της Δ.Δ.Ε. και διοργανώνει τις 
διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου. 



γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Δ.Δ.Ε. και τις εκάστοτε δαπάνες.,  
δ) Εισηγείται σε έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις την υιοθέτηση ψηφισμάτων που 
έχουν σχέση με τους σκοπούς της Δ.Δ.Ε. 
ε) Συμβάλλεται διά του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του και του Γενικού 
Γραμματέα με τρίτους για κάθε πράξη σχετική με την υλοποίηση των σκοπών 
της Δ.Δ.Ε. 
στ) Αποφασίζει τη σύσταση ή την κατάργηση παραρτημάτων και υιοθετεί τους 
εσωτερικούς τους κανονισμούς. 
ζ) Εγκρίνει και υποβάλλει ετήσιο απολογισμό στη Γενική Συνέλευση. 
η) Δύναται να ορίζει στην αρχή κάθε οικονομικού έτους τα ποσά τα οποία 
δύνανται να διαχειρίζονται ανά μήνα και ανά πράξη ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας 
καθώς και το ύψος των ποσών, η διαχείριση των οποίων απαιτεί να 
υπογράφονται και από τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα και από τον Ταμία. 
 

Άρθρο 16ο : Ατομικές Αρμοδιότητες Μελών Δ.Σ. 
 

α. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συμβάλλει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα επ’ ονόματι και 
για λογαριασμό του Σωματείου, υπογράφει κάθε είδους έγγραφα και 
εντάλματα και εκπροσωπεί μαζί με αυτόν το σωματείο σε κάθε εκδήλωση και 
ενώπιον κάθε αρχής, δικαστηρίου και τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου 
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. Ακόμη είναι υπεύθυνος για κάθε 
υποχρέωση του Σωματείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συγκαλεί 
μαζί με τον Γενικό Γραμματέα το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. 
Εκπροσωπεί την Δ.Δ.Ε. στα διεθνή θεσμικά όργανα της TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL. 
 
β. Ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει τον 
Πρόεδρο σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του. 
 
γ. ο Γενικός Γραμματέας 
- Προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών της Δ.Δ.Ε. 
- Έχει την ευθύνη της τήρησης των βιβλίων, της αλληλογραφίας και του 
αρχείου. 
- Καταρτίζει την ημερησία διάταξη του Δ.Σ. 
- Καταρτίζει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τα οποία συνυπογράφει 
με τον Πρόεδρο και τα άλλα παρόντα μέλη. 
- Συμπράττει με τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του για την έγκυρη συμβατικά 
δέσμευση του Σωματείου. 
- Υπογράφει με τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του την αλληλογραφία του 
Σωματείου. 
- Ενημερώνει τον οικείο φάκελο του Πρωτοδικείου και παραλαμβάνει από το 
ταχυδρομείο τα κάθε είδους αντικείμενα και συστημένες επιστολές. 
δ. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για το ταμείο, καταθέτει τα διαθέσιμα σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς και διενεργεί κάθε είδους εισπράξεις στο όνομα 
του σωματείου με διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων, προβαίνει σε πληρωμές 
βάσει ενταλμάτων πληρωμής που υπογράφονται από αυτόν και τον Πρόεδρο 
ή τον Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15η. Τηρεί 



βιβλίο εσόδων και εξόδων κατάλληλα θεωρημένο για τη διαχείριση του 
οποίου ευθύνεται προσωπικά και παρουσιάζει τις οικονομικές εκθέσεις 
(ισολογισμό και προϋπολογισμό  του επομένου έτους) ενώπιον των αρμοδίων 
οργάνων του σωματείου. 
Οι αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς και η έκδοση επιταγών στο 
όνομα του Σωματείου γίνονται από τον Ταμία από κοινού με τον Πρόεδρο ή 
τον Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15η. Διατηρεί τα 
κάθε είδους δικαιολογητικά δοσοληψιών τουλάχιστον για μια πενταετία. 
ε. Οι αρμοδιότητες των λοιπών μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με απόφαση του 
ιδίου του Δ.Σ. 
 

Άρθρο 17ο : Βιβλία, Έγγραφα 
Το Δ.Σ. του Σωματείου τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: 
α. Μητρώο των μελών του που θα δείχνει με αύξοντα αριθμό το 
ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία εγγραφής ή διαγραφής κάθε μέλους. 
β. Πρακτικών συνεδριάσεων της Γ.Σ. των μελών. 
γ. Πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. 
δ. Εισπράξεων και πληρωμών στο οποίο θα γράφονται τακτικά και 
χρονολογικά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές. 
ε. Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων για 
τις λειτουργίες προγραμματισμού έργων – ενεργειών, σχεδιασμού και 
ωρίμανσης έργων – ενεργειών, διενέργειας διαγωνισμού, ανάθεσης και 
διαχείρισης σύμβασης για τις περιπτώσεις δημόσιων συμβάσεων, 
παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου έργου, οικονομικής 
διαχείρισης για τις Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία της Ε.Ε. Η έγκριση του Εγχειριδίου πραγματοποιείται με απόφαση του 
Δ.Σ., ενώ κάθε τροποποίηση / αλλαγή έκδοσης αυτού πρέπει να συνοδεύεται 
από απόφαση του Δ.Σ σε συνέχεια εισήγησης του Προέδρου. 
 
στ. Κανονισμό Προμηθειών  - Ανάθεσης Έργου για τον καθορισμό του τρόπου 
ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής μελετών, ερευνών και λοιπών 
υπηρεσιών, καθώς και προμηθειών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια 
εκπόνηση εργασιών και ο βέλτιστος τρόπος εκτέλεσης προμηθειών, με πλήρη 
συμμόρφωση προς την εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων 
συμβάσεων. -Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των διαδικασιών που 
ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό είναι: το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΔ-Ε, ο 
Πρόεδρος του ΔΣ, η Επιτροπή Διαγωνισμού, η Επιτροπή Παρακολούθησης – 
Παραλαβής και ο Επιβλέπων. -Ο Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση του 
ΔΣ κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης του Προέδρου. 
 
ζ. Και τυχόν άλλα βιβλία 
 
Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων 
και των βιβλίων. 
 

 
 



Άρθρο 18ο: Εξελεγκτική Επιτροπή 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλη 
και εκλέγεται ταυτόχρονα και για τον ίδιο χρόνο διαρκείας με τα άλλα μέλη 
του Δ.Σ. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει Πρόεδρο. 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τις οικονομικές διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. 
και του Ταμία και ειδικότερα αν αυτές συμφωνούν με το Νόμο, το 
Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Επίσης ερευνά αν οι πληρωμές και οι 
εισπράξεις έγιναν κανονικά και αν έχουν εξασφαλισθεί τα  κατάλληλα 
δικαιολογητικά. Δικαιούται να εξετάσει τα σχετικά με την οικονομική 
κατάσταση έγγραφα και βιβλία του Σωματείου και να ελέγχει το περιεχόμενο 
του Ταμείου. 
Στο τέλος του διαχειριστικού έτους συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του 
Δ.Σ. που την υπογράφει ο Πρόεδρος της και την υποβάλλει μέσω του Δ.Σ. στην 
Γ.Σ. 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλία πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται 
όλες οι σχετικές αποφάσεις της. 
 
 
 
   Άρθρο 19ο: Τροποποίηση Καταστατικού 
Το Καταστατικό τροποποιείται από την Καταστατική Γενική Συνέλευση μετά 
από πρόταση του Δ.Σ. Για την υποβολή πρότασης τροποποίησης του 
Καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία 2/3 των μελών του Δ.Σ. Οποιοδήποτε 
μέλος του Σωματείου μπορεί να απευθύνει εισήγηση προς το Δ.Σ. για πρόταση 
τροποποίησης του Καταστατικού. Για την τροποποίηση η Καταστατική Γ.Σ. 
θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 τουλάχιστον 
των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου. Η απόφαση για την 
τροποποίηση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. 
 
 
 

Άρθρο 20ο :Διάλυση-Εκκαθάριση Σωματείου 
1.Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. 
2.Για την διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία στην Γ.Σ. των 2/3 
τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των ¾ των 
παρόντων. 
3.Μετά την διάλυση του Σωματείου γίνεται  εκκαθάριση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Α.Κ. Μετά την εκκαθάριση για την τύχη της τυχόν 
εναπομένουσας περιουσίας  αποφασίζει το τελευταίο Δ.Σ., επιλέγοντας 
σωματεία με συναφές αντικείμενο με αυτό της Δ.Δ.Ε.» 

 
Άρθρο 21ο: Γενικές διατάξεις 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Όλα τα θέματα που δεν 
αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό αναλυτικά, ρυθμίζονται σύμφωνα με τον 



νόμο ή τον Εσωτερικό Κανονισμό του σωματείου από τα εξουσιοδοτημένα 
όργανα αυτού. 
 
 
   Άρθρο 22ο: Μεταβατικές διατάξεις 
 
Το παρόν καταστατικό είναι δυνατόν να υπογραφεί και διά πληρεξουσίου 
ειδικώς εξουσιοδοτημένου για τον σκοπό αυτό. 
Συνιστάται προσωρινό Δ.Σ. που έχει ως έργο να επιμεληθεί τις υποθέσεις της 
Δ.Δ.Ε. μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 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 8 
μήνες από την νόμιμη έγκριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού. 

Το προσωρινό Δ.Σ. εξουσιοδοτείται να προβεί σε τυχόν προσαρμογές του 
παρόντος που θα κρίνει αναγκαίες το αρμόδιο για την αναγνώριση του 
Σωματείου δικαστήριο. 


