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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι:  ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ 

ΆΡΘΡΟ 1ο    Επωνυμία 

Δια του παρόντος ιδρύεται σωματείο ελληνικού δικαίου με την επωνυμία 

«Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο», καλούμενο εφεξής 

«ΕΓΕΒΕ», αποδιδόμενη στη γαλλική γλώσσα «Chambre de Commerce et 

d’Industrie France-Grèce». 

ΆΡΘΡΟ 2ο    Εφαρμοστέο δίκαιο 

Το ΕΓΕΒΕ  υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. 

ΆΡΘΡΟ 3ο    Έδρα και παραρτήματα  

Η έδρα του ΕΓΕΒΕ είναι στην Αθήνα και διαθέτει παράρτημα για τη Βόρεια 

Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη. Το ΕΓΕΒΕ δύναται να ιδρύει και άλλα παραρτήματα 

στην Ελλάδα ή  στη Γαλλία.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ:  ΣΚΟΠΟΣ  

ΆΡΘΡΟ 4ο   Σκοπός 

Το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, που ιδρύεται δια 

του παρόντος καταστατικού, αποτελεί διάδοχο της ενώσεως προσώπων που 

ιδρύθηκε το 1885, αποδιδόμενης με το γαλλικό όρο «compagnie consulaire», 

της οποίας η επωνυμία ήταν « Γαλλικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ελλάδας ».  

Σκοπός του ΕΓΕΒΕ είναι η προώθηση των οικονομικών και εμπορικών 

σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, δυο χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το ΕΓΕΒΕ συμβάλλει στην ανάπτυξη της γαλλικής βιομηχανίας και 

εμπορίου στην Ελλάδα και αντίστοιχα της ελληνικής βιομηχανίας και εμπορίου 

στη Γαλλία.  

Το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο αποτελεί 

σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 

Τελεί υπό την εποπτεία των αρμόδιων γαλλικών αρχών. Οφείλει, επίσης, να 

τηρεί την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, που διέπει τα σωματεία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα διμερή Εμπορικά Επιμελητήρια.  

Συνεργάζεται με τις διπλωματικές αρχές αντιστοίχως, της Γαλλίας στην Ελλάδα 

και της Ελλάδας στη Γαλλία. Το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο συγκεντρώνει επιχειρήσεις και προσωπικότητες του 

επιχειρηματικού κόσμου, αντιπροσωπευτικές των οικονομικών συμφερόντων 
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στην Ελλάδα και στη Γαλλία, που επιθυμούν να διαθέτουν μια μόνιμη κοινή 

οργάνωση. 

Το ΕΓΕΒΕ ενισχύει τη γαλλική παρουσία στην Ελλάδα και την αντίστοιχη 

ελληνική παρουσία στη Γαλλία. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει την εικόνα της Γαλλίας στην 

Ελλάδα και της Ελλάδας στη Γαλλία αντίκειται στις βασικές αρχές του 

Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. 

Αποστολή του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των συναλλαγών μεταξύ Γαλλίας και 

Ελλάδας με τους ακόλουθους τρόπους: 

− Την εκπροσώπηση και την ενθάρρυνση ύπαρξης μιας επιχειρηματικής 

κοινότητας. 

− Την προώθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και της τεχνογνωσίας της 

Γαλλίας στην Ελλάδα και της Ελλάδας στη Γαλλία. 

− Τις υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων. 

Οι δραστηριότητες του ΕΓΕΒΕ συνίστανται κυρίως:  

1) Στη συγκέντρωση των επωφελέστερων πληροφοριών για τα συμφέροντα του 

γαλλο-ελληνικού εμπορίου και βιομηχανίας και την παροχή σχετικής 

ενημέρωσης στους ενδιαφερόμενους. 

2) Στη διερεύνηση και στη μελέτη των μέσων ανάπτυξης του εμπορίου και της 

βιομηχανίας της Γαλλίας στην Ελλάδα και της Ελλάδας στη Γαλλία.  

3) Στη γνωμοδότηση επί τελωνειακών και φορολογικών θεμάτων, μεταφορών 

και άλλων τομέων γενικού ενδιαφέροντος σχετικών με τις εμπορικές συνήθειες 

της χώρας.   

4) Στη συμμετοχή ή στην οργάνωση εκδηλώσεων και εμπορικών εκθέσεων στην 

Ελλάδα και στη Γαλλία. 

5) Στην οργάνωση αποστολών έρευνας και αναζήτησης οικονομικού χαρακτήρα 

στην Ελλάδα και τη Γαλλία. 

6) Στην οργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων στην Ελλάδα 

και στη Γαλλία.  

7) Στη φιλοξενία γαλλικών εταιρειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην 

Ελλάδα και ελληνικών εταιρειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Γαλλία.  

8) Στη φιλοξενία προσωπικού γαλλικών εταιρειών στην Ελλάδα και 

προσωπικού ελληνικών εταιρειών στη Γαλλία.   

9) Στη διενέργεια ερευνών αγοράς, κλαδικών και γενικών. 
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10) Στην εκπροσώπηση κάθε οργανισμού στην Ελλάδα ή στη Γαλλία που έχει 

παρόμοια ή συναφή συμφέροντα με το ΕΓΕΒΕ.  

Το ΕΓΕΒΕ μπορεί να εκδίδει και να διανέμει ενημερωτικά δελτία ή έντυπα, 

κατόπιν αποφάσεως  του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το ΕΓΕΒΕ, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να 

εκθέτει στους χώρους του, συλλογή από γαλλικά ή ελληνικά δημοσιεύματα- 

άρθρα, που δίνουν ή μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας και να θέτει στη διάθεση 

του κοινού δείγματα, διαφημιστικά έντυπα, καταλόγους, τρέχουσες τιμές κλπ., 

που έχουν αποσταλεί από γαλλικές ή ελληνικές επιχειρήσεις. 

Το ΕΓΕΒΕ, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να 

συνεργάζεται με άλλα Επιμελητήρια ή αντίστοιχους  οργανισμούς, εθνικούς, 

τοπικούς, κλαδικούς, διμερείς (μεταξύ της Ελλάδας και μιας ξένης χώρας) και 

να συμμετέχει σε ενώσεις, νομικές οντότητες ή ομοσπονδίες μεταξύ αυτών των 

οντοτήτων. 

ΆΡΘΡΟ 5ο   Εκπροσώπηση ενώπιον των Δικαστηρίων  

Το ΕΓΕΒΕ εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και των Δημόσιων Αρχών 

από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος, ένας εκ των 

Αντιπροέδρων αναπληρώνει τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, 

τον Πρόεδρο αναπληρώνει οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ:  ΠΟΡΟΙ  

ΆΡΘΡΟ 6ο    Κατηγορίες πόρων 

Για την εκπλήρωση των σκοπών του το ΕΓΕΒΕ έχει στη διάθεση του τους 

ακόλουθους πόρους: 

1) Τις συνδρομές των μελών του, τα ελάχιστα ποσά των οποίων καθορίζονται 

από το Δ.Σ. κατόπιν εισηγήσεως του Ταμία. Το Δ.Σ. γνωστοποιεί  στην αμέσως 

επόμενη της λήψης της απόφασης του, Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά 

αυτά. 

2) Τις δωρεές, τις παροχές, τα κληροδοτήματα και τις επιχορηγήσεις που  

διατίθενται ή παραχωρούνται στο ΕΓΕΒΕ. 

3) Τις συνδρομές και τα έσοδα από τη διάθεση του καταλόγου μελών καθώς και 

άλλων εκδόσεων, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. 

4) Τα ποσά από τις διαφημίσεις σε διάφορες εκδόσεις – δημοσιεύσεις του 

ΕΓΕΒΕ. 
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5) Τα έσοδα για  τη συμμετοχή/εγγραφή σε εκδηλώσεις και διάφορες εκθέσεις 

που οργανώνει το ΕΓΕΒΕ. 

6) Την καταβολή εξόδων για την παροχή πληροφοριών εμπορικού και 

βιομηχανικού χαρακτήρα ή υπηρεσιών σε μέλη ή μη, εφόσον γι’ αυτή την 

παροχή απαιτήθηκε δαπάνη.  

7) Τους τόκους από την τοποθέτηση των διαθεσίμων του ΕΓΕΒΕ. 

Οι πόροι τίθενται στη διάθεση του Δ.Σ., το οποίο τους διαχειρίζεται σύμφωνα 

με τις ανάγκες και προς όφελος του ΕΓΕΒΕ. 

ΆΡΘΡΟ 7ο    Διαχείριση των πόρων 

Ο Ταμίας ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο αναπληρωτής του, είναι 

υπεύθυνος για την τήρηση των οικονομικών του ΕΓΕΒΕ. Έχει δικαίωμα να 

διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές σύμφωνα με τις εντολές και τις γενικές ή 

ειδικές εξουσιοδοτήσεις του Προέδρου. 

Οι τραπεζικοί ή ταχυδρομικοί λογαριασμοί του ΕΓΕΒΕ στην Ελλάδα, στη 

Γαλλία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγονται ή 

κλείνονται με την κοινή υπογραφή δύο μελών του Δ.Σ. με απόφαση του. Η αρχή 

της διπλής υπογραφής ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη 

λειτουργία του Δ.Σ. και προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του. 

Τα εντάλματα πληρωμής υπογράφονται  είτε με κοινή υπογραφή από τον 

Πρόεδρο και τον Ταμία ή από τον αναπληρωτή του, ανάλογα με τα ποσά αυτών,  

είτε με απλή υπογραφή από τον Ταμία ή τον αναπληρωτή του. Το ποσό πέρα 

από το οποίο απαιτείται κοινή υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία ή του 

αναπληρωτή του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις 

που διέπουν τη λειτουργία του Δ.Σ. και προβλέπονται από τον εσωτερικό 

κανονισμό του. 

Ο Πρόεδρος, ο Ταμίας και ο αναπληρωτής του έχουν δικαίωμα να 

οπισθογραφούν με μόνη την υπογραφή τους, όλες τις επιταγές προς είσπραξη 

από το ΕΓΕΒΕ και να εισπράττουν όλα τα εντάλματα πληρωμής. 

Τα ποσά που εισπράττονται σε μετρητά πρέπει να κατατίθενται το ταχύτερο 

δυνατόν στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΓΕΒΕ. 

Το Δ.Σ. καταρτίζει στην αρχή κάθε έτους προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων 

της χρήσης – τον ετήσιο προϋπολογισμό – που αρχίζει την πρώτη (1η) 

Ιανουαρίου. 

Οι ελεγκτές και οι αναπληρωματικοί ελεγκτές, που είναι μέλη του ΕΓΕΒΕ, 

εκλέγονται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση για να ελέγξουν την ετήσια 
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οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. Υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στη 

Γενική Συνέλευση του επόμενου έτους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΜΕΛΗ  

ΆΡΘΡΟ 8ο   Κατηγορίες μελών 

Το ΕΓΕΒΕ αποτελείται από Τακτικά μέλη, Μέλη επί τιμή και Επίτιμα μέλη.  

Τακτικά μέλη: Μπορούν να γίνουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

διαμένουν ή έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή στη Γαλλία, που έχουν 

ελληνική, γαλλική ή υπηκοότητα τρίτης χώρας και ενδιαφέρονται για τις 

ελληνο-γαλλικές συναλλαγές. Η ιδιότητα του Τακτικού μέλους αποδίδεται στα 

μέλη που είναι ταμειακώς εν τάξει με τη συνδρομή τους, σύμφωνα με τους 

όρους του Άρθρου 9. 

Μέλη επί τιμή: Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα και ο Πρέσβης της 

Ελλάδας στη Γαλλία είναι αυτοδικαίως Μέλη επί τιμή του Ελληνογαλλικού 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και προεδρεύουν των 

συνεδριάσεων στις οποίες παρίστανται, κατόπιν προσκλήσεως, με 

συμβουλευτική ψήφο. 

Οι Γενικοί Πρόξενοι ή οι Πρόξενοι της Γαλλίας στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη καθώς και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Παρίσι είναι 

αυτοδικαίως Αντιπρόεδροι επί τιμή  του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Παρίστανται κατόπιν προσκλήσεως στις 

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με συμβουλευτική ψήφο. 

Οι Οικονομικοί και Εμπορικοί Σύμβουλοι της Γαλλίας στην Ελλάδα και της 

Ελλάδας στη Γαλλία είναι αυτοδικαίως Αντιπρόεδροι επί τιμή και παρίστανται 

κατόπιν προσκλήσεως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με 

συμβουλευτική ψήφο. 

Επίτιμος Πρόεδρος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος, Επίτιμο Μέλος: Πρόσωπο που 

προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στο ΕΓΕΒΕ, μπορεί να ανακηρυχθεί Επίτιμο 

Μέλος από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγηθεί στη Γενική 

Συνέλευση την ανακήρυξη σε Επίτιμο Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο, προσώπου που 

έχει προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στο Επιμελητήριο, υπό την ιδιότητα του 

Προέδρου ή Αντιπροέδρου αντιστοίχως. Οι Επίτιμοι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι ή 

τα Επίτιμα Μέλη παρίστανται κατόπιν προσκλήσεως στις συνεδριάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, αντιστοίχως, με 

συμβουλευτική ψήφο, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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Η ανακήρυξη των Επίτιμων Προέδρων, Αντιπροέδρων και  των Επίτιμων 

Μελών γίνεται κατόπιν πρότασης που υποβάλλεται από δύο τουλάχιστον μέλη 

του Δ.Σ. και πρέπει να εγκριθεί με απόφαση λαμβανόμενη με αυξημένη  

πλειοψηφία των τριών τετάρτων  (3/4) του αριθμού των μελών του. Η ιδιότητα 

του Επίτιμου Προέδρου, του Επίτιμου Αντιπροέδρου και του Επίτιμου Μέλους 

δύναται να τεθεί υπό αμφισβήτηση σύμφωνα με τους ίδιους όρους, κατόπιν 

πρότασης και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η ιδιότητα του Επίτιμου Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Επίτιμου Μέλους ισχύει  

από την ημέρα κύρωσης της εν λόγω ανακήρυξης από τη Γενική Συνέλευση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΕΓΓΡΑΦΗ –  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ  

ΆΡΘΡΟ 9ο   Έγγραφή μελών 

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος του ΕΓΕΒΕ 

πρέπει να απευθύνει γραπτή αίτηση στον Πρόεδρο, η οποία επέχει θέση 

δήλωσης αποδοχής των όρων του παρόντος καταστατικού. 

Ο Πρόεδρος είναι αρμόδιος να εγκρίνει τις αιτήσεις των υποψηφίων μελών. 

Θέτει στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τις αιτήσεις που κατά την 

εκτίμηση του πρέπει να απορριφθούν, ώστε να λάβει απόφαση επ’ αυτών. Ο 

Πρόεδρος ή το Δ.Σ. δύνανται να απαιτήσουν από το υποψήφιο μέλος 

οποιαδήποτε πληροφορία κρίνουν απαραίτητη σχετικά με τους τίτλους ή τα 

προσόντα του. Σε περίπτωση απορριπτικής αποφάσεως, το Δ.Σ. δεν έχει 

υποχρέωση να αναφέρει τους λόγους απορρίψεως της αιτήσεως.  

Η εγγραφή ισχύει από την εξόφληση της αντίστοιχης συνδρομής. 

ΆΡΘΡΟ 10ο   Υποχρεώσεις των μελών 

Τα μέλη υποχρεούνται να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων του 

ΕΓΕΒΕ. 

Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 6. Οι συνδρομές των μελών πρέπει να καταβάλλονται 

πριν τη λήξη του πρώτου εξαμήνου του έτους, εκτός αν υπάρχει ειδική 

εξαίρεση. Η εξόφληση της συνδρομής παρέχει το δικαίωμα απόλαυσης της 

ιδιότητας του μέλους του ΕΓΕΒΕ και των δικαιωμάτων που απορρέουν από 

αυτή. 

Σε περίπτωση εγγραφής νέων μελών, η συνδρομή καταβάλλεται κατά την 

εγγραφή. Αν η εγγραφή γίνει μετά την 30η Ιουνίου του έτους,  η  οφειλόμενη 

συνδρομή μειώνεται κατά το ήμισυ. 
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Τα Μέλη επί τιμή και τα Επίτιμα Μέλη  εξαιρούνται της υποχρέωσης 

καταβολής συνδρομής. 

ΆΡΘΡΟ 11ο   Δικαιώματα των μελών 

Τα μέλη έχουν τα δικαιώματα που τους παρέχει ο νόμος και το παρόν 

καταστατικό. Τα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές 

Συνελεύσεις εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει, ήτοι έχουν εξοφλήσει την ετήσια 

συνδρομή τους.  

Τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει, έχουν δικαίωμα επί όλων των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΓΕΒΕ, στη δημοσίευση των στοιχείων 

επικοινωνίας τους στον κατάλογο των μελών και στη συμμετοχή σε 

δραστηριότητες του ΕΓΕΒΕ, εφόσον αυτές προορίζονται αποκλειστικά για τα 

μέλη. 

ΆΡΘΡΟ 12ο    Παύση ιδιότητας μέλους 

Η ιδιότητα του μέλους του ΕΓΕΒΕ παύει με το θάνατο, τη διάλυση του νομικού 

προσώπου, την πτώχευση του μέλους και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικά 

διαπιστωμένη ότι επιφέρει παρόμοιες συνέπειες. 

Η παύση της ιδιότητας του μέλους του ΕΓΕΒΕ κατόπιν παραίτησης αυτού, 

πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στον Πρόεδρο πριν την 31η Δεκεμβρίου του 

έτους που προηγείται αυτού από το οποίο θα ισχύσει η παύση της ιδιότητας του 

μέλους.  Σε διαφορετική περίπτωση, θα οφείλεται η συνδρομή που αντιστοιχεί 

στο  έτος αυτό, πλην της περίπτωσης θανάτου ή άλλης περίπτωσης παύσης της 

ιδιότητας του μέλους μεταξύ αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη 

παράγραφο.  

ΆΡΘΡΟ 13ο    Αποβολή μέλους 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποβάλει ένα μέλος με απόφαση 

που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των μελών 

του, όταν η συμπεριφορά του θεωρείται ότι αντίκειται στα εμπορικά ήθη, ότι 

είναι επιζήμια για τα γαλλο-ελληνικά οικονομικά συμφέροντα  ή ότι είναι 

αντίθετη προς τα συμφέροντα του ΕΓΕΒΕ. Το μέλος αυτό μπορεί να κληθεί σε 

απολογία εφόσον το επιθυμεί.  

Η ιδιότητα του μέλους παύει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται απόφαση του Δ.Σ., 

σε περίπτωση μη καταβολής της ετήσιας συνδρομής επί δυο συνεχόμενα έτη. 

Τα μέλη αυτά επανακτούν την ιδιότητα τους, χωρίς αναδρομική ισχύ, μετά την 

εξόφληση των οφειλόμενων συνδρομών, το αργότερο έως το τέλος του 

δεύτερου έτους. Τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους, 

που μνημονεύονται στο άρθρο 11, αναστέλλονται σε περίπτωση καθυστέρησης 
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πέραν του ενός έτους της καταβολής της ετήσιας συνδρομής και επανέρχονται 

σε ισχύ μετά την εξόφληση των οφειλόμενων συνδρομών. 

Δεν μπορούν να είναι μέλη του ΕΓΕΒΕ και αποβάλλονται αυτομάτως από αυτό 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι καταδικασθέντες αμετακλήτως σε 

ποινή φυλακίσεως.  

Η αποβολή, η αναστολή ή η επαναφορά της ιδιότητας του μέλους, 

γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο από τον Πρόεδρο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΆΡΘΡΟ 14ο Γενικά 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Ελληνογαλλικού Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Οι νομίμως ληφθείσες αποφάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για το Δ.Σ. και τα μέλη του ΕΓΕΒΕ. 

Όλα τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική 

Συνέλευση. Τα νομικά πρόσωπα ασκούν το δικαίωμα ψήφου δια των νομίμων 

αντιπροσώπων τους. 

Τα μέλη δύναται να εκπροσωπηθούν με έγγραφη πληρεξουσιότητα την οποία θα 

φέρει ένα άλλο μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου. Ο μέγιστος αριθμός 

εξουσιοδοτήσεων που μπορεί να κατέχει ο πληρεξούσιος δεν μπορεί να υπερβεί 

τις πέντε (5), που δίνουν το δικαίωμα σε πέντε (5) ψήφους, οι οποίες 

προστίθενται στη δικιά του ψήφο. 

Για κάθε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τα έγγραφα πληρεξουσιότητας 

πρέπει να κατατίθενται στη γραμματεία του ΕΓΕΒΕ πριν την έναρξη της 

Γενικής Συνέλευσης. 

Οι Γενικές Συνελεύσεις συνέρχονται στην έδρα του Επιμελητηρίου στην Αθήνα 

ή σε άλλο τόπο ή μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., που 

γνωστοποιείται στην πρόσκληση για σύγκληση. Προτεραιότητα δίνεται στις 

συνεδριάσεις δια ζώσης. 

ΆΡΘΡΟ 15ο   Τακτική Γενική Συνέλευση 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου συνεδριάζει κάθε χρόνο εντός του πρώτου 

εξαμήνου του έτους μετά τη λήξη του διαχειριστικού έτους, εκτός αν 

συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, για τις οποίες θα γίνεται ενημέρωση των 

μελών. 
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Η ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα θέματα: 

1- Έκθεση πεπραγμένων του λήξαντος διαχειριστικού έτους. 

2- Οικονομική έκθεση του Ταμία περί των εξόδων και εσόδων του ΕΓΕΒΕ κατά 

το λήξαν διαχειριστικό έτος και περί του προϋπολογισμού του τρέχοντος  

έτους. 

3- Έκθεση των ελεγκτών. 

4- Απαλλαγή από τη Γενική Συνέλευση του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 

5- Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών. 

6- Εκλογή μελών του Δ.Σ., όταν απαιτείται, και ψηφολεκτών. 

ΆΡΘΡΟ 16ο Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση εντός τριών (3) εβδομάδων, εφόσον το ζητήσει εγγράφως το ένα 

πέμπτο (1/5) των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών. Στην εν λόγω 

αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

ΆΡΘΡΟ 17ο Διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων 

Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η 

πρόσκληση πρέπει να περιέχει την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο διεξαγωγής  

και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη 

τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία 

διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση αποστέλλεται με κάθε 

κατάλληλο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν η 

Γενική Συνέλευση διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης, οι όροι διεξαγωγής και  

ψηφοφορίας  αναφέρονται στην πρόσκληση και προσαρμόζονται ανάλογα 

σύμφωνα με τον τρόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το 

ένα τρίτο (1/3) των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών. Τα νομικά 

πρόσωπα οφείλουν να ορίζουν εγγράφως  τον εκπρόσωπο τους. 

Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, συγκαλείται το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε 

(15) ημέρες επαναληπτική Γενική Συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη. Οι  

αποφάσεις που λαμβάνονται από την επαναληπτική Γενική Συνέλευση είναι 

έγκυρες ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων 
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μελών. Η πρόσκληση μπορεί να είναι η ίδια για την πρώτη και την 

επαναληπτική συνέλευση, σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας κατά την πρώτη. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος του, ένας 

εκ των Αντιπροέδρων, κατά σειρά αρχαιότητας ή σε περίπτωση κωλύματος 

τους, το μεγαλύτερο στην ηλικία παριστάμενο μέλος του Δ.Σ. αναλαμβάνει 

προσωρινά την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης και αν σχηματιστεί απαρτία, 

κηρύσσει την έναρξη της Συνέλευσης και εκκινεί της εργασίες της σύμφωνα με 

την ημερήσια διάταξη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εκλέγει δια 

ανατάσεως των χειρών το Προεδρείο της Συνέλευσης, που αποτελείται από τον  

Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των 

παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών.  

Ο Γραμματέας της συνεδρίασης συντάσσει τα πρακτικά της διεξαγωγής της 

Γενικής Συνέλευσης, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον 

Γραμματέα της Συνέλευσης. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων  

καταχωρούνται στα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων του ΕΓΕΒΕ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΆΡΘΡΟ 18ο    Εκλογή και σύνθεση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη φυσικά πρόσωπα, τα οποία 

μπορεί να είναι μέλη του ΕΓΕΒΕ φυσικά πρόσωπα ασκούντα επαγγελματική 

δραστηριότητα ή εκπρόσωποι εταιρειών μελών του ΕΓΕΒΕ. Από αυτά, 

τουλάχιστον πέντε (5) πρέπει να εκπροσωπούν γαλλικά συμφέροντα και πέντε 

(5) ελληνικά συμφέροντα. Ελλείψει υποψηφίων με αυτές τις ιδιότητες, οι θέσεις 

καλύπτονται από μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας. Σε 

περίπτωση κατά την οποία μέλος του Δ.Σ., εκπρόσωπος εταιρείας μέλους του 

ΕΓΕΒΕ, παύσει κατά τη διάρκεια της θητείας του να έχει την ιδιότητα του 

εκπροσώπου της εταιρείας, εφόσον δεν είναι ο ίδιος μέλος του ΕΓΕΒΕ, παύει 

και η ιδιότητα του ως μέλος του Δ.Σ. και αντικαθίσταται κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 22 του καταστατικού.   

Η γλώσσα εργασίας του Δ.Σ. που προτιμάται, είναι κατά προτεραιότητα η 

γαλλική. 

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορούν να επανεκλεγούν 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. 

Δύο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπεται να έχουν την έδρα 

τους ή την κύρια επαγγελματική τους εγκατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα. 

http://www.ccifhel.org.gr/


 

6, rue Akadimias •106 71 ATHENES • Tél.: 210.36.25.516-545  Fax : 210.36.38.106 • www.ccifhel.org.gr •  
Courriel: ccifhel@ccifhel.org.gr 

43, rue El. Vénizelou • 546 24 THESSALONIQUE • Tél. : 2310.24.12.16, 2310.23.57.16 • Fax : 2310.22.02.16 

13 

Ελλείψει υποψηφίων, εφόσον μία ή και οι δύο αυτές θέσεις μελών Δ.Σ. δεν 

μπορούν να καλυφθούν, οι θέσεις καλύπτονται από μέλη που πληρούν τις 

προϋποθέσεις εκλογιμότητας χωρίς άλλη προϋπόθεση. 

Μόνο τα μέλη του ΕΓΕΒΕ που διαμένουν στην Ελλάδα είναι επιλέξιμα για την 

εκλογή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα  μέλη του Δ.Σ. ασκούν 

τις καθήκοντα τους αμισθί. 

Δύο ομόρρυθμοι εταίροι ή δύο στελέχη της ίδιας εταιρείας δεν μπορούν 

ταυτόχρονα να συμμετέχουν στο Δ.Σ. ή να εκλέγονται ελεγκτές για το ίδιο 

διαχειριστικό έτος. 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στον Διευθυντή του ΕΓΕΒΕ πέντε 

(5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής 

Συνέλευσης. 

Η εκλογή διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία. Της εκλογής προΐσταται 

εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και από 

δύο μέλη που εκλέγονται δια ανατάσεως των χειρών από τη Γενική Συνέλευση.  

Ο Γραμματέας της Συνέλευσης εκτελεί επίσης χρέη Γραμματέα της εφορευτικής 

επιτροπής. Τα μέλη που είναι υποψήφια για το Δ.Σ. δεν μπορούν να εκλεγούν 

μέλη της εφορευτικής επιτροπής. 

ΆΡΘΡΟ 19ο    Συγκρότηση 

Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τρεις Αντιπροέδρους, ένα Γενικό 

Γραμματέα, ένα Ταμία, ένα Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ένα Αναπληρωτή 

Ταμία και τέσσερις Συμβούλους. Μετά την εκλογή του από την Γενική 

Συνέλευση και το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την εκλογή 

αυτή, το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον 

Πρόεδρο, απαραιτήτως γαλλόφωνο, τρεις Αντιπροέδρους, εκ των οποίων ο ένας 

τουλάχιστον να έχει την έδρα ή την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του 

στη Βόρεια Ελλάδα, εάν υπάρχει τέτοιο μέλος στο Δ.Σ. σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 18, ένα Γενικό Γραμματέα, ένα Ταμία, ένα Αναπληρωτή 

Γενικό Γραμματέα και ένα Αναπληρωτή Ταμία.  

Το αξίωμα του Προέδρου δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις (3) θητείες, οι οποίες 

δεν μπορούν να είναι διαδοχικές.  

Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και γενικά 

προΐσταται των εργασιών  του Δ.Σ.  

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, των συνεδριάσεων του 

Δ.Σ. προεδρεύει ένας από τους Αντιπροέδρους, με σειρά πρωτοκαθεδρίας, ή σε 

περίπτωση κωλύματος ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζει ο Πρόεδρος. 

http://www.ccifhel.org.gr/
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ΆΡΘΡΟ 20ο   Αρμοδιότητες  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου είναι το όργανο που διοικεί και εκπροσωπεί το ΕΓΕΒΕ έναντι 

των μελών του και τρίτων. 

Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος ένας από τους Αντιπροέδρους κατά 

σειρά πρωτοκαθεδρίας έχει την εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το Δ.Σ. έναντι 

τρίτων. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που το εκπροσωπεί μπορεί να 

εξουσιοδοτήσει ένα άλλο μέλος του Δ.Σ. του ΕΓΕΒΕ να τον εκπροσωπήσει για 

μια συγκεκριμένη υπόθεση. 

Επιφυλασσομένων άλλων υποχρεώσεων ή καθηκόντων που απορρέουν από το 

Νόμο ή το παρόν καταστατικό, οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι οι ακόλουθες: 

1) Να υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων και οικονομική έκθεση στη Γενική 

Συνέλευση. 

2) Να αποφασίζει για την εγγραφή ή αποβολή μελών.  

3) Να προτείνει  επίτιμα μέλη προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.  

4) Να καθορίζει το ύψος των ετησίων συνδρομών. 

5) Να καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΕΓΕΒΕ. 

6) Να διαχειρίζεται την περιουσιακά στοιχεία του ΕΓΕΒΕ 

7) Να ιδρύει νέα παραρτήματα στην Ελλάδα και στη Γαλλία. 

Οποιοδήποτε θέμα άπτεται των συμφερόντων του ΕΓΕΒΕ, της λειτουργίας του 

και των σχέσεων μεταξύ των μελών του Δ.Σ., υπόκειται, ανάλογα με την 

περίπτωση, στην αρμοδιότητα του Προέδρου ή ενός των Αντιπροέδρων, του 

Γενικού Γραμματέα ή του Ταμία ή των αναπληρωτών τους. Κάθε μέλος του 

Δ.Σ. μπορεί να θέσει υπ’ όψη του Προέδρου οποιοδήποτε ζήτημα του ΕΓΕΒΕ ή 

του Δ.Σ. Αυτός θα επιληφθεί με τη συνδρομή ενός ή περισσοτέρων μελών του 

Δ.Σ. 

ΆΡΘΡΟ 21ο    Λειτουργία 

Η πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. πρέπει να περιέχει την ημερομηνία, την 

ώρα, τον τόπο και τη διεύθυνση της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αποστέλλεται τρεις (3) μέρες τουλάχιστον 

πριν από τη συνεδρίαση, πλην περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης, με κάθε 

κατάλληλο μέσο συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή η 

πρόσκληση θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες γι’ αυτό το σκοπό. 

http://www.ccifhel.org.gr/
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Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ένας εκ των 

Αντιπροέδρων υποχρεούται να συγκαλεί το Δ.Σ. τουλάχιστον μια φορά το μήνα 

ή και τακτικότερα σε περίπτωση που ανακύπτουν σοβαρά θέματα προς εξέταση. 

Ο Πρόεδρος μπορεί να συμβουλεύεται τα μέλη του Δ.Σ. για τη διεκπεραίωση 

των τρεχουσών υποθέσεων. 

Τα μέλη του Δ.Σ. παρίστανται αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις. Σε περίπτωση 

κωλύματος, ένα μέλος του Δ.Σ. μπορεί να εξουσιοδοτεί εγγράφως ένα άλλο 

μέλος να το εκπροσωπήσει στη συνεδρίαση. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να 

αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέλος του Δ.Σ. Οι εξουσιοδοτήσεις δεν θα 

λαμβάνονται υπ’ όψη για τον υπολογισμό της απαρτίας της συνεδριάσεως. Σε 

περίπτωση ψηφοφορίας, ένα μέλος που είναι παρόν και έχει την εξουσιοδότηση 

απόντος μέλους, μπορεί να ψηφίσει για το  απόν μέλος που αντιπροσωπεύει.  

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και  μπορεί να συνεδριάσει όταν παρίστανται 

τουλάχιστον έξι (6) μέλη αυτού. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή 

πλειοψηφία των παρόντων μελών του εκτός εάν το καταστατικό ή ο νόμος 

ορίζουν διαφορετικά. Η ψήφος του Προέδρου της συνεδρίασης υπερισχύει.   

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά για κάθε συνεδρίαση. Τα 

πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση και 

καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.  

Το Δ.Σ. καταρτίζει το ίδιο τον εσωτερικό του κανονισμό. 

Κάθε έγγραφο που θα δεσμεύει το ΕΓΕΒΕ θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή 

εν απουσία του, με διπλή υπογραφή, από ένα Αντιπρόεδρο υποχρεωτικά και από 

τον Γενικό Γραμματέα ή εν απουσία του από τον Ταμία ή από ένα άλλο μέλος 

του Δ.Σ. Ωστόσο για τη διεκπεραίωση των τρεχουσών διοικητικής φύσεως 

υποθέσεων και σύμφωνα με τους όρους του εσωτερικού του κανονισμού και 

υπό την ευθύνη του, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αναθέτει την υπογραφή αυτή 

στον Διευθυντή του. 

ΆΡΘΡΟ 22ο    Κένωση θέσεως και αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.   

Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ενός εκ των μελών του, το Δ.Σ. μπορεί να 

διορίσει έναν αντικαταστάτη μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 18. Σε αυτή την περίπτωση, η υποψηφιότητα 

υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση. 

Σε περίπτωση κένωσης πλέον των τεσσάρων (4) θέσεων μελών, το Δ.Σ. πρέπει 

να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός εξήντα (60) ημερών από την κένωση 

των θέσεων προκειμένω να προβεί στην αντικατάσταση και τη συμπλήρωση του 

Δ.Σ., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 18, με νέα μέλη, των οποίων η 

θητεία λήγει με το τέλος της θητείας αυτών που αντικαθιστούν.  

http://www.ccifhel.org.gr/
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ΆΡΘΡΟ 23ο    Συμβουλευτική Επιτροπή 

Το Δ.Σ., εντός μηνός από την εκλογή του, ορίζει δώδεκα (12) μέλη το μέγιστο 

(εκτός των μελών του Δ.Σ.) που θα έχουν το τίτλο του Συμβούλου και θα 

συγκροτήσουν μια Συμβουλευτική Επιτροπή με θητεία ενός έτους, που θα 

μπορεί να ανανεωθεί.  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο μετά 

από πρόσκληση του Δ.Σ. για να συμμετάσχει στις εργασίες του με 

συμβουλευτική ψήφο και να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του ΕΓΕΒΕ. 

Η σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής θα πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτική των τομέων δραστηριοτήτων των μελών του ΕΓΕΒΕ. 

ΆΡΘΡΟ 24ο    Επιτροπές  

Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη δημιουργία επιτροπών σύμφωνα με τις 

ανάγκες του Επιμελητηρίου και τις αποστολές προς ανάθεση. Οι επιτροπές 

μπορεί να είναι μόνιμες ή προσωρινές. Αποσκοπούν στην εξέταση ορισμένων 

θεμάτων που ενδιαφέρουν το Δ.Σ. αλλά δεν απαιτούν την συμμετοχή όλων των 

μελών του σε κάθε στάδιο προετοιμασίας ή απαιτούν ιδιαίτερη προετοιμασία 

προκειμένου να συζητηθούν, να εγκριθούν ή να επικυρωθούν από το Δ.Σ. Τα 

μέλη των εν λόγων επιτροπών, τα οποία δύναται να μην είναι μέλη του Δ.Σ., 

ορίζονται από το Δ.Σ. Οι διαδικασίες δημιουργίας και λειτουργίας των 

επιτροπών καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από πρόταση των μελών 

που είναι υπεύθυνα για τις εν λόγω επιτροπές. 

ΆΡΘΡΟ 25ο    Διαχειριστικό Έτος 

Tο διαχειριστικό έτος του Επιμελητηρίου ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. 

ΆΡΘΡΟ 26ο    Ελεγκτές 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο 

αναπληρωματικούς ελεγκτές. Τα καθήκοντα τους συνίστανται στον έλεγχο των 

βιβλίων και των λογιστικών εγγράφων του ΕΓΕΒΕ και γενικά στη διαχείριση 

του Δ.Σ. και στον ετήσιο οικονομικό απολογισμό/έκθεση του ΕΓΕΒΕ. 

Μετά τον έλεγχο της διαχείρισης του ΕΓΕΒΕ, οι ελεγκτές συντάσσουν έκθεση, 

η οποία ανακοινώνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

-  ΔΙΑΛΥΣΗ  

ΑΡΘΡΟ 27ο    Σύγκληση γενικής συνέλευσης, απαρτία-αυξημένη πλειοψηφία 

http://www.ccifhel.org.gr/
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Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση του ΕΓΕΒΕ ανήκουν στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 

Οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του καταστατικού, προερχόμενη από 

μέλος του ΕΓΕΒΕ θα πρέπει να υποβληθεί πριν την 31η  Δεκεμβρίου του έτους 

στον Πρόεδρο του ΕΓΕΒΕ, ο οποίος θα παραπέμψει το θέμα στο Δ.Σ., 

προκειμένου να αποφασίσει εάν θα συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το 

Δ.Σ. μπορεί επίσης να προτείνει οποτεδήποτε στη Γενική Συνέλευση την 

τροποποίηση του καταστατικού. 

Η Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης τροποποίηση του 

καταστατικού ή διάλυση του ΕΓΕΒΕ συγκαλείται μόνο με απόφαση του Δ.Σ. με 

πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των μελών του. Μία τέτοια Γενική Συνέλευση 

μπορεί επίσης να συγκληθεί από το Δ.Σ. εάν το ζητήσει εγγράφως τουλάχιστον 

το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς εντάξει μελών του Επιμελητηρίου. Σε αυτή 

την τελευταία περίπτωση, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική 

Συνέλευση το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων. Στις άλλες 

περιπτώσεις, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός των προθεσμιών που 

προβλέπονται στο άρθρο 17. Δεν αποκλείεται η ίδια Συνέλευση να λαμβάνει 

αποφάσεις σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον υπάρχει η 

απαρτία και η πλειοψηφία γι’ αυτές τις αποφάσεις, που προβλέπονται στο παρόν 

άρθρο.  

Η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για την τροποποίηση του καταστατικού ή 

τη λύση του ΕΓΕΒΕ, βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται 

τουλάχιστον το ήμισυ των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών. Η 

απόφαση περί τροποποιήσεως του καταστατικού ή περί διαλύσεως του ΕΓΕΒΕ 

λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων ή 

αντιπροσωπευόμενων και ταμειακώς εντάξει μελών.  

Σε περίπτωση διάλυσης, τα διαθέσιμα κεφάλαια θα περιέλθουν στη Γαλλική 

Πρεσβεία στην Ελλάδα, η οποία θα τα διαθέσει υπέρ ενός φιλανθρωπικού έργου 

στην Ελλάδα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
 

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από εννέα (IX) κεφάλαια που 

περιλαμβάνουν συνολικά είκοσι επτά (27) άρθρα. Εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και 

στο σύνολό του από την Καταστατική Συνέλευση της 27ης Ιανουαρίου 1999 και 

τροποποιήθηκε από αυτή της 27ης Απριλίου 2021. Το καταστατικό θα ισχύει 

από τη δημοσίευση του στα τηρούμενα βιβλία του αρμόδιου δικαστηρίου. 

Αθήνα,  27 Απριλίου 2021 
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