
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΣΧΕ∆ΙΟ 

( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την 

Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) 
 

Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» 

 

Ι.  ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ 

Άρθρο 1ο  

Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» 

(ΣΕΠΟΧ) 

 

Άρθρο 2ο  

1. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. 

2. Ο Σύλλογος µπορεί να ιδρύει παραρτήµατα και σε άλλες πόλεις. Η λειτουργία των 

παραρτηµάτων και η σχέση τους µε την κεντρική διοίκηση του Συλλόγου διέπονται από 

εσωτερικό κανονισµό. 

 

Άρθρο 3ο  

Σκοποί του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών είναι:  

α) Η ανάπτυξη στη χώρα µας του πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού.  

β) Η ενηµέρωση της Πολιτείας και του κοινού ως προς το αντικείµενο, τους στόχους, τις µεθόδους 

και τον κοινωνικό ρόλο της πολεοδοµίας και της χωροταξίας. 

γ) Η κατοχύρωση του επαγγέλµατος του πολεοδόµου και χωροτάκτη και η βελτίωση των 

συνθηκών άσκησής του στους τοµείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της µελέτης και της 

εφαρµογής. 

δ) Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών µε συλλόγους και οργανισµούς του εσωτερικού 

και του εξωτερικού σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. 

ε) Η προώθηση της αντίληψης της ολοκληρωµένης διαχείρισης του χώρου µε σεβασµό των αρχών  

της βιώσιµης-αειφόρου ανάπτυξης 

 στ) Η διατύπωση και προβολή τεκµηριωµένων προτάσεων και θέσεων για σηµαντικά θέµατα 

πολεοδοµίας και χωροταξίας , καθώς και για αντίστοιχα θέµατα διαχείρισης και προστασίας 

περιβάλλοντος που συνδέονται µε την άσκηση και εφαρµογή της πολεοδοµικής και χωροταξικής  

πολιτικής 

ζ) Η σύνταξη εισηγήσεων, προτάσεων και γνωµοδοτήσεων για την κατάρτιση και εφαρµογή 

αποτελεσµατικών πολιτικών στους τοµείς της πολεοδοµίας, της χωροταξίας και της διαχείρισης του 

περιβάλλοντος. 
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ΙΙ.  ΜΕΛΗ 

Άρθρο 4ο  

1.  Τα µέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα. 

2.  ∆ικαίωµα εγγραφής ως τακτικά µέλη του Συλλόγου έχουν καταρχήν: 

α)  Έλληνες που κατέχουν από αναγνωρισµένη στη χώρα της σχολή πανεπιστηµιακής στάθµης 

δίπλωµα βασικών σπουδών (διάρκειας τεσσάρων τουλάχιστον ετών) ή τίτλο µε µεταπτυχιακών 

σπουδών επιπέδου MASTER ή διδακτορικό δίπλωµα στην πολεοδοµία ή τη χωροταξία, εφόσον 

διαθέτουν αποδεδειγµένα τριετή τουλάχιστον και ουσιαστική εµπειρία στο επάγγελµα µετά την 

απόκτηση του τίτλου σπουδών. 

β) Έλληνες διπλωµατούχοι  επιστήµονες κλάδων συναφών προς την πολεοδοµία ή τη χωροταξία, 

που διαθέτουν αποδεδειγµένα οκταετή τουλάχιστον ουσιαστική εµπειρία στην πολεοδοµία ή και 

την χωροταξία. Τα κριτήρια που πιστοποιούν τη συνάφεια των κλάδων καθώς και την εµπειρία των 

υποψηφίων της κατηγορίας αυτής εξειδικεύονται στον εσωτερικό κανονισµό του Συλλόγου, ο 

οποίος, για την απόδειξη της ουσιαστικής εµπειρίας των υποψηφίων, µπορεί και να προβλέπει 

ελάχιστο χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο της οκταετίας, όχι όµως µεγαλύτερο της δωδεκαετίας. Για 

την αποδοχή της υποψηφιότητας, θα συνεκτιµάται επιπλέον κατά πόσον η συνολική 

δραστηριότητα των υποψηφίων έχει συµβάλει στην προώθηση των καταστατικών σκοπών του 

Συλλόγου. 

γ) Έλληνες επιστήµονες που διαθέτουν σηµαντικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο ή εκτεταµένο 

και αναγνωρισµένο επαγγελµατικό έργο, ή συνδυασµό των παραπάνω,  σε τοµείς συναφείς προς 

την πολεοδοµία ή τη χωροταξία. Τα κριτήρια που πιστοποιούν τα προσόντα των υποψηφίων της 

κατηγορίας αυτής προσδιορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό του Συλλόγου. Για την αποδοχή της 

υποψηφιότητας, θα συνεκτιµάται επιπλέον κατά πόσο το συνολικό έργο των υποψηφίων έχει 

συµβάλει ή µπορεί να συµβάλει στην προώθηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου. 

δ) Αλλοδαποί επιστήµονες, που διαµένουν µόνιµα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους 

τοµείς της πολεοδοµίας και χωροταξίας, εφόσον πληρούν τα απαιτούµενα από το καταστατικό για 

τους Έλληνες οµολόγους τους προσόντα.   

3. Επίτιµα µέλη του Συλλόγου µπορούν να γίνουν Έλληνες ή αλλοδαποί που έχουν συµβάλλει 

σηµαντικά στην ανάπτυξη και την εφαρµογή της πολεοδοµίας και της χωροταξίας ή έχουν 

προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο. Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν το δικαίωµα του 

εκλέγειν ή εκλέγεσθαι, αλλά µπορούν να µετάσχουν ισότιµα σε όλες τις άλλες δραστηριότητες του 

Συλλόγου. 

4.  Τα τακτικά µέλη του Συλλόγου εγγράφονται έπειτα από αίτησή τους προς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία, και εφόσον αυτή 

γίνει αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση. Για την κατηγορία δ της παραγράφου 2 του παρόντος, 

θέση αιτήσεως µπορεί να έχει έγγραφη πρόταση τριών τουλάχιστον τακτικών µελών. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να φέρει προς συζήτηση σε κάθε τακτική Γενική 

Συνέλευση τις αιτήσεις ή προτάσεις που του έχουν υποβληθεί 30 ηµέρες πριν από τη σύγκλησή 

της, µαζί µε σχετική εισήγηση που θα έχει συνταχθεί από το ίδιο ή από αιρετή γνωµοδοτική 

επιτροπή, αποτελούµενη από τακτικά µέλη. Η εγγραφή τακτικών µελών αποφασίζεται από τη 
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Γενική Συνέλευση µε απλή πλειοψηφία, εκτός αν πρόκειται για υποψηφίους της κατηγορίας γ της 

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οπότε απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων.   

5. Η εγγραφή επίτιµων µελών αποφασίζεται και πάλι από τη Γενική Συνέλευση έπειτα από πρόταση 

τριών τουλάχιστον τακτικών µελών που θα έχει υποβληθεί εγγράφως στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

30 ηµέρες πριν από τη σύγκλησή της. 

6. ∆όκιµα µέλη του Συλλόγου µπορούν να γίνουν επιστήµονες της περιπτώσεως α της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει την απαιτούµενη από τις διατάξεις της ιδίας 

ως άνω περιπτώσεως τριετή εµπειρία στο επάγγελµα µετά την απόκτηση του βασικού ή 

µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Τα δόκιµα µέλη δεν έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν ή 

εκλέγεσθαι, αλλά µπορούν να µετέχουν ισότιµα σε όλες τις άλλες δραστηριότητες του Συλλόγου. 

Τα δόκιµα µέλη του Συλλόγου εγγράφονται έπειτα από αίτησή τους προς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, που συνοδεύεται από τους απαραίτητους τίτλους σπουδών και λοιπά στοιχεία, και 

µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία.  

 

Άρθρο 5ο  

1.  Οι σκοποί του Συλλόγου πραγµατοποιούνται µε την ενεργό συµµετοχή των µελών στις 

δραστηριότητές του, γι’ αυτό και τα µέλη του είναι υποχρεωµένα, στο µέτρο των δυνατοτήτων 

τους, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς το Σύλλογο. 

2.  Με εσωτερικό κανονισµό, που καταρτίζεται από το ∆.Σ. και εγκρίνεται από τη Γενική 

Συνέλευση του Συλλόγου, ρυθµίζονται τα θέµατα διάρθρωσης και λειτουργίας του Συλλόγου και 

ιδίως η σύσταση και λειτουργία οποιασδήποτε επιτροπής, τµήµατος ή οµάδας εργασίας, ο τρόπος 

συνεργασίας µε συναφείς ή οµοειδείς συλλόγους του εξωτερικού και εσωτερικού, τα προσόντα που 

απαιτούνται κατά περίπτωση για την εγγραφή νέων µελών, καθώς και κάθε άλλο θέµα η ρύθµιση 

του οποίου παραπέµπεται ρητά  στον εσωτερικό κανονισµό  από το παρόν καταστατικό 

 

Άρθρο 6ο  

1.  Κάθε µέλος του Συλλόγου έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στις εν γένει εκδηλώσεις του. 

2.  ∆ικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και δικαίωµα εκλέγεσθαι στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο έχουν τα τακτικά µέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις 

τους προς το Σύλλογο. 

 

Άρθρο 7ο  

1. Κάθε µέλος του Συλλόγου έχει δικαίωµα να αποχωρήσει οποτεδήποτε υποβάλλοντας έγγραφη 

παραίτηση.  Μέλος του Συλλόγου το οποίο αποχώρησε οικειοθελώς, έχει δικαίωµα επανεγγραφής, 

κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων που διέπουν την εγγραφή νέων µελών, εφόσον προτείνεται 

εγγράφως από πέντε τουλάχιστον τακτικά µέλη.  

2. Μέλος που επιδεικνύει διαγωγή ασυµβίβαστη µε τους σκοπούς του Συλλόγου ή ηθικά απαράδεκτη 

διαγράφεται µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ή δέκα τουλάχιστον τακτικών µελών.  
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3. Μέλος που δεν έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο για χρονικό 

διάστηµα πλέον των πέντε ετών ή που απέχει αναιτιολόγητα από τις εν γένει δραστηριότητες του 

Συλλόγου για το ίδιο χρονικό διάστηµα, µπορεί να διαγραφεί µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Της προτάσεως 

προηγείται αποστολή ειδικής πρόσκλησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς το µέλος, µε την 

οποία παρέχεται προς αυτό εύλογη προθεσµία για την εκπλήρωση των οικονοµικών του 

υποχρεώσεων ή για την έκθεση των λόγων µη συµµετοχής του στις δραστηριότητες του 

Συλλόγου. Η περί διαγραφής πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εισάγεται στη Γενική 

Συνέλευση προς ψηφοφορία µόνον µετά την άπρακτη εκπνοή της τασσοµένης στην 

προαναφερόµενη ειδική πρόσκληση προθεσµίας.  

 

Άρθρο 8ο  

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως για την εγγραφή νέων µελών, τακτικών ή επίτιµων, ή και 

για τη διαγραφή παλαιών λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. 

 

ΙΙΙ. ΠΟΡΟΙ  

 

Άρθρο 9ο  

Πόροι του συλλόγου είναι οι συνδροµές των µελών του, που καθορίζονται µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι τυχόν δωρεές των µελών ή τρίτων, τα έσοδα από τις δραστηριότητες 

του Συλλόγου, όπως και κάθε άλλο έσοδο για το οποίο θα αποφάσιζε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

 

ΙV. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 

Άρθρο 10ο  

1. Ο Σύλλογος διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική 

Συνέλευση των µελών του Συλλόγου κάθε δύο χρόνια.  

2. Η εκλογή πραγµατοποιείται τον τελευταίο ή προτελευταίο µήνα κάθε δεύτερου ηµερολογιακού 

έτους και η θητεία του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου 

έτους και διαρκεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του µεθεπόµενου της εκλογής έτους. 

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα και 

Ταµία 

4. Κάθε κενό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που δηµιουργείται κατά την διάρκεια της θητείας του 

συµπληρώνεται από τη σειρά των επιλαχόντων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5. Η Γενική συνέλευση των µελών του Συλλόγου, ταυτόχρονα µε την εκλογή ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, εκλέγει Τριµελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την 

οικονοµική δραστηριότητα του Συλλόγου, τα έσοδα και τις δαπάνες του, και συντάσσει προς την 

Τακτική Γενική Συνέλευση ιδιαίτερη Έκθεση Ελέγχου για την έγκριση της λογοδοσίας του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 4



6. Ο Σύλλογος εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρό του. Σε περίπτωση απουσίας 

ή κωλύµατός του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου.   

 

Άρθρο 11ο  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µια φορά το µήνα και έκτακτα όταν το συγκαλέσει 

ο Πρόεδρος ή τέσσερα τουλάχιστον µέλη του. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία 

όταν είναι παρόντα τέσσερα µέλη του. Οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 

παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.  

 

 

V. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 

Άρθρο 12ο  

1.  Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέµα 

που σχετίζεται µε αυτόν. 

2.  Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από όλα τα ταµειακά εντάξει µέλη του Συλλόγου και 

συνέρχεται τακτικά µια φορά το χρόνο, και µάλιστα τους δύο τελευταίους µήνες κάθε 

ηµερολογιακού έτους. Έκτακτα συνέρχεται όταν αποφασίσει να τη συγκαλέσει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική αν τη ζητήσει το ένα τρίτο των µελών του Συλλόγου. 

3.  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν διαπιστωθεί ότι όλα τα µέλη της έχουν κληθεί 

µε ατοµικές προσκλήσεις, που έχουν ταχυδροµηθεί πριν από 15 µέρες τουλάχιστον, και είναι 

παρόντα σ’ αυτήν αυτοπροσώπως τα µισά συν ένα από τα ταµειακά εντάξει µέλη. Αν δεν 

επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη σύνοδό της, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι την ίδια µέρα 

και ώρα της επόµενης εβδοµάδας, χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία µε όσα 

µέλη και αν είναι παρόντα. 

4.  Η Γενική Συνέλευση, µετά τη διαπίστωση της απαρτίας της από τον προσωρινό Πρόεδρό της, 

που είναι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προχωρεί στην εκλογή του τακτικού Προέδρου 

της, καθώς και του Γραµµατέα. 

5.  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των µελών του Συλλόγου λαµβάνονται µε απλή 

πλειοψηφία των παρόντων µελών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το παρόν απαιτεί αυξηµένη 

πλειοψηφία, καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο 

και το Γραµµατέα. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωµένος να καταχωρίσει στα πρακτικά, αν του το 

ζητήσουν, περίληψη της γνώµης κάθε µέλους.  

 

Άρθρο 13ο  

1.  Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέµα που αναγράφεται στη ηµερήσια 

διάταξη ή έρχεται προς συζήτηση ύστερα από πρόταση µέλους που γίνεται δεκτή από την 

πλειοψηφία των παρόντων στη Συνέλευση µελών.  

2.  Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει έκθεση των 

πεπραγµένων και έκθεση της διαχειρίσεως που περιέχει αναλυτικό πίνακα των εσόδων και εξόδων 
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µε ακριβή αναφορά της πηγής κάθε εσόδου και του τρόπου διαθέσεως κάθε δαπάνης. Η 

Συνέλευση, αφού ακούσει και την έκθεση των ελεγκτών, εγκρίνει τις εκθέσεις και απαλλάσσει το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο από κάθε ευθύνη. 

 

 

VI. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ∆ΙΑΛΥΣΗ 

 

Άρθρο 14ο  

Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού απαιτείται σύγκληση ειδικής Καταστατικής 

Γενικής Συνελεύσεως που θα έχει σαν θέµα την τροποποίησή του. Η Καταστατική Γενική 

Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σ’ αυτή τα µισά συν ένα των µελών κατά την 

πρώτη σύγκλησή της ή τα µισά συν ένα των ταµειακά εντάξει µελών κατά τη δεύτερη σύγκλησή 

της. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το Άρθρο 13, παράγραφος 4 και 5. 

 

Άρθρο 15ο  

Για τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως µε απαρτία αυτήν που 

προβλέπει το προηγούµενο άρθρο. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου, η Γενική Συνέλευση 

αποφασίζει για τη διάθεση της περιουσίας του στην εκπλήρωση παρεµφερούς σκοπού.  

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

Θύµιος Παπαγιάννης 

Η Γραµµατέας του ∆.Σ. 

 

 

Φούλη Παπαγεωργίου 
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