ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΟ - ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 1 - Ονομασία και έδρα
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟ – ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ», με έδρα
τη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του επιμελητηρίου είναι να ευνοεί την ανάπτυξη των εμπορικών
συναλλαγών και την αύξηση των εμπορικών, οικονομικών και τεχνολογικών σχέσεων μεταξύ
Ιταλίας και Ελλάδας.
Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό και μη πολιτικό.
Το επιμελητήριο μπορεί να χρησιμοποιεί σαν διακριτικό τίτλο για τις σχέσεις του στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό την φράση: «CAMERA DI COMMERCIO ITALOELLENICA
DI SALONICCO».
Το επιμελητήριο μπορεί να γίνει μέλος της ένωσης άλλων συναφών φορέων.
Άρθρο 2 - Αρμοδιότητες
Το Επιμελητήριο, στα πλαίσια συνεργασίας με την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα, έχει
σαν σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Ιταλίας
και της Ελλάδας και της τεχνικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματιών
των δύο χωρών, προσφέροντας πληροφορίες και βοήθεια σε όλους τους ενδιαφερομένους.
Το Επιμελητήριο αναπτύσσει τη σύνδεση και τη συνεργασία με συναφείς φορείς της Ελλάδας
και του εξωτερικού για την πραγματοποίηση κοινών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
Το Επιμελητήριο προωθεί τη διάδοση χρήσιμων πληροφοριών, ιδιαίτερα των οικονομικών,
για την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και για την ανάπτυξη των
επιχειρηματικών ευκαιριών και για να αυξήσει τις δυνατότητες οικονομικών, εμπορικών και
πολιτιστικών συναλλαγών.
Το Επιμελητήριο έχει σαν σκοπό :
 να συλλέγει και να καταγράφει συστηματικά στην Ιταλία και στην Ελλάδα τους νόμους,
τις διατάξεις, τα έθιμα και τις συνήθειες οικονομικής, δημοσιονομικής, κοινωνικής,
τελωνειακής και φορολογικής φύσεως,
 να διατηρεί επαφές με αρχές, οργανισμούς, σωματεία και οικονομικούς και
δημοσιονομικούς φορείς των δύο χωρών, με σκοπό την διευκόλυνση των αμοιβαίων
εμπορικών συναλλαγών,
 να προσφέρει συνεργασία στην Πρεσβεία της Ιταλίας και στις ιταλικές και ελληνικές
Αρχές στα ζητήματα που αφορούν την αύξηση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της
Ιταλίας και της Ελλάδας,
 να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις, νόμους, τις διατάξεις για την πορεία
των αγορών γενικά και για συγκεκριμένους τομείς αυτών και για τη δυνατότητα
διαθέσεως εμπορευμάτων,
 να υποδεικνύει τους εμπορικούς αντιπροσώπους και τις επίσημες αντιπροσωπείες
εμπορικών επιχειρήσεων,
 να φροντίζει για το φιλικό και διαιτητικό συμβιβασμό εμπορικών διαφορών που
προκύπτουν μεταξύ ιταλικών και ελληνικών επιχειρήσεων,
 να εξασφαλίζει δικηγόρους, συμβούλους, διερμηνείς και μεταφραστές,
 να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια σε όσους επισκέπτονται μία από τις δύο
χώρες για εμπορικούς λόγους,
να εκδίδει ένα δελτίο που να περιέχει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του
Επιμελητηρίου και τις πληροφορίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τους βιομηχανικούς,
εμπορικούς και οικονομικούς τομείς των δύο χωρών,

 να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που θα θεωρούσε επωφελή για την πραγματοποίηση
των σκοπών του.
Άρθρο 3 - Διάλυση του Επιμελητηρίου
Η διάλυση του Επιμελητηρίου γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
Μελών που παίρνεται με παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία
τουλάχιστον των 3/4 των παρόντων ή εξουσιοδοτημένων Μελών, ή σε περίπτωση ανάκλησης
της αναγνώρισης από τις αρμόδιες Αρχές.
Άρθρο 4 - Μέλη
Το Επιμελητήριο αποτελείται από απεριόριστο αριθμό Μελών που μπορούν να είναι τόσο
φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Τα Μέλη διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
1 ) Μέλη
2 ) Επίτιμα Μέλη
Άρθρο 5 - Μέλη
Μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Μέλους :
α) όλα τα φυσικά πρόσωπα, ενήλικες, κάτοικοι Ελλάδας, που είναι ικανοί να ασκούν τα
αστικά και πολιτικά δικαιώματά τους και χαίρουν γενικής εκτίμησης, και οι οποίοι ασκούν
μία εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική, κατασκευαστική ή του τριτογενή τομέα
δραστηριότητα.
β) όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου καθώς και οι αντιπροσωπείες, οι
θυγατρικές εταιρίες ή τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα ευρωπαϊκών και μη Εταιριών. Τα
νομικά αυτά πρόσωπα θα πρέπει να διορίσουν εκπρόσωπό τους στη Γενική Συνέλευση, ο
οποίος θα μπορεί να θέτει υποψηφιότητα για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο.
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να διατυπώσει προτάσεις που θα πρέπει να απευθύνονται στον
Πρόεδρο για να μπορούν να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, αφού
εξεταστούν από το Συμβούλιο.
Άρθρο 6 - Επίτιμα Μέλη
Το Επιμελητήριο μπορεί να ονομάσει επίτιμα μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν
προσφέρει ή προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες και/ή μία ουσιαστική υλική συνεισφορά στην
εκπλήρωση των στόχων του. Αυτά τα μέλη απαλλάσσονται της καταβολής ετήσιας
συνδρομής και μπορούν να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 7 - Τρόπος απόκτησης της ιδιότητας Μέλους
Η αίτηση εγγραφής για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους πρέπει να απευθύνεται
εγγράφως στην έδρα του Επιμελητηρίου.
Η εξέταση της αίτησης ανατίθεται στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία προτείνει για την
αποδοχή και παρουσιάζει στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την
κατάσταση των νέων Μελών για τη σχετική έγκριση.
Σε περίπτωση που αυτή η Επιτροπή αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης, ή πάντως έχει
αμφιβολίες για την αποδοχή της, η υπόθεση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά
την πρώτη χρήσιμη συνεδρίασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με
απόλυτη πλειοψηφία και είναι υποχρεωμένο να εκθέσει τους λόγους της ενδεχόμενης
απόρριψης της αίτησης εγγραφής. Εναντίον αυτής της απόφασης, η οποία θα πρέπει να
κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή, επιτρέπεται η προσφυγή στη
Γενική Συνέλευση, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί εγγράφως στον Πρόεδρο του

Επιμελητηρίου εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 8 - Επίπληξη - Διαθεσιμότητα - Διαγραφή
Ένα μέλος μπορεί να επιπληχθεί, να τεθεί σε διαθεσιμότητα ή να διαγραφεί από το
Επιμελητήριο όταν υπάρχουν σε βάρος του αδιάσειστες αποδείξεις συμπεριφοράς αντίθετης
στην καλή πορεία των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδας.
Ειδικότερα :
α ) το μέλος τίθεται σε διαθεσιμότητα :
1 ) όταν τίθεται υπό ποινική δίωξη ή σε διαδικασία πτώχευσης και μέχρις ότου η
απόφαση γίνει οριστική. Ο συμβιβασμός και η αποκατάσταση συνεπάγονται την αποδοχή
τους εκ νέου ως μέλη,
2 ) μετά από τρεις (3) έγγραφες επιπλήξεις,
3 ) σε περίπτωση υπερημερίας, σχετικά με τις ταμειακές του υποχρεώσεις.
β ) το μέλος διαγράφεται :
1 ) όταν καταδικαστεί σε ποινή που επιβάλλει την έστω και προσωρινή στέρηση
των αστικών και πολιτικών του δικαιωμάτων ή όταν πτωχεύσει.
2 ) όταν βρίσκεται σε κατάσταση υπερημερίας για πολύ καιρό.
Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εναντίον αυτής της απόφασης, η οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο με
συστημένη επιστολή, επιτρέπεται η προσφυγή στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πρέπει να
κατατεθεί εγγράφως στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου εντός 30 ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 9 - Συνδρομές
Η ετήσια συνδρομή των μελών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η ετήσια συνδρομή θα πρέπει να προκαταβάλλεται στις 10 Ιανουαρίου κάθε έτους.
Για το μέλος που γίνεται δεκτό στο Επιμελητήριο για πρώτη φορά, η πληρωμή της
συνδρομής γίνεται κατ΄ αναλογία κατά το χρόνο της αποδοχής της αιτήσεώς του και ισχύει
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής.
Μετά την παρέλευση ενός μηνός χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή, το μέλος
θεωρείται σε κατάσταση υπερημερίας.
Η υπερημερία αυτή γνωστοποιείται στο μέλος με συστημένη επιστολή.
Το μέλος σε κατάσταση υπερημερίας δεν μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες του
Επιμελητηρίου μέχρις ότου τακτοποιήσει τη συνδρομή του.
Σε περίπτωση παρατεταμένης υπερημερίας το μέλος μπορεί να διαγραφεί. Παραμένει,
πάντως, υποχρεωμένο να πληρώσει τα καθυστερούμενα ποσά.
Άρθρο 10 - Έσοδα του Επιμελητηρίου
Τα έσοδα του Επιμελητηρίου προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές :
α ) ετήσιες συνδρομές των μελών,
β ) έσοδα από παροχές υπηρεσιών,
γ ) άλλες συνεισφορές, βοηθήματα, επιχορηγήσεις και δωρεές,
δ) Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα
Άρθρο 11 - Όργανα του Επιμελητηρίου
Τα όργανα του Επιμελητηρίου είναι τα εξής :
1 ) Η Γενική Συνέλευση των μελών,

2 ) Το Διοικητικό Συμβούλιο,
3 ) Η Εκτελεστική Επιτροπή,
4 ) Ο Πρόεδρος,
5 ) Ο Ταμίας,
6 ) Ο Γενικός Γραμματέας,
7 ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.
Εκτός του Γενικού Γραμματέα, οι υπόλοιποι δεν αμείβονται.
Στις συνεδριάσεις των συλλογικών Οργάνων πρέπει να προσκαλούνται ο Επικεφαλής της
Ιταλικής Διπλωματικής Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, ο Εμπορικός Ακόλουθος της ίδιας
Αντιπροσωπείας και ο Επικεφαλής του Ιταλικού Προξενικού Γραφείου Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 12 - Καθήκοντα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών είναι η μόνη αρμόδια για να :
1 ) συζητά και να εγκρίνει τον ισολογισμό που παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο μαζί με την
Έκθεση των Ελεγκτών,
2 ) συζητά και να εγκρίνει τον προϋπολογισμό,
3 ) εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
4 ) εκλέγει με μυστική ψηφοφορία την Ελεγκτική Επιτροπή,
5 ) συζητά και να αποφασίζει επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
μελών, για κάθε, έστω και μη οριζόμενο στο άρθρο αυτό, θέμα του Επιμελητηρίου.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή από αυτόν που
εκτελεί χρέη Προέδρου τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και εντός τριών μηνών από το
κλείσιμο του οικονομικού έτους.
Άρθρο 13 - Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Εξαιρουμένων των περιπτώσεων διαλύσεως του Επιμελητηρίου και/ή μεταβολών στο
Καταστατικό, για τις οποίες περιπτώσεις εφαρμόζονται αντίστοιχα τα άρθρα 3 και 40 του
Καταστατικού, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να συγκαλεί τη Συνέλευση σε έκτακτη
συνεδρίαση όταν το θεωρεί σκόπιμο.
Επιπλέον υποχρεούται να συγκαλεί τη Συνέλευση, εντός τριάντα ημερών :
α ) μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή τουλάχιστον 3/4 των μελών του
Συμβουλίου,
β ) μετά από έγγραφη και αιτιολογημένη αίτηση τουλάχιστον των μισών ταμειακώς εντάξει
Τακτικών Μελών.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί κάθε θέματος που δεν προβλέπεται από το
άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού.
Άρθρο 14 - Διατυπώσεις σύγκλησης
Η Τακτική και/ή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται από τον Πρόεδρο με
γραπτή ειδοποίηση που περιέχει την ένδειξη της ημέρας, της ώρας και του τόπου της
συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Η ειδοποίηση της σύγκλησης πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον είκοσι ημέρες
πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη Συνέλευση.
Άρθρο 15 - Συγκρότηση Τακτικών και/ή Έκτακτων Συνελεύσεων και εγκυρότητα των
αποφάσεων

Η Τακτική και/ή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι έγκυρη όταν την καθορισμένη ώρα είναι
παρόν και/ή εκπροσωπείται το 50% πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών. Αποφασίζει με
πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, κατά την παραπάνω παράγραφο, μετά από την
παρέλευση μίας ώρας από εκείνη που ορίστηκε στην ειδοποίηση σύγκλησης, η Γενική
Συνέλευση είναι έγκυρη, έχει δηλαδή απαρτία, και αποφασίζει εάν παρίσταται το 20% των
ταμειακώς εντάξει μελών.
Άρθρο 16 - Προτάσεις των Μελών
Οι προτάσεις των μελών θα πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο γραπτώς ώστε να
μπορούν να εμφανίζονται στην Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης, αφού εξεταστούν από το
Συμβούλιο.
Οι προτάσεις που γίνονται από τα μέλη κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης επί θεμάτων που
δεν είναι στην Ημερήσια Διάταξη, αν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου,
παραπέμπονται στο Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει γι΄ αυτές κατά την πρώτη συνεδρίασή
του, ειδάλλως τίθενται υπό εξέταση στην επόμενη Γενική Συνέλευση όταν πρόκειται για
θέματα για τα οποία μόνο αυτή η τελευταία μπορεί να αποφασίσει.
Άρθρο 17 - Προεδρία της Συνέλευσης
Η Συνέλευση προεδρεύεται από τον Πρόεδρο ή από αυτόν που εκτελεί χρέη Προέδρου. Στον
Πρόεδρο συμπαρίσταται ο Γενικός Γραμματέας ο οποίος συντάσσει τα πρακτικά της
συνεδρίασης.
Άρθρο 18 - Εκπροσώπηση κατά τη Συνέλευση
Ένα μέλος έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος για την εκπροσώπησή του. Η
εξουσιοδότηση πρέπει να είναι γραπτή και να υποβάλλεται στον Πρόεδρο πριν από την
έναρξη της Συνέλευσης. Το έγγραφο επισυνάπτεται στα πρακτικά.
Ένα μέλος δεν μπορεί να δέχεται περισσότερη από μία εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.
Άρθρο 19 - Πρακτικά των αποφάσεων της Συνέλευσης
Οι αποφάσεις της Συνέλευσης πρέπει να προκύπτουν από πρακτικά που υπογράφονται από
τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Στα πρακτικά θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι
σχετικές συζητήσεις. Είναι δικαίωμα των μελών να ζητούν να τίθενται στα πρακτικά οι
δηλώσεις τους.
Άρθρο 20 - Διοικητικό Συμβούλιο
Το Επιμελητήριο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 12 μέλη,
εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι πάντοτε ζυγός, στα μέλη του δε, υποχρεωτικά, πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά το ένα
τρίτο του συνολικού αριθμού τους, εκπρόσωποι της μίας εκ των δυο εθνοτήτων (ελληνικής ή
ιταλικής). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γνωρίζουν την ιταλική γλώσσα.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριών ετών, αρχίζει δε από την ημερομηνία της
Γενικής Συνελεύσεως, κατά την οποία εκλέχθηκαν τα μέλη του. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα για μέχρι τρεις (03) συναπτές περιόδους/θητείες. Το παρόν
άρθρο δεν έχει αναδρομική ισχύ.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται από τα τακτικά μέλη του
Επιμελητηρίου " Αριστίνδην " μέλη του. Η επιλογή των " Αριστίνδην " μελών γίνεται μεταξύ

των πλέον διακεκριμένων και δραστήριων τακτικών μελών του Επιμελητηρίου. Στην εκλογή
των Αριστίνδην μελών θα πρέπει να τηρείται η αναλογία ενός εκπρόσωπος ιταλικής
υπηκοότητας για κάθε ένα εκπρόσωπο ελληνικής υπηκοότητας. Τα " Αριστίνδην " μέλη
μετέχουν των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δικαίωμα λόγου αλλά όχι
ψήφου και δεν προσμετρώνται στην απαρτία.
Δεν δικαιολογείται αμοιβή για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 21 - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες :
 διοικεί το Επιμελητήριο, αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που αφορούν την επίτευξη
των σκοπών του Επιμελητηρίου και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και πρόοδό του,
 εκλέγει μεταξύ των μελών του: τον Πρόεδρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο
και τον Ταμία,
 ονομάζει τα Επίτιμα Μέλη,
 εγκρίνει εκ των προτέρων τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό που ο Πρόεδρος
παρουσιάζει κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση,
 μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό,
 αποφασίζει για την ίδρυση Περιφερειακών Γραφείων και ορίζει τις αντίστοιχες Επιτροπές
Διαχείρισης,
 συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό και μεριμνά για την ενημέρωσή του σύμφωνα με
τους κανόνες του Καταστατικού,
 εγκρίνει τις αιτήσεις εγγραφής μελών που του παρουσιάζονται από την Εκτελεστική
Επιτροπή,
 αποφασίζει τελεσίδικα σε περίπτωση μη αποδοχής αίτησης εγγραφής και για τις
διαγραφές, διαθεσιμότητες, επιπλήξεις και αποδοχές εκ νέου μελών,
Άρθρο 22 - Ασυμβίβαστο
Δεν μπορούν να είναι μέλη του Συμβουλίου δύο ή περισσότερα μέλη που παρουσιάζουν
ταυτότητα εταιρικών συμφερόντων στην ίδια Εταιρία ή συγγενικές σχέσεις μέχρι και
δευτέρου βαθμού. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο θεωρούνται εκλεγμένα τα μέλη που
συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
Άρθρο 23 - Κενές θέσεις και αντικαταστάσεις Συμβούλων
Σε περίπτωση που στο Διοικητικό Συμβούλιο δημιουργηθούν μία ή περισσότερες κενές
θέσεις, λόγω θανάτου, παραίτησης ή απομάκρυνσης για οποιοδήποτε άλλο λόγο ενός ή
περισσοτέρων μελών, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από τα μέλη τα οποία αποκλείστηκαν
από τις τελευταίες εκλογές του Συμβουλίου επειδή δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αριθμό των
εκλεγέντων Συμβούλων ή είχαν θεωρηθεί επιλαχόντες.
Οι αντικαταστάσεις θα γίνονται αυτόματα σύμφωνα με την κατάταξη των ψήφων που έλαβαν
τα Μέλη κατά την τελευταία ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και θα ισχύουν ύστερα από
τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, το οποίο πάντως θα πρέπει να τηρεί τη σχέση μεταξύ των
ελλήνων και των ιταλών συμβούλων.
Το μέλος ή τα μέλη που θα διορισθούν θα έχουν θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους
που αντικαθίσταται.
Αν, σε περίπτωση δημιουργίας κενών θέσεων, οι δυνατές αντικαταστάσεις δεν επιτρέπουν
την ανάδειξη ενός ελάχιστου αριθμού 12 Μελών, το Συμβούλιο με αυτή τη μορφή παραμένει

σε ισχύ και ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας του, αυτός που εκτελεί τα καθήκοντά του,
συγκαλεί εντός 30 ημερών τη Γενική Συνέλευση των Μελών σε έκτακτη συνεδρίαση, για την
εκλογή των απαραίτητων Συμβούλων με σκοπό την επίτευξη του ελάχιστου αριθμού που
προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, μέσω εκλογής νέων μελών, των οποίων ο
κατάλογος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και παρουσιάζεται από αυτό στη
Συνέλευση.
Άρθρο 24 - Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από τη Συνέλευση συνέρχεται εντός 25 ημερών από
την εκλογή του και, με Πρόεδρο τον μεγαλύτερο σε ηλικία Σύμβουλο, εκλέγει τον
Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τον Ταμία.
Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή από αυτόν που εκτελεί τα καθήκοντά του
τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 μήνες και σε έκτακτη συνεδρίαση όταν ο Πρόεδρος το
θεωρήσει χρήσιμο για τη δραστηριότητα του Επιμελητηρίου, ή όταν ζητηθεί, γραπτώς, από
τουλάχιστον 8 Συμβούλους.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου υποβάλλονται προς έγκριση στην επόμενη
συνεδρίαση του ίδιου του Συμβουλίου.
Άρθρο 25 - Διαδικασία σύγκλησης - Εγκυρότητα των αποφάσεων
Η ειδοποίηση σύγκλησης πρέπει να αποστέλλεται γραπτώς στην διεύθυνση που έχουν
υποδείξει οι ίδιοι, τουλάχιστον δέκα μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης και πρέπει
να αναφέρει τόπο, ημέρα , ώρα και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και είναι σε θέση να παίρνει αποφάσεις όταν είναι
παρόντα, προσωπικά ή με τηλεδιάσκεψη ή με βιντεοδιάσκεψη, τουλάχιστον τα μισά συν ένα
των μελών του, εκτός του Προέδρου ή όποιου εκτελεί τα καθήκοντα του.
Άρθρο 26 - Απαιτούμενη πλειοψηφία
Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου ή αυτού που εκτελεί χρέη του.
Μετά από αίτηση ενός ή περισσότερων μελών του Συμβουλίου οι αποφάσεις παίρνονται με
μυστική ψηφοφορία.
Άρθρο 27 - Έκπτωση από το αξίωμα του Συμβούλου
Ο Σύμβουλος που δεν συμμετέχει στις μισές τουλάχιστον συνεδριάσεις που γίνονται κατά το
οικονομικό έτος κηρύσσεται έκπτωτος από το αξίωμα του και αντικαθίσταται.
Άρθρο 28 - Εκτελεστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος, οι 2 Αντιπρόεδροι, ο Ταμίας και ο Γενικός Γραμματέας αποτελούν την
Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και , κάθε φορά,
που ο Πρόεδρος το θεωρεί αναγκαίο. Η Επιτροπή αυτή, η οποία εκτελεί τις αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. είναι αρμόδια να αποφασίζει ,
αναφέροντας στη συνέχεια στο Συμβούλιο, επί παντός θέματος που αφορά την ομαλή και
κανονική πορεία της δραστηριότητας του Επιμελητηρίου.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα τουλάχιστον 3 μέλη της, μεταξύ των
οποίων και ο Πρόεδρος ή, του Προέδρου κωλυομένου, εάν είναι παρόντα 4 μέλη της.
Δεν είναι δυνατή η εκπροσώπηση μέσω εξουσιοδότησης.
Άρθρο 29 – Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου, αναπληρώνεται δε από τον
Πρώτο Αντιπρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του. Εκλέγεται,
κατά
πλειοψηφία, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση,
προέρχεται δε από τους εκλεγέντες συμβούλους. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο συμβούλων –
υποψηφίων για το αξίωμα, το Συμβούλιο, με νέα ψηφοφορία, μεταξύ των δύο αυτών
υποψηφίων, εκλέγει τον Πρόεδρο.
Η θητεία του Προέδρου είναι ίσης διάρκειας με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου,
είναι δε επανεκλέξιμος, για μέχρι τρεις (03) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται, σε
οποιαδήποτε περίπτωση, αμοιβής για τις υπηρεσίες του. Το παρόν άρθρο ως προς τον αριθμό
θητειών, δεν έχει αναδρομική ισχύ.
Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
01. συγκαλεί και προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις
02. συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και
τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες που
περιέχονται στο Καταστατικό αυτό
03. υποβάλλει, κάθε χρόνο, στη Γενική Συνέλευση τον Ισολογισμό και τον
Προϋπολογισμό
04. χρησιμοποιεί τα επαγγελματικά προσόντα, την ικανότητα και την διαθεσιμότητα των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναθέτοντας
σ’αυτά τη μελέτη ειδικών θεμάτων και ορίζοντας για το σκοπό αυτό, και ειδικές
επιτροπές
05. υπογράφει για λογαριασμό του Επιμελητηρίου μαζί με το Γενικό Γραμματέα και
06. εκπροσωπεί, δικαστικά ή εξώδικα, το Επιμελητήριο ενώπιον κάθε Αρχής, φυσικών ή
νομικών προσώπων.
Άρθρο 30 - Αντιπρόεδροι
Οι δυο Αντιπρόεδροι εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Γίνονται δύο ψηφοφορίες : μία για το αξίωμα του Πρώτου Αντιπροέδρου, ο οποίος θα
πρέπει να είναι ελληνικής υπηκοότητας αν ο Πρόεδρος είναι ιταλικής υπηκοότητας ή το
αντίστροφο.
Η δεύτερη ψηφοφορία θα αφορά το αξίωμα του Δεύτερου Αντιπροέδρου.
Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο υποψηφίων το Συμβούλιο θα προβεί σε νέα ψηφοφορία μεταξύ
των δύο υποψηφίων που ισοψήφησαν. Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος έχει όλες τις αρμοδιότητες
του Προέδρου, όταν ο τελευταίος είναι απών ή κωλύεται.
Αν ο Πρόεδρος εκλείψει, λόγω παραίτησης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, ο Πρώτος
Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του, με σκοπό να προβεί σ΄ αυτά που
αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο.
Οι δύο Αντιπρόεδροι έχουν διάρκεια θητείας ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου που
τους εξέλεξε.
Η θητεία τους δεν αμείβεται και είναι επανεκλέξιμοι.
Άρθρο 31 - Ο Ταμίας
Ο Ταμίας εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Είναι υπεύθυνος για τη σωστή χρησιμοποίηση των πόρων του Επιμελητηρίου σύμφωνα με τις
οδηγίες του Συμβουλίου και την πλήρη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία.

Διακινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Επιμελητηρίου υπογράφοντας μαζί με το
Γενικό Γραμματέα.
Πληροφορεί τον Πρόεδρο ή το Συμβούλιο για τα διαθέσιμα του Επιμελητηρίου προκειμένου
να αναληφθούν υποχρεώσεις εξόδων.
Συμπράττει με το Γενικό Γραμματέα στη σύνταξη του ισολογισμού και του προϋπολογισμού.
Ο Ταμίας έχει διάρκεια θητείας ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου που τον εξέλεξε και
δεν δικαιούται αμοιβή.
Σε περίπτωση απουσίας του ή πρόσκαιρου κωλύματος αντικαθίσταται από έναν από τους δύο
Αντιπροέδρους, που θα έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τον Πρόεδρο, ύστερα από
διαβούλευση με τον ίδιο τον Ταμία.
Σε περίπτωση οριστικής απουσίας ή κωλύματος, παραίτησης ή άλλου το Διοικητικό
Συμβούλιο θα προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη.
Άρθρο 32 - Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διορισμός του θα πρέπει
να είναι αποδεκτός από το Υπουργείο Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, με την σύμφωνη
γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας.
Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο Διοικητικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου, εκτελεί τα
καθήκοντα του Προσωπάρχη, είναι ο υπεύθυνος υπάλληλος για όλες τις υπηρεσίες του
Επιμελητηρίου και για την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Επιμελητηρίου.
Συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε όλες τις συνεδριάσεις των οργάνων του
Επιμελητηρίου, με εξαίρεση εκείνων της Ελεγκτικής Επιτροπής, συντάσσει δε τα σχετικά
πρακτικά. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο ή με αυτόν ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο
τις διοικητικές πράξεις
Ο Γενικός Γραμματέας δεν είναι δυνατό να έχει την ιδιότητα του μέλους του Επιμελητηρίου
ούτε να ασχολείται με εμπορικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες.
Ο μισθός του ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 33 - Υπαλληλικό Προσωπικό
Το υπαλληλικό προσωπικό προσλαμβάνεται ή απολύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα.
Μισθός, σύνταξη και αποζημίωση ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Το υπαλληλικό προσωπικό δε μπορεί να είναι μέλος του Επιμελητηρίου ή να ασχολείται με
εμπορικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες.
Άρθρο 34 - Η Ελεγκτική Επιτροπή
Η Επιτροπή αποτελείται από δύο τακτικά μέλη και από ένα αναπληρωματικό. Ανάμεσα στα
τακτικά μέλη η Επιτροπή θα ορίσει έναν Πρόεδρο, υπεύθυνο για τις συγκλήσεις της
Επιτροπής.
Οι Ελεγκτές έχουν το καθήκον να ελέγχουν τα βιβλία του Επιμελητηρίου. Εκλέγονται από τη
Συνέλευση και δεν μπορούν να είναι μέλη της. Πρέπει να πληροφορούν τη Συνέλευση ,
μέσω γραπτής έκθεσης, για τα αποτελέσματα του ελέγχου που έγινε.
Οι Ελεγκτές πρέπει να εξετάζουν τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο τα λογιστικά βιβλία,
αποστέλλοντας στη συνέχεια μία γραπτή αναφορά στον Πρόεδρο, ο οποίος θα την υποβάλλει
στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 35 - Περιφερειακά Γραφεία

Εκεί όπου το υποδεικνύουν σημαντικά οικονομικά συμφέροντα και ένας ικανός αριθμός
Μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να προβαίνει στην εγκατάσταση Περιφερειακών
Γραφείων με προσωπικό το οποίο θα εξαρτάται από την Έδρα της Θεσσαλονίκης. Κάθε
Περιφερειακό Γραφείο θα διευθύνεται από μια Επιτροπή αποτελούμενη από 5 έως 7 μέλη
επιλεγμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των Μελών τα οποία κατοικούν στην έδρα
του Περιφερειακού Γραφείου.
Μεταξύ των μελών που αποτελούν την Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίσει έναν
υπεύθυνο που θα λάβει τον τίτλο του Προέδρου της Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής δεν
αμείβονται, έχουν θητεία δύο ετών και μπορούν να επανατοποθετηθούν.
Η Επιτροπή εκτελεί τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσιάζει στο ίδιο μια
εξαμηνιαία έκθεση των δραστηριοτήτων που ασκήθηκαν και προτείνει κάθε χρόνο ένα
πρόγραμμα δραστηριοτήτων επισυνάπτοντας έναν προϋπολογισμό των εσόδων και των
εξόδων.
Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του προϋπολογισμού, αφού πρώτα εγκριθεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση απουσίας ενός μέλους επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, αυτό μπορεί να
αντικατασταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ακούσει τη γνώμη του Προέδρου της
Επιτροπής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στην αντικατάσταση, τη συμπλήρωση και τη
διάλυση της Επιτροπής. Αυτό το τελευταίο μέτρο θα πρέπει να προταθεί τουλάχιστον από 10
Συμβούλους.
Τα Περιφερειακά Γραφεία συνεργάζονται με τις τοπικές Ελληνικές και Ιταλικές Αρχές, οι
οποίες θα τηρούνται ενήμερες για τις δραστηριότητες του Γραφείου από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής.
Η διαχείριση και τα λογιστικά βιβλία παραμένουν συγκεντρωμένα και τα Περιφερειακά
Γραφεία, περιοδικά, θα αποστέλλουν στην έδρα της Θεσσαλονίκης τα λογιστικά και τα
διαχειριστικά τους έγγραφα αφού πρώτα κρατήσουν σχετικά αντίγραφα.
Διάφορες διατάξεις
Άρθρο 36 - Διάρκεια του σωματειακού και του οικονομικού έτους
Το σωματειακό και το οικονομικό έτος διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η
Δεκεμβρίου.
Άρθρο 37 - Τιμητικά Αξιώματα
Επίτιμος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου είναι ο Επικεφαλής της Ιταλικής Διπλωματικής
Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα.
Επίτιμοι Αντιπρόεδροι είναι ο Εμπορικός Ακόλουθος της Ιταλικής Πρεσβείας και ο Γενικός
ή ο Επίτιμος Πρόξενος της Ιταλίας στη Θεσσαλονίκη.
Ο Επίτιμος Πρόεδρος και οι Επίτιμοι Αντιπρόεδροι καθώς και ο εκπρόσωπος του γραφείου
των Αθηνών του ICE προσκαλούνται πάντοτε να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις των
συλλογικών οργάνων του Επιμελητηρίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ονομάσει Επίτιμο Πρόεδρο ένα πρόσωπο, το
οποίο έχει προσφέρει σημαντική βοήθεια στη λειτουργία και στους σκοπούς του
Επιμελητηρίου.
Άρθρο 38 – Σχέσεις με τις Ιταλικές Αρχές

Υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργείου Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, με τη σύμφωνη
γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας
01. Το Καταστατικό και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις, οι οποίες εγκρίνονται από την
Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη)
02. Ο διορισμός του Γενικού Γραμματέα
Όλες οι επίσημες πράξεις της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Προέδρου θα πρέπει να ανακοινώνονται στις Ιταλικές Αρχές, μέσω της Ιταλικής
Διπλωματικής Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα.
Άρθρο 39 - Διαδικασίες εκκαθαρίσεως
Σε περίπτωση διαλύσεως του Επιμελητηρίου τα έπιπλα, τα περιουσιακά στοιχεία, τα αρχεία
και κάθε άλλη εκκρεμής υπόθεση θα παραδοθούν στον επικεφαλής της Ιταλικής
Διπλωματικής Αντιπροσωπείας της Ιταλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα ή σε
εξουσιοδοτημένο από αυτόν, με επίσημο έγγραφο, πρόσωπο.
Αν εντός δύο (02) ετών από την διάλυση το Ελληνο-ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης δεν
επανασυσταθεί, όλη η ακίνητη και κινητή περιουσία του, κατά την απόλυτη κρίση του
προαναφερομένου επικεφαλής της Ιταλικής Διπλωματικής Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, θα
διατεθεί σε έργα περιθάλψεως υπέρ των Ιταλών που διαμένουν στην Ελλάδα.
Ο επικεφαλής της Ιταλικής Διπλωματικής Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα θα προβεί,
απευθείας, στην εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων και σε οριστική περαίωση των
Ισολογισμών.
Τα μέλη δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να διεκδικήσουν μέρος ή στοιχείο του ενεργητικού
του Επιμελητηρίου.
Άρθρο 40 - Τροποποιήσεις του Καταστατικού
Οι διατάξεις του Καταστατικού του Επιμελητηρίου είναι δυνατό να τροποποιηθούν μόνο με
απόφαση της Γενικής (Τακτικής ή Έκτακτης) Συνελεύσεως, αφού προηγηθεί εισήγηση και
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση, προκειμένου για απόφαση τροποποιήσεως άρθρου του Καταστατικού,
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά από μέλη του Επιμελητηρίου, τα οποία είναι
ταμειακώς τακτοποιημένα και λαμβάνει την απόφασή της με πλειοψηφία τουλάχιστον των
2/3 των παρόντων, κατά τα ανωτέρω, μελών, κατά την πρώτη σύγκλησή της και με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων κατά την δεύτερη σύγκλησή της.
Η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, για την τροποποίηση του Καταστατικού είναι δυνατή
εφόσον υποβληθεί, για το σκοπό αυτό, αίτημα από τα ¾ των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και, βεβαίως, εγκριθεί η πρόταση – αίτημα.»
Άρθρο 41 - Μεταβατικός Κανόνας
Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σ’ ένα χρόνο από την νόμιμη
σύσταση του Επιμελητηρίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη του
πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Άρθρο 42 - Έγκριση του Καταστατικού
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 42 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε
κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από την Γενική Συνέλευση της 1-10-1997, δηλαδή την
Ιδρυτική Συνέλευση του Επιμελητηρίου.
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