
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Άρθρο 1ο

1. Ιδρύεται  στην  Αθήνα,  από  μέλη  της  Αντιπροσωπείας  του  Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων 
Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (Σ.Α.Δ.Α.Σ.–
Π.Ε.Α.),  πολιτιστικός  φορέας,  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  με  την  επωνυμία 
«Πανελλήνια  Ένωση  Αρχιτεκτονικών  Πολιτικών»  και  για  χάρην  συντομίας 
(Π.Ε.Α.Π.). 

2. Έδρα του πολιτιστικού φορέα ορίζεται η Αθήνα. 
Η Έδρα μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. 

3. Η ΠΕΑΠ έχει δική της σφραγίδα.
4. Η χρονική διάρκεια της ΠΕΑΠ είναι απεριόριστη.

ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 2ο 

Σκοπός – αντικείμενο της ΠΕΑΠ είναι:
Η  προώθηση  των  απαιτούμενων  δράσεων  για  την  εκπλήρωση  των  σκοπών  που  θέτει 
καταστατικά ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, η εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις και το πλαίσιο δράσεών του 
ανα τριετία και η οικονομική ενίσχυσή του με την ανεύρεση και αξιοποίηση πόρων για τις 
δράσεις του.

Η επίτευξη του ως άνω στόχου, γίνεται με: 
1. Την προβολή και προώθηση της αρχιτεκτονικής και των πολιτικών που σχετίζονται με 

την αρχιτεκτονική δημιουργία.
2. Τη  συνεργασία  με  όλους  τους  φορείς  που  εμπλέκονται  στην  άσκηση  της  δημόσιας 

διακυβέρνησης, το επάγγελμα, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, με σκοπό τη διάδοση 
της γνώσης, την προαγωγή της αρχιτεκτονικής και των πολιτικών που την αφορούν. 

3. Την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων και της κοινωνίας με την ανάδειξη και 
προβολή  του  αρχιτεκτονικού  έργου,  τη  διοργάνωση  εκθέσεων,  παρουσιάσεων  και 
προβολών εντός και εκτός αρχιτεκτονικού κύκλου, την περιοδική προκήρυξη βραβείων 
αρχιτεκτονικής, την οργάνωση Αρχιτεκτονικών Συνεδρίων ή Ημερίδων ή Σεμιναρίων και 
την  καθιέρωση  Εβδομάδας  Αρχιτεκτονικής.  Για  τους  σκοπούς  αυτούς  θα  μπορεί  να 
συνεργαστεί  με  τον ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ,  τα περιφερειακά Τμήματα και  Συλλόγους,  ώστε να 
διαμορφώνει κοινό πρόγραμμα προβολής της Αρχιτεκτονικής σε πανελλαδικό επίπεδο.

4. Την  οργάνωση  ενημερωτικών  –  πολιτιστικών  εκδηλώσεων,  διαλέξεων,  δημοσίων 
συζητήσεων, σεμιναρίων, δημοσιεύσεων επί θεμάτων που άπτονται με τους σκοπούς 
του φορέα.

5. Την προβολή θέσεων και απόψεων με ανακοινώσεις, δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου 
όταν  χρειάζεται,  άρθρα  σε  έντυπα  και  εφημερίδες  καθώς  και  μέσω  του  περιοδικού 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ είτε της ιστοσελίδας του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ.

6. Τη δημιουργία ιστοσελίδας (ή φιλοξενία στην υπάρχουσα ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ), 
με στόχο τη συνεχή ενημέρωση των εμπλεκόμενων με την αρχιτεκτονική για τρέχοντα 
θέματα αλλά και την ανάπτυξη της διαδραστικής επικοινωνίας με τα μέλη, και των μελών 
μεταξύ  τους,  την  προώθηση δημόσιας  διαβούλευσης  για  κάθε  θέμα  που αφορά τον 
κλάδο, καθώς και τη δημιουργία βήματος παρουσίασης σύγχρονου αρχιτεκτονικού έργου 
από συναδέλφους.

7. Την εξωτερίκευση της Αρχιτεκτονικής, με τη δημιουργία γόνιμου δίαυλου επικοινωνίας 
αρχιτεκτόνων – κοινωνίας, με έμφαση στην αναγκαιότητα της ενημέρωσης των πολιτών 
μέσα από τις ως άνω δράσεις.

8. Τη θέσπιση,  οργάνωση και  προβολή προγραμμάτων όπως αυτό της «Αρχιτεκτονικής 
στα Σχολεία» με στόχο την εισαγωγή στη γενική εκπαίδευση θεμάτων αντίληψης του 
δομημένου  περιβάλλοντος,  παρατήρησης  και  συνειδητοποίησης  της  κλίμακας 



(ανθρώπου, κτιρίων, γειτονιών, πόλεων), ανάδειξης της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και 
της αξίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, εξοικείωσης με τα υλικά, τις κατασκευαστικές 
δυνατότητες,  τις  έννοιες  της  αρχιτεκτονικής  μορφής,  της  τεχνολογίας,  καθώς  και  της 
διαδραστικής σχέσης με το περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές.

9. Τη συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ, το ΥΠΠΟ, το Υπουργείο Τουρισμού και άλλα συναρμόδια 
Υπουργεία, καθώς και άλλους επιστημονικούς φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα, στο 
πλαίσιο μιας συγκροτημένης προσπαθειας για τη συστηματική ενίσχυση και  προβολή 
του αρχιτεκτονικού και τεχνικού έργου μέσω μιας ενιαίας Πολιτικής για την Αρχιτεκτονική.

10. Τη συνεργασία/σύνδεση με διεθνείς οργανώσεις και fora για τις αρχιτεκτονικές πολιτικές, 
και  την  εναρμόνιση/προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  διεθνείς  κανονισμούς, 
σχετικές  οδηγίες,  κανόνες  δεοντολογίας  κλπ  που  αφορούν  στο  αρχιτεκτονικό  και 
πολεοδομικό έργο.

11. Τη  συμβολή  στην  εξασφάλιση  και  προάσπιση  των  όρων  για  την  ανεμπόδιστη 
δημιουργική ανάπτυξη και δράση της αρχιτεκτονικής.

12. Την προαγωγή και γενικώς την καλλιέργεια της αισθητικής παιδείας στην Ελλάδα.
13. Τη σύσταση ομάδων εργασίας και Μόνιμων Επιτροπών για την ενίσχυση των δράσεών 

της.
14. Την  εκπόνηση  ερευνητικών,  εκπαιδευτικών  και  πολιτιστικών  προγραμμάτων  και  την 

οργάνωση  και  λειτουργία  μορφωτικών  και  επιμορφωτικών  εργαστηρίων  για  την 
υλοποίηση εθνικών και  κοινοτικών προγραμμάτων, και την έκδοση ενημερωτικών και 
επιμορφωτικών εντύπων για τον σκοπό αυτό.

15. Την  ανάπτυξη  πρωτοβουλιών  για  την  οργάνωση,  παρακολούθηση,  προβολή  και 
καταγραφή των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών σε  όλες  τις  φάσεις  τους,  πριν,  κατά  τη 
διάρκεια και μετά την ολοκλήρωσή τους, με κυρίαρχο στόχο την υποχρεωτική διενέργειά 
τους για όλα τα αξιόλογα τεχνικά έργα.

16. Την  προώθηση  δημιουργίας  κέντρου  ενημέρωσης  για  διεθνείς  αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς  και  την  προώθηση  δυνατότητας  διεκδίκησης,  ανάληψης,  εκπόνησης 
έργων στο εξωτερικό.

17. Την ενίσχυση και υλοποίηση της ιδέας/πρότασης για δημιουργία χώρου/εντευκτηρίου για 
την υποστήριξη και προώθηση των ως άνω δράσεων.

18. Την εκπόνηση μελετών και επίβλεψης εργασιών, την εκτέλεση έργων, την επιστημονική 
και  τεχνική  υποστήριξη,  κλπ  ακινήτων  συμφερόντων  του  ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ  και  την 
συντήρηση,  αξιοποίηση κλπ της ακίνητης  περιουσίας του (Ξενώνας Στάμου Στούρνα 
κλπ).

19. Την  κωδικοποίηση  και  ανάδειξη  προβλημάτων  της  σύγχρονης  αρχιτεκτονικής  με 
συνεργασίες  με  άλλους  φορείς  δημοσίου  ή  ιδιωτικού  δικαίου  που  επιδιώκουν 
παρεμφερείς σκοπούς.

20. Την προστασία και Ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, με 
βάση  τις  διεθνείς  συνθήκες  και  τις  ανάγκες  του  φυσικού  και  ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος.

21. Την  προβολή/αξιοποίηση  της  Αρχιτεκτονικής  στην  κατεύθυνση  της  εξοικονόμησης 
ενέργειας και την προώθηση των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της αειφόρου 
ανάπτυξης.

22. Την υποστήριξη του «τρίπτυχου» της ένταξης των κατασκευών στον αναπτυξιακό 
σχεδιασμό και το πολιτιστικό περιβάλλον μέσω:
α) του χωροταξικού, πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού,
β) ενός νέου Οικοδομικού Κανονισμού, λιγότερο περίπλοκου, με περισσότερους 
βαθμούς ελευθερίας στην αρχιτεκτονική σύνθεση, και
γ) ενός ευέλικτου, μη γραφειοκρατικού τρόπου έκδοσης αδειών.

23. Την αποκατάσταση της Αρχιτεκτονικής ως πολιτιστικού και κοινωνικού αγαθού.



ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Άρθρο 3ο 

1. Μέλος  της  ΠΕΑΠ  μπορεί  να  γίνει  κάθε  μέλος  της  Α/ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ,  με  αίτηση  που 
καταθέτει, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως μέλος της Αντιπροσωπείας.
Τα μέλη αυτά είναι ισόβια, με την προϋπόθεση να είναι ενεργά και ταμειακώς ενήμερα 
στον ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ.

2. Μέλος  της  ΠΕΑΠ  δύναται  να  καταστεί  επίσης  κάθε  ταμειακώς  ενήμερο  μέλος  του 
ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, μετά από αίτησή του προς το Δ.Σ. της ΠΕΑΠ.
Για την εκλογή του ως μέλος, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των 4/5 του 
συνόλου των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης.

3. Επίτιμα  μέλη  ανακηρύσσονται  από  τη  Γ.Σ.  όσοι  (αρχιτέκτονες  και  μη)  προσέφεραν 
υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών της ΠΕΑΠ, οι οποίοι ανακηρύσσονται ισόβια 
μέλη.

Άρθρο 4ο

1. Δεν προβλέπεται ετήσια συνδρομή στην ΠΕΑΠ.
2. Μέλη της ΠΕΑΠ που δεν είναι ταμειακώς εντάξει προς τον ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, στερούνται του 

διακιαώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 5ο

1. Κάθε μέλος δύναται να ζητήσει εγγράφως τη διαγραφή του από μέλος της ΠΕΑΠ.
2. Μέλη που πράξεις τους αντιβαίνουν προς τους σκοπούς της ΠΕΑΠ διαγράφονται από 

αυτήν.  Για  τη  διαγραφή/αποβολή  του  μέλους  απαιτείται  η  σύμφωνη  γνώμη  της 
πλειοψηφίας των 4/5 του συνόλου των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα μέλη της ΠΕΑΠ συνέρχονται σε Γ.Σ. μια φορά τον χρόνο. Η απουσία μέλους από 
τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές Γ.Σ. συνιστά παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους, η 
παραίτηση δε αυτή ισχύει από την επόμενη ημέρα της τρίτης κατα σειρά Γ.Σ. στην οποία 
το μέλος ήταν απών.

Άρθρο 6ο

Πόροι της ΠΕΑΠ προέρχονται από:
1. Τα έσοδα  από  τις  κάθε  μορφής  δραστηριότητες  και  εκδηλώσεις  της  ΠΕΑΠ  (έκδοση 

εντύπων,  παραγωγή  και  υλοποίηση  προγραμμάτων,  οργάνωση  ή  συνδιοργάνωση 
εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων κλπ).

2. Δωρεές,  κληρονομιές,  κληροδοτήματα,  χορηγίες,  επιδοτήσεις,  επιχορηγήσεις  του 
ΥΠΕΚΑ,  του  ΥΠΠΟ,  του  Υπουργείου  Τουρισμού,  κλπ,  αυτοδιοικητικών  φορέων  και 
άλλων δημοσίων είτε ιδιωτικών οργανισμών και Ιδρυμάτων, και άλλες νόμιμες πηγές, 
εφόσον δεν τάσσονται σε αυτές όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς του φορέα.

3. Αξιοποίηση περουσιακών στοιχείων, τόκων κεφαλαίου κλπ.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 7ο

1. Γενική Συνέλευση.
2. Διοικητικό Συμβούλιο.



1. Γενική Συνέλευση
1.1 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της ΠΕΑΠ και αποφασίζει  

πάνω σε κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν και έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε 
ζήτημα που ανάγεται στους σκοπούς της.

1.2 Η Γ.Σ. αποτελείται από όλα τα μέλη της ΠΕΑΠ.
Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του Δ.Σ. της ΠΕΑΠ.

1.3 Τα μέλη της Γ.Σ. συνέρχονται σε τακτική συνέλευση, υποχρεωτικά μια φόρα κατ’ έτος, 
μετά από πρόσκληση του Δ.Σ.,  κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του έτους, 
προκειμένου να αποφασίζουν σχετικά με τον ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων 
του Δ.Σ., το σχέδιο δράσεών του, την έγκριση ισολογισμού του προηγούμενου έτους 
και προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

1.4 Η Γ.Σ. δύναται να συνέρχεται σε έκτατες συνεδριάσεις ύστερα από πρόσκληση του 
Δ.Σ.  ή  όταν  τούτου  ζητηθεί  από  το  1/4  τουλάχιστον  των  μελών  της.  Σε  αυτή  την 
περίπτωση η σύγκλησή της γίνεται το αργότερο μέσα σε 30 μέρες.
Εάν κατά την πρώτη σύγκληση δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε η Γ.Σ. συγκαλείται εκ νέου 
για άλλη μέρα, εντός 7 ημερών, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των παρόντων μελών.

1.5 Η Γ.Σ.  βρίσκεται  σε απαρτία  όταν  τα παρόντα μέλη της είναι  περισσότερα από τα 
απόντα. 

1.6 Ειδική απαρτία απαιτείται  για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του 
πολιτιστικού φορέα.

1.7 Οι εργασίες της Γ.Σ. διευθύνονται από τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται από αυτήν σε 
κάθε σύγκλησή της.

1.8 Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Γ.Σ. αναγράφεται στη σχετική πρόσκληση 
που αποστέλλεται στα μέλη της, η δε συζήτηση στη Γ.Σ. γίνεται κατά προτεραιότητα 
επάνω στα θέματα αυτής.

1.9 Για  τη  λήψη  απόφασης  της  Γ.Σ.  απαιτείται  η  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων 
μελών της.

1.10 Κάθε  ψηφοφορία  σε  Γ.Σ.  που  αφορά  σε  αρχαιρεσίες  Δ.Σ.  γίνεται  με  μυστική 
ψηφοφορία.

2. Διοικητικό Συμβούλιο
2.1 Η ΠΕΑΠ διοικείται από εντεκαμελές (δεκαπενταμελές?) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 

εκλέγεται ανα τριετία σε μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ., με το σύστημα της απλής 
αναλογικής.

2.2 Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι άμισθη.
2.3 Το  Δ.Σ.  συγκροτείται  σε  σώμα,  με  χωριστές  ψηφοφορίες  εκλέγοντας  Πρόεδρο, 

Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Ειδικό Γραμματέα απευθείας από τη Γ.Σ.
2.4 Το  Δ.Σ.  της  ΠΕΑΠ  οφείλει/υποχρεούται  να  συνεργάζεται  αρμονικά  με  το  Δ.Σ.  του 

ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ,  δεδομένου  ότι  βασικός  στόχος  του  φορέα  είναι  η  εκπλήρωση  των 
σκοπών του Συλλόγου.

2.5 Το  Δ.Σ.  συνεδριάζει  υποχρεωτικά  μια  φορά  το  μήνα  μετά  από  πρόσκληση  του 
Προέδρου.
Οι  συνεδριάσεις  δύναται  να  γίνονται  και  εξ  αποστάσεως,  εφόσον  η  τεχνολογία 
εξασφαλίζει  την  ισότιμη  επικοινωνία,  παρακολούθηση  των  τεκταινομένων  και 
συμμετοχή σε αυτά.

2.6 Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται 7 (9?) άτομα.
2.7 Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, σε ισοψηφία δε 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
2.8 Η  αδικαιολόγητη  απουσία  μέλους  του  Δ.Σ.  για  3  συνεχείς  συνεδριάσεις  ή  για  10 

σποραδικές κατά το διάστημα της θητείας του Δ.Σ. συνεπάγεται την έκπτωσή του από 
τη θέση του και την αντικατάστασή του από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας 
υποψήφιο.

2.9 Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΠΕΑΠ δύναται να παρίστανται και μέλη της ΠΕΑΠ.



2.10 Κάθε  Σύμβουλος  μπορεί  να  ζητήσει  με  γραπτή  αίτησή  του  από τον  Πρόεδρο  την 
προσωρινή αντικατάστασή του κατά το διάστημα απουσίας ή ασθένειας. Εάν δεν το 
ζητήσει  ο Σύμβουλος,  στις παραπάνω περιπτώσεις,  μπορεί  ο Πρόεδρος να προβεί 
στην αντικατάσταση τούτου με πρακτικό του Συμβουλίου και εφόσον δεν μπορεί να 
επιτευχθεί με άλλο τρόπο απαρτία ή παρεμποδίζονται οι εργασίες του φορέα.

Άρθρο 8ο

1. Ο Πρόεδρος εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γ.Σ., εκπροσωπεί 
δε το φορέα απέναντι σε τρίτους και ενώπιον όλων των αρχών και των δικαστηρίων, 
έχοντας  δικαίωμα  να  ασκεί  κάθε  ένδικο  μέσο,  τακτικό  ή  έκτακτο.  Η  άσκηση  των 
παραπάνω ενδίκων μέσων γίνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε έγγραφο που προέρχεται από τον φορέα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον 
Γενικό Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Άρθρο 9ο

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο 
και όταν απουσιάζει και αυτός, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Προέδρου.

Άρθρο 10ο

1. Ο  Ταμίας  έχει  τη  διαχείριση  των  οικονομικών  του  φορέα.  Είναι  υποχρεωμένος  να 
καταθέτει τα ποσά που συγκεντρώνονται στην Τράπεζα με την οποία συναλλάσσεται ο 
φορέας.

2. Δικαίωμα ανάληψης χρημάτων από την Τράπεζα ή από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο έχει ο Ταμίας του φορέα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Ταμία 
αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται κάθε φορά από αυτό.

3. Κάθε δαπάνη εκτός του προϋπολογισμού για τις ανάγκες του φορέα μέχρι 2.000,00 € 
αποφασίζεται από τον Πρόεδρο αυτού, μεγαλύτερη δε από αυτή και μέχρι του ποσού 
των 5.000,00 € από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 11ο

Ο  έλεγχος  οικονομικής  διαχείρισης  της  ΠΕΑΠ,  αναφερόμενος  στα  πραγματοποιηθέντα 
έσοδα και τις πηγές τους, όπως επίσης και στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, διενεργείται 
από τριμελή εξελεγκτική επιτροπή, αποτελούμενη από τον ταμία του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ και δυο 
μέλη του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ.

Άρθρο 12ο

1. Ο Γενικός  Γραμματέας φυλάει  τα  αρχεία  και  τη  σφραγίδα  του φορέα,  διεξαγάγει  την 
αλληλογραφία, τηρεί το μητρώο και το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων 
εγγράφων,  σφραγίζει  και  προσυπογράφει  τα  έγγραφα  και  τηρεί  τα  πρακτικά  των 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθάει και αναπληρώνει αν χρειαστεί τον Γενικό Γραμματέα στην 
εκπλήρωση των παραπάνω καθηκόντων του.



Άρθρο 13ο

1. Για  τις  ανάγκες του φορέα μπορεί  να  προσλαμβάνεται,  με  απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, έμμισθο προσωπικό. 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση Δ.Σ., με διευρυμένη πλειοψηφία 2/3, δύναται, 
κατόπιν υπογραφής ιδιωτικών συμφωνητικών, η αποζημίωση των μελών των Μόνιμων 
Επιτροπών και  Ομάδων Εργασίας,  για  εκπόνηση εργασιών ή απασχόλησής τους  με 
δυσανάλογο προς τον συνηθισμένο εθελοντικό φόρτο εργασίας για την κάλυψη αναγκών 
εύρρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των Μ.Ε. και Ο.Ε. 

3. Οδοιπορικά και μεταβάσεις μελών του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. για την εκπλήρωση των στόχων 
της ΠΕΑΠ, καλύπτονται με απόφαση του Δ.Σ. μόνο και εφόσον αυτό είναι δυνατόν από 
τα οικονομικά της.

Άρθρο 14ο

1. Η διάλυση του φορέα επέρχεται εάν αποφασίσει σχετικά η Γ.Σ.η οποία συγκαλείται ειδικά 
γι’ αυτόν τον σκοπό.

2. Για  τη  λήψη  απόφασης  για  την  διάλυση  της  ΠΕΑΠ  απαιτείται  η  παρουσία  των  3/4 
τουλάχιστον των μελών της και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

3. Η απόφαση για τη διάλυση του φορέα ορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διάθεσης της 
περιουσίας αυτού, η οποία και μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στον ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ.

Άρθρο 15ο

Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από τη Γ.Σ. ύστερα από σχετική εισήγηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται η παρουσία των 
μισών τουλάχιστον των μελών της Γ.Σ. και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.


