ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ
Άρθρο 1
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ», αναφερόμενο στα επόμενα με τον τίτλο «ο
Σύλλογος»,

ξενόγλωσση

επωνυμία

στην

Αγγλική

"PANHELLENIC

ASSOCIATION OF LANDSCAPE ARCHITECTS".
Ο Σύλλογος είναι οργάνωση ανεξάρτητη, που δεν επιδιώκει σκοπούς
κερδοσκοπικούς ή πολιτικούς, λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική
Νομοθεσία και συνεργάζεται με παρεμφερείς οργανώσεις και οργανισμούς της
ημεδαπής και της αλλοδαπής, Εθνικής ή Διεθνούς εμβέλειας.
Άρθρο 2
Η Έδρα του Συλλόγου βρίσκεται στον Δήμο Πεντέλης Αττικής
Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει παραρτήματα είτε στο εσωτερικό είτε στο
εξωτερικό, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με
απόλυτη πλειοψηφία. Η λειτουργία των παραρτημάτων και η σχέση τους με
την κεντρική διοίκηση του Συλλόγου διέπονται από εσωτερικό κανονισμό. Η
διοίκηση τους δεν έχει εξουσία εκπροσώπησης των μελών τους αλλά αποτελεί
σύνδεσμο της κεντρικής διοικήσεως και του τοπικού παραρτήματος.
Άρθρο 3
Α. Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1. Η προαγωγή της επιστήμης και της τέχνης της αρχιτεκτονικής τοπίου,
δηλαδή του σχεδιασμού, αποκατάστασης, διαμόρφωσης, προστασίας,
ανάδειξης και διαχείρισης του τοπίου, των υπαίθριων χώρων και του
περιβάλλοντος, προς όφελος του κοινού.
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2. Η έρευνα, διατύπωση και προβολή τεκμηριωμένων προτάσεων και θέσεων
για σημαντικά θέματα τοπίου, καθώς και για αντίστοιχα θέματα
σχεδιασμού, διαχείρισης, προστασίας τοπίου και περιβάλλοντος, που
συνδέονται με την άσκηση και εφαρμογή της επιστήμης της αρχιτεκτονικής
τοπίου.
3. Η σύνταξη εισηγήσεων, προτάσεων και γνωμοδοτήσεων για την κατάρτιση
και εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών στους τομείς σχεδιασμού,
προστασίας και διαχείρισης τοπίου σε κάθε κλίμακα.
4. Η κατοχύρωση του αντικειμένου του αρχιτέκτονα τοπίου και η βελτίωση
των συνθηκών άσκησής του στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας,
της μελέτης και της εφαρμογής.
5. Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με συλλόγους και οργανισμούς
του εσωτερικού και εξωτερικού σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και η
συμμετοχή σε διεπιστημονικές διοργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
6. Η προώθηση της ευαισθητοποίησης περί του περιβάλλοντος, της έννοιας
του τοπίου και της αρχιτεκτονικής τοπίου
7. Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφώσεως, συνεργασίας και αλληλεγγύης
μεταξύ των μελών του Συλλόγου καθώς και υποστήριξης των μελών σε
θέματα διεκδικήσεων σχετικά με το επάγγελμα του αρχιτέκτονα τοπίου.
8. Tην δικτύωση των νέων Αρχιτεκτόνων Τοπίου, την υποστήριξή τους σε
θέματα εύρεσης εργασίας και διερεύνησης των προοπτικών τους επί της
άσκησης του συγκεκριμένου επιστημονικού αντικειμένου.
9. Η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών
του, στα πλαίσια της άσκησης του συγκεκριμένου επιστημονικού
αντικειμένου και της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Β. Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύλλογος:
1) Απευθύνεται στις δημόσιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική
αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, σε όλους τους εν γένει
συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και
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τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά
τα συμφέροντα των μελών τους για τη διαμόρφωση, λήψη και εφαρμογή των
αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά συμφέροντα των μελών τους στα πλαίσια
της άσκησης του συγκεκριμένου επιστημονικού αντικειμένου και γενικότερα
τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
2) Διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας με οργανώσεις της ημεδαπής και της
αλλοδαπής, Εθνικής ή Διεθνούς εμβέλειας.
3) Προβάλλει το έργο των αρχιτεκτόνων τοπίου.
4) Οργανώνει συναφείς επιστημονικές εκδηλώσεις, καθώς και δραστηριότητες
πολιτισμικού, κοινωνικού χαρακτήρα ή ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος
5) Οργανώνει και συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα
συναφή με την επιστήμη της αρχιτεκτονικής τοπίου
6) Εκδίδει ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα και δημοσιεύσεις, γνωστοποιεί και
προωθεί δημοσιεύματα σχετικά με την αρχιτεκτονική τοπίου.
7) Επιδιώκει την εξεύρεση πόρων για την ενίσχυση του έργου του συλλόγου
και την πραγμάτωση των σκοπών του.
II. ΜΕΛΗ
Άρθρο 4
1. Ο Σύλλογος συγκροτείται από τακτικά, έκτακτα, επίτιμα και δόκιμα μέλη.
2. Τακτικά μέλη είναι Έλληνες ή αλλοδαποί:
 Κάτοχοι

βασικού

πτυχίου

Ελληνικού

Ανώτατου

Πανεπιστημιακού

Ιδρύματος (ΑΕΙ), ή ισότιμου Ιδρύματος της αλλοδαπής σχετικό με την
αρχιτεκτονική τοπίου, καθώς και διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
αποκλειστικά στην αρχιτεκτονική τοπίου ή διαμόρφωση τοπίου ή
σχεδιασμό

τοπίου,

διετούς

τουλάχιστον

φοίτησης

σε

Ανώτατο

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Απαραίτητη
προϋπόθεση ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να φέρει τις ανωτέρω
επωνυμίες

και

το

πρόγραμμα

σπουδών
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να

ανταποκρίνεται

στις

προϋποθέσεις εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική τοπίου, όπως αυτές
ορίζονται από την IFLA.
 Κάτοχοι βασικού πτυχίου Ελληνικού Ανώτερου Τεχνολογικού Ιδρύματος
(ΤΕΙ), ή ισότιμου Ιδρύματος της αλλοδαπής σχετικό με την αρχιτεκτονική
τοπίου, τουλάχιστον τεσσάρων χρόνων φοίτησης, καθώς και διπλώματος
μεταπτυχιακών σπουδών αποκλειστικά στην αρχιτεκτονική τοπίου ή
διαμόρφωση τοπίου ή σχεδιασμό τοπίου, διετούς τουλάχιστον φοίτησης σε
Ανώτατο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Απαραίτητη προϋπόθεση ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να φέρει τις
ανωτέρω επωνυμίες και το πρόγραμμα σπουδών να ανταποκρίνεται στις
προϋποθέσεις εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική τοπίου, όπως αυτές
ορίζονται από την IFLA.
 Κάτοχοι βασικού πτυχίου αρχιτεκτονικής τοπίου ή διαμόρφωσης τοπίου ή
σχεδιασμού τοπίου, ξένου Ανώτατου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος,
αναγνωρισμένου αντίστοιχου ή ισότιμου προς πτυχίο Ελληνικού Ανώτατου
Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση ο τίτλος σπουδών
να φέρει τις ανωτέρω επωνυμίες και το πρόγραμμα σπουδών να
ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική τοπίου,
όπως αυτές ορίζονται από την IFLA.
3. Έκτακτα μέλη είναι:
 Κάτοχοι βασικού πτυχίου αρχιτεκτονικής τοπίου ή διαμορφώσεως τοπίου ή
σχεδιασμού τοπίου τουλάχιστον 4ετούς φοίτησης, Ελληνικού Ανώτερου
Τεχνολογικού Ιδρύματος ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής και
τουλάχιστον 2 χρόνια εξάσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα
τοπίου σε γραφείο αρχιτέκτονα τοπίου μέλους του ΠΣΑΤ. Απαραίτητη
προϋπόθεση ο τίτλος σπουδών να φέρει τις ανωτέρω επωνυμίες και το
πρόγραμμα σπουδών να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις εκπαίδευσης
στην αρχιτεκτονική τοπίου, όπως αυτές ορίζονται από την IFLA.
 Κάτοχοι

βασικού

πτυχίου

Ελληνικού

Ανώτατου

Πανεπιστημιακού

Ιδρύματος, ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σχετικό με την
αρχιτεκτονική τοπίου, καθώς και διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
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αποκλειστικά στην αρχιτεκτονική τοπίου ή διαμόρφωση τοπίου ή
σχεδιασμό τοπίου, μονοετούς φοίτησης σε Ανώτατο Πανεπιστημιακό
ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Απαραίτητη προϋπόθεση ο
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να φέρει τις ανωτέρω επωνυμίες και το
πρόγραμμα σπουδών να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις εκπαίδευσης
στην αρχιτεκτονική τοπίου, όπως αυτές ορίζονται από την IFLA.
 Κάτοχοι πτυχίου αρχιτεκτονικής τοπίου ή διαμορφώσεως τοπίου ή
σχεδιασμού τοπίου Ανώτατου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της αλλοδαπής,
που είναι τακτικά μέλη σε επαγγελματικούς συλλόγους ή επαγγελματικούς
φορείς αρχιτεκτονικής τοπίου της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι μέλη διεθνών
οργανώσεων,

στις

οποίες

συμμετέχει

ο

Πανελλήνιος

Σύλλογος

Αρχιτεκτόνων Τοπίου.
4. Επίτιμα Μέλη
Επίτιμα μέλη εκλέγονται, ύστερα από σχετική απόφαση τακτικής Γενικής
Συνελεύσεως των μελών του Συλλόγου, μετά από σχετική εισήγηση του
Διοικητικού Συμβουλίου, Έλληνες ή αλλοδαποί που διακρίθηκαν στον κλάδο
της αρχιτεκτονικής τοπίου ή που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στους
σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου, με ηθικά ή υλικά, επιστημονικά ή
επαγγελματικά μέσα.
5. Δόκιμα Μέλη
Άτομα που βρίσκονται σε στάδιο εκπαίδευσης, η ολοκλήρωση του οποίου θα
τους επιτρέπει να γίνουν μέλη σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω κατηγορίες.
Περιλαμβάνει φοιτητές μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών σπουδών στην
αρχιτεκτονική τοπίου πανεπιστημιακών ή τεχνολογικών σχολών, που η
ολοκλήρωσή των σπουδών τους τους δίνει το δικαίωμα εγγραφής ως τακτικά ή
έκτακτα μέλη. Οι προπτυχιακοί φοιτητές θα παραμένουν δόκιμα μέλη για
ανώτατο διάστημα επτά ετών και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για διάστημα
τριών ετών, εντός του οποίου μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα άλλης
κατηγορίας μέλους, εφόσον καλύψουν τις προϋποθέσεις που κατά περίπτωση
απαιτούνται, διαφορετικά με την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος θα
διαγράφονται από τα μητρώα μελών.
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6. Τα μέλη του Συλλόγου - τακτικά, έκτακτα και επίτιμα μέλη - διατηρούν τη
μέχρι σήμερα θέση τους και μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Άρθρο 5
Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εγγραφεί τακτικό, έκτακτο ή δόκιμο μέλος
του Συλλόγου πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό
Συμβούλιο, με επικυρωμένα αντίγραφα των απαραίτητων τίτλων σπουδών ή
βεβαίωση

φοίτησης,

λεπτομερή

στοιχεία

για την

επιστημονική

και

επαγγελματική του δραστηριότητα και δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής
αυτού του Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αν θα εγκρίνει
ή όχι την εγγραφή στην πρώτη συνεδρίαση αυτού, μετά την υποβολή της
αίτησης. Η αναγνώριση της ισοτιμίας σπουδών της αλλοδαπής, γίνεται από τον
αρμόδιο κρατικό φορέα. Στην περίπτωση όπου το υποψήφιο μέλος εμπίπτει
στο άρθρο 4.3 οφείλει επιπλέον των ανωτέρω να προσκομίσει τα ακόλουθα :
•

Επικυρωμένη, μεταφρασμένη από επίσημο φορέα, βεβαίωση τακτικού

μέλους του αντίστοιχου επαγγελματικού συλλόγου ή φορέα αρχιτεκτονικής
τοπίου της αλλοδαπής.
Άρθρο 6
1. Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν και έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές
Συνελεύσεις, μπορούν δε να εκλέγονται σε οποιοδήποτε όργανο του Συλλόγου.
2. Τα έκτακτα, τα επίτιμα και τα δόκιμα μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται
στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν γνώμη χωρίς όμως δικαίωμα
ψήφου. Μπορούν να εκλέγονται σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας, που θα
συγκροτούνται για ειδικά θέματα από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν
μπορούν να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.
3. Τα τακτικά, έκτακτα και δόκιμα μέλη καταβάλουν δικαίωμα εγγραφής, τις
ετήσιες συνδρομές και τις εισφορές, που θα καθορίζονται κατά καιρούς από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής και δεν πληρώνουν
ετήσια συνδρομή στο Σύλλογο.
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5. Τακτικά, έκτακτα και δόκιμα μέλη, που δεν είναι ενημερωμένα ταμειακά,
δηλαδή δεν θα έχουν καταβάλει όλες τις μέχρι της ημέρας εκείνης οφειλές τους
προς το Σύλλογο, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική
Συνέλευση και δεν μπορούν να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.
6. Όλα τα μέλη οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την ευόδωση
των σκοπών του Συλλόγου, να τηρούν το Καταστατικό αυτό και να
συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του
Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν καθήκον να γνωστοποιούν στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου χωρίς καθυστέρηση την αλλαγή της επαγγελματικής
τους διεύθυνσης.
Άρθρο 7
Οποιοδήποτε τακτικό, έκτακτο, επίτιμο ή δόκιμο μέλος μπορεί να παραιτηθεί
από το Σύλλογο με έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού
καταβάλει, εφόσον υποχρεούται, όλες τις μέχρι την ημέρα εκείνη οφειλές του
προς το Σύλλογο. Σε περίπτωση επανεγγραφής του θα πρέπει το μέλος να
εξοφλήσει τυχόν ανεξόφλητες οφειλές του από εισφορές παρελθόντων ετών.
Άρθρο 8
Ένα μέλος που ενεργεί κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς και τις
επιδιώξεις του Συλλόγου, που παραβαίνει το Καταστατικό αυτό και τις
αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου, που καθυστερεί την καταβολή της
συνδρομής ή άλλης οφειλής του προς το Σύλλογο περισσότερο από δύο χρόνια,
που παύει κατά οποιοδήποτε τρόπο να πληρεί τις προϋποθέσεις που οδήγησαν
στην εγγραφή του, μπορεί να διαγραφεί από το Σύλλογο με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Πριν διατυπωθεί η πρόταση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο
πρέπει να στείλει έγγραφη ειδοποίηση στο ενδιαφερόμενο μέλος, δίνοντας του
προθεσμία ενός μηνός για τη διατύπωση των απόψεων του.
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Μέλος το οποίο αποβιώσει αυτομάτως διαγράφεται από το μητρώο μελών του
Συλλόγου.
III. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 9
Τα όργανα του Συλλόγου είναι:
Α.

Η Γενική Συνέλευση

Β.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γ.

Ο Ελεγκτής

Άρθρο 10
1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα ενημερωμένα ταμειακώς τακτικά
μέλη, δηλαδή εκείνα που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις έως το έτος εκείνο κατά το οποίο συγκαλείται η Γενική
Συνέλευση. Είναι δε το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και οι
αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη.
Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται το τελευταίο τρίμηνο κάθε χρόνου,
σ’ αυτήν δε εκτίθενται τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου,
υποβάλλεται ο διαχειριστικός απολογισμός του προηγουμένου σωματειακού
έτους - που είναι το ημερολογιακό - ο οποίος και συνοδεύεται από Έκθεση του
Ελεγκτή, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του έτους που γίνεται η Γενική
Συνέλευση και κάθε δύο (2) χρόνια διενεργούνται αρχαιρεσίες, για την εκλογή
Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτή.
2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει οποτεδήποτε κρίνει αυτό
αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/3 των ταμειακά
ενημερωμένων τακτικών μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό
Συμβούλιο, που θα αναγράφει τα θέματα προς συζήτηση. Στην τελευταία
περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την έκτακτη
Γενική Συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή προς αυτό της άνω
αιτήσεως.
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3. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με
γραπτή ή ηλεκτρονική πρόσκληση που πρέπει να αναφέρει τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και θα σταλεί σε όλα τα μέλη 15 ημέρες πριν την ημέρα
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Θέματα που δεν αναγράφονται στην
ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται να συζητηθούν.
4. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με
γραπτή ή ηλεκτρονική πρόσκληση, που πρέπει να αναφέρει τα θέματα της
ημερήσιας διατάξεως και αποστέλλεται προς όλα τα μέλη τουλάχιστον 30
ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Θέματα που δεν
αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, δεν επιτρέπεται να συζητηθούν.
5. Τόσο στην τακτική όσο και στην έκτακτη, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε
απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το 1/2 των τακτικών μελών, που είναι
ενημερωμένα ταμειακά. Αν κατά την ορισμένη ημέρα της συνεδριάσεως δεν
βρεθεί απαρτία ή η Συνέλευση που άρχισε διακοπεί από έλλειψη απαρτίας, η
Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε 7 ημέρες, χωρίς νέα πρόσκληση,
στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διατάξεως. Κατά τη δεύτερη
αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/4 των τακτικών μελών που είναι ενημερωμένα
ταμειακά. Εάν και κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν υπάρχει απαρτία, η
Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε 7 ημέρες, χωρίς νέα πρόσκληση,
στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διατάξεως. Κατά την τρίτη
αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με οποιοδήποτε
αριθμό παριστάμενων μελών που είναι ενημερωμένα ταμειακά, αποφασίζει δε
εγκύρως για τα μη συζητηθέντα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
6. Προκειμένου για θέματα τροποποιήσεως του Καταστατικού ή διαλύσεως
του Συλλόγου, η έκτακτη για αυτό το θέμα συγκληθείσα Γενική Συνέλευση
βρίσκεται σε απαρτία μόνον όταν παρίσταται τουλάχιστον το 1/2 των τακτικών
μελών, που είναι ενημερωμένα ταμειακά.
7. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου και
Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως θα συντάσσονται από τον
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Γραμματέα και σε απουσία του, από μέλος εκλεγόμενο από τη Συνέλευση και
θα υπογράφονται από τον ίδιο και από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως.
8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ειδικά,
αποφάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου
λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών, που έχουν
δικαίωμα ψήφου.
9. Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις, γίνεται αυτοπροσώπως, κατά
κανόνα με ανάταση χειρός, εκτός αν η απόφαση ληφθεί ομοφώνως ή αν η
πλειοψηφία απαιτήσει μυστική ψηφοφορία. Για την εκλογή Διοικητικού
Συμβουλίου,

Ελεγκτή,

Εφορευτικής

Επιτροπής,

αντιπροσώπων

σε

δευτεροβάθμια οργάνωση ή επίτιμου μέλους, καθώς και για τη διαγραφή
μέλους για προσωπικά θέματα, για θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση
και για διοικητικό οικονομικό απολογισμό, γίνεται πάντοτε μυστική
ψηφοφορία.
10. Αγωγή κατά αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ασκείται εντός
προθεσμίας 30 ημερών από τη λήψη της απόφασης ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου της Περιφέρειας που εδρεύει το σωματείο.
11. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τους αντιπροσώπους της για τις ομοσπονδίες
στις οποίες μετέχει. Υποχρέωση των αντιπροσώπων είναι να τηρούν πρακτικά
από τις συναντήσεις που συμμετέχουν και να ενημερώνουν τακτικά το
Διοικητικό Συμβούλιο για τις εξελίξεις αυτών.
12. Τα μέλη αυτά που έχουν εκλεγεί ως αντιπρόσωποι στις ομοσπονδίες που
συμμετέχει το σωματείο έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν και στο Διοικητικό
Συμβούλιο ή στη θέση του Ελεγκτή.

Άρθρο 11
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το σύνολο των μελών του Συλλόγου
και διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο σύμφωνα με τους Νόμους, το Καταστατικό
αυτό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
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2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο δύο (2) χρόνων. Μαζί με τα μέλη αυτά
εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη για την ίδια θητεία, δεδομένου
ότι έχουν υποβληθεί οι αντίστοιχες υποψηφιότητες. Αν κατά τη διάρκεια της
θητείας κενωθεί οριστικά, για οποιοδήποτε λόγο, μια θέση μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνει τη θέση αυτή το πρώτο κατά σειρά
εκλογής αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση αναπληρωματικών μελών, που
έχουν ισοψηφήσει, γίνεται κλήρωση.
Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν
επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή σε συγγενείς πρώτου ή
δευτέρου βαθμού.
3. Τα εξερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα. Το
πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από επτά (7) μέλη και τρία (3)
αναπληρωματικά, που θα εκλεγούν στην πρώτη Γενική Συνέλευση, μετά την
έγκριση του Καταστατικού αυτού. Η σύνθεση του εκάστοτε Διοικητικού
Συμβουλίου, μπορεί να μεταβληθεί στη διάρκεια της θητείας του.
4. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, κατόπιν προσκλήσεως του
πλειοψηφήσαντος υποψηφίου που αναδείχθηκε Πρόεδρος, το Διοικητικό
Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τους τρείς Αντιπρόεδρους, το Γενικό
Γραμματέα και τον Ταμία.
Α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, υπογράφει τα πρακτικά των
συνεδριάσεων αυτών, τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου και τα εντάλματα
πληρωμών και εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε δημόσια, διοικητική,
δικαστική ή άλλη αρχή και απέναντι σε κάθε τρίτο.
Β) Ο Αντιπρόεδρος επαγγελματικών θεμάτων αναπληρώνει τον Πρόεδρο για
αντίστοιχα θέματα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ασχολείται με την
διεκδίκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Αρχιτέκτονα Τοπίου,
συμμετέχει σε αντίστοιχες επιτροπές, επικοινωνεί με επαγγελματικούς φορείς,
συλλόγους και υπηρεσίες δημοσίου.

11

Γ) Ο Αντιπρόεδρος εκπαιδευτικών θεμάτων αναπληρώνει τον Πρόεδρο για
αντίστοιχα θέματα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ασχολείται με την
προαγωγή της επιστήμης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και την προώθηση της
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Συνεργάζεται με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που έχουν προγράμματα
σπουδών στην Αρχιτεκτονική τοπίου, για την βελτίωση των συνθηκών
άσκησής του επαγγέλματος στο τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας.
Δ) Ο Αντιπρόεδρος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας αναπληρώνει τον
Πρόεδρο για αντίστοιχα θέματα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος,
ασχολείται με την προβολή του έργου του συλλόγου, είναι υπεύθυνος για
διαχείριση της ιστοσελίδας και όλων των μέσων επικοινωνίας, για την
διοργάνωση, τον συντονισμό εκδηλώσεων και κάθε είδους διοργάνωσης και
την σύνταξη ενημερωτικών (newsletters) και διαφημιστικών εντύπων.
Ε) Ο Γενικός Γραμματέας έχει τη διεύθυνση και εποπτεία των γραφείων και
του προσωπικού του Συλλόγου, τηρεί τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου,
συντάσσει την αλληλογραφία και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του ΔΣ τα εξερχόμενα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών.
Είναι υπεύθυνος για το αρχείο των μελών και τη συνεχή ενημέρωσή αυτών
σχετικά με τις δράσεις του συλλόγου και τα νέα από την IFLA και IFLA
Europe. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, το Γενικό Γραμματέα
αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από τον
Πρόεδρο.
ΣΤ) Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά του Συλλόγου σύμφωνα με το
Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργεί
εισπράξεις και πληρωμές και καταθέτει στην Τράπεζα για λογαριασμό του
Συλλόγου κάθε ποσόν μεγαλύτερο από εκείνο που θα ορίζει κάθε φορά το
Διοικητικό Συμβούλιο, για ορισμένη περίοδο χρόνου, τηρεί τα από το Νόμο
επιβαλλόμενα βιβλία και συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό, τον
ισολογισμό και τον προϋπολογισμό.
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Αν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει ο ίδιος με δική του ευθύνη. Για την
πραγματοποίηση αναλήψεων μεγαλύτερες από το ποσό που ορίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο είναι απαραίτητη και η παρουσία ενός επιπλέον μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή
νομίμως διαμένοντες αλλοδαποί με επαγγελματική δραστηριότητα στην
Ελλάδα.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις ανά
τρίμηνο και σε έκτακτες συνεδριάσεις όποτε κληθεί γραπτά ή ηλεκτρονικά από
τον Πρόεδρο, που ενεργεί έτσι κατά την κρίση του ή ύστερα από σχετική
έγγραφη αίτηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες όταν
παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται
κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου μπορούν να γίνουν και με τηλεδιάσκεψη, και η ψηφοφορία για τη
λήψη αποφάσεων μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά.
7. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα
από τέσσερις (4) κατά σειρά συνεδριάσεις του, μπορεί να θεωρηθεί, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση,
ότι παραιτήθηκε από τη θέση του και μπορεί να αντικατασταθεί.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να καθορίζει κάθε χρόνο το δικαίωμα
εγγραφής, την ετήσια συνδρομή και τις εισφορές των μελών του Συλλόγου,
που επικυρώνονται με αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, να διορίζει
μόνιμες ή προσωρινές επιτροπές αποτελούμενες από τον Πρόεδρο, ή/και τους
Αντιπροέδρους, ή/και τον Γραμματέα ή/και τον Ταμία και από άλλα μέλη του
Συλλόγου για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων, να προσλαμβάνει έμμισθο
προσωπικό ή ειδικούς συμβούλους και να λαμβάνει κάθε μέτρο, που θα κρίνει
σκόπιμο για την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου.
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9. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για
οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα
αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους. Αν ο κατάλογος
εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού
Συμβουλίου, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες με
πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του,
με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
10.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί πειθαρχικά καθήκοντα όταν λάβει

γνώση ότι ένα μέλος λειτουργεί με τρόπο που αντίκειται στο παρόν
Καταστατικό και μπορεί να επιβάλει κατά περίπτωση τα πειθαρχικά μέτρα της
επίπληξης, προσωρινής παύσης για διάστημα έως 2 ετών και πρόταση
διαγραφής του μέλους την οποία απευθύνει προς ψήφιση στη Γενική
Συνέλευση.

Άρθρο 12
1. Ο Ελεγκτής ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού
Συμβουλίου και τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και υποβάλει σχετική
έκθεση στη Γενική Συνέλευση.
2. Ο απερχόμενος Ελεγκτής είναι επανεκλέξιμος.
Άρθρο 13
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την ημέρα
της εκλογής του, συγκαλεί τακτική Γενική Συνέλευση, με αντικείμενο τις
Αρχαιρεσίες, με την οποία πρόσκληση καλεί τα μέλη, έως 5 ημέρες πριν τη
διεξαγωγή τους, να θέσουν υποψηφιότητες ως μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή για τη θέση του Ελεγκτή. Σε περίπτωση μη υποβολής επαρκών
υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
του Ελεγκτή, κατ’ εξαίρεση υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν ενώπιον
της Εφορευτικής Επιτροπής. Η Συνέλευση αυτή εκλέγει τα μέλη της
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Εφορευτικής Επιτροπής και αποφασίζει για τη διαδικασία διεξαγωγής
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και του Ελεγκτή.
2. Τη γενική ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, μέχρι και την
έκδοση των αποτελεσμάτων και ανακήρυξη των επιτυχόντων, έχει η
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) μέλη με ένα (1)
αναπληρωματικό, τα οποία εκλέγονται κατόπιν ομόφωνης απόφασης ή με
ψηφοφορία με ανάταση χειρός. Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει ώστε οι
εκλογές να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και με βάση το
βιβλίο μελών. Αποφαίνεται για κάθε προκύπτουσα αμφισβήτηση ή
υποβαλλόμενη ένσταση.
3. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και το εκλογικό σύστημα
είναι η απλή αναλογική. Ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος διορίζεται Πρόεδρος,
σε περίπτωση ισοψηφίας οποιουδήποτε υποψηφίου μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου η έδρα αποδίδεται με κλήρωση, η οποία διενεργείται από την
Εφορευτική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος προσκαλεί τα υπόλοιπα μέλη που
εκλέχθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό κατόπιν ψηφοφορίας
μεταξύ των μελών του να αναδείξει αυτά στις προβλεπόμενες από το
καταστατικό θέσεις και να προβεί στη συγκρότησή του σε σώμα.
4. Σε περίπτωση αντικατάστασης παραιτηθέντος ή εκλιπόντος ή παυθέντος
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Ελεγκτή, αυτόν καλείται να
αναπληρώσει ο πρώτος επιλαχών.
5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
παρατείνεται η θητεία των οργάνων της μέχρις ότου αυτή διεξαχθεί.

IV. ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Άρθρο 14
1. Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) το δικαίωμα εγγραφής, η ετήσια συνδρομή και οι εισφορές των μελών, που
θα καθορίζονται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα
επικυρώνονται με αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως,
β) Έσοδα από την περιουσία του Συλλόγου, την πώληση εκδόσεων και την
οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.
γ) Επιχορηγήσεις κρατικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου.
δ) Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων που
γίνονται δεκτές πάντοτε όπως ορίζει ο Νόμος
ε) Έσοδα από projects ή έρευνες/μελέτες που συμμετέχει ο Π.Σ.ΑΤ.
2. Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Συλλόγου δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να συνεπάγεται ανάμιξη του Συλλόγου σε κερδοσκοπική
δραστηριότητα. Η περιουσία του Συλλόγου δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπούς
διαφορετικούς από εκείνους, που προβλέπει το Καταστατικό αυτό.
3. Δεν επιτρέπεται δωρεά «ανωνύμως».
4.Ο Σύλλογος τηρεί τα κάτωθι βιβλία:
α) Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά το
ονοματεπώνυμο του μέλους, τα ονόματα των γονέων του, το επάγγελμα, ο
αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, η
χρονολογία εγγραφής και διαγραφής του κάθε μέλους και η ταμειακή
ενημέρωση.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης,
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) Βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις ή πληρωμές με
χρονολογική σειρά.
ε) Βιβλίο περιουσίας, όπου καταχωρούνται όλα τα κινητά και ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία του σωματείου.
7. Τα μέλη του Συλλόγου, καθώς και οι οργανώσεις στις οποίες ανήκει, έχουν
το δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των βιβλίων και στοιχείων.
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V. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 15
Η τροποποίηση του Καταστατικού αυτού ή η διάλυση του Συλλόγου μπορεί να
αποφασισθεί μόνο από έκτακτη Γενική Συνέλευση, που έχει συγκληθεί ειδικά
για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 10 του
Καταστατικού αυτού, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
δικαιουμένων ψήφου μελών. Με την απόφαση για διάλυση του Συλλόγου
καθορίζεται και η τύχη της περιουσίας του Συλλόγου, που μπορεί να
μεταβιβασθεί σε κάποιο άλλο σωματείο με παρόμοιους σκοπούς
VI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16
1. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα που φέρει στην εξωτερική περιφέρεια τις λέξεις
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ» και στο
κέντρο τα αρχικά ΠΣΑΤ.
2. Ο Σύλλογος μπορεί να συνεργάζεται ή να γίνει μέλος άλλων ελληνικών ή
διεθνών επιστημονικών ή πολιτιστικών οργανώσεων, ύστερα από απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, θα ρυθμίζεται
σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία περί Σωματείων.
Άρθρο 17
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από δέκα έξη (17) άρθρα, μετά από τις
τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό και θα ισχύσει όπως
τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία
των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
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Αθήνα, ..... Ιουνίου 2017
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