Στην Αθήνα σήµερα 8 Οκτωβρίου 1999 οι υπογράφοντες το παρόν συµφωνούµε στην
ίδρυση σωµατείου µε τους κατωτέρω αναγραφόµενους όρους :
Aρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυµία του σωµατείου είναι: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"
και αντίστοιχες επωνυµίες α) στην αγγλική Hellenic Environmental Law Society και
γαλλική Societe Hellenique de Droit de l'Environnement.
Aρθρο 2 Ε∆ΡΑ

1.
2.

Έδρα του σωµατείου ορίζεται η Αθήνα.
Το σωµατείο µπορεί να ιδρύει παραρτήµατα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και
του εξωτερικού. Η λειτουργία των παραρτηµάτων και η σχέση τους µε την
κεντρική διοίκηση του σωµατείου διέπονται από εσωτερικό κανονισµό.

Aρθρο 3 ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΕΩΣ

• 1. Οι σκοποί του σωµατείου είναι:
α. Η ανάπτυξη τoυ ∆ικαίου στον τοµέα του Περιβάλλοντος και η προώθηση του
σχετικού επιστηµονικού διαλόγου και της έρευνας.
β. Η συµβολή στη διαµόρφωση και εφαρµογή αποτελεσµατικής νοµοθετικής
πολιτικής περιβάλλοντος.
γ. Η ευαισθητοποίηση του κοινού και των κοινωνικών φορέων για τη σηµασία
και το ρόλο της νοµικής επιστήµης στην προστασία του περιβάλλοντος .
δ. Η δηµιουργία ενός πόλου έλξης όλων των νοµικών περιβάλλοντος στην
Ελλάδα.
ε. Η ενίσχυση της διεπιστηµονικής προσέγγισης στα νοµικά ζητήµατα του
περιβάλλοντος.
στ. Η προώθηση της αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης από νοµικής απόψεως στην
Ελλάδα.
ζ. Η λειτουργία του ως µη κυβερνητικής οργάνωσης στα θέµατα που εµπίπτουν
στους σκοπούς του.
• 2. Τα κύρια µέσα για την πραγµάτωση των σκοπών του σωµατείου
είναι τα εξής:
α. Η µελέτη του διεθνούς, κοινοτικού και εθνικού δικαίου του περιβάλλοντος.
β. Η ανάληψη και εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων
από διεθνείς, κοινοτικές, εθνικές ή άλλες πηγές.
γ. Η πρόταση καινοτόµων δικαιικών απαντήσεων για θέµατα περιβάλλοντος και
βιώσιµης ανάπτυξης.
δ. Η διοργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων και σεµιναρίων επιµόρφωσης για θέµατα
δικαίου του περιβάλλοντος, καθώς και η συµµετοχή σε αντίστοιχες διεθνείς και
ευρωπαϊκές εκδηλώσεις.
ε. Η συµµετοχή σε γνωµοδοτικά συλλογικά όργανα της ∆ιοίκησης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
στ. Η διατύπωση προτάσεων προς δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς για θέµατα
προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.
ζ. Η ανάληψη εκδοτικής δραστηριότητας, έντυπης ή ηλεκτρονικής µορφής.
η. Η έκδοση δελτίων τύπου για επίκαιρα νοµικά θέµατα περιβάλλοντος.
θ. Η συµµετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και σε οµοειδείς ή
συναφείς συλλόγους εξωτερικού.
ι. Η συνεργασία µε επιστηµονικούς συλλόγους και φορείς σε θέµατα κοινού
ενδιαφέροντος.
κ. Η λήψη κάθε άλλου πρόσφορου µέσου για την επίτευξη των σκοπών του
σωµατείου.

Aρθρο 4 ΠΟΡΟΙ

• Πόροι για την πραγµάτωση των σκοπών και δραστηριοτήτων του
σωµατείου είναι:

1.Εισφορές και ετήσιες συνδροµές µελών.
2. Κληρονοµιές ή κληροδοσίες υπέρ του σωµατείου. Οι κληρονοµιές ή
κληροδοσίες γίνονται πάντοτε αποδεκτές µε το ευεργέτηµα της απογραφής.
3. Κάθε είδους επιχορηγήσεις ελληνικών ή αλλοδαπών νοµικών προσώπων
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εσωτερικού ή εξωτερικού.
4. Έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητες του σωµατείου.
5. Χορηγίες και δωρεές φυσικών ή νοµικών προσώπων.
6. Κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται στην κυριότητα του σωµατείου σύµφωνα
µε το νόµο.

Aρθρο 5 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των µελών είναι το ανώτατο όργανο του σωµατείου και
αποφασίζει για κάθε θέµα που το αφορά.
2. Η Γενική Συνέλευση των µελών συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
συνέρχεται τακτικά στην έδρα του σωµατείου ή όπου αλλού αποφασίσει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και πάντοτε µέσα στο
πρώτο τρίµηνο κάθε χρόνου.
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη
Γενική Συνέλευση των µελών, όταν το κρίνει σκόπιµο. Έκτακτη Γενική
Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά, µετά από αίτηση προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών του
σωµατείου.
4. Τα µέλη του σωµατείου καλούνται στη Γενική Συνέλευση µε ατοµικές
προσκλήσεις που αποστέλλονται µε συµβατικό ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή
τηλεοµοιοτυπικώς τουλάχιστον ένα µήνα πριν. Στην πρόσκληση πρέπει να
αναφέρονται χρονολογία, ηµέρα και ώρα, όπως και το οίκηµα στο οποίο θα
συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Aρθρο 6 ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

• Η Γενική Συνέλευση είναι αρµόδια να αποφασίζει ειδικότερα για:
1. Τροποποίηση του καταστατικού.
2. ∆ιάλυση του σωµατείου µε απόφαση των 2/3 του συνόλου των µελών του.
3. Εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής
Επιτροπής.
4. Έκδοση κανονισµών διάρθρωσης και λειτουργίας του σωµατείου.
5. ∆ιαγραφή µελών.
6. Κάθε θέµα που αφορά το σωµατείο και δεν ανήκει στην αποκλειστική
αρµοδιότητα άλλων θεσµοθετηµένων οργάνων του. Τα µέλη προκειµένου να
ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωµά τους, οφείλουν απαραιτήτως να έχουν
εκπληρώσει κάθε οικονοµική τους υποχρέωση προς το σωµατείο.

Aρθρο 7 ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκεται σε αυτήν το µισό συν ένα
των ταµειακώς εντάξει µελών. Σε περίπτωση µη απαρτίας κατά την πρώτη
συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση δέκα (10) ηµέρες µετά από
την ηµέρα της συνεδριάσεως που µαταιώθηκε, µε πρόσκληση των µελών
τουλάχιστον πριν από τρεις (3) ηµέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της αρχικής
ηµερήσιας διάταξης, οσαδήποτε µέλη και αν παρίστανται.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων ταµειακώς εντάξει µελών, εκτός εάν το καταστατικό προβλέπει
στη συγκεκριµένη περίπτωση αυξηµένη πλειοψηφία.
3.Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται Προεδρεύων και
Γραµµατέας της Γ.Σ. µε απλή πλειοψηφία µεταξύ των παρόντων ψηφοφόρων
µελών.
4. Η ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και περιλαµβάνει τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση. Για τα
θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά
που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της. Τα αντίγραφα και τα
αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου ή το νόµιµο αναπληρωτή του. Στην αρχή των πρακτικών
αναφέρονται ονοµαστικά τα µέλη που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση.

Aρθρο 8 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το σωµατείο διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από επτά (7)
µέλη και δυο αναπληρωµατικά. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση για θητεία δύο (2) ετών.

Aρθρο 9 ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

• 1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη γενική ευθύνη για τη διοίκηση και
τη διαχείριση των υποθέσεων του σωµατείου. Ειδικότερα το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο έχει, µεταξύ άλλων, τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α. συντάσσει τον απολογισµό δράσης του απερχόµενου έτους, που συζητείται
στην ετήσια Γενική Συνέλευση.
β. προσλαµβάνει, κατά την κρίση του ανάλογα µε τις ανάγκες, διευθυντή και το
απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία του σωµατείου. Ο διευθυντής και το
προσωπικό είναι πάντοτε µη µέλη του σωµατείου.
γ. συντάσσει τους κανονισµούς διάρθρωσης και λειτουργίας του σωµατείου.
δ. αποφασίζει για την εγγραφή νέων µελών µε θετικές ψήφους τουλάχιστον
πέντε µελών του.
Το υποψήφιο µέλος του οποίου απορρίφθηκε η αίτηση εγγραφής µπορεί να
προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία στην περίπτωση αυτή αποφαίνεται
οριστικά.

Aρθρο 10 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του, συνέρχεται και
συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπροέδρους, Γενικό Γραµµατέα
και Ταµία.
2. Ο Πρόεδρος συντονίζει τη δράση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των µελών
του σωµατείου, µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία του, προεδρεύει του ∆.Σ.,
εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα και δεσµεύει το σωµατείο έναντι τρίτων για
όλες τις υποθέσεις του. Τον Πρόεδρο αναπληρώνουν σε περίπτωση κωλύµατος
κατά σειρά οι Αντιπρόεδροι (Α' και Β').
3. Ο Γενικός Γραµµατέας µεριµνά για την τήρηση των πρακτικών του ∆.Σ. και
των Γενικών Συνελεύσεων και επιµελείται των προσκλήσεων των µελών στις
συνεδριάσεις του ∆.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης.
4. Ο Ταµίας επιµελείται των οικονοµικών του σωµατείου, παρουσιάζει στη Γενική
Συνέλευση τον απολογισµό και προϋπολογισµό και δίνει πληροφορίες
αναφορικά µε οικονοµικά θέµατα. ∆ιενεργεί εισπράξεις απαιτήσεων,
επιχορηγήσεων, δανείων, τραπεζικών αναλήψεων και γενικά παροχών, εφ' όσον
το ύψος του ποσού δεν υπερβαίνει το 1.000.000. Εάν υπερβαίνει αυτό το ύψος
οι παραπάνω πράξεις διενεργούνται µε έγγραφη απλή εξουσιοδότηση του
Προέδρου του ∆.Σ.
5. Για τη µελέτη και επεξεργασία θεµάτων σχετικών µε τους σκοπούς του
σωµατείου, είναι δυνατόν να συσταθούν Επιτροπές µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

Aρθρο 11 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το ∆.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά ανά δίµηνο µετά από πρόσκληση
του Προέδρου. Συγκαλείται εκτάκτως από τον Πρόεδρο ή εάν το ζητήσουν τρία
(3) µέλη του.
2. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται
τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του.
3. Το ∆.Σ. αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του ∆.Σ. τηρούνται πρακτικά.

Aρθρο 12 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

• 1. ∆ικαίωµα εγγραφής στο σωµατείο ως µέλη έχουν:
α. νοµικοί µε αποδεδειγµένο έργο και δραστηριότητα στους τοµείς που
συνδέονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του σωµατείου.

β. µη νοµικοί µε αποδεδειγµένο έργο και δραστηριότητα στην επιστηµονική τους
περιοχή και εξοικείωση µε τα νοµικά ζητήµατα του περιβάλλοντος.
• 2. Για την εγγραφή στο σωµατείο απαιτείται υποβολή αίτησης από τον
ενδιαφερόµενο προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
• 3. Η Γενική Συνέλευση µε απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία
των 2/3 του συνολικού αριθµού των µελών, δύναται να διαγράψει
κάποιο µέλος της αν αυτό παρεµποδίζει τη λειτουργία ή βλάπτει το έργο
του σωµατείου.

Aρθρο 13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Ο οικονοµικός έλεγχος του σωµατείου διενεργείται από Ελεγκτική επιτροπή,
αποτελούµενη από τρία µέλη του σωµατείου, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση.
2. Η Ελεγκτική επιτροπή έχει ως αποστολή να ελέγχει την οικονοµική διαχείριση
του σωµατείου και να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για την
οικονοµική κατάσταση του σωµατείου και την ταµειακή διαχείριση από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο στη διάρκεια του απερχόµενου έτους.

Aρθρο 14 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-∆ΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το σωµατείο διαλύεται µε απόφαση των 2/3 του συνόλου των µελών του και
υποβάλλεται σε εκκαθάριση, η οποία διενεργείται από τα µέλη του ∆.Σ. Η
περιουσία του σωµατείου που σώζεται κατά την εκκαθάριση δεν διανέµεται στα
µέλη αλλά διατίθεται σε φορείς µε ανάλογο σκοπό. Η τροποποίηση του
καταστατικού του σωµατείου διενεργείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
Αστικού Κώδικα.

Aρθρο 15 ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

• 1. Η πρώτη Γενική Συνέλευση του σωµατείου θα είναι συνέλευση των
ιδρυτικών µελών και θα συνέλθει µέσα στο πρώτο τρίµηνο από την
έκδοση της αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών για την εγγραφή του
στα βιβλία των σωµατείων.
• 2. Θέµα της ηµερήσιας διάταξης θα είναι η εκλογή του πρώτου
∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από λογοδοσία της προσωρινής διοίκησης
µε την ακόλουθη σειρά:
α. εκλογή προεδρεύοντος της Γενικής Συνέλευσης,
β. απολογισµός της προσωρινής διοίκησης,
γ. ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για ∆.Σ.,
δ. προγραµµατικές ανακοινώσεις των υποψηφίων και εκλογή εφορευτικής
επιτροπής για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Aρθρο 16 ΣΦΡΑΓΙ∆Α

Η σφραγίδα της Εταιρίας περιλαµβάνει την επωνυµία , τη διεύθυνση και τους
αριθµούς τηλεφώνου, φαξ και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του σωµατείου.
Το παρόν καταστατικό το οποίο αποτελείται από 16 άρθρα, αφού αναγνώσθηκε,
εγκρίθηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολο του απ΄ όλους, υπογράφεται από
τους παρακάτω:
ΤΑ Ι∆ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.
2.
3.
4.
5.

Βασίλης Κωστόπουλος

∆ικηγόρος

Ασκληπιού 3

Προκόπης
Παυλόπουλος

∆ικηγόρος

Σόλωνος 4

∆ηµ. Χριστοφιλόπουλος

Μαβίλη 24

Μιχάλης Αγγελόπουλος

∆ικηγόρος

Βουκουρεστίου 16

Παναγιώτης Ματθαίου

∆ικηγόρος ∆Ν

Σικίνου 59, Αθήνα

6.

Χάρης Συνοδινός

∆ικηγόρος

Βαλαωρίτου 9, Αθήνα

7.

Λία ΚουτούπαΡεγκάκου

Αν.Καθηγήτρια
ΑΠΘ

Μπόταρη 1 Θεσ/κη

8.

Παναγιώτης
Ηλιόπουλος

∆ικηγόρος

Σόλωνος 125

Γιαννακούρου Γεωργία

∆ικηγόρος

Θεµιστοκλέους 34

10.

Ευστρατίου Π. Μιχ.

Επ.Καθηγητής

Πλαταιών 34

11.

Αναστασόπουλος
Μιχάλης

∆ικηγόρος

Λαέρτου 24

12.

Πατρώνος Πέτρος

∆ικηγόρος

Γουναροπούλου 3

13.

Κουφάκη Ιωάννα

∆ικηγόρος

Θηβών 360

14.

Τροβά Ελένη

∆ικηγόρος ∆Ν

Οµήρου 50

15.

Χρυσοστοµίδης
Αναστάσιος

∆ικηγόρος

Ιεροσολύµων 20-22

16.

Καράκωστας Ιωάννης

Καθηγητής
Πανεπιστηµίου

Σίνα 50

17.

Σιούτη Γλυκερία

Καθηγήτρια
Πανεπιστηµίου

Β.Σοφίας 27

18.

Φλογαίτης Σπυρίδων

Καθηγητής
Πανεπιστηµίου

Β.Σοφίας 27

19.

Παλαιολόγου Ελένη

Νοµικός

Β.Σοφίας 27

20.

Μαριά Ευπραξία

∆ικηγόρος

Β.Σοφίας 27

21.

Παπαπετρόπουλος
Ανδρέας

Πάρεδρος ΝΣΚ

Τρικάλων 13Α

22.

Αλίκη Κεφαλογιάννη

∆ικηγόρος

Βαλαωρίτου 9Α

23.

Γιώργος Κρεµλής

∆ικηγόρος

Πλάτωνος 44, ∆ιόνυσος

24.

Σηφάκης Αντώνιος

∆ικηγόρος

Ι.Θεολόγου 83

25.

Αγγελετοπούλου
Καλλιόπη

∆ικηγόρος

Αγγελικαρά 5

26.

Πολίτης Γιώργος

∆ικηγόρος

Βώκου 3, Πειραιάς

27.

Βασ. Σκουρής

Καθηγητής ∆ικ.Ε∆

Ν. Μάνου 2, Θεσ/κη;

28.

Αναστάσιος Τάχος

Οµ.Καθηγητής

Μουζακίου 4, Θεσ/κη

29.

Μάριος Χαινταρλής

∆ικηγόρος

Χαρ. Τρικούπη 31

30.

Χρυσάνθη
Παπαθανασοπούλου

∆ικηγόρος

∆αφνοµήλη 52

31.

Παναγιώτης
Νικολόπουλος

Καθηγητής

Παπαδιαµαντο-πούλου 41,
Πάτρα

32.

Βασίλης Χριστιανός

Εισηγητής ∆ΕΚ

Χαρ.Τρικούπη 31

33.

Μιχάλης Κρητικός

∆ικηγόρος

Θέµιδος 61, Μαρούσι

34.

Αγγ. Καλλία-Αντωνίου

∆ικηγόρος ∆Ν

ΕΕ Βρυξέλλες

35.

Νίκος Σκούρτος

∆ικηγόρος

Ινστιτούτο για το ∆ίκαιο
της Θάλασσας, Ρόδος

36.

Γιώργος ∆ελλής

∆Ν Εισηγητής ∆ΕΚ

∆ΕΚ Λουξεµβούργο

37.

Χριστίνα Σαγιά

∆ικηγόρος

Κολοκοτρώνη 34, Πάτρα

9.

38.

Νίκος Σακελλάρίου

Σύµβουλος ΣτΕ

Πανεπιστηµίου 47

39.

Π. Γρηγορίου

Ερευνητής

Πανεπιστήµιο Αιγαίου,
Λέσβος

40.

Ηλίας Μάζος

Πάρεδρος ΣτΕ

Νεωρίων 194, Πειραιάς

