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ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΗΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ
«ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΓΔΜΟ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΚΣΔΟ»
ηελ Αζήλα, ζήκεξα ηελ 21ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2008, εκέξα Κπξηαθή, κεηαμύ
ηωλ θάηωζη, ήηνη: 1) ηνπ Κωλζηαληίλνπ Βήθα ηνπ Αζηέξηνπ θαη ηεο Αλαζηαζίαο, θαηνίθνπ
Αζελψλ, επί ηεο Λ. Αζελψλ αξηζκφο 107, κε επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηελ Αζήλα, επί ηεο
Λ. Αζελψλ αξ. 107, γελλεζέληνο ηελ 08-12-1970, ζηε Θεζζαινλίθε, θαηφρνπ
αξηζκφλ Υ. 224353 δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ην νπνίν εθδφζεθε

ηελ 21-11-2001 απφ ην ην ΗΒ΄

Σ.Α. Θεζζαινλίθεο, κε Α.Φ.Μ.:044144318, Γ.Ο.Τ. Υαιαλδξίνπ, Μέινπο
πκβνπιίνπ

ηεο

αλψλπκεο

εηαηξείαο

ηνπ ππ’

ηνπ Γηνηθεηηθνχ

κε ηελ επσλπκία “J & P – ΑΒΑΞ

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΥΖΜΑΣΩΝ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ” θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν “J & P – ΑΒΑΞ ΗΚΣΔΟ”, ε νπνία εδξεχεη
ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ, επί ηεο Λ. Αζελψλ αξηζκφο 107· 2) ηεο Καξαληδαβέινπ Καζζάλδξαο
ηνπ Κωλζηαληίλνπ θαη ηεο Μαξίαο, θαηνίθνπ Νέαο Δξπζξαίαο Αηηηθήο, επί ηεο

νδνχ

Παπαλαζηαζίνπ αξηζκ. 11, κε επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηνλ Γήκν Μεηακφξθσζεο, επί ηνπ
8νπ ρικ. ηεο Ν.Δ.Ο. Αζελψλ - Λακίαο, γελλεζείζαο ηελ 22-09-1962, ζηε Ρνδίηζα Φζηψηηδνο,
θαηφρνπ ηνπ ππ’ αξηζκφλ Ξ 465740 δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ην νπνίν εθδφζεθε ηελ 30-06-1987
απφ ην Α.Σ.Σ. Άλσ Ληνζίσλ, κε Α.Φ.Μ.: 047887550, Γ.Ο.Τ. Κεθηζηάο, Πξνέδξνπ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλνπζαο πκβνχινπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε

ηελ

επσλπκία «ΖΝΗΟΥΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΓΡΤΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΚΣΔΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΖΝΗΟΥΟ ΗΚΣΔΟ
Α.Δ.», ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Γήκν Μεηακφξθσζεο Αηηηθήο, επί ηνπ 8νπ ρικ. ηεο Ν.Δ.Ο.
Αζελψλ – Λακίαο· 3) ηνπ Βαζίιεηνπ Γξέθα ηνπ Γηνλπζίνπ θαη ηεο Θεαληώο, θαηνίθνπ
Λάξηζαο, επί ηεο νδνχ Σζαπξαιή αξηζκ. 1, κε επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηνλ Γήκν Λάξηζαο,
επί ηνπ 7νπ ρικ. ηεο Δζληθήο Οδνχ Λάξηζαο – Θεζζαινλίθεο, γελλεζέληνο ηελ 05-03-1960,
ζηελ Αηγάλε Λάξηζαο, θαηφρνπ ηνπ ππ’ αξηζκφλ ΑΑ 433119 δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ην νπνίν
εθδφζεθε

ηελ 16-06-2005

απφ ηελ Τπνδηεχζπλζε Αζθάιεηαο

Λάξηζαο, κε Α.Φ.Μ.:

026614699, Γ.Ο.Τ. Β΄ Λάξηζαο, Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ
κε

ηελ

επσλπκία

«ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟ

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ

ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΥΖΜΑΣΩΝ (ΗΚΣΔΟ)
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ΝΟΜΟΤ ΛΑΡΗΑ – ΤΝ. ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν
«.Π.Μ.Α.Η.Κ.Σ.Δ.Ο.», ν νπνίνο εδξεχεη ζηνλ Γήκν Λάξηζαο, επί ηνπ 7νπ ρικ. ηεο Δζληθήο
Οδνχ Λάξηζαο – Θεζζαινλίθεο· 4) ηνπ Γεκεηξίνπ Πεηξόπνπινπ ηνπ Εαραξία θαη ηεο
Αηθαηεξίλεο, θαηνίθνπ Κηάηνπ, επί ηεο

νδνχ φισλνο αξηζκ. 45,

κε επαγγεικαηηθή

θαηνηθία ζηνλ Γήκν Βέιινπ, επί ηεο νδνχ Αρέπα αξ. 6, γελλεζέληνο ηελ 21-09-1956, ζην
Κηάην, θαηφρνπ ηνπ ππ’ αξηζκφλ Ν 456590 δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ην νπνίν εθδφζεθε ηελ 3004-1986

απφ ην. Α.Σ. Κηάηνπ, κε Α.Φ.Μ.: 021418755, Γ.Ο.Τ. Κηάηνπ, Πξνέδξνπ ηνπ

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε

ηελ

επσλπκία «ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟ

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ – ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΩΝ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ
ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΩΝ ΝΟΜΟΤ
ΚΟΡΗΝΘΗΑ– ΤΝ. ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν
«Π..Σ.Α.Μ.Η.Κ.Σ.Δ.Ο.Μ.», ν νπνίνο εδξεχεη ζηνλ Γήκν Βέιινπ, επί ηεο νδνχ Αρέπα αξ. 6·
5) ηνπ Αλδξηαλνύ Μηράιαξνπ ηνπ Ηωάλλε θαη ηεο Αηθαηεξίλεο, θαηνίθνπ Μεγάξσλ, επί
ηεο νδνχ Παλαγή ηακνχιε αξηζκ. 223, κε επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηα Μέγαξα, επί ηνπ
41νπ ρικ. ηεο Νέαο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ - Κνξίλζνπ, ζέζε ηεθελή - Βαζηιηθφ, γελλεζέληνο
ηελ 25-02-1964, ζηα Μέγαξα, θαηφρνπ ηνπ ππ’ αξηζκφλ ΑΕ 010359 δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ην
νπνίν εθδφζεθε ηελ 17-08-2007 απφ ην. Α.Σ. Μεγάξσλ, κε Α.Φ.Μ.: 040234566, Γ.Ο.Τ.
Μεγάξσλ, Δηαίξνπ θαη Γηαρεηξηζηή ηεο Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο κε

ηελ

επσλπκία

«ΜΗΥΑΛΑΡΟ ΑΝΓΡΗΑΝΟ & ΗΑ Ο.Δ. ΗΚΣΔΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ» θαη ηνλ
δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΚΣΔΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ», ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Γήκν Μεγάξσλ, επί
ηνπ 41νπ ρικ. ηεο Νέαο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ - Κνξίλζνπ, ζέζε ηεθελή - Βαζηιηθφ· 6) ηεο
Νίθεο Γαιακάγθα ηνπ Γεκεηξίνπ θαη ηεο Δπαγγειίαο, θαηνίθνπ Πεξηζηεξίνπ, επί ηεο
νδνχ Κνξπηζάο αξηζκ. 4, κε επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηνλ Γήκν Σαχξνπ, επί ηεο νδνχ
Πέηξνπ Ράιιε αξ. 16, γελλεζείζαο ζηε Θεζζαινλίθε, θαηφρνπ ηνπ ππ’ αξηζκφλ ΑΑ 968841
δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ην νπνίν εθδφζεθε ηελ 16/12/2004 απφ ην Σ.Α. Σξηθάισλ, κε Α.Φ.Μ.:
064547971, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο, Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαη Γηεπζχλνπζαο πκβνχινπ
ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε

ηελ επσλπκία «CAR CONTROL I. KTEO ΑΝΩΝΤΜΖ

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο, επί ηεο νδνχ
ηεθαλάθε αξ. 8· 7) ηνπ Ηωάλλε Σζαθαλίθα ηνπ Ζιία θαη ηεο Ακαιίαο, θαηνίθνπ Ίιηνλ
Αηηηθήο, επί ηεο νδνχ Μαλάθε αξ. 26, κε επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζην Κακαηεξφ, επί ηεο
Λ. Φπιήο αξ. 81, γελλεζέληνο ηελ 26-12-1956, ζηελ Αζήλα , θαηφρνπ

ηνπ ππ’ αξηζκφλ .
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296714 δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ην νπνίν εθδφζεθε ηελ 24-12-1996 απφ ην Α.Σ. Ίιηνλ Αηηηθήο,
κε Α.Φ.Μ.:020297090, Γ.Ο.Τ. Ίιηνλ, Πξνέδξνπ

ηνπ

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

ηεο

αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “ΠΖΓΑΟ Η.Κ.Σ.Δ.Ο. Α.Δ.”, ε νπνία εδξεχεη ζην
Κακαηεξφ, επί ηεο Λ. Φπιήο αξηζκφο 81· 8) ηνπ Θενράξε Ξεληηόπνπινπ ηνπ Γεωξγίνπ θαη
ηεο Γέζπνηλαο, θαηνίθνπ ηαπξνχπνιεο Θεζζαινλίθεο, επί ηεο νδνχ Χξαηνθάζηξνπ αξ. 156,
κε επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηνλ Δχνζκν Θεζζαινλίθεο,

επί ηεο νδνχ Υαξίησλ αξ. 44,

γελλεζέληνο ηελ 27-09-1977, ζηε Θεζζαινλίθε, θαηφρνπ ηνπ ππ’ αξηζκφλ Ρ. 206902 δειηίνπ
ηαπηφηεηαο, ην νπνίν εθδφζεθε

ηελ 07-02-1994 απφ ην ΗΕ΄ Σ.Α. Θεζζαινλίθεο, κε Α.Φ.Μ.:

113775290, Γ.Ο.Τ. Νεαπφιεσο, Μέινπο

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

ηεο

αλψλπκεο

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία κε ηελ επσλπκία “ΟΣΟ ΣΔΥΝΗΚ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΚΣΔΟ ΝΟΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ¨, ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Δχνζκν
Θεζζαινλίθεο, επί ηεο νδνχ Υαξίησλ αξ. 44· 9) ηνπ Αλαζηάζηνπ Λπθάξηζε ηνπ Γεωξγίνπ
θαη ηεο Αλδξνκάρεο, θαηνίθνπ Θεζζαινλίθεο, επί ηεο νδνχ Γακβέηηα αξ. 120, κε
επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηνλ Δχνζκν Θεζζαινλίθεο,

επί ηεο

νδνχ Υαξίησλ αξ. 44,

γελλεζέληνο ηελ 06-09-1958, ζηνλ Άζζεξν Θεζζαινλίθεο, θαηφρνπ
747848 δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ην νπνίν εθδφζεθε

ηνπ ππ’ αξηζκφλ .

ηελ 21-10-1997 απφ ην Α΄ Σ.Α.

Θεζζαινλίθεο, κε Α.Φ.Μ.: 028747897, Γ.Ο.Τ. Ε΄ Θεζζαινλίθεο, Πξνέδξνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ

ηεο

ηνπ

αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ

επσλπκία κε ηελ επσλπκία “ΟΣΟ ΣΔΥΝΗΚ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΚΣΔΟ
ΝΟΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ¨, ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Δχνζκν Θεζζαινλίθεο, επί ηεο νδνχ
Υαξίησλ αξ. 44· 10) ηνπ Γεκήηξηνπ Δγγιέδνπ ηνπ Θενδόζηνπ θαη ηεο Αλαηνιήο, θαηνίθνπ
Πνιχρληο Θεζζαινλίθεο, επί ηεο νδνχ Παπαθή αξ. 40, κε επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηνλ
Δχνζκν Θεζζαινλίθεο, επί ηεο νδνχ Υαξίησλ αξ. 44, γελλεζέληνο ηελ 15-10-1955, ζην
ρνιάξην Λαγθάδαο Θεζζαινλίθεο, θαηφρνπ
ηαπηφηεηαο, ην νπνίν εθδφζεθε

ηνπ

ηελ 20-03-2007 απφ ην Σ.Α. Δπφζκνπ Θεζζαινλίθεο, κε

Α.Φ.Μ.: 040574770, Γ.Ο.Τ. Ακπεινθήπσλ, Μέινπο
αλψλπκεο

εηαηξείαο

κε

ηελ

ππ’ αξηζκφλ ΑΔ 213457 δειηίνπ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

ηεο

επσλπκία “ΟΣΟ ΣΔΥΝΗΚ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΚΣΔΟ ΝΟΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ¨, ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Δχνζκν
Θεζζαινλίθεο, επί ηεο νδνχ Υαξίησλ αξ. 44· 11) ηνπ ωηήξηνπ Μνπδάξα ηνπ ηέθαλνπ
θαη ηεο Γεκεηξνύιαο, θαηνίθνπ Ησαλλίλσλ, ζέζε Ρνδνηφπη, κε επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζην
Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Βνπλνπιαγηάο ηνπ Γήκνπ Παζαξψλνο, γελλεζέληνο ηελ 01-06-1976, ζην
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Ρνδνηφπη Ησαλλίλσλ, θαηφρνπ
εθδφζεθε

ηνπ ππ’ αξηζκφλ . 771508 δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ην νπνίν

ηελ 17-09-1998 απφ ην Α.Σ. Σνχκπαο Θεζζαινλίθεο, κε Α.Φ.Μ.: 122846070,

Γ.Ο.Τ. Β΄ Ησαλλίλσλ, Δηαίξνπ θαη Γηαρεηξηζηή ηεο Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
“Η. Β. ΓΟΤΡΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΜΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ” θαη

ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν

“AUTOTEST”, ε νπνία εδξεχεη ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Βνπλνπιαγηάο ηνπ Γήκνπ
Παζαξψλνο· 12) ηνπ Αιέμηνπ Κνπξηέζε ηνπ ππξίδωλνο θαη ηεο Δπαγγειίαο, θαηνίθνπ
Κέξθπξαο, επί ηεο

νδνχ π. Ραζ αξ. 5, κε

επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηελ Πεξηνρή

Αεξνδξνκίνπ Κέξθπξαο, γελλεζέληνο ηελ 12-02-1964, ζηελ Αζήλα, θαηφρνπ ηνπ ππ’ αξηζκφλ
Υ. 381321 δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ην νπνίν εθδφζεθε

ηελ 11-04-2002 απφ ηελ Αζηπλνκηθή

Γηεχζπλζε Κέξθπξαο, κε Α.Φ.Μ.: 043139255, Γ.Ο.Τ. Β΄

Κέξθπξαο,

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο

ηελ

αλψλπκεο εηαηξείαο

κε

Πξνέδξνπ

ηνπ

επσλπκία “Η.Κ.Σ.Δ.Ο.

ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ”, ε νπνία εδξεχεη ζηελ Πεξηνρή

Αεξνδξνκίνπ

Κέξθπξαο· 13) ηνπ Δπάγγεινπ Καδόγινπ ηνπ Γεωξγίνπ θαη ηεο Θωκαίδνο, θαηνίθνπ
Ξάλζεο, επί ηεο νδνχ Κιεκαλζψ αξ. 93-95, κε επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηελ Ξάλζε, επί ηνπ
3νπ ρικ. ηεο Δ.Ο. Ξάλζεο - Λάγνπο, γελλεζέληνο ηελ 26-05-1982, ζηελ Ξάλζε, θαηφρνπ ηνπ
ππ’ αξηζκφλ . 472694 δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ην νπνίν εθδφζεθε ηελ 14-11-1996 απφ ην Σ.Α.
Ξάλζεο, κε Α.Φ.Μ.: 079839560, Γ.Ο.Τ. Α΄ Ξάλζεο, Δηαίξνπ θαη Γηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο κε

ηελ

επσλπκία “Η.Κ.Σ.Δ.Ο. ΞΑΝΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ”, ε νπνία εδξεχεη ζηελ Ξάλζε, επί ηνπ 3νπ ρικ. ηεο Δ.Ο.
Ξάλζεο - Λάγνπο· 14) ηνπ Αλαζηάζηνπ Αξζέλε ηνπ Κωλζηαληίλνπ θαη ηεο Γέζπνηλαο,
θαηνίθνπ Σξίπνιεο, Σέξκα Σεξηζέηε, κε επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηελ Σξίπνιε, ζην Σέξκα
Σεξηζέηε, γελλεζέληνο ηελ 13-03-1984, ζηνλ Υνιαξγφ, θαηφρνπ ηνπ ππ’ αξηζκφλ Ρ. 779901
δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ην νπνίν εθδφζεθε

ηελ 12-01-1996 απφ ην Α.Σ. Σξίπνιεο, κε Α.Φ.Μ.:

122176831, Γ.Ο.Τ. Σξίπνιεο, Δηαίξνπ θαη Γηαρεηξηζηή ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία “ΑΝ. ΑΡΔΝΖ – Γ. ΑΡΔΝΖ ΟΜΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ
ΚΣΔΟ ΑΡΚΑΓΗΑ”, ε νπνία εδξεχεη ζηελ Σξίπνιε, ζην Σέξκα Σεξηζέηε· 15) ηνπ
Υαξάιακπνπ Κνηδακάλε ηνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Καηίλαο, θαηνίθνπ Βνχιαο, επί ηεο νδνχ
Θεζζαιίαο αξ. 48, κε επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηελ Καηζαξηαλή, επί ηεο νδνχ Δπξηδίθεο αξ,
16, γελλεζέληνο ηελ 19-09-1970, ζηνλ Πεηξαηά, θαηφρνπ ηνπ ππ’ αξηζκφλ ΑΒ 011938 δειηίνπ
ηαπηφηεηαο, ην νπνίν εθδφζεθε ηελ 10-01-2006 απφ ην Σ.Α. Πεηξαηά, κε Α.Φ.Μ.: 037027401,
Γ.Ο.Τ. Σ΄ Πεηξαηά, Δηαίξνπ θαη Γηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε ηελ
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επσλπκία

“Η.Κ.Σ.Δ.Ο.

ΚΟΜΒΟ

ΚΖΦΗΗΑ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ

ΔΤΘΤΝΖ”, ε νπνία εδξεχεη ζην Νέν Φάιεξν, επί ηεο νδνχ Αγίνπ Γεκεηξίνπ αξ. 43 θαη
Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο
κε ηελ επσλπκία «ΗΚΣΔΟ ΚΟΜΒΟ ΑΜΦΗΘΔΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ε νπνία
εδξεχεη ζηελ Καηζαξηαλή, επί ηεο νδνχ Δπξηδίθεο αξ. 16· 16) ηνπ Αιέμαλδξνπ Πιαζηάξα
ηνπ Θενδώξνπ θαη ηεο Αξγπξώο, θαηνίθνπ
Υξπζνζηφκνπ κχξλεο αξηζκ. 31,

κε

Νέαο Ησλίαο Βφινπ, επί

ηεο

νδνχ

επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηελ Α΄ ΒΗ.ΠΔ. Βφινπ,

γελλεζέληνο ηελ 31-12-1969, ζηνλ Βφιν, θαηφρνπ

ηνπ ππ’ αξηζκφλ ΑΑ 909555 δειηίνπ

ηαπηφηεηαο, ην νπνίν εθδφζεθε ηελ 07-10-2005 απφ ην Σ.Α. Βφινπ, κε Α.Φ.Μ.: 076935239,
Γ.Ο.Τ. Β΄ Βφινπ, Πξνέδξνπ ηνπ

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε

ηελ

επσλπκία «ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΔΠΗΚΔΤΑΣΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ –
ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΩΝ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΥΖΜΑΣΩΝ
ΒΟΛΟΤ–

ΤΝ.

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ

ΔΤΘΤΝΖ»

θαη

ηνλ

δηαθξηηηθφ

ηίηιν

«.Π.Δ.Α.Μ.Η.Κ.Σ.Δ.Ο.», ν νπνίνο εδξεχεη ζηνλ Γήκν Αηζσλίαο, επί ηεο Α΄ ΒΗ.ΠΔ. Βφινπ·
17) ηνπ Κωλζηαληίλνπ ηακνύιε ηνπ Γεωξγίνπ θαη ηεο Μαξίαο, θαηνίθνπ Βφινπ, επί ηεο
νδνχ Εαγνξάο αξηζκ. 33, κε επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηελ Α΄ ΒΗ.ΠΔ. Βφινπ, γελλεζέληνο ηελ
19-10-1960, ζηνλ Βφιν, θαηφρνπ

ηνπ ππ’ αξηζκφλ Σ. 953197 δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ην νπνίν

εθδφζεθε ηελ 23-06-1999 απφ ην Σ.Α. Βφινπ, κε Α.Φ.Μ.: 040664542, Γ.Ο.Τ. Β΄ Βφινπ,
Γεληθνχ

Γξακκαηέα

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ

ΔΠΗΚΔΤΑΣΩΝ

κε

ηελ

επσλπκία

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ

–

«ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟ
ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΩΝ

ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΒΟΛΟΤ– ΤΝ.
ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «.Π.Δ.Α.Μ.Η.Κ.Σ.Δ.Ο.», ν
νπνίνο εδξεχεη ζηνλ Γήκν Αηζσλίαο, επί ηεο Α΄ ΒΗ.ΠΔ. Βφινπ· 18) ηνπ Ηωάλλε Γηδάρνπ ηνπ
Παλαγηώηε θαη ηεο Αθξνδίηεο, θαηνίθνπ Πάηξαο, επί ηεο

νδνχ Γεκεηξίνπ Μαμίκνπ

αξηζκ. 54, κε επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηελ Πάηξα, επί ηεο νδνχ Δκπεδνθιένπο, γελλεζέληνο
ηελ 18-07-1963, ζηελ Πάηξα, θαηφρνπ
νπνίν

εθδφζεθε

ηελ

22-08-2008

ηνπ ππ’ αξηζκφλ ΑΕ 705862 δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ην
απφ

ηελ

Αζηπλνκηθή

Γηεχζπλζε

Α.Φ.Μ.:027263521, Γ.Ο.Τ.: Β΄ Παηξψλ, Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Αραίαο,

κε

πκβνπιίνπ ηνπ

πλεηαηξηζκνχ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΥΖΜΑΣΩΝ
ΝΟΜΟΤ ΑΥΑΪΑ – ΤΝ. ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν
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«Π..Μ.Α.Η.Κ.Σ.Δ.Ο.», ν

νπνίνο

εδξεχεη ζηνλ Γήκν

Παηξαίσλ,

επί

ηεο

νδνχ

Δκπεδνθιένπο· 19) ηνπ Νηθόιανπ Μπαξδάθε ηνπ Παλαγηώηε θαη ηεο Αγαζήο, θαηνίθνπ
Πάηξαο, επί ηεο

νδνχ Νάμνπ αξηζκ. 37, κε επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηελ Πάηξα, επί ηεο

νδνχ Δκπεδνθιένπο, γελλεζέληνο ηελ 02-08-1959, ζηελ Πάηξα, θαηφρνπ ηνπ ππ’ αξηζκφλ ΑΒ
754863

δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ην νπνίν εθδφζεθε

ηελ 05-09-2007

απφ ηελ Αζηπλνκηθή

Γηεχζπλζε Αραίαο, κε Α.Φ.Μ.:035696115, Γ.Ο.Τ.: Γ΄ Παηξψλ, Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ
Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ

ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ

ηελ επσλπκία «ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟ

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ

ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ

ΚΔΝΣΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟΤ ΑΥΑΪΑ – ΤΝ. ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ
ΔΤΘΤΝΖ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «Π..Μ.Α.Η.Κ.Σ.Δ.Ο.», ν νπνίνο εδξεχεη ζηνλ Γήκν
Παηξαίσλ, επί ηεο νδνχ Δκπεδνθιένπο·
ηεο Αζαλαζίαο, θαηνίθνπ

Λάξηζαο, επί

20) ηνπ αλίδα Αζαλάζηνπ ηνπ Αζηέξηνπ θαη
ηεο

νδνχ Έιιεο Λακπέηε αξηζκ. 53,

κε

επαγγεικαηηθή θαηνηθία επί ηνπ 9νπ ρικ. ηεο Δ.Ο. Λάξηζαο - Αζελψλ, γελλεζέληνο ηελ 2003-1967, ζηελ Λάξηζα, θαηφρνπ
εθδφζεθε

ηνπ ππ’ αξηζκφλ Σ. 393593 δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ην νπνίν

ηελ 23-11-1998 απφ ηελ Τπνδηεχζπλζε Αζθάιεηαο Λάξηζαο, κε Α.Φ.Μ.:

032454201, Γ.Ο.Τ.: Α΄ Λάξηζαο, Δηαίξνπ θαη Γηαρεηξηζηή ηεο Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία «ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΝΗΓΑ & ΗΑ Ο.Δ. ΗΚΣΔΟ ΛΑΡΗΑ», ε νπνία εδξεχεη
ζηελ Λάξηζα, επί ηνπ 9νπ ρικ. ηεο Δζληθήο Οδνχ Λάξηζαο –Αζελψλ· 21) ηνπ Ηωάλλε
Αζήκωζε ηνπ Νηθνιάνπ θαη ηεο Κνύιαο, θαηνίθνπ Εσγξάθνπ, επί ηεο νδνχ Οδφισλ αξ. 4,
κε επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηνλ Αζπξφππξγν, ζέζε Κχξηιν, γελλεζέληνο ηελ 03-03-1965,
ζηελ Αζήλα, θαηφρνπ

ηνπ ππ’ αξηζκφλ Υ. 009887 δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ην νπνίν εθδφζεθε

ηελ 24-12-2008 απφ ην Α.Σ. Εσγξάθνπ, κε Α.Φ.Μ.: 034032301, Γ.Ο.Τ.: Εσγξάθνπ, Δηαίξνπ
θαη Γηαρεηξηζηή ηεο Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΤΚΛΔΗΓΖ ΓΚΟΤΜΑ &
ΗΑ Ο.Δ. ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΚΣΔΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ», ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Αζπξφππξγν, ζέζε
Κχξηιν· 22) ηνπ Δπθιείδε Γθνύκα ηνπ Νηθνιάνπ θαη ηεο Διέλεο, θαηνίθνπ Ζιηνχπνιεο,
επί ηεο νδνχ Πηπίλνπ αξ. 7, κε επαγγεικαηηθή θαηνηθία ζηνλ Αζπξφππξγν, ζέζε Κχξηιν,
γελλεζέληνο ηελ 13-05-1982, ζηελ Αζήλα, θαηφρνπ
ηαπηφηεηαο, ην νπνίν εθδφζεθε ηελ 06-05-1998 απφ

ηνπ ππ’ αξηζκφλ .673490 δειηίνπ
ην Α.Σ. Ζιηνχπνιεο, κε Α.Φ.Μ.:

113739136 Γ.Ο.Τ.: Ζιηνχπνιεο, Δηαίξνπ θαη Γηαρεηξηζηή ηεο Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία «ΔΤΚΛΔΗΓΖ ΓΚΟΤΜΑ & ΗΑ Ο.Δ. ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΚΣΔΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ»,
ε

νπνία

εδξεχεη ζηνλ Αζπξφππξγν, ζέζε Κχξηιν, ζπκθωλήζεθε ε ζύζηαζε δηα ηεο
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παξνύζαο ζπζηαηηθήο πξάμεο Δπαγγεικαηηθνύ ωκαηείνπ, ην θαηαζηαηηθό ηνπ νπνίνπ
έρεη ωο αθνινύζωο:

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΗΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ
«ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΓΔΜΟ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΚΣΔΟ»
Άξζξν 1ν
ύζηαζε, Έδξα
1. πληζηάηαη σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΓΔΜΟ
ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΚΣΔΟ".
2. Έδξα ηνπ σκαηείνπ νξίδεηαη ν Γήκνο Αζελαίσλ.
3. Σν σκαηείν κπνξεί λα ηδξχεη γξαθεία ηνπ θαη ζε άιια κέξε ηεο ρψξαο.
Άξζξν 2ν
θνπόο
θνπνί ηνπ ωκαηείνπ είλαη:
α) Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη ε αλάπηπμε
πλεχκαηνο ζπλδηθαιηζκνχ, αιιειεγγχεο θαη αιιεινεμππεξέηεζεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
ηδηνθηεηψλ ηδησηηθψλ θέληξσλ ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ).
β) Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε, πξνψζεζε θαη επξχηεξε πξνβνιή φισλ ησλ δεηεκάησλ θαη
πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ, θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο
δπλαηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ε έξεπλα αλαθνξηθά κε ηα
πεξηζψξηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο ζε νηνδήπνηε δήηεκα
ζρεηηδφκελν άκεζα ή έκκεζα θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηδησηηθνχ
ΚΣΔΟ, θαζψο θαη ε απνθπγή πξάμεσλ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο.
γ) Ζ πξνψζεζε θαη πξνβνιή φισλ ησλ δεηεκάησλ, πξνβιεκάησλ, δηθαησκάησλ θαη
ζηφρσλ ησλ κειψλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη ακέζσο ή εκκέζσο κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία
Ηδησηηθψλ ΚΣΔΟ πξνο ην αξκφδην Τπνπξγείν θαη ελ γέλεη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη αξρέο,
θαζψο θαη ε αλάπηπμε ζηελψλ δεζκψλ θαη ζπλεξγαζίαο κε απηνχο γηα ηελ επίιπζε ησλ πάζεο
θχζεσο δεηεκάησλ, ηελ δηαξθή βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ πάζεο
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θχζεσο ζηφρσλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία
Ηδησηηθψλ ΚΣΔΟ.
δ) Ζ επίηεπμε ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ζηελ δηεμαγσγή αγψλσλ
γηα πάζεο θχζεσο επαγγεικαηηθά δεηήκαηα θαη ε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο γηα ηελ
πεξηθξνχξεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κειψλ.
ε) Ζ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πιήηηνπλ ηνλ θιάδν κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία θαη
ηνλ ζπληνληζκφ κε άιινπο επαγγεικαηίεο ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα θαη κε ηα
ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα απηψλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ ζε βάξνο ησλ
κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ.
ζη) Ζ παξνρή νηθνλνκηθήο, ηερληθήο θαη λνκηθήο ππνζηήξημεο θαηά ηελ πξνβνιή εθ
κέξνπο ησλ κειψλ ηνπ λφκηκσλ δηεθδηθήζεσλ απηψλ, εθφζνλ αθνξνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο
ζπλερφκελεο ζηελά πξνο ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ ηδησηηθνχ ΚΣΔΟ απηψλ, ζηελ πξνζπάζεηά
ηνπο γηα ηελ πξναγσγή θαη πξνψζεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο.
δ) Ζ επ’ νλφκαηη ηνπ ζσκαηείνπ εμψδηθε θαη δηθαζηηθή επηδίσμε ησλ πάζεο θχζεσο
δηθαησκάησλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη ησλ κειψλ απηνχ γηα πάζεο θχζεσο δεηήκαηα, ε άζθεζε
ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη κέζσλ αλαθνξηθά κε θάζε δήηεκα, ην νπνίν άπηεηαη ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ σκαηείνπ θαη ησλ κειψλ απηνχ θαη ε ελ γέλεη δηθαζηηθή θαη εμψδηθε
πξνζηαζία θαη πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ σκαηείνπ θαη ησλ κειψλ απηνχ.
ε) Ζ πξναγσγή ηεο επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο ησλ κειψλ, ε εθπαίδεπζε θαη
επηκφξθσζε ησλ ίδησλ θαη ησλ απαζρνινπκέλσλ απφ απηά, ε παξνρή ηερλννηθνλνκηθψλ
ζπκβνπιψλ, ε δεκηνπξγία δηθηχνπ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ γηα πάζεο
θχζεσο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ κνξθή, δνκή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ
ΚΣΔΟ ζε επίπεδν κεραληθήο θαη ινγηζηηθήο ππνδνκήο, ήηνη ι.ρ. πξνκήζεηεο, εηζαγσγή θαη
εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, ινγηζηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε, δηαθάλεηα σο πξνο ηνλ
κεηξεηηθφ εμνπιηζκφ θαη ηελ δηαθξίβσζε ησλ κεραλεκάησλ ειέγρνπ, ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ
επίιπζεο δηαθνξψλ κεηαμχ κειψλ, λνκηθή ππνζηήξημε θηι., θαη ελ γέλεη ζε νηνδήπνηε δήηεκα
άπηεηαη ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηδησηηθψλ ΚΣΔΟ.
ζ) Ζ ελεκέξσζε ησλ κειψλ γηα πάζεο θχζεσο ζέκαηα εξγαζηαθά, νηθνλνκηθά,
θνηλσληθά, λνκηθά θαη ελ γέλεη ζρεηηδφκελα κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ηδησηηθνχ ΚΣΔΟ.
η) Ζ αλάπηπμε θαη δηάδνζε κεζφδσλ βειηίσζεο ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ, ε
ελεκέξσζε ησλ νδεγψλ γηα ηελ ζεκαζία ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ σο πξνο ηελ πνηφηεηα δσήο θαη
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ηελ αζθάιεηα ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη γηα ην έξγν θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ
κειψλ - ηδησηηθψλ ΚΣΔΟ, κε θνηλή δηαθήκηζε, δηαθψηηζε θαη πξνβνιή ησλ κειψλ ηνπ.
ηα) Ζ δηαθχιαμε, κειέηε, δηεθδίθεζε θαη πξνάζπηζε ησλ θνηλψλ νηθνλνκηθψλ,
θνηλσληθψλ, αζθαιηζηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ ηδηνθηεηψλ ΗΚΣΔΟ, θαζψο
θαη ε πξνψζεζε θαη επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ζηνπο ζηνλ ρψξν ηεο
νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αζηηθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
ηβ) Ζ ζπλεξγαζία θαη ζχκπξαμε γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ κε θπζηθά πξφζσπα,
θαζψο θαη λνκηθά πξφζσπα νηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο ζπγγελψλ θιάδσλ θαη ζπλαθψλ
ζθνπψλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Άξζξν 3ν
Μέζα Πξαγκαηνπνηήζεωο θνπώλ
1. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ, ην σκαηείν δχλαηαη λα απεπζχλεηαη ζε
πάζεο θχζεσο Γεκφζηεο Αξρέο θαη Τπεξεζίεο, Τπνπξγεία, Οξγαληζκνχο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, πάζεο θχζεσο νξγαλψζεηο – νκνεηδείο ή κε, εζληθνχο θαη δηεζλείο
νξγαληζκνχο, ζε ππεξεζίεο θαη αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο
Κνηλφηεηαο, θαζψο θαη κε θάζε ελ γέλεη θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν, γηα θάζε δήηεκα πνπ
αθνξά ζηα επαγγεικαηηθά δεηήκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ κειψλ γηα ηελ δηακφξθσζε, ηελ
ιήςε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηα θνηλά επαγγεικαηηθά, νηθνλνκηθά,
αζθαιηζηηθά θαη θνηλσληθά ζπκθέξνληά ηνπο, θαζψο θαη ηελ ελ γέλεη εθπιήξσζε ηνπ θαηά ηα
αλσηέξσ ζθνπνχ ηνπ ζσκαηείνπ.
2. Πεξαηηέξσ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ, ην σκαηείν δχλαηαη λα
δηνξγαλψλεη εκεξίδεο, ζεκηλάξηα θαη πάζεο θχζεσο επηκνξθψζεηο, λα παξέρεη ζηα κέιε ηνπ
πάζεο θχζεσο ππνζηήξημε, ηερληθήο, ινγηζηηθήο, λνκηθήο ή άιιεο, πάζεο θχζεσο ελεκεξσηηθφ
πιηθφ, λα νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα πάζεο θχζεσο, λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα πάζεο
θχζεσο, θαζψο θαη λα εθδίδεη πεξηνδηθά ή κε έληππα θαη εθεκεξίδεο.
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Άξζξν 4ν
Δίζνδνο Μειώλ
1. Μέιε ηνπ ζσκαηείνπ δχλαληαη λα είλαη:
α) θάζε θπζηθφ πξφζσπν, πνπ έρεη ιάβεη επ’ νλφκαηί ηνπ, είηε άδεηα ίδξπζεο, είηε
άδεηα ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθνχ Κέληξνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ·
β) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ή ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ή ν Δληεηαικέλνο χκβνπινο θαη
δχν κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθάζηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, ε νπνία έρεη ιάβεη επ’
νλφκαηί ηεο είηε άδεηα ίδξπζεο, είηε άδεηα ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθνχ Κέληξνπ Σερληθνχ Διέγρνπ
Ορεκάησλ·
γ) ν Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
πλεηαηξηζκνχ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί είηε άδεηα ίδξπζεο είηε άδεηα ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθνχ
Κέληξνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ ζην φλνκα ηνπ νηθείνπ πλεηαηξηζκνχ·
δ) κέρξη δχν απφ ηα πξφζσπα, ηα νπνία είλαη παξάιιεια Γηαρεηξηζηέο θαη Δηαίξνη
Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.), εθφζνλ έρεη εθδνζεί είηε άδεηα ίδξπζεο είηε άδεηα
ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθνχ Κέληξνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ ζην φλνκα ηεο νηθείαο Δ.Π.Δ· θαη
ε) κέρξη δχν απφ ηα πξφζσπα, ηα νπνία είλαη παξάιιεια Γηαρεηξηζηέο θαη Δηαίξνη
Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο (Ο.Δ.) ή Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείαο (Δ.Δ.), εθφζνλ έρεη εθδνζεί είηε
άδεηα ίδξπζεο, είηε άδεηα ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθνχ Κέληξνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ ζην
φλνκα ηεο νηθείαο Ο.Δ. ή Δ.Δ.
2. Οη ελδηαθεξφκελνη, νη νπνίνη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ θαη
επηζπκνχλ λα γίλνπλ λέα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ: α) ππνβάιινπλ αίηεζε ζην σκαηείν, κε ηελ
νπνία πξέπεη λα δειψλεηαη αλεπηθχιαθηα ε εθ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κέινπο θαη ηεο
εηαηξείαο ή ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πνπ εθπξνζσπεί, απνδνρή ηνπ θαηαζηαηηθνχ· θαη β)
πξνζθνκίδνπλ ηα θάησζη έγγξαθα, ήηνη φια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη έρνπλ
εθδνζεί λφκηκα επ’ νλφκαηί ηνπο ή επ’ νλφκαηη ηεο Δηαηξείαο ή ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πνπ
εθπξνζσπνχλ, άδεηα ίδξπζεο ή/θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθνχ ΚΣΔΟ απφ ηηο αξκφδηεο
Αξρέο.
3. Δπί ηεο αλσηέξσ αίηεζεο απνθαίλεηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ εληφο
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο.
4. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο απνθηάηαη κεηά πάξνδν ελφο (1) κελφο απφ ηελ ιήςε ηεο
αλσηέξσ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
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Άξζξν 5ν
Γηθαηώκαηα ηωλ Μειώλ
1. Κάζε λέν κέινο ηνπ ζσκαηείνπ απνθηά ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη αλαιακβάλεη ηηο
ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηα ππάξρνληα κέιε. Δπίζεο, δεζκεχεηαη απφ ηηο απνθάζεηο θαη ηηο
ζπκθσλίεο, πνπ έρνπλ ηπρφλ ιεθζεί ζην παξειζφλ.
2. Σα ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλα κέιε έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη
ζηα φξγαλα ηνπ σκαηείνπ. Σα κέιε δελ έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε άιιν σκαηείν ή
Δηαηξεία, πνπ επηδηψθεη ζθνπνχο ίδηνπο ή παξεκθεξείο κε απηνχο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην
άξζξν 2 ηνπ παξφληνο.
3. Σα ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλα κέιε έρνπλ ηα θάησζη δηθαηψκαηα, ήηνη:
α) ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη·
β) λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο, κε δηθαίσκα
ιφγνπ θαη ςήθνπ·
γ) λα ειέγρνπλ ηα ππφινηπα φξγαλα ηνπ σκαηείνπ·
δ) λα πξνηείλνπλ ζέκαηα θαη λα ειέγρνπλ ηα πεπξαγκέλα ηεο δηνηθήζεσο·
ε) λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ελεξγά θαη θαηά ην κέηξν πνπ εθάζηνηε
απαηηείηαη, ηηο εθδειψζεηο πνπ νξγαλψλεη ην ζσκαηείν· θαη
ζη) λα απνιαχνπλ ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπο, ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηελ ηδηφηεηά
ηνπο σο κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ.
4. Σα κέιε, ηα νπνία ζπγθεληξψλνπλ ην 1/5 ησλ ςήθσλ, ήηνη αληηπξνζσπεχνπλ ην 1/5
ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ,

δχλαληαη, κε αίηεζή ηνπο πξνο ην Γηνηθεηηθφ

πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ, λα δεηήζνπλ ηελ ζχγθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο,
πξνηείλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο.

Άξζξν 6ν
Τπνρξεώζεηο ηωλ Μειώλ
1. Σα κέιε έρνπλ ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ δηθαίσκα εγγξαθήο θαηά ηελ είζνδφ ηνπο
ζην ζσκαηείν.
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2. Σα κέιε έρνπλ ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ ηελ εηζθνξά, ηεο νπνίαο ην χςνο, ν
ηξφπνο, ν ρξφλνο θαη νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο θαηαβνιήο θαζνξίδνληαη εθάζηνηε κε απφθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
3. Σα κέιε έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο.
4. Σα κέιε έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ην θαηαζηαηηθφ θαη ηηο
απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπο ηπρφλ
ηδηαίηεξνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο
5. Κάζε κέινο έρεη θαζήθνλ λα γλσζηνπνηεί ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ακέζσο θαη
ρσξίο θαζπζηέξεζε θάζε αιιαγή ηεο ηδηφηεηάο ηνπ, βάζεη ηεο νπνίαο θαηέζηε κέινο, θαηά
ηα πξνεθηηζέκελα, θάζε αιιαγή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δηεχζπλζεο, θαζψο θαη νηαδήπνηε
ηξνπνπνίεζε αλαθνξηθά κε νηαδήπνηε άδεηα ίδξπζεο ή άδεηα ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθνχ ΚΣΔΟ,
ηεο νπνίαο είηε ην ίδην ην κέινο είηε ε Δηαηξεία είηε ν πλεηαηξηζκφο, πνπ εθπξνζσπεί, είλαη
δηθαηνχρνο.
Άξζξν 7ν
Έμνδνο Μειώλ
1. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ σκαηείνπ ιήγεη κε ηελ εθνχζηα απνρψξεζε, ηελ απνβνιή
ηνπ ή ηελ δηαγξαθή ηνπ.
2. Γηα ηελ παξαγσγή ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο εθνχζηαο απνρψξεζεο δελ
απαηηείηαη ε έγθξηζε ή απνδνρή ηεο απφ νηνδήπνηε φξγαλν ηνπ ζσκαηείνπ.
3. Ζ απνρψξεζε γίλεηαη κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ κέινπο πξνο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ιήμε ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο θαη ηζρχεη γηα ην ηέινο
ηνπ. Κάζε κέινο, πνπ απνρσξεί, δελ δηαηεξεί αμηψζεηο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή απνζεκαηηθά
ηνπ σκαηείνπ, ηα νπνία θαη παξακέλνπλ ζην σκαηείν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ.
Ζ ήδε θαηαβιεζείζα εθ κέξνπο ηνπ νηθείνπ κέινπο εηζθνξά ή ηκήκα ηεο δελ επηζηξέθεηαη.
4. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δχλαηαη, κε πιεηνςεθία 3/4 ησλ κειψλ ηνπ, λα απνθαζίδεη
γηα ηελ απνβνιή κέινπο:
α)

αλ

παχζεη λα ζπληξέρεη νηαδήπνηε πξνυπφζεζε

εγγξαθήο ηνπ κέινπο ζην

σκαηείν, ενδεηθηηθά αλ γηα νηνλδήπνηε ιφγν αλαθιεζεί ή αθπξσζεί ή παχζεη γηα νηνλδήπνηε
ιφγν λα ηζρχεη είηε ε νηθεία άδεηα ίδξπζεο Ηδησηηθνχ ΚΣΔΟ, είηε ε νηθεία άδεηα ιεηηνπξγίαο
Ηδησηηθνχ ΚΣΔΟ, ε νπνία έρεη εθδνζεί επ’ νλφκαηη, είηε ηνπ ίδηνπ ηνπ κέινπο, είηε επ’ νλφκαηη
ηεο Δηαηξείαο ή ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ απηφ (ην κέινο) εθπξνζσπεί, αλ ην ίδην ην κέινο ή ε
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Δηαηξεία ή ν πλεηαηξηζκφο, πνπ απηφ (ην κέινο) εθπξνζσπεί, παχζεη λα αζθεί ηελ
δξαζηεξηφηεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο Ηδησηηθνχ ΚΣΔΟ θιπ.·
β) αλ ην ίδην ην κέινο ή ε Δηαηξεία ή ν πλεηαηξηζκφο, πνπ απηφ (ην κέινο) εθπξνζσπεί,
ελεξγεί αληίζεηα πξνο ηνπο ζθνπνχο ηνπ σκαηείνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο·
γ) αλ ην κέινο δελ θαηαβάιιεη γηα δχν ζπλερείο πεξηφδνπο, ηελ ππνρξεσηηθή ζπλδξνκή·
θαη
δ) ζε πεξίπησζε ζπλδξνκήο ζπνπδαίνπ ιφγνπ πξνο ηνχην.
5. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ δηαγξάθεη ην κέινο ηνπ ζσκαηείνπ, αλ ην
κέινο ζπληαμηνδνηεζεί, εθηφο αλ εηδηθφο λφκνο επηηξέπεη ηελ άζθεζε ηεο νηθείαο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη κεηά ηελ αλσηέξσ ζπληαμηνδφηεζή ηνπ. Πεξαηηέξσ,
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ δχλαηαη, κε πιεηνςεθία 3/4 ησλ κειψλ ηνπ, λα
απνθαζίζεη γηα ηελ δηαγξαθή κέινπο εάλ ε Δηαηξεία ή ν πλεηαηξηζκφο ή ην λνκηθφ πξφζσπν,
σο εθπξφζσπνο ηνπ νπνίνπ έρεη εγγξαθεί σο κέινο ζην ζσκαηείν, ιπζεί γηα νηνλδήπνηε ιφγν,
αλ ηεζεί ζε εθθαζάξηζε, πησρεχζεη θιπ, εθηφο αλ εηδηθφο λφκνο επηηξέπεη ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη κεηά ηελ αλσηέξσ ιχζε, εθθαζάξηζε, πηψρεπζε θιπ.
6. ηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ην κέινο γηα νηνλδήπνηε ιφγν απσιέζεη εληφο ηεο
Δηαηξείαο ή ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πνπ εθπξνζσπεί ζην ζσκαηείν, ηελ ηδηφηεηα, δπλάκεη ηεο
νπνίαο νξίζζεθε σο κέινο ηνπ σκαηείνπ, ε ελ ιφγσ Δηαηξεία ή ν ελ ιφγσ πλεηαηξηζκφο
δηθαηνχηαη φπσο – αθνχ γλσζηνπνηήζεη άκεζα ην αλσηέξσ γεγνλφο ζην σκαηείν – ππνδείμεη
άιιν πξφζσπν, ην νπνίν ζα ζπγθεληξψλεη θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 4 παξ. 1
πεξίπησζε β) ηνπ παξφληνο ηδηφηεηεο θαη ην νπνίν ζα απνηειεί ηνλ εθπξφζσπν ηεο Δηαηξείαο ή
ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζην σκαηείν εθεμήο, ρσξίο ηελ επέιεπζε νηαζδήπνηε αξλεηηθήο έλλνκεο
ζπλέπεηαο ζην πξφζσπν ηεο εθπξνζσπνχκελεο Δηαηξείαο ή ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ
πλεηαηξηζκνχ

θαη ρσξίο ηελ ππνρξέσζε εθ λένπ θαηαβνιήο δηθαησκάησλ εγγξαθήο θαη

εηζθνξάο σο πξνο ηνλ λέν απηφ εθπξφζσπν ηεο εθπξνζσπνχκελεο Δηαηξείαο ή ηνπ
εθπξνζσπνχκελνπ πλεηαηξηζκνχ, εθφζνλ νη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο έρνπλ εθπιεξσζεί πιήξσο
σο πξνο ην απνρσξήζαλ κέινο.
7. Πξηλ ηε ιήςε απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί απνβνιήο ή δηαγξαθήο
κέινπο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δένλ φπσο θαιεί ην νηθείν κέινο, πξνθεηκέλνπ λα εθζέζεη
ηηο απφςεηο ηνπο ζπλαθψο, εληφο ηεο πξνζεζκίαο, πνπ ζα νξίδεηαη απφ ην Γ.. Ζ απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί απνβνιήο ή δηαγξαθήο δένλ φπσο είλαη αηηηνινγεκέλε θαη φπσο
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εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ, ε νπνία απνθαζίδεη κε
απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ παξηζηάκελσλ ςήθσλ. Απφ ηε ζρεηηθή
απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πεξί ηεο απνβνιήο ηνπ κέινπο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή
ηεο έγθξηζε ή κε απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθείνπ
κέινπο ηεινχλ ζε αλαζηνιή. Σα απνηειέζκαηα ηεο απνβνιήο ή ηεο δηαγξαθήο επέξρνληαη απφ
ηεο εγθξίζεσο ηεο νηθείαο απφθαζεο ηνπ Γ.. απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.
8. Μέιε ηνπ σκαηείνπ πνπ απνρσξνχλ, κπνξνχλ λα επαλεγγξαθνχλ, εθφζνλ
πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη θαηφπηλ:
i) ιήςεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε
πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ κειψλ απηνχ·
ii) έγθξηζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία ιακβάλεηαη κε
απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ παξηζηάκελσλ ςήθσλ· θαη
iii) θαηαβνιήο εθ λένπ ησλ νηθείσλ δηθαησκάησλ εγγξαθήο.

Άξζξν 8ν
Πόξνη
1. Πφξνη ηνπ σκαηείνπ είλαη:
α) ηα δηθαηψκαηα εγγξαθήο ησλ κειψλ·
β) νη ππνρξεσηηθέο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ. Ο θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηνπ δηθαηψκαηνο
εγγξαθήο θαη ηεο ππνρξεσηηθήο ζπλδξνκήο απνθαζίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε
απφθαζε ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ, απαγνξεχεηαη δε ε αλαδξνκηθή
ηζρχο ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο·
γ) ηα εηζνδήκαηα απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ ζσκαηείνπ. Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο
ηνπ ζσκαηείνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε λα ζπλεπάγεηαη ηελ αλάκεημε απηνχ ζε
θεξδνζθνπηθή επηρείξεζε·
δ) ηα έζνδα απφ δσξεέο, θιεξνλνκίεο, θιεξνδνζίεο, επηρνξεγήζεηο θξαηηθέο ή ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη ενξηέο, θαζψο θαη νη πξναηξεηηθέο
εηζθνξέο ησλ κειψλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνδέρεηαη ή φρη ηηο δσξεέο θαη επηρνξεγήζεηο
κε απφθαζή ηνπ. Γελ επηηξέπεηαη, φκσο, ζε θακία πεξίπησζε ε απνδνρή δσξεψλ πνπ
πξνζθέξνληαη αλψλπκα.
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2. Κάζε δήηεκα αλαθνξηθά κε ην χςνο, ηνλ ηξφπν, ρξφλν θαη ηφπν θαηαβνιήο ηεο
εηζθνξάο, θαζψο θαη αλαθνξηθά κε νηνδήπνηε άιιν δήηεκα ζρεηηδφκελν κε ηελ θαηαβνιή ηεο
ελ ιφγσ εηζθνξάο ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε
απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ.
3. Ζ είζπξαμε ησλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ππνρξεσηηθψλ ζπλδξνκψλ απφ
ηα κέιε θαη ε απφδνζε απηψλ (ησλ εηζθνξψλ) ζην σκαηείν κπνξεί λα γίλεηαη, χζηεξα απφ
απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ, απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, ζηνλ νπνίν
είλαη αζθαιηζκέλα ηα κέιε κε ζχκθσλε γλψκε ηεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ.
Άξζξν 9ν
Βηβιία
Σν ζσκαηείν ηεξεί ηα αθφινπζα βηβιία, πνπ αξηζκνχληαη θαη ζεσξνχληαη απφ ην
γξακκαηέα ηνπ πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ, πξηλ αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη:
α) Βηβιίν κεηξψνπ κειψλ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη κε αξηζκεηηθή ζεηξά ην
νλνκαηεπψλπκν ηνπ κέινπο, ηα νλφκαηα ησλ γνλέσλ ηνπ, ην επάγγεικα, ν αξηζκφο ηνπ δειηίνπ
ηαπηφηεηαο, ν αξηζκφο ηνπ εθινγηθνχ βηβιηαξίνπ, εθφζνλ απηφ εθδνζεί, νη ρξνλνινγίεο
εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο θάζε κέινπο θαζψο θαη ε ηακεηαθή ηαθηνπνίεζή ηνπ·
β) Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ κειψλ·
γ) Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ·
δ) Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο·
ε) Βηβιίν ηακείνπ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά φιεο νη εηζπξάμεηο
θαη πιεξσκέο ηνπ σκαηείνπ·
ζη) Βηβιίν πεξηνπζίαο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φια ηα θηλεηά θαη αθίλεηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ σκαηείνπ·
δ) Βηβιίν, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη κε αξηζκεηηθή ζεηξά ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ
κειψλ ηνπ σκαηείνπ, γηα ηα νπνία εθδφζεθε εηδηθφ εθινγηθφ βηβιηάξην. Ο αξηζκφο
θαηαρψξηζεο ζην βηβιίν απηφ απνηειεί θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εηδηθνχ εθινγηθνχ βηβιηαξίνπ.
ην ίδην βηβιίν θαηαρσξίδεηαη επίζεο ε εκεξνκελία ηεο απφθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ γηα ηελ έθδνζε, ε εκεξνκελία έθδνζεο θαζψο θαη ε εκεξνκελία απψιεηαο ή
αθχξσζεο ηνπ εθινγηθνχ βηβιηαξίνπ, εθφζνλ απηφ εθδνζεί. ε πεξίπησζε
αλαγξάθεηαη θαη ν αξηζκφο ηνπ λένπ εηδηθνχ εθινγηθνχ βηβιηαξίνπ·

απψιεηαο
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ε) ηα Γξακκάηηα (κπινθ) εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ, ηα νπνία αξηζκνχληαη θαη
ζεσξνχληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ,
πξηλ απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο·
ζ) πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ· θαη
η) Φάθειν, πνπ πεξηέρεη ηα πξαθηηθά εθινγήο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ,
ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε άιια λνκηθά πξφζσπα
θαηά ηα θαησηέξσ εθηηζέκελα, ηα πξαθηηθά εθινγήο ηνπ Γ.. θαη ησλ ινηπψλ νξγάλσλ ηνπ
ζσκαηείνπ, ηελ θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ, ην πξσηφθνιιν ηεο ςεθνθνξίαο, ην πξαθηηθφ
αξραηξεζηψλ, ην πξαθηηθφ ζπγθξφηεζεο ησλ νξγάλσλ ηνπ ζε ζψκα θαη θαηαλνκήο ησλ
αμησκάησλ.
Άξζξν 10ν
Πεηζαξρηθόο έιεγρνο θαη πνηλέο
1. Ο πεηζαξρηθφο έιεγρνο αζθείηαη ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο εθ κέξνπο νηνπδήπνηε εθ
ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ ή εθ κέξνπο νηνπδήπνηε εθ ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ ηνπ σκαηείνπ
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην παξφλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ή ησλ
απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία νηνδήπνηε
κέινο ηνπ ζσκαηείνπ, ππφ νηαδήπνηε ηδηφηεηά ηνπ ελεξγεί αληίζεηα πξνο ηα ζπκθέξνληα θαη
ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζσκαηείνπ. Ο ελ ιφγσ έιεγρνο αζθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην
νπνίν δχλαηαη λα επηβάιεη ηηο θάησζη πνηλέο, ήηνη:
α) Δπίπιεμε.
β) Πξνζσξηλή απνβνιή απφ ην σκαηείν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξηο ελφο (1) έηνπο.
γ) Οξηζηηθή δηαγξαθή απφ ην σκαηείν.
2. Καηά ηελ ιήςε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, απνηειεί ιφγν εμαίξεζεο εθάζηνπ απφ ηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε ζπλδξνκή θάπνηνπ απφ ηνπο θάησζη φξνπο, ήηνη:
α) ε χπαξμε ζπγγέλεηαο κέρξη δ’ βαζκνχ κεηαμχ ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ θξηλφκελνπ πξνζψπνπ· θαη
β) ε ππνβνιή ζρεηηθήο πξφηαζεο θαη ε ζπλαθφινπζε ζπλαίλεζε ηεο απφιπηεο
πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
3. Ζ δηαδηθαζία ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ θηλείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
απηεπαγγέιησο ή κε εληνιή ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη ζε
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εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηελ ειεχζεξε θαη αλέιεγθηε θξίζε ηνπ, λα παξαπέκςεη ην
δήηεκα ηεο επηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε.
4. Καηά ηεο απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα επηβνιή πεηζαξρηθήο θχξσζεο
ρσξεί πξνζθπγή εληφο δχν (2) κελψλ ελψπηνλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
5. Κάζε απφθαζε, ηφζν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φζν θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο,
αθνξψζα ζε πεηζαξρηθφ έιεγρν, ιακβάλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία.
Άξζξν 11ν
Όξγαλα ηνπ ωκαηείνπ
Όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ζσκαηείνπ είλαη ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ, ην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην θαη ε ειεγθηηθή επηηξνπή.

Άξζξν 12ν
Γεληθή πλέιεπζε
1. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ζσκαηείνπ απνηειείηαη απφ ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ, ηα
νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλα.
2. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηνπ σκαηείνπ, απνθαζίδεη γηα
θάζε ζέκα πνπ δελ ππάγεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ
νξγάλνπ θαη δεζκεχεη φια ηα κέιε, αθφκε θαη απηά πνπ απνπζίαδαλ θαηά ηε ιήςε ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο ή δηαθσλνχλ.
3. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ δηαθξίλεηαη ζε Σαθηηθή θαη Έθηαθηε. Ζ πξφζθιεζε
γηα ηελ ζχγθιεζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνηρνθνιιάηαη ζε επδηάθξηηε ζέζε ζηελ
έδξα ηνπ σκαηείνπ ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία ζα
ιάβεη ρψξα ε νηθεία Γεληθή πλέιεπζε. Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη
ππνρξεσηηθά κία (1) θνξά θαη’ έηνο, εληφο ηνπ πξψηνπ (α΄) ηξηκήλνπ εθάζηνπ εκεξνινγηαθνχ
έηνπο θαη θαη’ απηήλ νπσζδήπνηε ζπδεηείηαη θαη εγθξίλεηαη ν νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο ηνπ
ιήμαληνο πξνεγνχκελνπ έηνπο.
4. Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη, φπνηε θξίλεη αλαγθαίν ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην. πγθαιείηαη επίζεο θαη αλ ην δεηήζεη ην έλα πέκπην (1/5) ησλ κειψλ κε γξαπηή
αίηεζε, πνπ ζα πεξηέρεη ηα ζέκαηα ηεο ζπδήηεζεο, ή ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή. Αλ ε αίηεζε ησλ
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κειψλ δελ γίλεη δεθηή ή δελ εηζαρζεί γηα ζπδήηεζε θαηά ηελ πξψηε (α’) ζπλεδξίαζε απφ ηελ
ππνβνιή ηεο, ηα κέιε έρνπλ δηθαίσκα λα πξνζθχγνπλ ζην αξκφδην Γηθαζηήξην, γηα λα ηα
εμνπζηνδνηήζεη λα ζπγθαιέζνπλ ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη λα ξπζκίζεη ην ζέκα ηεο Πξνεδξίαο
ηεο.
5. Κάζε πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζε γεληθή ζπλέιεπζε δένλ φπσο ππνγξάθεηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γ.. θαη φπσο αλαθέξεη ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν
ζπγθιήζεσο, ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θαη ζαθψο θαη νξηζκέλσο ηα
ζέκαηα ηεο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο, γηα ηα νπνία ζπγθαιείηαη. Οη πξνζθιήζεηο ζηέιλνληαη
ηαρπδξνκηθψο ή δηά ηειενκνηνηππίαο (fax) ζε φια ηα κέιε πξηλ απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ
Σαθηηθή πλέιεπζε, θαηά ηελ Έθηαθηε δε Γεληθή πλέιεπζε, πξηλ απφ πέληε (5) εκέξεο.
Δπίζεο ε πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηα γξαθεία ηνπ σκαηείνπ θαη πεξίιεςε δεκνζηεχεηαη ζε
εκεξήζηα αζελατθή εθεκεξίδα, ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζίζεη ζρεηηθά ην Γ..
6. Ζ Γεληθή πλέιεπζε:
α) Δθιέγεη θαη αλαθαιεί νπνηεδήπνηε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο
Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ ζσκαηείνπ ζε άιια λνκηθά
πξφζσπα·
β) Απνθαζίδεη γηα ηελ επηινγή ησλ άιισλ ζσκαηείσλ θαη ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ,
ζηα νπνία δχλαηαη λα ζπκκεηάζρεη ην ζσκαηείν, θαζψο θαη γηα ηελ απνρψξεζε απφ απηά·
γ) Απνθαζίδεη νξηζηηθά γηα ηελ απνβνιή ή δηαγξαθή κέινπο·
δ) Δγθξίλεη, ηξνπνπνηεί ή απνξξίπηεη ηνλ νηθνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ απνινγηζκφ, θαζψο
θαη ηνλ ηζνινγηζκφ·
ε) Απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά ή εθπνίεζε αθηλήησλ·
ζη) Απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη γηα ηελ δηάιπζε ηνπ
σκαηείνπ·
δ) Δίλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ ηνπ σκαηείνπ απφ
ηελ επζχλε απηψλ· θαη
ε) Δλ γέλεη αζθεί νηαδήπνηε αξκνδηφηεηα πξνβιέπεηαη ζε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο,
θαη απνθαζίδεη γηα νηνδήπνηε δήηεκα, ην νπνίν δελ ππάγεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν ή ην
θαηαζηαηηθφ ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ.
7. Γηα λα ιεθζεί απφθαζε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε, απαηηείηαη ε παξνπζία ζηε γεληθή
ζπλέιεπζε ηνπ εκίζεσο ηνπιάρηζηνλ ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ, γεγνλφο ην νπνίν
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δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ πξνεδξεχνληα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Αλ δελ ππάξρεη απαξηία θαηά
ηελ πξψηε

ζχγθιεζε, ζπλέξρεηαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε επαλαιεπηηθή γεληθή ζπλέιεπζε

ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα ηεο επνκέλεο εβδνκάδαο, θαηά ηελ νπνία
απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηνπιάρηζηνλ ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ
κειψλ

ή

αληηπξνζψπσλ.

Αλ

δελ ππάξμεη

απαξηία θαη θαηά ηε δεχηεξε ζχγθιεζε,

ζπλέξρεηαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ε γεληθή ζπλέιεπζε ηελ

ίδηα εκέξα

θαη

ψξα

ηεο

επφκελεο εβδνκάδαο, θαηά ηελ νπνία αξθεί νπνηνζδήπνηε αξηζκφο νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ
κειψλ ε αληηπξνζψπσλ. Δίλαη απηνλφεην φηη κε ηα αλσηέξσ κεησκέλα πνζνζηά απαξηίαο δελ
δχλαληαη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο επί δεηεκάησλ, σο πξνο ηα νπνία απαηηείηαη απφ ηνλ λφκν θαη
ην θαηαζηαηηθφ απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία. Δπίζεο ζηελ δεχηεξε ή Σξίηε γεληθή
ζπλέιεπζε: α) δελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε λέσλ ζεκάησλ ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε, ηα νπνία
δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή, εθηφο εάλ παξίζηαληαη φια ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ θαη δελ
αληηιέγνπλ· θαη β) δελ απαηηείηαη ε εθ λένπ απνζηνιή πξφζθιεζεο.
8. ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαη αλ απηφο θσιχεηαη ή απνπζηάδεη, ν αληηπξφεδξνο ή κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ή αλ δελ παξεπξίζθεηαη θαλέλαο, έλα κέινο ηνπ ζσκαηείνπ, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ
ηε ζπλέιεπζε.

Πξψην

ζέκα

ηεο

Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ε εθινγή Πξνέδξνπ,

Αληηπξνέδξνπ, γξακκαηέα θαη ςεθνιέθηε πνπ γίλεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ
κειψλ.
9. Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη απνθιεηζηηθψο αξκφδηα λα απνθαζίζεη γηα ηα θάησζη
ζέκαηα, σο πξνο ηα νπνία απαηηείηαη ε ιήςε απφθαζεο κε κπζηηθή ςεθνθνξία:
α) ζε εθινγή ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο ειεγθηηθήο θαη εθνξεπηηθήο
επηηξνπήο, θαζψο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ζσκαηείνπ ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν·
β) ζε ζέκαηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηε δηνίθεζε·
γ) ζε πξνζσπηθά δεηήκαηα· θαη
δ) ζηνλ δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ.
10. Κάζε κέινο έρεη κία κφλν ςήθν. Οη απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ιακβάλνληαη
κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Φεθνθνξία δηα βνήο δελ επηηξέπεηαη, φπσο
επίζεο νχηε θαη ε εμνπζηνδφηεζε πξνο ηξίην πξφζσπν, ην νπνίν δελ ηπγράλεη κέινο ηνπ
σκαηείνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ή ζε νηεζδήπνηε ςεθνθνξίεο.
Παξηζηάκελν κέινο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη έλα κφλν άιιν Μέινο κε
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έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε, πνπ πξέπεη λα ηελ θαηαζέζεη ζηελ γξακκαηεία ηνπ σκαηείνπ πξηλ απφ
ηελ Γεληθή πλέιεπζε, θαη ππφ ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη ην ελ ιφγσ εθπξνζσπνχκελν κέινο
είλαη ηακεηαθψο ελήκεξν.
11. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ θαηαρσξνχληαη ζε
πεξίιεςε ζε εηδηθφ βηβιίν θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ηα νπνία είλαη παξφληα. Μεηά απφ αίηεζε κέινπο ηνπ ζσκαηείνπ, ν πξφεδξνο ηεο
γεληθήο ζπλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ
ελ ιφγσ κέινπο. ην βηβιίν πξαθηηθψλ ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο, θαηαρσξείηαη θαηάινγνο
εθείλσλ, πνπ παξεπξέζεζαλ θαη αληηπξνζσπεχζεθαλ ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε, ζηνλ νπνίνλ
αλαθέξνληαη νη δηεπζχλζεηο ησλ κειψλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ απηψλ.
12. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ηε δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ απαηηείηαη ε
απαξηία ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο δεπηέξνπ ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ ή ησλ
αληηπξνζψπσλ ηνπο θαη πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ηεο απαξηίαο απηήο. Γηα ηελ κεηαβνιή
ηνπ ζθνπνχ ηνπ ζσκαηείνπ απαηηείηαη ζπλαίλεζε φισλ ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ.
Άξζξν 13ν
Γηνηθεηηθό πκβνύιην
1. Σν ζσκαηείν δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν απνθαζίδεη ηηο
ελδεηθλπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη ινγνδνηεί
ζηε γεληθή ζπλέιεπζε. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απαξηίδεηαη απφ πέληε (5) ηαθηηθά κέιε θαη
απφ δχν (2) αλαπιεξσκαηηθά θαη εθιέγεηαη γηα κηα ηξηεηία απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε κε ηε ζπλήζε
απαξηία θαη πιεηνςεθία. Μέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη θάζε κέινο
ηνπ ζσκαηείνπ, πιελ εθείλσλ πνπ έρεη εθδνζεί είηε επ’ νλφκαηί ηνπο είηε ηεο Δηαηξείαο ή ηνπ
πλεηαηξηζκνχ πνπ εθπξνζσπνχλ κφλν άδεηα ίδξπζεο Ηδησηηθνχ ΚΣΔΟ.
2. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κεηά ηελ εθινγή ηνπ, ζπλέξρεηαη ζε πξψηε ζπλεδξίαζε θαη
ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα εθιέγνληαο κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
κειψλ ηνπ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ
Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία απηνχ κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ. Με ηελ επηκέιεηα ηνπ
πξνεδξεχνληνο θαιείηαη ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε θαη ην απεξρφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,
πξνθεηκέλνπ λα παξαδψζεη ζην λέν ηελ ζθξαγίδα, ηελ πεξηνπζία θαη ην αξρείν ηνπ σκαηείνπ
κε ζχληαμε πξσηνθφιινπ παξάδνζεο - παξαιαβήο.
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3. Οη ηδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, ηνπ
Αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη ηνπ Σακία δελ επηηξέπεηαη λα ζπκπέζνπλ ζην ίδην
πξφζσπν ή ζε ζπγγελείο απηνχ πξψηνπ ή δεπηέξνπ βαζκνχ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ είλαη παξφληα ηα κηζά ζπλ έλα κέιε ηνπ θαη νη απνθάζεηο ηνπ
ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ.
4. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ηαθηηθά
κία θνξά θάζε κήλα, θαη έθηαθηα, φπνηε ην θξίλεη αλαγθαίν ν πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ ή
ην δεηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία απφ ηα κέιε ηνπ. πγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν κε
γλσζηνπνίεζε πξηλ απφ 24 ψξεο θαη κε αθξηβή αλαθνξά ηνπ ηφπνπ θαη ρξφλνπ, θαζψο θαη ησλ
ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ζ πξφζθιεζε γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν θαη κέζν.
ηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ν Πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ δελ ζπγθαιέζεη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ αηηήζεσο, θαη
πέξαλ ησλ θαηά ηα αλσηέξσ πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ ηνπ ππεχζπλνπ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα
ζπλίζηαληαη έσο θαη ζε έθπησζε απφ ην αμίσκά ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη
απηνδηθαίσο κε ηελ επζχλε θαη ηελ επηκέιεηα ησλ αηηνχλησλ κε ζέκα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ
πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ ζηνλ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζηνλ αλαπιεξσηή απηνχ,
θαζψο θαη ηελ ζπδήηεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ζεκάησλ.
5. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξα (4) απφ ηα κέιε ηνπ. ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο κεηά ηελ πξψηε πξφζθιεζε
ηνπ πξνέδξνπ, ε ζπλεδξίαζε επαλαιακβάλεηαη κε ηελ ίδηα πξνυπφζεζε απαξηίαο ζε δχν (2)
εκέξεο.
6. Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ πξνζζήθε ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξφηαζεο ζηελ Γξακκαηεία
ηνπ ζσκαηείνπ κία εκέξα πξηλ ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δθφζνλ
ζπκθσλνχλ ηα δχν ηξίηα ησλ κειψλ ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ
πξνζζήθε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη νηνπδήπνηε άιινπ ζέκαηνο.
7. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δεκφζηεο, εθηφο αλ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην απνθαζίζεη ην αληίζεην κεηά απφ πξφηαζε νηνπδήπνηε κέινπο ηνπ. Γηθαίσκα ιφγνπ
έρνπλ ηα κέιε ησλ ηπρφλ Δπηηξνπψλ, νη νπνίεο ηπρφλ ζα ζπζηαζνχλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν κέινο ηνπ ζσκαηείνπ θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε πνπ νη παξηζηάκελνη δηαηαξάζζνπλ ηελ ζπλεδξίαζε, ν

22
Πξφεδξνο κπνξεί, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα απνβάιεη απηνχο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνζθφκκαηα.
8. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε θαλεξέο ςεθνθνξίεο, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα
πξνζσπηθά ζέκαηα θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νπφηε θαη ε ζρεηηθή
απφθαζε ιακβάλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, εθφζνλ ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ην 1/3 ησλ
παξφλησλ κειψλ ηνπ Γ.. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.
9. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο (3)
ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο, ή πέληε (5) κε ζπλερείο ζην ίδην έηνο, εθπίπηεη απφ ην αμίσκά ηνπ σο
κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ (2/3) ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Ο εθπίπησλ έρεη δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηελ πξψηε κεηά ηελ έθπησζε Γεληθή πλέιεπζε, ε
νπνία κπνξεί ειεχζεξα λα απνθαζίζεη ηελ κε έθπησζε ή ηελ επαλεθινγή ηνπ. Μέινο ηνπ Γ..
κπνξεί λα ππνβάιεη δήισζε παξαίηεζεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
10. Αλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ κεησζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαηά ηε ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο,
ρσξίο φκσο απηά λα κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ ηαθηηθψλ. Αλ ν θαηάινγνο
εμαληιεζεί ή δελ είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε απαξηίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ρσξίο ν
αξηζκφο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ λα ππεξβεί ηνλ αξηζκφ ησλ ηαθηηθψλ, θαζψο θαη ζε
θάζε άιιε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία γηα νηνλδήπνηε ιφγν δελ επηηπγράλεηαη ε λφκηκε
ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζπλέξρεηαη ε γεληθή ζπλέιεπζε κέζα ζε ηξηάληα
εκέξεο κε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, κε
ζέκα ηελ εθινγή δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
11. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη δπλαηφλ λα παπζεί πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο
ηνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ
ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ παχζε
κεκνλσκέλσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηα ηελ επίηεπμε απαξηίαο ζηηο πεξηπηψζεηο
απηέο απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ 1/2 ησλ ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ.
12. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ:
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην:
α) Δξγάδεηαη γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ επηδηψμεσλ ηνπ
σκαηείνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ·
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β) Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ θαη ελεκεξψλεη ηα κέιε·
γ) Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ δηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ θιάδνπ γεληθφηεξα, πξνβαίλνληαο ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο·
δ) Πξνζδηνξίδεη θαη ηεξαξρεί ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ην ζσκαηείν·
ε) Γηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία θαη ηνπο πφξνπο ηνπ σκαηείνπ θαη ινγνδνηεί γηα ηελ ελ
ιφγσ δηαρείξηζε ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, κε ηελ
ππνβνιή ζρεηηθήο δηαρεηξηζηηθήο έθζεζεο έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία, θαηά ηελ
νπνία έρεη νξηζζεί φηη ζα ιάβεη ρψξα ε νηθεία Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε·
ζη) πληάζζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ
ιήμαληνο έηνπο·
δ) Καζνξίδεη ην χςνο θαη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ, θαζψο θαη
ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο εηζθνξέο θαη γεληθά αλαπξνζαξκφδεη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ
αλαθέξνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ζε λέα δεδνκέλα, κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ·
ε) Απνθαζίδεη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα θάζε έθηαθηε
δαπάλε πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ·
ζ) πγθαιεί ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαηά ηα
πξνβιεπφκελα αλσηέξσ·
η) Οξγαλψλεη κνξθσηηθέο εθδειψζεηο, δηαιέμεηο, ενξηέο, εθδξνκέο νηηδήπνηε άιιν
απαηηείηαη ή ελδείθλπηαη πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο πξνβνιήο ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ
ελίζρπζεο·
ηα) Απνθαζίδεη γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ ζσκαηείνπ ελψπηνλ ηξίησλ θαη ησλ θξαηηθψλ
αξρψλ.
ηβ) Γηνξίδεη λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ ζσκαηείνπ ή άιινπο επηζηεκνληθνχο ή ηερληθνχο
ζπκβνχινπο.
ηγ) Γηνξίδεη ππαιιήινπο γηα ηα γξαθεία ηνπ ζσκαηείνπ, θαζψο θαη γηα ηελ ελ γέλεη
εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ, θαη ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε πξφζσπα πνπ
πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην ζσκαηείν·
ηδ) Απνθαζίδεη γηα ηελ ζχζηαζε επηηξνπψλ εξγαζίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
ζσκαηείνπ κεηά απφ πξφηαζε νηνπδήπνηε κέινπο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αζθεί ηνλ
απνθαζηζηηθφ έιεγρν επί ησλ εξγαζηψλ ησλ επηηξνπψλ θαη επζχλεηαη απέλαληη ζηελ Γεληθή
πλέιεπζε. ηηο επηηξνπέο απηέο ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ηα κέιε ηνπ πξνεδξείνπ·
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ηε) Γηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα θαη δηαιέμεηο·
ηζη) Ηδξχεη γξαθεία θαη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ζσκαηείνπ. Σελ

ζρεηηθή απφθαζε

ιακβάλεη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ·
ηδ) Μεξηκλά γηα ηελ έθδνζε πεξηνδηθνχ εληχπνπ· θαη
ηε) Τπνβάιιεη έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε.
13. Ο Πξόεδξνο δηεπζχλεη ηηο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηηο έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο. Δθπξνζσπεί ην σκαηείν δηθαζηηθά
θαη εμψδηθα, ζε θάζε Γεκφζηα, Γεκνηηθή θαη Κνηλνηηθή Αξρή, ζε Σεισλεία, Τπνπξγεία,
Δπηηξνπέο, Οξγαληζκνχο θ.ιπ. ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο
θαη έλαληη νηνπδήπνηε ηξίηνπ, θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, θξνληίδεη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζθνπψλ ηνπ θαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ζπληνλίδεη ηελ δξάζε ηνπ. Τπνγξάθεη κεηά
ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα έγθπξεο ζπκβάζεηο, θαζψο θαη θάζε έγγξαθν πνπ έρεη ζρέζε κε ην
λνκηθφ πξφζσπν ηνπ σκαηείνπ ή κε ηα κέιε ηνπ ζηα πιαίζηα πνπ πξνβιέπεη θαη επηηξέπεη ε
λνκνζεζία, ππνγξάθεη ηελ αιιεινγξαθία θ.ιπ.
Ο Αληηπξόεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν, φηαλ εκπνδίδεηαη απφ θάπνην ιφγν ή
απνπζηάδεη, ζ’ φια ηνπ ηα θαζήθνληα θαη ζπλεξγάδεηαη κε απηφλ ζηελ εθηέιεζε ησλ
απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ ζσκαηείνπ. ε πεξίπησζε εθθέλσζεο ηεο ζέζεο ηνπ πξνέδξνπ, ν
αληηπξφεδξνο εθηειεί πξνζσξηλά φια ηα θαζήθνληα ηνπ πξνέδξνπ κέρξη ηελ εθινγή λένπ
πξνέδξνπ.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα
ζέκαηα ηεο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ,
θαζψο θαη ζηηο θαηαηεζεηκέλεο ζηελ Γξακκαηεία ηνπ ζσκαηείνπ πξνηάζεηο ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηαηάμεσο, ηεξεί ηα
πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηα νπνία ππνρξενχληαη λα ππνγξάθνπλ ηα παξφληα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. πλππνγξάθεη ηηο πξνζθιήζεηο θαη ηα δηάθνξα έγγξαθα καδί κε ηνλ
Πξφεδξν ή ηνλ πξνεδξεχνληα, έρεη ηελ επζχλε ηεο χπαξμεο θαη πιήξνπο θαη πξνζήθνπζαο
ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ηνπ ζσκαηείνπ, πιελ ηνπ Βηβιίνπ Σακείνπ.
Ο Αλαπιεξωηήο Γξακκαηέαο αλαπιεξψλεη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, φηαλ εκπνδίδεηαη
απφ θάπνην ιφγν ή απνπζηάδεη ζ’ φια ηα θαζήθνληά ηνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κ’ απηφλ ζηελ
εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ηνπ.
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Ο Σακίαο έρεη ηελ επζχλε ηνπ Σακείνπ ηνπ ζσκαηείνπ, εθηειεί ηηο εληνιέο πιεξσκήο
θαη είζπξαμεο, ηεξεί ην βηβιίν Σακείνπ θαη ηα δηπιφηππα είζπξαμεο θαη πιεξσκήο ζε πιήξε
ηάμε θαη δηθαηνχηαη λα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ην πνζφ γηα ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο πνπ ζα
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην δε ππφινηπν πνζφ ππνρξενχηαη λα ην
θαηαζέηεη ζε Σξάπεδα ή ηακηεπηήξην ζην φλνκα ηνπ σκαηείνπ. Κάζε ρξφλν ζην ηέινο θάζε
ρξήζεο ζπληάζζεη ηνλ νηθνλνκηθφ Απνινγηζκφ, ηνλ Ηζνινγηζκφ θαη Πξνυπνινγηζκφ Δζφδσλ –
Δμφδσλ γηα ην λέν δηαρεηξηζηηθφ έηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γ. Γξακκαηέα θαη
ηνπο ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. πλεξγάδεηαη κε ηελ Διεγθηηθή
επηηξνπή θαη ηελ βνεζάεη ζην έξγν ηεο, παξέρνληαο θάζε ζηνηρείν πνπ ηεο ρξεηάδεηαη γηα λα
πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο. Γηα ηελ αλάιεςε νηνπδήπνηε θαηαηεζεηκέλνπ ζε Σξάπεδα ή
Σακηεπηήξην πνζνχ απαηηείηαη ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα.
ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ή ηνπ Αλαπιεξσηή Γεληθνχ
Γξακκαηέα, ηα κέιε απηά αλαπιεξψλνληαη απφ χκβνπιν πνπ νξίδεη ην Γ..
14. Δίλαη δπλαηή ε κεηαβίβαζε νξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
χζηεξα απφ απφθαζή ηνπ, ε νπνία είλαη ειεχζεξα αλαθιεηή, ζε επηηξνπή απνηεινχκελε είηε
απφ φια είηε απφ νξηζκέλα απφ ηα κέιε ηνπ, θαζψο θαη ζε θάζε κέινο ηνπ απηνηειψο ή θαη ζε
ηξίηνπο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ ζσκαηείνπ. Με ηελ αλσηέξσ απφθαζε
ζα θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα νη εθρσξνχκελεο αξκνδηφηεηεο, θαζψο θαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο άζθεζήο ηνπο.
15. Ζ ζεηεία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη ηξηεηήο, ε νπνία άξρεηαη απφ ηελ
εκέξα ηεο εθινγήο ηνπ.
16. Μέρξη ηνλ δηνξηζκφ ή ηελ εθινγή ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ
αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ην παιαηφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ρεηξίδεηαη ηηο
επείγνπζεο ππνζέζεηο ηνπ ζσκαηείνπ.
17. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ σκαηείνπ δελ δχλαληαη λα παξέρνπλ ζε
απηφ εμαξηεκέλε εξγαζία κε ακνηβή ή λα θαηαξηίδνπλ κε απηφ ζπκβάζεηο, νη νπνίεο
ζπλεπάγνληαη ηελ ιήςε ακνηβήο, νχηε λα πξνζθέξνπλ άιιεο ππεξεζίεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο, φπσο είλαη νη αλαιήςεηο έξγσλ, πξνκεζεπηέο θ.ι.π. Με ηελ
επηθχιαμε ησλ πεξί εληνιήο δηαηάμεσλ ηνπ Α.Κ. σο πξνο ηηο δαπάλεο ησλ κειψλ ηεο
Γηνηθήζεσο, ηα κέιε ηνπ Γ.. έρνπλ ην δηθαίσκα απνδεκηψζεσο γηα ηηο δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ, επί απνδείμεη, θαηά ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζηηο ππνζέζεηο ηνπ σκαηείνπ.
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Άξζξν 14ν
Διεγθηηθή Δπηηξνπή
1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη ηελ ειεγθηηθή επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ηξία (3)
ηαθηηθά θαη ηξία (3) αλαπιεξσκαηηθά κέιε.
2. θνπφο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ε άζθεζε ηακεηαθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ
ειέγρνπ ηνπ ζσκαηείνπ.
3. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο ζπκπίπηεη κε ηε ζεηεία ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Οη εθινγέο γηα δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ειεγθηηθή επηηξνπή
γίλνληαη ηαπηφρξνλα.
4. Σα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο δελ δχλαληαη λα
έρνπλ άιιν αμίσκα νχηε λα εθιέγνληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) ζεηείεο σο κέιε ηεο
Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Γελ δχλαηαη λα εθιεγεί σο κέινο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο πξφζσπν,
ην νπνίν ζπλδέεηαη κε νηνδήπνηε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ζπγγέλεηα θαη’ επζεία
γξακκή απεξηνξίζησο θαη εθ πιαγίνπ έσο δ’ βαζκνχ, ή είλαη ζχδπγνο νηνπδήπνηε κέινπο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
5. Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) θνξέο ηνλ ρξφλν.
Με κπζηηθή ςεθνθνξία εθιέγεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο απφ ηα κέιε ηεο.
6. ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή αλαηίζεληαη νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο, ηηο νπνίεο ηα κέιε
ηεο ππνρξενχληαη λα αζθνχλ αδηαιείπησο θαη αλειιηπψο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο
ηνπο, ήηνη:
α) ε άζθεζε ηακεηαθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ επί ησλ αθνξσζψλ ζηελ νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ κειψλ απηνχ,
θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ηνπ
θαηαζηαηηθνχ, σο θαη ζηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ
αξκνδηφηεηάο ηεο, ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα εμεηάδεη πάζεο θχζεσο έγγξαθα θαη
βηβιία ηνπ ζσκαηείνπ θαη λα δεηεί ηελ επίδεημή ηνπο νπνηεδήπνηε, ν θάηνρνο δε ησλ ελ ιφγσ
βηβιίσλ θαη εγγξάθσλ ππνρξενχηαη λα επηδείμεη απηά ζηα κέιε ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο·
β) ε παξαθνινχζεζε, ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ, ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο·
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γ) ε ζχληαμε δηαρεηξηζηηθήο έθζεζεο αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην έηνο θαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο αλαιπηηθήο θαη ζαθνχο έθζεζεο ζηελ
Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία, θαηά
ηελ νπνία έρεη νξηζζεί ε εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ζσκαηείνπ, θαζψο θαη πάληνηε
πξηλ απφ ηηο αξραηξεζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ αλσηέξσ έθζεζε, ε νπνία
ππνγξάθεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, εθηίζεληαη ηα πνξίζκαηα
ηεο Δπηηξνπήο αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη θαηάζηαζε ηνπ ζσκαηείνπ, ηηο
ελέξγεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ βαζκφ ζπκκφξθσζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ζηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο· θαη
δ) ε ζχγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ ελάζθεζε ησλ
αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, αλαθχςεη νηνδήπνηε δήηεκα ή ακθηβνιία
αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ ζσκαηείνπ, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηελ
ειεγθηηθή αξκνδηφηεηά ηεο.
8. Ο Πξφεδξνο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ είλαη αξκφδηνο
γηα ηελ αξίζκεζε θαη ηελ ζεψξεζε ησλ γξακκαηίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ ζσκαηείνπ πξηλ απφ ηελ
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο.
Άξζξν 15ν
Δπζύλε Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο
1. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο
επζχλνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε ηνπ
σκαηείνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πηζηή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ, ηνπ
θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
2. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ επζχλνληαη γηα απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ,
φηαλ απνπζίαδαλ ή ήηαλ παξφληα αιιά δηαθψλεζαλ.

Άξζξν 16ν
Αληηπξόζωπνη ζε άιια ζωκαηεία
1. Σν ζσκαηείν, γηα ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ, δχλαηαη κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ ζπλήζε απαξηία θαη πιεηνςεθία
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λα απνθαζίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζσκαηείνπ ζε άιια λνκηθά πξφζσπα, φρη πεξηζζφηεξα ησλ
δχν (2), εθφζνλ ηα ζσκαηεία απηά επηδηψθνπλ ζθνπνχο αληίζηνηρνπο κε ηνπο επηδησθφκελνπο
απφ ην ζσκαηείν ζθνπνχο.
2. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη ν νξηζκφο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ
αληηπξνζψπσλ, νη νπνίνη ζα εθπξνζσπνχλ ην ζσκαηείν ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν, νη ελ ιφγσ
αληηπξφζσπνη εθιέγνληαη ηαπηφρξνλα κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο
Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ζσκαηείνπ κε κπζηηθή ςεθνθνξία.
3. Δθφζνλ ην ζσκαηείν ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο λνκηθά πξφζσπα, δηθαίσκα
ςήθνπ θαηά ηελ εθινγή αληηπξνζψπσλ έρνπλ ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ, ηα νπνία έρνπλ δειψζεη
φηη επηζπκνχλ λα ςεθίδνπλ γηα ηελ εθινγή αληηπξνζψπσλ ζην ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πξφζσπν.
Ζ ζρεηηθή δήισζε ππνβάιιεηαη κφλν γηα έλα λνκηθφ πξφζσπν θάζε θνξά θαη δελ δχλαηαη λα
ηξνπνπνηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν δχν εηψλ.
4. Ζ ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ αληηπξνζψπσλ ζπκπίπηεη κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ
ινηπψλ αηξεηψλ νξγάλσλ.
Άξζξν 17ν
Αξραηξεζίεο
1. Γηα ηηο αξραηξεζίεο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ηνπ ζσκαηείνπ θαζψο θαη γηα ηελ εθινγή
ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ζσκαηείνπ ζε άιια λνκηθά πξφζσπα εθαξκφδνληαη νη θάησζη
εθηηζέκελεο δηαηάμεηο.
2. Μφλν ηα ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλα κέιε δηθαηνχληαη ζηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο
γηα νπνηνδήπνηε φξγαλν, θαζψο θαη γηα ηελ ζέζε ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζσκαηείνπ ζε άιια
λνκηθά πξφζσπα. Γηα ηελ έγθπξε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο ππνςεθηφηεηαο απαηηείηαη ε θαηάζεζε
ζρεηηθήο δήισζεο ζηελ Γξακκαηεία ηνπ ζσκαηείνπ επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ησλ αξραηξεζηψλ. Οη ζρεηηθέο δειψζεηο ειέγρνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πέληε (5)
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ησλ αξραηξεζηψλ, ζηνλ πιαίζην δε απηφ ην Γ.. ειέγρεη θαη
εάλ νη αλσηέξσ ππνςήθηνη είλαη ηακεηαθψο ελήκεξνη, θαη ελ ζπλερεία γλσζηνπνηεί ηνπο
ππνςεθίνπο ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή.
3. Δίλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ζηηο αξραηξεζίεο ηνπ ζσκαηείνπ κε ζπλδπαζκφ, νπφηε θαη
έθαζηνο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη φηη θαηέξρεηαη σο ππνςήθηνο κε ηνλ ελ ιφγσ
ζπλδπαζκφ· δηαθνξεηηθά, ζα ζεσξείηαη φηη θαηέξρεηαη σο κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο.
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4. Γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ αξκφδηα είλαη ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία
απνηειείηαη απφ ηξία κέιε θαη εθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε, κε ηελ νπνία
απνθαζίδεηαη ε δηελέξγεηα αξραηξεζηψλ. Γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηεο Δθνξεπηηθήο
Δπηηξνπήο απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ππνβάιινληαη ππνςεθηφηεηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελ
ιφγσ ζπλέιεπζεο θαη ζπληάζζεηαη εληαίν ςεθνδέιηην. Καηά ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηεο
Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ηίζεηαη έλαο ζηαπξφο πξνηίκεζεο ζην ζρεηηθφ ςεθνδέιηην. Καηά ηα
ινηπά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα πξνβιεπφκελα θαησηέξσ ππφ ηηο §§ 6 επ. ηνπ παξφληνο
άξζξνπ. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαηά ηελ δηαδηθαζία απηή αλαηίζεληαη
ζην πξνεδξείν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
5. Ζ Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία απνθαζίδεη ηελ δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ,
απνθαζίδεη θαη ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπο, ν δε ρξφλνο δηεμαγσγήο ησλ
αξραηξεζηψλ δελ δχλαηαη λα απέρεη πιένλ ησλ νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο απηήο.
6. Δάλ δελ έρνπλ ππνβιεζεί εγθχξσο ππνςεθηφηεηεο ή εάλ δελ ζπκπιεξψλεηαη ν
απαηηνχκελνο αξηζκφο ππνςεθηνηήησλ γηα θάζε φξγαλν, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ππνρξενχηαη
λα πξνβεί ζηελ θαηάξηηζε είηε πεξηζζφηεξσλ πηλάθσλ ππνςεθίσλ κε ζπλδπαζκνχο ππνςεθίσλ
ηεο επηινγήο ηεο θαζψο θαη κε κεκνλσκέλνπο ππνςεθίνπο, νπφηε θαη φινη νη ζπλδπαζκνί
απνηεινχληαη απφ ηνλ ίδην αξηζκφ ππνςεθίσλ, είηε ελφο πίλαθα ππνςεθίσλ, νπφηε θαη
θαηαξηίδεηαη εληαίν ςεθνδέιηην.
7. Σα ςεθνδέιηηα θαη νη θάθεινη είλαη έληππα, φια ηνπ ηδίνπ ρξψκαηνο θαη ησλ ηδίσλ
δηαζηάζεσλ, γηα θάζε φξγαλν δε εμαζθαιίδνληαη θαη ηππψλνληαη κε δαπάλεο ηνπ ζσκαηείνπ
θαη κε ηελ κέξηκλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ην ςεθνδέιηην ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ
αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηελ Διεγθηηθή
Δπηηξνπή, θαζψο θαη ηα νλφκαηα ησλ αληηπξνζψπσλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Σν Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θξνληίδεη γηα ηελ εθηχπσζε ησλ ςεθνδειηίσλ, ηθαλφ αξηζκφ ησλ νπνίσλ παξαδίδεη
ζηνπο επηθεθαιήο ησλ ζπλδπαζκψλ ή ζηνπο κεκνλσκέλνπο ππνςεθίνπο ηξεηο (3) εκέξεο πξν
ησλ εθινγψλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ρνξεγεί επίζεο ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή:
α) δχν αληίγξαθα ηνπ Βηβιίνπ Μεηξψνπ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη
θαη ε ηακεηαθή ηαθηνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ· θαη
β) ηελ ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ, θαθέινπο, θάιπε θαη ηα ινηπά πιηθά αλαγθαία γηα ηελ
νκαιή δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ.
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Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ειέγρεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο ηελ γλεζηφηεηα
ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ, βεβαηψλεη ηελ γλεζηφηεηα ησλ αληηγξάθσλ ηνπ Μεηξψνπ θαη ηα
επηθπξψλεη κε πξάμε ηεο πνπ θαηαρσξίδεηαη ζην ηέινο ησλ αληηγξάθσλ θαη ηνπ Μεηξψνπ. Ζ
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα δηαγξάςεη ηνλ ππνςήθην, ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ
δελ ζπληξέρνπλ νη πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο θαη ν νπνίνο δελ λνκηκνπνηείηαη ζηελ άζθεζε
ησλ δηθαησκάησλ θαη θαζεθφλησλ ηνπ θαηά ηηο αξραηξεζίεο.
8. Ζ ςεθνθνξία γίλεηαη πάληνηε κε ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή
άιινπ εγγξάθνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ηαπηφηεηα ηνπ κέινπο, θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ
εθδνζέληνο απφ ην ζσκαηείν εθινγηθνχ βηβιηαξίνπ. ην βηβιηάξην, εθφζνλ έρεη εθδνζεί απηφ,
ζεκεηψλεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ε ρξνλνινγία άζθεζεο ηνπ
εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο θαη ηίζεηαη ε ππνγξαθή ηνπ θαη ε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ.
9. Ζ εθνξεπηηθή επηηξνπή ζπληάζζεη ην πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο θαη ηα πξαθηηθά
δηαινγήο ησλ ςεθνδειηίσλ θαη αλαθήξπμεο ησλ επηηπρφλησλ, ηα νπνία θαη ππνγξάθεη. Σα
πξαθηηθά απηά

καδί

κε ην αληίγξαθν κεηξψνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο εθινγέο

θαηαηίζεληαη ζην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ ζσκαηείνπ θαη αληίγξαθά ηνπο θπιάζζνληαη ζηα
αξρεία ηνπ ζσκαηείνπ.
10. ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή δχλαηαη λα πξνεδξεχεη δηθαζηήο, εθφζνλ ε ζρεηηθή
ππνρξέσζε πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
11. ε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ έσο ηελ αλαθήξπμε ησλ
επηηπρφλησλ, κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηεο εθινγήο έλαο αληηπξφζσπνο απφ θάζε
ζπλδπαζκφ ππνςεθίσλ.
12. Γηα ηηο αξραηξεζίεο ησλ νξγάλσλ ηνπ ζσκαηείνπ ηίζεληαη νη ζηαπξνί πξνηίκεζεο σο
αθνινχζσο:
α) κέρξη δχν (2) ζηαπξνί ζην ςεθνδέιηην εθάζηνπ ζπλδπαζκνχ, εθφζνλ πθίζηαληαη
ζπλδπαζκνί, ή ζην εληαίν ςεθνδέιηην ππνςεθίσλ, γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ· θαη
β) έλαο ζηαπξφο γηα ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ
ζσκαηείνπ ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν.
Φεθνδέιηηα ζπλδπαζκψλ ρσξίο ζηαπξφ πξνηίκεζεο είλαη έγθπξα θαη ππνινγίδνληαη
ππέξ ησλ ζπλδπαζκψλ. Σν θάζε ςεθνδέιηην ηνπνζεηείηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ
κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, πξηλ απφ ηνλ ςεθνθφξν ζηελ
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θάιπε. Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, ν Πξφεδξνο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο
βεβαηψλεη φηη θάζε κέινο ςήθηζε, βάδνληαο ηελ κνλνγξαθή ηνπ θαη ζηα δχν (2) αληίγξαθα
Μεηξψνπ, απέλαληη απφ ην φλνκα ηνπ κέινπο θαζψο θαη ζηνλ εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν.
13. Οη έδξεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο θαη ν αξηζκφο ησλ
αληηπξνζψπσλ θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ ζπλδπαζκψλ θαη

ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ

αλάινγα κε ηελ εθινγηθή ηνπο δχλακε.
14. Σν ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο ή κε ηνλ αξηζκφ ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ
εθιέγνληαη, απμεκέλν θαηά κία κνλάδα. Σν πειίθν ηεο δηαίξεζεο απηήο απνηειεί ην εθινγηθφ
κέηξν. Κάζε ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ηελ
ειεγθηηθή επηηξνπή θαη εθιέγεη ηφζνπο αληηπξνζψπνπο, φζεο θνξέο ρσξεί ην εθινγηθφ κέηξν
ζηνλ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε.
15. Μεκνλσκέλνο ππνςήθηνο, πνπ έιαβε ηνλ ίδην ή κεγαιχηεξν αξηζκφ ςήθσλ απφ ην
εθινγηθφ κέηξν, θαηαιακβάλεη κηα έδξα ζην φξγαλν γηα ην νπνίν έρεη ζέζεη ππνςεθηφηεηα.
16. πλδπαζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ππνςήθηνπο ιηγφηεξνπο απφ ηηο έδξεο πνπ ηνπ
αλήθνπλ, θαηαιακβάλεη

ηφζεο

έδξεο

ή

εθιέγεη

ηφζνπο αληηπξνζψπνπο, φζνη είλαη νη

ππνςήθηνί ηνπ.
17. Οη έδξεο γηα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή γηα ηελ ειεγθηηθή επηηξνπή, πνπ δελ
έρνπλ δηαηεζεί κε

ηηο

δηαηάμεηο

ησλ

πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαη νη ζέζεηο ησλ

αληηπξνζψπσλ, πνπ δελ θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε

ηηο

δηαηάμεηο

ησλ

πξνεγνχκελσλ

παξαγξάθσλ, θαηαλέκνληαη αλά κία θαηά ηε ζεηξά κεγέζνπο ησλ ππνινίπσλ ηνπο, ζηνπο
ζπλδπαζκνχο εθείλνπο πνπ έρνπλ θαηαιάβεη ηνπιάρηζηνλ κία έδξα γηα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
ή γηα ηελ ειεγθηηθή επηηξνπή ή έρνπλ εθιέμεη, έλαλ αληηπξφζσπν θαηά ηελ θαηαλνκή πνπ
έγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

ησλ

πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ή έρνπλ ιάβεη

ςεθνδέιηηα πεξηζζφηεξα απφ ην κηζφ ηνπ εθινγηθνχ κέηξνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 14 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. πλδπαζκφο πνπ ζπγθέληξσζε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία
ησλ ςήθσλ πξνεγείηαη ζηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ απφ ηνπο άιινπο ζπλδπαζκνχο,
αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ησλ ππνινίπσλ. Χο ζπλδπαζκνί

γηα

ηελ

εθαξκνγή

ησλ

δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζεσξνχληαη εθείλνη, ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ ησλ
νπνίσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ην κηζφ ησλ εδξψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο
ειεγθηηθήο επηηξνπήο ή ησλ ζέζεσλ ησλ αληηπξνζψπσλ θαηά πεξίπησζε.
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18. Οη έδξεο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο ή νη ζέζεηο ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ δελ θαιχπηνληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ θαηαλέκνληαη αλά κία θαηά ηε
ζεηξά κεγέζνπο ησλ ππνινίπσλ ηνπο, ζηνπο ζπλδπαζκνχο ή ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ ηα
ππφινηπα ηνπο δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο θαηαλνκέο.
19. Δθιέγνληαη, θαηά ζεηξά επηηπρίαο, ηαθηηθά κέιε πέληε (5) γηα ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη ηξία (3) γηα ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή. Οη ππφινηπνη ππνςήθηνη θαηά ζεηξά
επηηπρίαο νξίδνληαη σο αλαπιεξσκαηηθνί ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο
Δπηηξνπήο, θαηά ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αξηζκφ.

Άξζξν 18ν
θξαγίδα - Έκβιεκα
1. Σν σκαηείν έρεη ζηξνγγπιή ζθξαγίδα, πνπ ζηελ πεξηθέξεηα αλαγξάθεη ηελ
επσλπκία, ήηνη «ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΓΔΜΟ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΚΣΔΟ», ζην θέληξν δε
ηελ ρξνλνινγία ίδξπζεο θάησ απφ ηα ζπληνκνγξαθηθά γξάκκαηα.
2. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ εκβιήκαηνο ηνπ σκαηείνπ είλαη δπλαηή κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ ζπλήζε απαξηία θαη
πιεηνςεθία.
Άξζξν 19ν
Σξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ
1. Οηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ γίλεηαη απνθιεηζηηθψο απφ ηελ
Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ζσκαηείνπ θαη είλαη δπλαηή θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο πξφηαζεο
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή απφ ην έλα ηέηαξην (1/4) ησλ ηακεηαθψο
ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ.
2. Γηα νηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ

Καηαζηαηηθνχ απαηηείηαη

απαξηία

ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο δεπηέξνπ (1/2) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη
πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ.
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Άξζξν 20ν
Γηάιπζε ηνπ ωκαηείνπ θαη ηύρε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
1. Ζ δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ είλαη δπλαηή νπνηεδήπνηε κε απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ε νπνία ιακβάλεηαη κε απαξηία ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο δεπηέξνπ (1/2) ηνπ
ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ
παξφλησλ.
2. Δπίζεο κπνξεί λα δηαιπζεί κε απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ χζηεξα απφ αίηεζε
ηνπ Γ.. ή ηνπ 1/5 ησλ κειψλ ηνπ:
α) αλ είλαη αδχλαηε ε αλάδεημε δηνίθεζεο ή γεληθά αδχλαηε ε εμαθνινχζεζή ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζσκαηείνπ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ·
β) αλ ν ζθνπφο ηνπ ζσκαηείνπ εθπιεξψζεθε ή αλ απφ ηε καθξφρξνλε αδξάλεηα
ζπκπεξαίλεηαη φηη ν ζθνπφο ηνπ έρεη εγθαηαιεηθζεί· θαη
γ) αλ ην ζσκαηείν επηδηψθεη ζθνπφ δηάθνξν απφ εθείλν πνπ θαζνξίδεη ην
θαηαζηαηηθφ ή αλ ν ζθνπφο ή ε ιεηηνπξγία ηνπ ζσκαηείνπ έρνπλ θαηαζηεί παξάλνκνη,
αλήζηθνη ή αληίζεηνη ζε θαλφλεο δεκνζίαο ηάμεσο.
3. ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ ζσκαηείνπ, ηπρφλ πεξηνπζία ηνπ δηαηίζεηαη ζε
θνξείο, νη νπνίνη επηδηψθνπλ ηελ εμππεξέηεζε ζθνπψλ επηδησθφκελσλ απφ ην παξφλ
θαηαζηαηηθφ.
Άξζξν 21ν
Κηλεηνπνηήζεηο
Ζ θήξπμε θηλεηνπνηήζεσλ θαζψο θαη ε ιήμε απηψλ απνθαζίδεηαη απφ ηελ Γεληθή
πλέιεπζε, ε νπνία απνθαζίδεη κε απαξηία ηνπ ελφο δεπηέξνπ (1/2) ησλ ηακεηαθψο
ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ ηεο θαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ παξηζηάκελσλ
κειψλ ηεο.

Άξζξν 22ν
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
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1. Μέρξη ηελ ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ
ζσκαηείνπ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
α) ην δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ κειψλ ζην ζσκαηείν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
πεληαθνζίωλ (500) επξψ· θαη
β) ε ππνρξεσηηθή ζπλδξνκή ησλ κειψλ νξίδεηαη εηήζηα θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ
ησλ ρηιίωλ (1.000) επξψ.
2. Μέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηε ζχγθιεζε ηεο
πξψηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο γηα ηελ εθινγή δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νξίδεηαη πξνζσξηλφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ πέληε (5) ηαθηηθά κέιε ηεο έλσζεο
θαη απφ δχν (2) αλαπιεξσκαηηθά θαη ηα νπνία είλαη ηα εμήο :
Σαθηηθά:

1) Κωλζηαληίλνο Βήθαο
2) Καξαληδαβέινπ Καζζάλδξα
3) Νίθε Γαιακάγθα
4) Γηάλλεο Γηδάρνο
5) Βαζίιεηνο Γξέθαο

Αλαπιεξωκαηηθά:

1) ωηήξηνο Μνπδάξαο
2) Νηθόιανο Μπαξδάθεο

Σν αλσηέξσ Πξνζσξηλφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμνπζηνδνηείηαη φπσο κεηαμχ
άιισλ πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο

ελέξγεηεο θαη

δηθαηνπξαμίεο, νη

νπνίεο

απαηηνχληαη θαηά λφκνλ γηα ηελ λφκηκε ζχζηαζε ηνπ αλσηέξσ σκαηείνπ, ενδεικτικά
φπσο ππνβάιινπλ ζην θαηά ηφπν αξκφδην Πξσηνδηθείν ηελ ζρεηηθή αίηεζε γηα

ηε

ζχζηαζε ηνπ ζσκαηείνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θιπ.
Άξζξν 23ν
Σειηθέο δηαηάμεηο
1. Όια ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ έρνπλ θαζήθνλ λα εξγάδνληαη γηα ηελ επφδσζε
ησλ ζθνπψλ ηνπ ελψ έρνπλ θαη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ.
2. Κάζε δήηεκα, πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη δελ ξπζκίδεηαη απφ ην παξφλ
θαηαζηαηηθφ, ζα ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ή ην πλεχκα απηνχ.
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3. Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ πνπ απνηειείηαη απφ είθνζη ηξία (23) άξζξα,
δηαβάζηεθε, ζπδεηήζεθε θαη ςεθίζηεθε θαη’ άξζξν θαη ζην ζχλνιν απηνχ απφ ηελ
θαηαζηαηηθή εηδηθή ζπλέιεπζε ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ θαη ζα ηζρχεη κεηά ηελ θαηαρψξηζή
ηνπ ζηα βηβιία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ σκαηείνπ.
Αζήλα, 21/12/2008

Σα Ηδξπηηθά Μέιε
Ολνκαηεπώλπκν θαη Γηεύζπλζε
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Τπνγξαθή
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