
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
 

Του Σωματείου με την επωνυμία  
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 
 

 
Άρθρο 1 

Επωνυμία - Έδρα 

Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση - συνδικαλιστικό σωματείο 

μη κερδοσκοπικό των αδειοδοτημένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

2518/1997 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α’/8.10.2008) 

επιχειρήσεων εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας Ελλάδος. Το σωματείο 

είναι κλαδικό και συνενώνει όλες τις επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια 

λειτουργίας επιχείρησης εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας στην Ελλάδα 

σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 (θ) και (ια) και άρθρο 2 Ν. 3707/2008. Το 

σωματείο έχει τον διακριτικό τίτλο «Σ.A.Ε.Ε.Σ.Α.Ε.». 

Το σωματείο θα λειτουργεί δυνάμει του Αστικού Κώδικα, του Νόμου περί 

Σωματείων και σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. 

Έδρα του σωματείου ορίζεται η Αθήνα. 

 

Άρθρο 2 

Σκοποί-Μέσα Επίτευξης Σκοπών 

Σκοποί του Σωματείου είναι: 

 

1. Η προάσπιση και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των 

μελών-επιχειρήσεων του σωματείου στον κλάδο της εγκατάστασης 

συστημάτων ασφαλείας όπως επιτάσσει ο Ν. 2517/1997 ως 

τροποποιήθηκε από τον Ν. 3707/2008. 

2. Η προαγωγή, ενθάρρυνση, ανάπτυξη, συντονισμός και 

προστασία των συμφερόντων των ιδιοκτητών αδειοδοτημένων 



σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν. 3707/2008 επιχειρήσεων 

εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας. 

3. Η καλλιέργεια αλληλεγγύης και κοινής δράσης μεταξύ των 

μελών του-αδειοδοτημένων επιχειρήσεων εγκατάστασης συστημάτων 

ασφαλείας. 

4. Να ενθαρρύνει, ενισχύει και να προστατεύει τη σύσταση και 

λειτουργία αδειοδοτημένων επιχειρήσεων εγκατάστασης συστημάτων 

ασφαλείας κατ΄εφαρμογή του Ν. 2517/1997 όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν. 3707/2008. 

5. Να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών των 

μελών του και του κλάδου. 

6. Να προστατεύει τους πελάτες των μελών και του κλάδου της 

υπηρεσίας εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας από πλευράς 

αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών εκδίδοντας και σχετικά 

πιστοποιητικά, εφόσον ζητηθεί. 

7. Να εκπροσωπεί τα μέλη του ενώπιον των δικαστηρίων και αρχής 

δημοσίας ή ιδιωτικής καθώς και στα διάφορα συλλογικά όργανα. 

8. Να εκπροσωπεί τα μέλη του για την διαπραγμάτευση, κατάρτιση 

και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας που θα αφορούν τους 

μισθωτούς τους ακόμα και ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. 

9. Να διαπραγματεύεται και συμβάλλεται από κοινού μετά των 

δημοσίων αρχών και οργανώσεων των εργαζομένων προκειμένου να 

επιλύονται ζητήματα του κλάδου. 

10. Να διοργανώνει και να συντονίζει ημερίδες επιμόρφωσης και 

σεμινάρια με σκοπό την ενημέρωση ή/και την επιμόρφωση των μελών 

του για ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. 

11. Να συμμετέχει σε διεθνείς ενώσεις ή οργανισμούς που 

επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και συμφέροντα του κλάδου και να 

συμμετέχει σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, εκθέσεις και 

εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς του Σωματείου. 



12. Να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που μπορεί να ενθαρρύνει και να 

ενισχύσει τις σχέσεις των μελών του Σωματείου και να προάγει τους 

καταστατικούς σκοπούς του. 

13. Να ασκεί αγωγή και όλα τα ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον 

των Δικαστηρίων υπέρ μέλους του ή μελών του προς αναγνώριση ή 

ικανοποίηση των αξιώσεών τους με σκοπό την προάσπιση των 

συμφερόντων του κλάδου. 

14. Να λαμβάνει αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση 

φαινομένων εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας από μη 

αδειοδοτημένους εγκαταστάτες ή/και επιχειρήσεις και να προβαίνει σε 

καταγγελίες καθώς και σε κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο κατά αυτών των 

μη αδειοδοτημένων επιχειρήσεων ή/και μεμονωμένων ελευθέρων 

επαγγελματιών ή μη. 

15. Ο συντονισμός συμμετοχικότητας σε δραστηριότητες και 

κινητοποιήσεις ευρύτερων προβλημάτων του κλάδου. 

16. Να οργανώνει γραφεία για την διευκόλυνση της επικοινωνίας 

μεταξύ των μελών του. 

17. Να διοργανώνει επαγγελματικές, ενημερωτικές και 

επιμορφωτικές συναντήσεις, διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, 

εκθέσεις και άλλες συναφείς εκδηλώσεις. 

18. Εκδίδοντας ενημερωτικά έντυπα και κάθε είδους δημοσιεύσεις, 

μελέτες και αναλύσεις επαγγελματικού ενδιαφέροντος.  

19. Να λειτουργεί ιστοσελίδες, ιστοχώρους, blogs και προφίλ στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη και αμεσότερη επικοινωνία μεταξύ των μελών του, 

την ανταλλαγή απόψεων και την κοινοποίηση μεταξύ των μελών των 

προβλημάτων του κλάδου ή των μελών, την πληρέστερη ενημέρωση του 

κοινού και την εν γένει προώθηση του Συλλόγου και των σκοπών του, 

με την επισήμανση ότι τυχόν δυσφημιστικές αναρτήσεις στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης βαρύνουν αποκλειστικά το πρόσωπο (νομικό) 



που προβαίνει σε αυτές, ακόμη και εάν αυτό αποτελεί μέλος του 

Συλλόγου.  

20. Να εκπροσωπεί τα μέλη του στους αρμόδιους διοικητικούς και 

μη φορείς, αρχές και οργανισμούς, σε σχέση με τα κοινού 

ενδιαφέροντος θέματα (πχ τα προβλήματα του κλάδου), 

προβάλλοντας τις θέσεις, τις απόψεις και τους προβληματισμούς των 

μελών και επιδιώκοντας τη συμμετοχή του Συλλόγου σε 

προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με την κατάρτιση νομοθετικών 

ή κανονιστικών κειμένων που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τα 

ζητήματα που άπτονται των σκοπών του.  

21. Να προωθεί τους σκοπούς του με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως και με 

συνεργασία με διαφημιστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτυγχάνεται 

πληρέστερη ενημέρωση των μελών του, του κοινού και γενικά της κοινής 

γνώμης για τα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο, τα μέλη και τον ίδιο το 

Σύλλογο.   

22. Να δημιουργεί την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την 

εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών. 

 

Άρθρο 3 

Σφραγίδα-έμβλημα-Διάρκεια 

1. Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα στην οποία θα αναγράφονται 

κυκλικά η επωνυμία του Σωματείου, στην μέση το έμβλημα του 

Σωματείου και από κάτω το έτος ιδρύσεως το 2018. 

2. Η διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται για αόριστο χρόνο. 

 

Άρθρο 4 

Συμμετοχή του Σωματείου σε άλλες οργανώσεις 

1. Το Σωματείο συμμετέχει ενεργά και δραστήρια σε δευτεροβάθμια, 

τριτοβάθμια Οργάνωση 

2. Το Σωματείο μπορεί να είναι μέλος μιας μόνο Ομοσπονδίας με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης. 



3. Προσχωρεί ή αποχωρεί από αυτή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

μελών του, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών της. 

4. Στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση το σωματείο εκπροσωπείται 

δια μέσου μιας μόνο δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που 

καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης. 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Άρθρο 5 

Μέλη του Σωματείου 

Α. Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όλες οι αδειοδοτημένες σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 2517/1997 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3707/2008 

επιχειρήσεις εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας Νομού Αττικής Βορείου 

Τομέα Αθηνών ανεξάρτητα από την εταιρική/νομική μορφή που έχουν και 

διακρίνονται σε: τακτικά και επίτιμα. 

Β. i) Τακτικά μέλη του Σωματείου είναι τα ιδρυτικά μέλη του καθώς και οι 

ιδιοκτήτες των αδειοδοτημένων επιχειρήσεων εγκατάστασης συστημάτων 

ασφαλείας ανεξαρτήτως εταιρικής/νομικής μορφής. 

Γ. Επίτιμα μέλη του Σωματείου ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου που επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 

προσωπικότητες, οργανισμοί, επιχειρήσεις οι οποίες προσέφεραν αξιόλογες 

υπηρεσίες στο Σωματείο, στην  προσπάθεια επίτευξης των σκοπών αυτού. Τα 

επίτιμα μέλη δεν βαρύνονται με εισφορές. 

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν μέλη του σωματείου, οι παραπάνω 

επιχειρήσεις, είναι να αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 

2. Επιτρέπεται η ίδια επιχείρηση  να μπορεί να είναι ή να γίνει μέλος και σε 

άλλο τυχόν επιχειρησιακό σωματείο εφόσον έχει αντικείμενο και άλλες 

δραστηριότητες πλην της εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας. 

3.  Το υποψήφιο μέλος, για να εγγραφεί στο Σωματείο, υποβάλλει αίτηση 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με αντίγραφο του Καταστατικού και των 

τυχόν τροποποιήσεών του, την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής του 



σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2517/1997 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

3707/2008, καθώς και οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο που να αποδεικνύει 

την ενεργό οικονομική δραστηριότητά της στον κλάδο και πληρώνει το 

καθορισμένο ποσό εγγραφής. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση εγγραφής, στην πρώτη, 

μετά  την υποβολή της, συνεδρίασή του και σε κάθε περίπτωση εντός τριών 

μηνών από την υποβολή της αίτησης με την συνήθη απαρτία και την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Κατόπιν των ανωτέρω δέχεται ή 

απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο και 

αποδεκτό κατά το Νόμο μέσο τον υποψήφιο. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν 

έγινε δεκτή, μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση στην πρώτη μετά την απόρριψη 

Γενική Συνέλευση του Σωματείου που θα συγκληθεί. 

Στην περίπτωση που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το 

Διοικητικό Συμβούλιο βάζει προς έγκριση τη σχετική αίτηση εγγραφής στην 

επόμενη Γ.Σ. η οποία λαμβάνει την απόφαση για εγγραφή της 

αδειοδοτημένης επιχείρησης εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας στα μέλη 

του και γνωστοποιεί την απόφασή του αυτή στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση. 

5. Τα νέα μέλη αποκτούν όλα τα δικαιώματα που έχουν τα μέλη του 

σωματείου, αμέσως μετά την έγκριση της εγγραφής τους στη δύναμη του 

Σωματείου. 

6. Επιπλέον, όλα τα τακτικά μέλη πρέπει να πληρούν οπωσδήποτε τις 

παρακάτω προϋποθέσεις :   

α) να έχουν κάνει έναρξη δραστηριοτήτων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να 

κατέχουν τους σχετικούς Κ.Α.Δ.,  

β) να έχουν την καταστατική τους έδρα ή να διατηρούν νόμιμη εγκατάσταση 

στην Ελλάδα και  

γ) να εκπροσωπούνται νόμιμα.  

 

 



Άρθρο 6 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών του Σωματείου 

Όλα τα μέλη του σωματείου είναι ισότιμα μεταξύ τους, ήτοι έχουν τα ίδια 

δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα: 

  

α) Δικαιώματα 

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα: 

1.                  Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν το λόγο 

και να ψηφίζουν. 

2.                  Να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης και των αντιπροσώπων 

του σωματείου. 

3.                  Να λαμβάνουν μέρος σε κάθε διαδικασία, που αφορά στο 

Σωματείο και στα συμφέροντα των μελών του. 

4.                  Να εκλέγουν και να εκλέγονται στη Διοίκηση του Σωματείου, 

στην Εξελεγκτική Επιτροπή και σε κάθε άλλο όργανο ή επιτροπή, που από το 

καταστατικό προβλέπεται εκλογική διαδικασία. Επίσης να εκλέγουν και να 

εκλέγονται αντιπρόσωποι στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τα 

μέλη που είναι ιδιοκτήτες ή μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο ή έχουν μέλος 

πρώτου βαθμού συγγενείας σε κεντρικό σταθμό λήψεως σημάτων ή σε 

εισαγωγική προμηθευτική εταιρεία του κλάδου, δεν θα έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στο Δ.Σ.  εκτός αν συμφωνηθεί άλλως με απόλυτη πλειοψηφία, 

μετά από σύγκληση γενικής συνέλευσης. 

5.                 Να υποβάλλουν στη Διοίκηση και τα άλλα όργανα του 

Σωματείου, έγγραφες και προφορικές προτάσεις για οποιοδήποτε θέμα. 

6.                  Να απαιτούν την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου 

και να ενημερώνονται τακτικά επί της πορείας των υποθέσεων του. 

7.                  Για να έχουν τα μέλη όλα τα παραπάνω δικαιώματα, πρέπει να 

εκπληρώνουν σύμφωνα με το καταστατικό τις υποχρεώσεις τους και να είναι 

οικονομικά τακτοποιημένα. Ταμειακά εντάξει θεωρούνται κάθε φορά όσα 

μέλη έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους έως την έναρξη της εκάστοτε Γενικής 

Συνέλευσης. 



 

I/. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του μέλους μπορεί να αναπληρωθεί 

από άλλον που αυτός διορίζει προσωρινά και για την ορισμένη χρονική 

διάρκεια αποστέλλοντας στην Διοίκηση έγγραφο αιτιολόγησης του 

κωλύματός του και διορισμού συγκεκριμένου προσώπου με τα ακριβή 

προσωπικά στοιχεία του. 

ΙΙ/. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας επιχείρησης μέλη του Σωματείου μπορούν 

να είναι όλοι οι ιδιοκτήτες της αδειοδοτημένης επιχείρησης και έχουν 

δικαίωμα ψήφου. Αίτηση Υποψηφιότητας για εκλογή στο Δ.Σ. καθώς και στα 

άλλα συλλογικά όργανα απαγορεύεται να υποβάλλει πέραν του ενός 

συνιδιοκτήτης της αυτής επιχείρησης. 

 

β) Υποχρεώσεις 

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις : 

1.                  Να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους, που ορίζεται και με 

την αίτηση εγγραφής τους. Να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής. Τα 

παραπάνω ποσά καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 

Σωματείου. 

2.                  Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, στις εκλογές, και 

γενικότερα σε όλες τις εκδηλώσεις του. 

3.                  Να ενεργούν σύμφωνα με το καταστατικό για το συμφέρον και 

την προαγωγή των σκοπών του σωματείου. 

4.                  Έχουν βασική υποχρέωση να υπερασπίζονται και να εξασκούν τα 

δικαιώματά τους, να τηρούν το καταστατικό και να πειθαρχούν στις 

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 7 

Κωλύματα εγγραφής-Διαγραφή - Αποχώρηση μελών 

1. Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος στο Σύλλογο όποιος στερήθηκε των 

πολιτικών του δικαιωμάτων συνεπεία αμετάκλητης ποινικής καταδίκης 

ή/και καταδικάστηκε αμετάκλητα για κακούργημα. Η αμετάκλητη καταδίκη 



για κακούργημα συνεπάγεται επίσης την αυτοδίκαιη έκπτωση από την 

ιδιότητα του μέλους.  

2. Δεν γίνονται δεκτά ως μέλη και, εφόσον έχουν τυχόν εγγραφεί 

διαγράφονται με απόφαση του ΔΣ, όποιοι ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη 

οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και δράση αντιβαίνουν στους 

σκοπούς ή στις κατευθυντήριες γραμμές του Συλλόγου. Διαγράφονται επίσης 

με απόφαση του ΔΣ μέλη που δημόσια εκμεταλλεύονται αθέμιτα την ιδιότητα 

του μέλους του Συλλόγου, για οικονομικό ή άλλο ιδιαίτερο όφελος. 

3. Κάθε τακτικό ή επίτιμο μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το 

Σύλλογο, με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η 

αποχώρηση συντελείται από τη στιγμή κατά την οποία το Διοικητικό 

Συμβούλιο έλαβε αποδεδειγμένως γνώση της παραιτήσεως. Το τακτικό μέλος 

που παραιτήθηκε οφείλει όλες τις συνδρομές μέχρι του έτους της 

παραιτήσεως και υποχρεούται αμελλητί να παραδώσει την ειδική ταυτότητα 

μέλους στο Δ.Σ. Η παραίτηση του μέλους δεν το απαλλάσσει από τυχόν άλλες 

προγενέστερες οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Σύλλογο.  

4. Παραιτηθέντα μέλη μπορούν να επανεγγραφούν με έγκριση του ΔΣ, 

εφόσον είχαν παραδώσει την ειδική ταυτότητα μέλους κατά την παραίτησή 

τους, εφόσον ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

καταστατικό για τα νέα μέλη και εφόσον καταβάλουν τις συνδρομές τους, 

τυχόν έκτακτες εισφορές που ορίζονται από τη Γ.Σ. και το Δ.Σ. από το έτος 

παραίτησης μέχρι και την επανεγγραφή τους, όπως και τυχόν άλλες 

εκκρεμείς οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο. 

 

Άρθρο 8 

Πειθαρχικές Κυρώσεις 

1. Για τα τακτικά μέλη του Συλλόγου και τα μέλη της Διοικήσεως, πειθαρχικό 

παράπτωμα θεωρείται :  



α) η ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου ή της Διοικήσεώς 

του δράση, στην οποία περιλαμβάνεται και η αντίθεση προς τους σκοπούς ή 

τα συμφέροντα του Συλλόγου,  

β) οι σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις του Καταστατικού και των 

αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως,  

γ) οι σοβαρές ή επανειλημμένες αταξίες στην εκπλήρωση των οικονομικών 

υποχρεώσεων και λοιπών υποχρεώσεων των τακτικών μελών,  

δ) κάθε παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού ή της νομοθεσίας για τα 

σωματεία, ανεξάρτητα από τη τυχόν προβλεπόμενη δίωξη ή άλλη νομική 

κύρωση. 

στ) πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού που αντιβαίνουν στους σκοπούς και 

στην φιλοσοφία του Συνδέσμου. 

 

2. Ως πειθαρχικές κυρώσεις ορίζονται:  

α) η έγγραφη παρατήρηση.  

β) η πρόσκαιρη μέχρι τρεις (3) μήνες αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής 

στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Συνελεύσεως και άλλων 

οργάνων του Συλλόγου.   

γ) η αποβολή - διαγραφή από το μητρώο των μελών του Συλλόγου. Η 

επιβολή της κύρωσης αυτής συνεπάγεται και υποχρέωση αμελλητί και 

οριστικής παράδοσης στο ΔΣ της ειδικής ταυτότητας μέλους.   

3. Για την άσκηση της πειθαρχικής διώξεως και την επιβολή πειθαρχικής 

κυρώσεως, αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει σε ειδική 

συνεδρίαση με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μετά από 

ακρόαση εκείνου κατά του οποίου κινείται η πειθαρχική διαδικασία και ο 

οποίος καλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Εάν το μέλος κληθεί και δεν 

παραστεί κατά την ακρόαση, η διαδικασία προχωρεί ερήμην του.  

4. Εάν διώκεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνει μέρος στην σχετική συνεδρίαση του 

Δ.Σ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 

του Προέδρου του ΔΣ.  



 

Άρθρο 9 

Διαγραφή – Επανεγγραφή Μελών 

1. Ιδίως όσον αφορά την κύρωση της διαγραφής, λόγους αποτελούν:  

α) ηκαθυστέρηση της καταβολής της συνδρομής στο Σύλλογο για δύο έτη 

μετά από έγγραφη ειδοποίηση του ταμία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 

πάροδο άπρακτης προθεσμίας 15 ημερών από τη λήψη της επιστολής αυτής,  

β) η παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους,  

γ) η επανειλημμένη επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για πειθαρχικό 

παράπτωμα του άρθρου 9 του παρόντος,  

δ) η οριστική απώλεια μιας οποιασδήποτε εκ των ιδιοτήτων – προϋποθέσεων 

εγγραφής, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολών που αφορούν τις 

ιδιότητες αυτές, όπως και η τυχόν ψευδής γνωστοποίηση αυτών,  

στ) σπουδαίος λόγος, συμπεριλαμβανόμενης και της αποδεδειγμένης 

δραστηριότητας που αντίκειται στους σκοπούς του Συλλόγου ή όταν το μέλος 

προσβάλλει ή δυσφημεί αυτόν.   

2. Σε περιπτώσεις διαγραφής λόγω παραίτησης ή επιβολής επανειλημμένων 

πειθαρχικών ποινών, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε διαγραφή χωρίς 

περαιτέρω ειδοποίηση του μέλους.  

3. Εκτός από τις περιπτώσεις που το μέλος παρέλειψε ή αρνήθηκε να 

παραδώσει την ειδική ταυτότητα μέλους ως συνέπεια της διαγραφής του, 

επανεγγραφή μέλους επιτρέπεται :  

α) εφόσον αποδεδειγμένα εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής, πάντοτε όμως 

κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου,  

β) κατόπιν αιτήσεως του μέλους που διαγράφηκε, η οποία υπόκειται πάντοτε 

στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ακολουθηθεί και η 

διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 4 του παρόντος.  



 

Άρθρο 10 

Πόροι του Σωματείου-Εισφορά εγγραφής 

Ετήσια Συνδρομή Τακτικών Μελών 

Πόροι του Σωματείου είναι: 

1) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών (πέραν των ιδρυτικών). 

2) Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών. 

Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής των μελών, καθώς και το ύψος της 

ετήσιας συνδρομής των μελών, καθορίζονται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του σωματείου. 

3) Κάθε πρόσοδος της περιουσίας του σωματείου (τόκοι καταθέσεων κ.λπ.) 

4) Τα έσοδα από την λοιπή νόμιμη δραστηριότητα του Σωματείου 

5) Κάθε άλλο έσοδο που θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 

6) Οι εθελοντικές εισφορές των μελών. 

7) Κάθε ποσό που προέρχεται από κληρονομιές και κληροδοσίες, 

δωρεές  καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του με τη συνήθη απαρτία και 

πλειοψηφία να αυξήσει ή να ελαττώσει το ποσό καταβολής ως εισφορά 

εγγραφής ή ως ετήσια συνδρομή μελών. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από την 

ετήσια Τακτική Συνέλευση και ισχύει για το επόμενο έτος. 

Σε περίπτωση μη αποδοχής της αίτησης εγγραφής το ποσό που καταβλήθηκε 

ως εισφορά εγγραφής επιστρέφεται άτοκα. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Όργανα Διοίκησης, Αντιπροσώπευσης και Ελέγχου 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Άρθρο 11 

Συγκρότηση και Θητεία ΔΣ 



1. Τη διοίκηση του Συνδέσμου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 

αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.  

2. Για να εκλεγεί κανείς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, 

πρέπει να διαθέτει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να έχει εκπληρώσει 

όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Επίσης, δεν μπορεί να 

εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου όποιος έχει 

στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 

κακούργημα.  

3. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας επιχείρησης αίτηση Υποψηφιότητας για 

εκλογή στο Δ.Σ. καθώς και στα άλλα συλλογικά όργανα απαγορεύεται να 

υποβάλλει πέραν του ενός συνιδιοκτήτης της αυτής επιχείρησης.   

 

4. Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου :  

α) όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση,  

β) όποιος αποβλήθηκε – διαγράφηκε ως αποτέλεσμα πειθαρχικής δίωξης,  

γ) όποιος σύμβουλος ανακλήθηκε από τη Συνέλευση,  

4. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά όχι αυτοδικαίως, 

εκπίπτει από την ιδιότητα του μέλους της Διοικήσεως του Συλλόγου :  

α) όποιος απωλέσει τις ιδιότητες που σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του 

παρόντος είναι απαραίτητες για να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου,  

β) όποιος παραιτήθηκε από το Σύνδεσμο. 

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί 

οποτεδήποτε από την ιδιότητα αυτή, με απλή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο 

αυτού. Αυτός που παραιτήθηκε, παύει να αποτελεί μέλος του Διοικητικού 



Συμβουλίου, από την επόμενη μέρα από αυτή που η παραπάνω δήλωσή του 

περιήλθε σε γνώση του ΔΣ. 

6. Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως ή θανάτου ενός ή περισσοτέρων 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η θέση πληρούται το αναπληρωματικό 

μέλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται 

κλήρωση, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να μπορεί να 

υπερβεί αυτόν των τακτικών. Εάν η αναπλήρωση δεν καταστεί δυνατή, τα 

υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση των κανόνων απαρτίας, 

εκλέγουν τα μέλη που ελλείπουν από όσους μπορούν να είναι μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. H πιο πάνω εκλογή εισάγεται στην πρώτη τακτική 

Γενική Συνέλευση για έγκριση. Αλλιώς, πρέπει να συγκληθεί έκτακτη Γενική 

Συνέλευση για αρχαιρεσίες, προκειμένου να συμπληρωθεί με εκλογή ο 

αριθμός των μελών που έλειψαν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα 

μήνα, με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του ή του Διοικητικού 

Συμβουλίου πέντε ημέρες πριν τη ΓΣ. 

7. Τα μέλη της Διοικήσεως του Συλλόγου δεν έχουν δικαίωμα αμοιβής για 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 

από το Σύλλογο να τους αποδώσει κάθε τι που δαπάνησαν για την κανονική 

άσκηση των καθηκόντων τους.  

8. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ως ενιαίου οργάνου ορίζεται 

τριετής, με αφετηρία την ετήσια τακτική γενική συνέλευση κατά την οποία 

εκλέγεται. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελεύθερα επανεκλέξιμα.  

9. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να εκλεγούν στο Δ.Σ. για τρίτη συνεχόμενη 

θητεία. Εκτός αν η προσφορά τους στον σύνδεσμο είναι τόσο σημαντική η 

οποία θα κριθεί από τα μέλη κατά απόλυτη πλειοψηφία κατόπιν σύγκλησης 

γενικής συνέλευσης.  

10. Εξαιρετικά, η θητεία του εκλεγέντος υπό των ιδρυτών προσωρινού Δ.Σ. 

λήγει μόλις εγκριθεί το παρόν Καταστατικό οπότε τούτο λογίζεται ως 

αυτοδικαίως παραιτηθέν και υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική 



Γενική Συνέλευση για την εκλογή οριστικού Δ.Σ. εντός έξι (6) μηνών από της 

ως άνω εγκρίσεως του Καταστατικού.  

 

Άρθρο 12 

Διαδικασία Εκλογής ΔΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ανά τριετίαως εξής: 

1. Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη ενημέρωση των μελών του 

Συνδέσμου, οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ.Σ. υποβάλλονται εγγράφως 

στον Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από 

την ημερομηνία της αντίστοιχης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι 

υποψηφιότητες καταγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, 

από τον οποίο κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου επιλέγει με σταυρό τους 

υποψηφίους της προτίμησής του. Κατά τη ψηφοφορία κάθε τακτικό μέλος 

του Συλλόγου έχει δικαίωμα τόσων σταυρών κατ’ ανώτατο όριο, όσες και οι 

θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέγονται τα μέλη που συγκεντρώνουν 

τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση 

μεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων. 

2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει, επίσης, με τον ίδιο τρόπο και με ξεχωριστό 

κατάλογο υποψηφιοτήτων, τρία αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Τα 

αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στο Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και η 

θητεία τους ορίζεται επίσης τριετής. Το αναπληρωματικό μέλος το οποίο 

υπεισέρχεται στη θέση του τακτικού, έχει όλα τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του και αναλαμβάνει κανονικά τη θητεία του. 

 

Άρθρο 13 

Συγκρότηση – Αρμοδιότητες ΔΣ 



1. Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε 

Σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον 

Γραμματέα και τον Ταμία. 

2. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη 

διοίκηση του Συνδέσμου, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που κατά νόμο ή 

κατά το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.  

3. Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει μέλος ή μέλη του 

Συλλόγου προκειμένου αυτοί ενεργούντες ξεχωριστά ή από κοινού να 

αναλαμβάνουν, αποσύρουν και εν γένει διακινούν καταθέσεις του Συλλόγου 

σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι του ποσού που θα καθορίζεται με 

απόφαση του Δ.Σ., υπογράφουν αποδείξεις και εντάλματα πληρωμών και εν 

γένει πληρώνουν και εισπράττουν για λογαριασμό του Συνδέσμου. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει μεταξύ άλλων και τις παρακάτω 

αρμοδιότητες : 

α) διοικεί και εκπροσωπεί το Σύνδεσμο, διαχειρίζεται την περιουσία του και 

διευθύνει όλες τις υποθέσεις του, εκτός από αυτές που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως,  

β) υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση τα θέματα της αρμοδιότητάς 

της,  

γ) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Συνδέσμου, αποφασίζει τη 

σύναψη και λύση συμβάσεων έμμισθης εντολής και οποιωνδήποτε άλλων 

συμβάσεων με τρίτους, οργανώνει τις υπηρεσίες του Συλλόγου και ασκεί 

πειθαρχική εξουσία, 

δ) εισηγείται στη Συνέλευση εσωτερικούς κανονισμούς του Συνδέσμου, 

ε) αποφασίζει τη συμμετοχή του Συνδέσμου σε ελληνικές, ευρωπαϊκές και 

διεθνείς οργανώσεις ή φορείς, 



στ) αποφασίζει την άσκηση κάθε είδους προσφυγής στις διοικητικές αρχές και 

την άσκηση κάθε εισαγωγικού δικογράφου ή ένδικου μέσου σε όλους τους 

βαθμούς των δικαστηρίων και τη διεξαγωγή των αντιστοίχων δικών και 

αποφασίζει την υποβολή μηνύσεως ή εγκλήσεως και την παράσταση 

πολιτικής αγωγής, 

ζ) ασκεί την πειθαρχική εξουσία στα μέλη του Συνδέσμου, σύμφωνα με τα 

άρθρα του Καταστατικού,  

η) αποφασίζει ή γνωματεύει για τα υπόλοιπα θέματα που του ανατίθενται 

από το Καταστατικό ή τη Συνέλευση, 

θ) συναλλάσσεται με τράπεζες για κάθε είδους τραπεζικές εργασίες, 

ι) αποδέχεται κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές υπό τρόπο, και χορηγίες, 

ια) ορίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών απέναντι στο Σύνδεσμο, 

δηλαδή την εισφορά εισδοχής και την ετήσια συνδρομή των μελών, 

συμπεριλαμβανόμενων των τυχόν απαιτούμενων έκτακτων συνδρομών, 

καθώς και των κατωτάτων και ανωτάτων ορίων συνδρομών για κάθε 

κατηγορία μελών, 

ιβ) εγκρίνει την απόκτηση από το Σύνδεσμο λόγω επαχθούς αιτίας ακινήτων 

ή κινητών πραγμάτων και 

ιγ) μπορεί με ειδική εξουσιοδότηση να αναθέσει σε οποιοδήποτε μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλον υπάλληλο ή δικηγόρο του Συνδέσμου 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες ή εξουσίες από τις αναφερόμενες πιο πάνω, 

εκτός από τις περιπτώσεις  β, δ, ε, στ, ζ, ι, και ια.  

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις του 

ΔΣ που έχουν ληφθεί σε συνεδρίαση στην οποία διαφώνησαν, εφ’ όσον η 

διαφωνία τους επιβεβαιώνεται από το πρακτικό της συνεδριάσεως. 

 

Άρθρο 14 



Λειτουργία ΔΣ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον δύο (2) φορές το 

χρόνο και έκτακτα, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή ο κατά το Καταστατικό Αναπληρωτής του. Το ΔΣ βρίσκεται σε 

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον 

από τα πέντε (5) μέλη του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν 

Καταστατικό, μεταξύ των οποίων πρέπει απαραίτητα να είναι ο Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου ή  κατά το Καταστατικό Αναπληρωτής του. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με ηλεκτρονική πρόσκληση του 

Προέδρου του, που αναφέρει απαραίτητα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Στις τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων και για 

κάθε θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως που προτείνεται από τον Πρόεδρό του. 

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν 

Καταστατικό και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου.  

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο 

Πρακτικών των συνεδριάσεών του και υπογράφονται από το Πρόεδρο και το 

Γραμματέα και, αν αυτοί απουσιάζουν, κωλύονται ή ελλείπουν, από τους 

αναπληρωτές τους. 

 

Άρθρο 15 

Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος ΔΣ 

1. Αρμοδιότητες : 

(α) O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί νόμιμα το 

Σύνδεσμο, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, προεδρεύει 

αυτού και ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 13 του παρόντος. O Πρόεδρος 



του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να φέρει προς συζήτηση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο βαρύνοντα θέματα γενικότερης πολιτικής, στρατηγικής και 

τακτικής του Συνδέσμου και εκπροσωπεί το Σύνδεσμο ενώπιον κάθε 

Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής ή άλλης αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου 

φυσικού ή νομικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και 

εκδηλώσεις.  

(β) O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. 

τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, φροντίζει γενικά για την τήρηση 

και εφαρμογή τυχόν Εσωτερικών Κανονισμών του Συνδέσμου και την 

τήρηση των αποφάσεων των ΓΣ και του Δ.Σ., λαμβάνοντας κάθε μέτρο προς 

εξασφάλιση των συμφερόντων του Συνδέσμου ακόμα και χωρίς απόφαση του 

Δ.Σ., εάν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντά του. Ο 

Πρόεδρος μαζί με τον Ταμία, υπογράφοντες από κοινού ανοίγουν, διακινούν 

και κλείνουν οποιονδήποτε λογαριασμό του Συνδέσμου σε οποιαδήποτε 

Τράπεζα και ανεξαρτήτως ποσού. 

(γ) O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κατευθύνει, παρακολουθεί και 

ελέγχει τις εργασίες του Συλλόγου, αξιολογεί και επιλέγει τα θέματα που 

κρίνει σκόπιμο να συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ετοιμάζει και 

παρουσιάζει τις σχετικές εισηγήσεις, εκτελεί τις αποφάσεις της Συνελεύσεως 

και του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα που 

έχουν κατά την κρίση του αποφασιστική σημασία και γενικά τα έγγραφα με 

τα οποία ο Σύνδεσμος αναλαμβάνει υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους, 

εκπροσωπεί το Σύνδεσμο δικαστικά και εξωδικαστικά, σε κάθε αρχή και κάθε 

δικαστήριο και σε όλες τις σχέσεις του, διορίζει τον ή τους πληρεξουσίους 

δικηγόρους του Συνδέσμου, εκπροσωπεί το Σύνδεσμο στους ευρωπαϊκούς ή 

διεθνείς φορείς.  

(δ) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή 

ελλείπει, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος. Ειδικότερα 

όμως ενώπιον δημοσίων υπηρεσιών και για τον χειρισμό υποθέσεων, είναι 

δυνατό να τον αναπληρώσουν άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και 



πρόσωπα από την υπηρεσία του Συνδέσμου ή και έξω από αυτήν, τα οποία 

ορίζονται ειδικά με τους αναπληρωτές τους από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου με γενική ή ειδική εξουσιοδότησή του. 

(ε) Με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί 

να ανατεθεί η αναπλήρωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για 

τον χειρισμό θεμάτων οποιασδήποτε φύσεως που ενδιαφέρουν το Σύνδεσμο, 

καθώς και η υπογραφή εγγράφων, σε πρόσωπα της υπηρεσίας του Συνδέσμου 

ή και έξω από αυτή. 

(στ) Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενεργεί κάθε άλλη πράξη που δεν ανατίθεται σε άλλο 

όργανο του Συνδέσμου. 

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως είναι δυνατό να απονεμηθεί ο τίτλος 

του επιτίμου Προέδρου του Συνδέσμου σε μέλος του, λόγω προσφοράς 

πολυτίμων υπηρεσιών προς το Σύνδεσμο. O επίτιμος Πρόεδρος μετέχει στις 

συνεδριάσεις της Συνελεύσεως με δικαίωμα ψήφου. 

3. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται 

να ασκήσει τα καθήκοντά του, σ’ όλη την έκταση των δικαιωμάτων και 

καθηκόντων του και αναλαμβάνει όσες πρόσθετες υπηρεσίες ορίζονται από 

το Δ.Σ. Όταν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει η κωλύεται να ασκήσει τα 

καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με 

απόφαση του Δ.Σ. 

 

Άρθρο 16 

Γραμματέας 

1. O Γραμματέας εποπτεύει την λειτουργία των υπηρεσιών του Συνδέσμου, 

δύναται να υπογράφει τρεχούσης φύσεως εξερχόμενα έγγραφά του, τηρεί τα 

βιβλία Πρακτικών και εποπτεύει την αλληλογραφία του Συνδέσμου. 



2. Το Γραμματέα, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, αναπληρώνει στα 

καθήκοντά του ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. 

3. O Γραμματέας τηρεί, με προσωπική του ευθύνη, τα εξής βιβλία του 

Συλλόγου : 

α. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 

β. Βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων των μελών  

Τα παραπάνω βιβλία μπορούν να τηρούνται σε μορφή ηλεκτρονικών ή 

οπτικοαουστικών αρχείων, εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από τον Νόμο. 

 

Άρθρο 17 

Ταμίας 

1. O Ταμίας διαχειρίζεται με προσωπική ευθύνη του το Ταμείο του 

Συνδέσμου, προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωμές, υπογράφει 

συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και γραμμάτια για λογαριασμό του 

Συνδέσμου ως εκδότη, αποδέκτη ή οπισθογράφου, κινεί και διαχειρίζεται 

τραπεζικούς λογαριασμούς, έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως της περιουσίας 

του Συνδέσμου και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο 

προϋπολογισμό και οικονομικό απολογισμό. Τις παραπάνω πράξεις μπορεί 

να τις αναθέτει, με έγγραφη εντολή του και σε έναν ή περισσοτέρους 

υπαλλήλους του Συνδέσμου. 

2. Τον Ταμία, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, αναπληρώνει στα 

καθήκοντά του ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. 

3. O Ταμίας τηρεί, με προσωπική του ευθύνη, τα εξής βιβλία του Συνδέσμου : 

α. Βιβλίο Ταμείου,  



β. Δελτία Αποδείξεων και Πληρωμών και όσα άλλα βιβλία και στοιχεία τυχόν 

προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.  

4. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το ταμείο 

του Συλλόγου, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο και να μεριμνά για την 

κανονική είσπραξη των συνδρομών, όπως και να τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για 

τις καθυστερούμενες οφειλές.  

 

Άρθρο 18 

Ειδικές Επιτροπές 

Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του Συνδέσμου, το 

Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη, ή και μη μέλη, του 

Συλλόγου, η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα 

καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Άρθρο 19 

Γενική Συνέλευση 

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά και ταμειακώς ενήμερα 

μέλη του Συνδέσμου. Τα τακτικά μέλη θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες 

τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις 

τους προς το Σύνδεσμο. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του 

Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην 

αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 



2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, έκτακτα 

δε κάθε φορά που αποφασίζει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/5 των μελών με 

έγγραφη αίτηση που απευθύνεται στο Δ.Σ. και που πρέπει να περιλαμβάνει 

εγγράφως και τα θέματα προς συζήτηση. Οι έκτακτες Γ.Σ. πρέπει να 

συγκαλούνται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία που υποβάλλεται η 

σχετική αίτηση. 

3. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται στα γραφεία του 

Συνδέσμου, δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική του σελίδα, αποστέλλεται μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του Συλλόγου δέκα (10) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από την αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ., εκτός εάν 

ειδικότερες διατάξεις του παρόντος ορίζουν διαφορετικά και περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γ.Σ., καθώς και 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

4. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται 

τουλάχιστον τα μισά (1/2) από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς 

ενήμερα. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η ΓΣ συγκαλείται ξανά, χωρίς άλλες 

διατυπώσεις, την ίδια ημέρα και ώρα μετά από 7 ημέρες. Στην περίπτωση της 

επαναληπτικής αυτής γενικής συνέλευσης, απαιτείται η παρουσία 

τουλάχιστον ενός τετάρτου (1/4) από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς 

ενήμερα. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην επαναληπτική συνέλευση, η ΓΣ 

συγκαλείται ξανά, χωρίς άλλες διατυπώσεις, την ίδια ημέρα και ώρα μετά 

από 7 ημέρες, κατά την οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει πάντοτε 

έγκυρα, άσχετα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων μελών.  

Άρθρο 20 

Αρμοδιότητες της ΓΣ 

1. H Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της 

Διοικήσεως και έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να τα παύει και να τα 

αντικαθιστά. 



2. Στην αρμοδιότητα της Συνελεύσεως ανήκουν: 

α) H εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της 

Ελεγκτικής Επιτροπής,  

β) H έγκριση του ετήσιου ισολογισμού, των εκθέσεων πεπραγμένων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της ετήσιας Εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής,  

γ) H έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων,  

δ) H ανάκληση και αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

και των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής,  

ε) H απονομή του τίτλου του Επίτιμου μέλους ή Επίτιμου Προέδρου του 

Συνδέσμου,  

στ) H τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου,  

ζ) H λήψη αποφάσεως για εκούσια διάλυση του Συνδέσμου και θέση αυτού σε 

εκκαθάριση, και για την τύχη της καθαρής περιουσίας του, σύμφωνα με το 

Νόμο, μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως. 

 

Άρθρο 21 

Λειτουργία της ΓΣ 

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά την έναρξή της προεδρείο 

αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, 

το οποίο διευθύνει τη Συνέλευση.  

2. Η Γενική Συνέλευση που περιλαμβάνει αρχαιρεσίες, εκλέγει επιπλέον και 

τριμελή Εφορευτική Επιτροπή από τα παρόντα μέλη. Της Εφορευτικής 

Επιτροπής προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της πρόεδρος και αυτή έχει 

τη μέριμνα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Η Εφορευτική Επιτροπή 

φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, μεριμνά και 

εποπτεύει για τη τήρηση της τάξεως, του Νόμου και του Καταστατικού κατά 



την εκλογή, με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για 

κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση. Τέλος, καταρτίζει πρακτικό για τις εκλογές, τη 

διαλογή των ψήφων και το αποτέλεσμά τους που υπογράφεται από όλα τα 

μέλη της, στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των μελών που 

ψήφισαν. Στη συνέχεια το πρακτικό παραδίδεται στη Διοίκηση του 

Συνδέσμου.  

3. Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης 

περιλαμβάνονται πάντοτε υποχρεωτικά ο απολογισμός του Δ.Σ. και της 

Ελεγκτικής Επιτροπής. 

4. Εκτός από τις αποφάσεις του επόμενου εδαφίου, κάθε άλλη απόφαση της 

Συνελεύσεως λαμβάνεται με ονομαστική κλήση ή με ανάταση του χεριού και 

ουδέποτε με βοή. Kατ’ εξαίρεση, για τα παρακάτω θέματα, εφόσον αυτά 

τεθούν στην Συνέλευση για λήψη απόφασης, οι αποφάσεις λαμβάνονται 

έγκυρα μόνο με μυστική ψηφοφορία: α) εκλογή συλλογικών οργάνων, β) 

θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά, γ) έγκριση της ετήσιας λογοδοσίας - 

απολογισμού, δ) επιβολή εκτάκτων εισφορών, ε) τροποποίηση του 

Καταστατικού, στ) συγχώνευση με άλλο σωματείο και ζ) ίδρυση ενώσεως, 

προσχώρηση ή αποχώρηση του Συνδέσμου από αυτή. 

5. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό.  

6. Κατ’ εξαίρεση, για λήψη αποφάσεως για τροποποίηση του Καταστατικού, 

για διάλυση του Συνδέσμου, συγχώνευση με άλλο σωματείο ή ίδρυση 

ενώσεως, προσχώρηση ή αποχώρηση του Συνδέσμου από τέτοια, απαιτείται 

απόφαση τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ., η οποία συνεδριάζει έγκυρα παρουσία 

τουλάχιστον των μισών (1/2) των οικονομικά ενήμερων μελών για το 

σχηματισμό απαρτίας και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία τουλάχιστον 

τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.  



7. Επίσης κατ` εξαίρεση, για τη λήψη αποφάσεως για μεταβολή του σκοπού 

του Συνδέσμου, απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών, ενώ συναίνεση 

τυχόν απόντων από τη Συνέλευση μπορεί να δοθεί και εγγράφως.  

8. Απόφαση της Συνελεύσεως που αντίκειται στο Νόμο ή το Καταστατικό 

κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση όπως ο Νόμος ορίζει. 

9. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνελεύσεως, τα οποία μπορούν να 

τηρούνται και με οπτικοακουστικά μέσα, καταχωρούνται σε αριθμημένο 

βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από το Πρόεδρο και το Γραμματέα της 

Συνελεύσεως. 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 22 

Ελεγκτική Επιτροπή 

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) εκλέγεται από τη Γ.Σ. και η θητεία της είναι 

τριετής. Σε αυτήν μπορούν να μετέχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. 

Η Ε.Ε. απαρτίζεται από τρία τακτικά μέλη και ένα αναπληρωματικό, τα 

οποία δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. 

2. Η ΕΕ βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι 

παρόντα δύο (2) από τα μέλη της. Πρόεδρος της ΕΕ ορίζεται εκείνος που 

συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, 

διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων. 

3. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την 

Ελεγκτική Επιτροπή και αφορά τον διαχειριστικό έλεγχο από 1ης Ιανουαρίου 

μέχρι 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Η Ε.Ε. προβαίνει σε έλεγχο 



των βιβλίων και υποβάλλει τις έγγραφες εκθέσεις στη Γ.Σ. Οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της ΕΕ. Το μέλος 

που διαφωνεί μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τη διαφωνία του. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

 

Άρθρο 23 

Διάλυση και Εκκαθάριση 

1. Ο Σύνδεσμος μπορεί να διαλυθεί πάντοτε με απόφαση της Συνελεύσεως 

των μελών του, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις εξαιρετικές διατάξεις για 

απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 παρ. 6 του παρόντος. Αντίγραφο 

αυτής της αποφάσεως κοινοποιείται με φροντίδα του Προέδρου της 

Συνελεύσεως μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη της, στο Ειρηνοδικείο 

Αθηνών για ενημέρωση του σχετικού φακέλου του Συνδέσμου, που τηρείται 

σε αυτό. H διάλυση επέρχεται από τη στιγμή που η σχετική απόφαση της 

Συνελεύσεως θα εγγραφεί στο οικείο Βιβλίο του οικείου Ειρηνοδικείου. 

2. Όταν διαλυθεί ο Σύνδεσμος, βρίσκεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και 

λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι το τέλος των εργασιών της 

εκκαθάρισης και για τις ανάγκες της. H εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Νόμου, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που 

υφίστανται όταν λαμβάνεται η απόφαση για την διάλυση, και τα οποία 

ενεργούν με πλειοψηφία, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά και 

με την ίδια απόφαση της διαλύσεως διορίσει ένα ή περισσότερους 

εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές είναι  υποχρεωμένοι να υποβάλουν, μετά το 

τέλος του έργου τους, στην εποπτεύουσα Αρχή έκθεση για τις ενέργειές τους 

προς εκκαθάριση της περιουσίας του Συνδέσμου. 

3. H διάρκεια της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί το έτος, εκτός αν το 

Ειρηνοδικείο επιτρέψει παράταση. 



4. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει 

επίσης για τη διάθεση της περιουσίας του Συνδέσμου σε μη κερδοσκοπικό 

φορέα, ο οποίος υπηρετεί σκοπούς παρεμφερείς προς τους σκοπούς του. 

 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

TEΛIKEΣ ΔIATAΞEIΣ 

Άρθρο 24 

Εσωτερικοί Κανονισμοί 

Με κανονισμούς που εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μελών, μπορούν να 

ρυθμίζονται θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία 

του Συνδέσμου. 

 

Άρθρο 25 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν ρυθμίζεται από την οικεία ειδική 

νομοθεσία, τη νομοθεσία περί Σωματείων και τις οικείες κάθε φορά διατάξεις 

του Αστικού Κώδικα. 

 

Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από εικοσιπέντε  (25) άρθρα, 

διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα Ιδρυτικά 

Μέλη του, θα ισχύει δε από την καταχώρισή του στο τηρούμενο Δημόσιο 

Βιβλίο του αρμόδιου Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

 

Αθήνα 13 Ιουνίου 2018 

 



 ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


