
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α' 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ 

 

'Αρθρο 1ο 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 

Ιδρύεται Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση, με την επωνυμία 

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ EΛΛΑΔΟΣ» και έδρα την 

Μεταμόρφωση Αττικής, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 

καταστατικού, το ν. 1712/1987, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και 

συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

'Αρθρο 2ο 

ΣΚΟΠΟΙ 

Σκοπός του Συνδέσμου είναι : 

Η διαφύλαξη, μελέτη, διεκδίκηση και προαγωγή των κοινών οικονομικών, 

κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της 

εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. 

Ειδικώτερα, σκοποί του Συνδέσμου στα πλαίσια του γενικού αυτού σκοπού 

είναι :  

1. Η μέριμνα για τη βελτίωση και διασφάλιση επιβίωσης και ανάπτυξης του 

κλάδου των επαγγελματιών (παραγωγοί, εγκαταστάτες, εισαγωγείς)  ικριωμάτων 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή.  

2.  Η καταπολέμηση με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο και τρόπο του 

αθέμιτου  ανταγωνισμού μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου,  η διαμόρφωση και 

προώθηση υγιούς πλαισίου αγοράς στον κλάδο και η ανάπτυξη θεμιτού 

επαγγελματικού ανταγωνισμού μεταξύ των μελών του. 

3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της συνεργασίας, συναδελφικότητας,  

αλληλεγγύης και του πνεύματος συνδικαλισμού μεταξύ των μελών του. 

4. Η ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών του με την 

οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για 

την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, 

επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών του. 

5. Η καταπολέμηση, αποτροπή και, ει δυνατόν, εξάλειψη των παραβατικών 

φαινομένων στον επαγγελματικό κλάδο των παραγωγών-εγκαταστατών-εισαγωγέων 
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ικριωμάτων είτε αναφέρονται αυτά στα παραγόμενα και διακινούμενα από τον κλάδο 

προϊόντα είτε στις υπηρεσίες εγκατάστασης των προϊόντων αυτών.  

6.  Η συγκέντρωση, καταγραφή και κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν 

τη σύννομη άσκηση του επαγγέλματος  και η επεξεργασία, διαμόρφωση, εφαρμογή 

και επίβλεψη τήρησης ενός ορθού και κοινά αποδεκτού κώδικα επαγγελματικής 

τέχνης και τεχνικής. 

7. Η με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο ενημέρωση, διαφώτιση και 

καθοδήγηση  των μελών του Συνδέσμου αναφορικά με ζητήματα που άπτονται των 

δραστηριοτήτων του κλάδου και με θέματα που αφορούν την ορθή πρακτική 

εφαρμογή της τέχνης της παραγωγής και εγκατάστασης ικριωμάτων και την 

ασφάλεια τόσο των επαγγελματιών και των εργαζομένων στον κλάδο όσο και των 

τρίτων. 

8. Η δημιουργία, κατοχύρωση και προώθηση της χρήσης νέων προτύπων, 

τεχνικών, μεθόδων και πρακτικών που αφορούν τον κλάδο με σκοπό την προαγωγή 

της τέχνης και της ασφάλειας τόσο των επαγγελματιών και των εργαζομένων στον 

κλάδο όσο και των τρίτων. 

9. Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου για την 

προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών. 

10. Η συνεργασία με κάθε συναφή κλάδο, οργάνωση, σύνδεσμο, σωματείο, 

επιμελητήριο και εν γένει φορέα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή για την προώθηση 

και διάδοση των σκοπών του συνδέσμου και την επίτευξη κοινών σκοπών και 

στόχων, καθώς και τη θεμιτή προώθηση και υλοποίηση αμοιβαίων συμφερόντων. 

'Αρθρο 3ο 

ΜΕΣΑ 

Οι σκοποί του Συνδέσμου, οι οποίοι σε καμμία περίπτωση δεν έχουν 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα, επιδιώκονται, επιτυγχάνονται και πραγματοποιούνται με 

κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο που κρίνεται κατάλληλο ανάλογα με την περίπτωση, 

ιδίως δε με τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά : 

1. Ο Σύνδεσμος απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές  

Αρχές, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις εσωτερικού και 

εξωτερικού, στις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, στους εκπροσώπους διαφόρων 

κοινωνικών ομάδων, στα αρμόδια 'Οργανα της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης, για κάθε 

ζήτημα που αφορά στα επαγγελματικά ζητήματα και τα συμφέροντα των μελών, 

γενικά ή επί μέρους,  για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των 
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αποφάσεων, που αφορούν στα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά 

συμφέροντά τους. 

2. Διοργανώνει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για 

τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων στον κλάδο προβλημάτων και την 

περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των 

μελών. 

3. Χρησιμοποεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ενημέρωση και διαφώτιση της 

κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης αναφορικά με τα θέματα που 

ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών. 

4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση και συμμετοχή του Συνδέσμου σε συμβούλια, 

κρατικά και κοινοτικά όργανα και φορείς, κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς, 

καθώς  και την Τοπική Αυτοδιοίκηση αναφορικά με θέματα που άμεσα ή έμμεσα 

αφορούν τον κλάδο. 

5. Εκδίδει βιβλία, έντυπα, περιοδικά και εφημερίδες επαγγελματικού και 

μορφωτικού ενδιαφέροντος που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού 

πνεύματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του 

κλάδου.  

 6. Θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και 

λειτουργίας των μελών του Συνδέσμου, όπως κανόνες συνεργασίας, ανταγωνισμού 

κλπ. 

 7. Συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας για την παρακολούθηση και 

επεξεργασία θεμάτων που αφορούν τον κλάδο. 

 8. Ενθαρρύνει τη δημιουργία λέσχης, εντευκτηρίου και βιβλιοθήκης από τα 

μέλη, και  οργανώνει σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και προγράμματα επιμόρφωσης 

των μελών του. 

 9. Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς για 

την επίτευξη κοινών στόχων ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών 

συμφερόντων των μελών. 

 10. Μετέχει οργανικά σε ανώτερες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, μία τοπικού ή γενικού χαρακτήρα και μία κλαδικού, με ταυτόσημους 

σκοπούς και επιδιώξεις. 

 11. Συγκροτεί το κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό εξοπλισμό και 

πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ- ΔΙΑΓΡΑΦΗ-

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ  

 

'Αρθρο 4ο 

ΜΕΛΗ 

1. Μέλος του Συνδέσμου  μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο  που 

πανελλαδικά ασκεί πραγματικά και κύρια, και όχι ευκαιριακά ή ως δευτερεύουσα  ή 

παρεμπίπτουσα απασχόληση ή δραστηριότητα, το επάγγελμα του παραγωγού, του 

εγκαταστάτη ή εισαγωγέα ικριωμάτων, διατηρώντας ατομική επιχείρηση ή ως μέλος 

εμπορικής εταιρείας, η οποία λειτουργεί επιχείρηση παραγωγής, εγκατάστασης ή 

εισαγωγής ικριωμάτων.   

2. Στην περίπτωση που η επιχείρηση παραγωγής, εγκατάστασης ή εισαγωγής 

ικριωμάτων λειτουργεί υπό εταιρική μορφή μέλη του Συνδέσμου μπορούν να 

εγγραφούν : α) επί ομόρρυθμης εταιρείας ένας ομόρρυθμος εταίρος, ο οποίος ορίζεται 

από τους λοιπούς ομόρρυθμους εταίρους, β) επί ετερόρρυθμης εταιρείας  ένας 

ομόρρυθμος εταίρος, ο οποίος ορίζεται από τους λοιπούς ομόρρυθμους εταίρους, γ)  

επί Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ένας από τους διαχειριστές εταίρους της, δ) επί 

Ανώνυμης Εταιρείας ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένα μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι τα ανωτέρω πρόσωπα 

ασχολούνται με το επάγγελμα του παραγωγού, εγκαταστάστη ή εισαγωγέα 

ικριωμάτων και δεν ασκούν άλλο επάγγελμα άσχετο με το επάγγελμα της παρούσας 

επαγγελματικής οργάνωσης. 

3. Υπό τον όρο ικριώματα νοούνται οι σκαλωσιές κάθε είδους και ιδίως οι 

σκαλωσιές κτιρίων και εν γένει δομικών έργων (προσόψεως, προστασίας, 

υποστήλωσης κλπ.), οι εξέδρες, κερκίδες, χωροδικτυώματα ολόσωμων φορέων και εν 

γένει κάθε παρόμοια κατασκευή που εγείρεται/κατασκευάζεται με σκοπό την επί 

αυτού ανάρτηση ή/και τοποθέτηση μόνιμου ή κινητού φορτίου και εμπίπτει στις 

διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής τεχνικής νομοθεσίας.  

4. Κάθε μέλος μπορεί να συμμετέχει σε άλλη μία πρωτοβάθμια 

επαγγελματική οργάνωση. 

Άρθρο  5ο  

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 
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1. Προκειμένου κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του 

παρόντος Καταστατικού φυσικά πρόσωπα να γίνει μέλος του Συνδέσμου πρέπει να 

υποβάλλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του.  

2. Με την αίτηση  θα  πρέπει να δηλώνεται ανεπιφύλακτα αποδοχή του 

καταστατικού του Συνδέσμου.  

3. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του 

υποψήφιου μέλους, η διεύθυνση της κατοικίας και της επιχείρησής του, ο 

ασφαλιστικός του φορέας και ο αριθμός του ασφαλιστικού του βιβλιαρίου. Στην 

περίπτωση που το υποψήφιο μέλος συμμετέχει σε εταιρεία η αίτηση συνοδεύεται από 

το καταστατικό της εταιρείας και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να 

αποδεικνύεται η  σχέση  του υποψήφιου μέλους με την εταιρεία, καθώς και η έδρα 

της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται : α)  από 

βεβαίωση ή άλλο ισοδύναμο βεβαίωσης έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ   από το οποίο 

να προκύπτει ότι η ατομική επιχείρηση ή η εταιρεία, στην οποία το υποψήφιο μέλος 

συμμετέχει, ασκεί τη δραστηριότητα του παραγωγού – εγκαταστάτη – εισαγωγέα 

ικριωμάτων τουλάχστον επί τριετία, β) βεβαίωση ή άλλο ισοδύναμο βεβαίωσης 

έγγραφο του οικείου επιμελητηρίου (εμπορικού, βιοτεχνικού κλπ) από το οποίο να 

προκύπτει ότι η ατομική επιχείρηση ή η εταιρεία, στην οποία το υποψήφιο μέλος 

συμμετέχει, ασκεί τη δραστηριότητα του παραγωγού – εγκαταστάτη – εισαγωγέα 

ικριωμάτων τουλάχιστον επί τριετία και γ) υπεύθυνη δήλωση  του υποψήφιου μέλους 

ότι δεν διώκεται και δεν έχει καταδικασθεί  για τα αδικήματα της απάτης, της 

πλαστογραφίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση του δύναται να κάνει 

δεκτή την εγγραφή μέλους που δεν θα έχει τουλάχιστον τριετή άσκηση της 

δραστηριότητας του   παραγωγού – εγκαταστάτη – εισαγωγέα ικριωμάτων, όπως 

αυτή σε κάθε περίπτωση θα βεβαιώνεται από τις ανωτέρω βεβαιώσεις της αρμόδιας 

ΔΟΥ και του οικείου επιμελητηρίου,  ιδίως στις εξής περιπτώσεις : α) σε περίπτωση 

κατ’ ουσίαν συνέχισης  (λόγω συνταξιοδότης ή κληρονομικής διαδοχής) 

προηγούμενης ατομικής επιχείρησης, η οποία αποδεδειγμένα ασκούσε την 

δραστηριότητα αυτή επί τριετία τουλάχιστον, β) σε περίπτωση μετατροπής ατομικής 

επιχείρησης σε εταιρεία ή υφιστάμενης εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή, όταν 

αποδεδειγμένα η ατομική επιχείρηση ή η προηγούμενη εταιρεία κατά περίπτωση 

ασκούσε τη δραστηριότητα αυτή τουλάχιστον επί τριετία και γ) σε κάθε άλλη 
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περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ εκτίμηση των ειδικών περιστάσεων και 

συνθηκών αποφασίσει ότι πληρούνται στο πρόσωπο του υποψήφιου μέλους όλες οι 

λοιπές προϋποθέσεις, ώστε να είναι καταφανώς άδικη η μη εγγραφή υποψήφιου 

μέλους για μόνο το λόγο της μη τριετούς άσκησης της δραστηριότητας του 

παραγωγού – εγκαταστάτη – εισαγωγέα ικριωμάτων. 

5. Αν η αίτηση του υποψήφιου μέλους απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα (30) 

ημέρες χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 

να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών μέσα σε ένα (1) μήνα από της 

κοινοποιήσεως της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας 

των τριάντα (30) ημερών  και να ζητήσει την εγγραφή του ως μέλους του σωματείου. 

6.   Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα (1) μήνα μετά την απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που 

διατάζει την εγγραφή. 

7. Κάθε μέλος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς 

καθυστέρηση κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης. 

Άρθρο 6ο  

ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΜΕΛΟΥΣ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα για την 

αποβολή μέλους που : 

α) Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής που προβλέπει το άρθρο  4 του 

Καταστατικού αυτού. 

β) Συμπεριφέρεται ή ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Συνδέσμου και 

τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικώς 

αντιστρατεύεται τους σκοπούς ή παραβιάζει θεμελιώδεις διατάξεις του παρόντος 

Καταστατικού ή  είναι επιζήμιο για τα συμφέροντα του κλάδου. 

γ) Αν καθυστερεί την πληρωμή της υποχρεωτικής συνδρομής του πέραν των 

τριών (3) μηνών από την προβλεπόμενη σχετικά ημερομηνία.   

δ) Αν δεν έλαβε μέρος αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές Γενικές 

Συνελεύσεις. 

 ε) Αν καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται 

από τον ν. 1712/1987.  

στ) Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο οποίος να δικαιολογεί την αποβολή του 

από τον Σύνδεσμο. 
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2. Την αποβολή μέλους μπορεί να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλος 

αυτού ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του 

Συνδέσμου. 

3. Η περί αποβολής μέλους πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται 

από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου. Η περί αποβολής μέλους πράξη 

του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την έκδοσή 

της Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου. Τα αποτελέσματα της αποβολής 

επέρχονται από της εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση, πριν αποφασίσουν, 

καλούν προηγουμένως εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες σε αυτό 

παραβάσεις. 

5. Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει μέσα σε 

τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση σε αυτό της περί αποβολής του απόφασης στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.   

6. Η συνταξιοδότηση κάποιου μέλους επάγεται τη διαγραφή του, εκτός εάν 

ειδικός νόμος επιτρέπει την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και 

μετά τη συνταξιοδότησή του. 

7. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο, αφού προηγουμένως 

εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς τον Σύνδεσμο μέχρι του τέλους του έτους 

αποχώρησής του. 

Άρθρο 7ο  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

 Κάθε μέλος του Συνδέσμου έχει τα παρακάτω δικαιώματα : 

1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και  στις ψηφοφορίες για κάθε 

λαμβανόμενη απόφαση. 

2. Να εκλέγεται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα του Συνδέσμου 

και σε επιτροπές, ως και αντιπρόσωπος στις ανώτερες οργανώσεις, που τυχόν ανήκει 

ο Σύνδεσμος. 

3. Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των αποφάσεων που λαμβάνονται 

από τη Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα του Συνδέσμου, να ζητά 

και να λαμβάνει αντίγραφα των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τον 

αφορούν και να ενημερώνεται για την πορεία των προβλημάτων του κλάδου. 

Άρθρο 8ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
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 Κάθε μέλος του Συνδέσμου οφείλει να συμβάλλει στην ευόδωση, προαγωγή 

και εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου και έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις :  

1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα 

του Συνδέσμου και να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των 

καθηκόντων και επιδιώξεων του  

2. Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις καταστατικές 

διατάξεις, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και 

των λοιπών οργάνων του Συνδέσμου και να ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση για κάθε 

μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση. 

3. Να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Συνδέσμου και να φέρεται με 

τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους του Συνδέσμου και της Διοίκησής 

του. 

4. Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον 

Σύνδεσμο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Άρθρο 9ο 

Οργανα της Διοίκησης  του Συνδέσμου είναι : α) η Γενική Συνέλευση των 

μελών, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Ελεγκτική Επιτροπή. 

Άρθρο 10ο  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1.  Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου απαρτίζεται από τα ταμειακά 

τακτοποιημένα  μέλη της 

2. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του 

Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το νόμο και 

το καταστατικό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 

Ειδικώτερα : 

α. Εκλέγει και ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής 

Επιτροπής και τους αντιπροσώπους του Συνδέσμου στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις 

που ανήκει το σωματείο και ελέγχει τη δράση τους. 
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β. Προσδιορίζει τον αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

γ. Αποφασίζει για τη συμμετοχή σε δευτεροβάθμια ή δευτεροβάθμιες 

οργανώσεις και για την αποχώρησή από αυτές. 

δ.  Εγκρίνει ή απορρίπτει τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό, καθώς 

και τον ισολογισμό. 

ε. Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς 

εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος και ορίζει τα ποσά των εξόδων 

κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της διοίκησης. 

στ. Αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποβολή μέλους του Συνδέσμου, αφού 

προηγουμένως το καλέσει σε απολογία και εγκρίνει την απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου περί διαγραφής μέλους. 

ζ. Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ 

του Συνδέσμου. 

η. Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων του Συνδέσμου προς 

στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής και περί όλων εν γένει των 

εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων του Συνδέσμου. Για τη λήψη των 

αποφάσεων αυτών απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των 

παρόντων μελών στη Γενική Συνέλευση. 

θ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και για τη διάλυση του 

Συνδέσμου, τηρώντας την οριζόμενη από το νόμο και το καταστατικό διαδικασία και 

πλειοψησία.  

Άρθρο 11ο  

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες.  

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο μέσα 

στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα 

από πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι 

αναπληρωτές τους. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο 

λογοδοτεί δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του για τα πεπραγμένα του 

προηγούμενου έτους. Για τα πεπραγμένα της οικονομικής διαχείρισης λογοδοτεί δια 

του Ταμία του, αφού προηγουμένως διαβαστεί η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Στη συνέχει υποβάλλει προς έγκριση τον οικονομικό απολογισμό και τον αντίστοιχο 

προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 
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3. Εκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 

όταν αυτό το κρίνει αναγκαίο. Συγκαλείται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν 

το ζητήσει τo 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με γραπτή αίτηση, που θα 

περιέχει τα θέματα της συζήτησης. Αν η αίτηση δε γίνεται δεκτή ή δεν εισαχθεί για 

συζήτηση κατά την α' συνεδρίαση από την υποβολή της, τα μέλη έχουν δικαίωμα να 

προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο, για να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη 

Γενική Συνέλευση και να ρυθμίσει το θέμα της Προεδρίας της. 

4. Κάθε πρόσκληση για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει 

τον τόπο, τo χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, για τα οποία συγκαλείται. 

Οι προσκλήσεις στέλνονται ταχυδρομικά ή δια FAX ή e-mail σε όλα τα μέλη πριν 

από δέκα (10) ημέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση και πριν από πέντε (5) 

ημέρες από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση. Επίσης η πρόσκληση αναρτάται στα 

γραφεία της Οργάνωσης και, αν ήθελε αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, 

περίληψη δημοσιεύεται σε ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα ή εναλλακτικά στην 

ιστοσελίδα του Συνδέσμου.  

Άρθρο 12ο 

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

Για να ληφθεί απόφαση, απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση  του 

1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία 

κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική 

Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία 

απαιτείται παρουσία του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει 

απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση Γενική 

Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία αρκεί η 

παρουσία οποιουδήποτε αριθμού οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 

Άρθρο 13ο  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών.  

2. Για την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού, τη μεταβολή του 

σκοπού ή τη διάλυση του Συνδέσμου απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός 

δευτέρου (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4 της 

απαρτίας αυτής. 

 10



3. Οι ψηφοφορίες είναι μυστικές ή φανερές. Οι φανερές ψηφοφορίες μπορούν 

να γίνουν δι’ ανατάσεως χειρός ή δι’ ανορθώσεως των μελών ή με ονομαστική 

κλήση, όχι όμως δια βοής.  

4.  Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται : 

α. Σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου., Ελεγκτικής Επιτροπής, 

Αντιπροσώπων για υπερκείμενη Οργάνωση και για την εκλογή Εφορευτικής 

Επιτροπής. 

β. Σε επιλογή δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης. 

γ.  Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση. 

δ. Σε προσωπικά ζητήματα. 

ε. Στον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό. 

5. Στην  Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του 

Διοκητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του. 

Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, 

Γραμματέα και ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν 

στην περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφοριών δεν επιτευχθεί απόλυτη 

πλειοψηφία, εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφήσας.  

6. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη Γενική Συνέλευση. Ο Γραμματέας της Γενικής 

Συνέλευσης τηρεί πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και 

υπογράφονται από το  Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και τον ψηφολέκτη. Τα 

πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο 

του Συνδέσμου. Το κύρος της αποφάσεως Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προσβληθεί 

σύμφωνα με το νόμο. 

7. Δεν λαμβάνεται απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην 

πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός εάν συναινέσουν προς τούτο όλα τα 

παρόντα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. 

8. Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση τρίτου για συμμετοχή του στα όργανα 

διοίκησης ή στις ψηφοφορίες. 

'Αρθρο 14ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Τον Σύνδεσμο διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη 

Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία. Ο  αριθμός  των  μελών  

που  απαρτίζουν  το  Διοικητικό  Συμβούλιο είναι  πάντοτε  μονός  και  θα 

αποφασίζεται  κάθε  φορά  πριν  από  τις  εκλογές, από  την  Γενική  Συνέλευση. Ο  
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αριθμός  αυτός δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερος  του  πέντε (5)  και  μεγαλύτερος  

του εννιά (9).   

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, 

τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και απλά μέλη. Μαζί με τα μέλη  εκλέγονται και 

τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αναπληρώνουν τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας τους να ασκήσουν τα καθήκοντά 

τους.  

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε μέλος. 

Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν 

επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού. 

3. To νεοεκλεγόμενο Δ.Σ. μέσα σε οχτώ (8) ημέρες από την εκλογή του 

συνέρχεται υποχρεωτικά με την επιμέλεια εκείνου, που πήρε τις περισσότερες 

ψήφους και με προεδρεύοντα τον ίδιο, εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

μελών και με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, οπότε αμέσως 

την προεδρία αναλαμβάνει ο τελευταίος. Ο Πρόεδρος εν συνεχεία τηρεί τη 

διαδικασία, ώστε τα μέλη να εκλέξουν τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό  Γραμματέα και 

τον Ταμία, ενώ οι υπόλοιποι είναι μέλη. Σε περίπτωση αδυναμίας ανάδειξης 

Προεδρείου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αρκεί και σχετική πλειοψηφία.  Με 

την επιμέλεια του Προεδρεύοντα καλείται στην ίδια συνεδρίαση και τo απερχόμενο 

Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να παραδώσει στο νέο τη σφραγίδα, την 

περιουσία και τo αρχείο του Συνδέσμου με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης - 

παραλαβής. 

4. To Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση από τον 

Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του μια φορά το μήνα, πλην του θέρους. Εκτάκτως 

συνέρχεται υποχρεωτικά, όταν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο 

αναπληρωτή του ή ζητήσουν τούτο δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου με έγγραφο απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή 

του, στο οποίο διατυπώνονται και τα θέματα που προτείνονται προς συζήτηση.    

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο  συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο 

αναπληρωτή του με γνωστοποίηση τουλάχιστον πριν από 48 ώρες και με αναφορά 

του τόπου, του χρόνου και των θεμάτων ημερησίας διατάξεως. Με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο 

τρόπο και μέσο. 
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6.  Για επίτευξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία των μισών συν ένα 

τουλάχιστον μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την 

ίδια προϋπόθεση απαρτίας σε οκτώ (8) ημέρες. Οταν συζητούνται προσωπικά 

θέματα, όπως επιχείρηση δικαιοπραξίας ή έγερση – κατάργηση δίκης μεταξύ του 

Συνδέσμου και του μέλους ή του συζύγου του ή συγγενούς του μέχρι και γ’ βαθμού, 

στην ψηφοφορία δεν μετέχει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αφορά 

η συζήτηση.  

7.  Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δημόσιες, εκτός αν 

αποφασίσει το αντίθετο το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση οποιουδήποτε 

μέλους του. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των Επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο 

μέλος κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν 

τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί, κατόπιν απόφασης της απόλυτης πλειοψηφίας 

των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποβάλει αυτούς που 

δημιουργούν προσκόμματα. 

8. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 

με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από προσωπικά θέματα, για τα οποία απαιτείται 

μυστική ψηφοφορία που ήθελε ζητηθεί από το 1/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ.. Οι 

αποφάσεις αναθεωρούνται μόνο με την ίδια πλειοψηφία και απαρτία. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. 

9. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 

τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή πέντε (5) μη συνεχείς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί 

και αυτοδικαίως αντικαθίσταται.  

10. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για 

οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα 

αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να μπορούν 

να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών.  Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν 

είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς ο αριθμός 

των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών μελών, 

συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες με πρόσκληση του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, η οποία 

γίνεται πέντε  (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης με 

θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.    

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλει δήλωση παραίτησης 

στο Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να καλέσει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του 
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συνδυασμού του. Στην περίπτωση παραίτησης ανεξάρτητου ή εξάντλησης των 

αναπληρωματικών του συνδυασμού, η θέση παραμένει κενή και συμπληρώνεται από 

τον πρώτο αναπληρωματικό του επόμενου, σε δύναμη ψήφων, συνδυασμού. Τo Δ.Σ. 

εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την επίτευξη απαρτίας αρκεί 

τα αναπληρωματικά να μην υπερβαίνουν σε αριθμό τα τακτικά, διαφορετικά 

προκηρύσσεται Γενική Συνέλευση με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου.    

8.  To Διοικητικό Συμβούλιο ή μερικά μέλη του μπορούν να παύονται 

οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση για σπουδαίο λόγο και ιδίως λόγω βαριάς 

παράβασης των καθηκόντων τους ή λόγω ανικανότητας για την άσκηση τακτικής 

διαχείρισης. Επίσης  μπορεί να αποδοθεί μομφή και άρση της εμπιστοσύνης προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς χρονικές προϋποθέσεις ή περιορισμούς. Η σχετική 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων 

ταμειακά τακτοποιημένων μελών και για την  επίτευξη απαρτίας απαιτείται η 

παρουσία του 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. 

Άρθρο 15ο  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. To Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και  διαχειρίζεται τις υποθέσεις του 

σωματείου και κατευθύνει τη δράση προς επιδίωξη και πραγματοποίηση  των 

αναφερόμενων στο άρθρο 2 του παρόντος σκοπών του Συνδέσμου. 

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο : 

α. Επιμελείται και διαχειρίζεται υπεύθυνως τις υποθέσεις και την περιουσία 

του Συνδέσμου. 

β. Φροντίζει για την κατάλληλη στέγαση των γραφείων του και την άσκηση 

των λειτουργιών του.  

γ. Διορίζει και απολύει το έμμισθο προσωπικό του Συνδέσμου, φροντίζει για 

την πρόσληψη νομικού ή οικονομικού ή άλλου ειδικού συμβούλου και καθορίζει τις 

αποδοχές, αμοιβές και αντιμισθίες αυτών. 

δ. Συντάσσει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και 

απολογισμούς διαχείρισης και υποβάλλει αυτούς, μετά από προηγούμενο έλεγχο από 

την Ελεγκτική Επιτροπή, στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση αυτών.  

ε. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και καθορίζει τα θέματα ημερησίας 

διατάξεως. 
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στ. Αποφασίζει για τη δικαστική προστασία του Συνδέσμου ενώπιον παντός 

Δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής, καθώς και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα 

συμφέροντα του Συνδέσμου, των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 

συμπεριλαμβανομένων. 

ζ.  Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών, την 

υποχρεωτική συνδρομή και την περιοδικότητα καταβολής αυτής (μηνιαία, εξαμηνιαία 

ή ετήσια), ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών.   

η. Συγκροτεί με, οποτεδήποτε ανακλητές, αποφάσεις του Επιτροπές, στις 

οποίες μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, στις οποίες συμμετέχουν 

απαραίτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι υπεύθυνα και 

λογοδοτούν έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου. 

θ. Διαγράφει αιτιολογημένα με απόφασή του που εγκρίνεται από τη Γενική 

Συνέλευση, μέλη που έπαψαν να έχουν τις προϋποθέσεις του νόμου και του παρόντος 

καταστατικού και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την αποβολή των μελών, αφού 

προηγουμένως τα καλέσει σε ακρόαση, για τους λόγους που αναγράφονται στο παρόν 

καταστατικό.  

2. Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του 

Προεδρείου αυτού είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται 

μόνο έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά, που αποφασίζονται από τη 

Γενική Συνέλευση και αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους της 

πραγματοποίησης τους. 

Άρθρο 16ο 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό 

Συμβούλιο σε συνεδρίαση,  διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώς και τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας 

διάταξης και περιλαμβάνει υποχρεωτικά σ’ αυτά, κάθε θέμα που προτείνεται 

εγγράφως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε 

κάθε Δημόσια, Δημοτική και Κοινοτική Αρχή, σε Τελωνεία, Υπουργεία, Επιτροπές, 

Οργανισμούς κλπ., στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, φροντίζει για την εκπλήρωση 

των σκοπών του Συνδέσμου και για την εύρυθμη λειτουργία του  και συντονίζει τη 

δράση του. Υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με τo νομικό πρόσωπο του 

Συνδέσμου ή με τα μέλη του στα πλαίσια που προβλέπει και επιτρέπει η 

συνδικαλιστική και σωματειακή νομοθεσία, υπογράφει την αλληλογραφία κλπ. 
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Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ύστερα 

από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο 

όνομα του σωματείου και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους. 

Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του ο Πρόεδρος αναπληρούται από τον 

Αντιπρόεδρο, ενώ σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του, παραίτησης ή θανάτου 

του, αναπληρούται από τον Αντιπρόεδρο, αλλά εντός ενός (1) μηνός, το Διοικητικό 

Συμβούλιο συμπληρώνεται με αναπληρωματικό μέλος κατά σειρά πλειοψηφίας και 

γίνεται εκλογή νέου Προέδρου. 

2.  Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός εμποδίζεται από 

κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σ' όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται μ' αυτόν στην 

εκτέλεση των αποφάσεων. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του προέδρου εκτελεί 

προσωρινά όλα τα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή νέου προέδρου.  

3. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία του Συνδέσμου και φυλάσσει 

τα αρχεία του. Καταρτίζει και τηρεί το μητρώο των μελών του Συνδέσμου. 

Ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της Ημερήσιας 

Διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να 

υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνυπογράφει τα 

διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα, έχει την ευθύνη τήρησης 

και ύπαρξης των βιβλίων του Συνδέσμου, πλην του Ταμείου. Σε περίπτωση 

προσωρινής αδυναμίας του ο Γενικός Γραμματέας αναπληρούται από μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει το τελευταίο,  ενώ σε περίπτωση οριστικής 

αδυναμίας του, παραίτησης ή θανάτου του, αναπληρούται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του,  αλλά εντός ενός (1) μηνός, το Διοικητικό 

Συμβούλιο σημπληρώνεται με αναπληρωματικό μέλος κατά σειρά πλειοψηφίας και 

γίνεται εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα. 

4. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα του Συνδέσμου, παρακολουθεί 

την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει την καλή λειτουργία της λογιστικής 

υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την 

πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και των πληρωμών. Εχει 

την ευθύνη του Ταμείου του Συνδέσμου,  εκτελεί τις εντολές πληρωμής και 

είσπραξης, τηρεί το βιβλίο Ταμείου και τα διπλότυπα είσπραξης και πληρωμής σε 

πλήρη τάξη και δικαιούται να έχει στα χέρια του ποσό για τις τρέχουσες ανάγκες που 

θα καθορίζεται με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, το δε υπόλοιπο ποσό 

υποχρεούται να το καταθέσει σε Τράπεζα ή ταμιευτήριο στο όνομα του Συνδέσμου. 
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Κάθε χρόνο συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και τον ετήσιο 

προϋπολογισμό, τον υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον θέτει υπόψη της Γενικής 

Συνέλευσης, ως επίσης θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης κάθε στοιχείο της 

οικονομικής χρήσης που θα ζητηθεί. Για την ανάληψη του ποσού από την Τράπεζα ή 

τo Ταμιευτήριο απαιτείται υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Σε 

περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του ο Ταμίας αναπληρούται από μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει το τελευταίο,  ενώ σε περίπτωση οριστικής 

αδυναμίας του, παραίτησης ή θανάτου του, αναπληρούται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του,  αλλά εντός ενός (1) μηνός, το Διοικητικό 

Συμβούλιο σημπληρώνεται με αναπληρωματικό μέλος κατά σειρά πλειοψηφίας και 

γίνεται εκλογή νέου Ταμία. 

'Αρθρο 17ο 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και από δύο (2) 

αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία με 

όμοιο τρόπο με το Διοικητικό Συμβούλιο και ταυτόχρονα με αυτό. Τα δύο (2) 

αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας τους. 

 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή της, 

συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον 

Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της. 

3. Εργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο συστηματικός και συνεχής έλεγχος 

και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του Συνδέσμου. Ασκεί τα 

καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της έχει απόλυτη 

πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Ολα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θέτουν 

στη διάθεσή της όλα τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται και οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο ή έγγραφο που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του 

έργου της. 

4. Ενα μήνα τουλάχιστον πριν από τη σύνοδο της τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης, η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου 

της οικονομικής διαχείρισης του έτος που έληξε και συντάσσει έκθεση, την οποία 

υποβάλλει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση 

στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο την θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης. Η 

έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένη και σαφής με 
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παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις αναφορικά με τα 

αποτελέσματα της υπό έλεγχο ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. 

5. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο 

Πρόεδρος ή τα δύο από τα μέλη της ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Η 

αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει 

τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε 

συνεδρίαση εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης με θέματα 

συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν την συγκαλέσει 

στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από τα μέλη της που έχουν κάνει την 

αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό 

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σε αυτήν κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί, 

όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

6. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων του Συνδέσμου γίνεται από την 

Ελεγκτική Επιτροπή, εντός των γραφείων του Συνδέσμου και απαγορεύεται η 

εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών εκτός των γραφείων του Συνδέσμου. 

7. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 

τουλάχιστον δύο (2) μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυστη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου. 

8. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από δύο (2) συνεχείς 

συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται το κατά σειρά πλειοψηφίας 

αναπληρωματικό μέλος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

 

Άρθρο 18ο  

1. Δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στα Όργανα Διοίκησης του 

Συνδέσμου έχει κάθε μέλος του Συνδέσμου που είναι ταμειακά τακτοποιημένο και 

είναι μέλος του Συνδέσμου τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ημέρα των 

αρχαιρεσιών.   

   2. Αρχαιρεσίες γίνονται κάθε τρία (3) έτη μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. 

Άρθρο 19ο  
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ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ 

1. Κάθε τρία (3) έτη συγκαλείται τακτική Γενική Συνέλευση για αρχαιρεσίες 

για την εκλογή νέων οργάνων Διοίκησης του Συνδέσμου. Η Γενική Συνέλευση 

αποφασίζει  κατ’ απόλυτη  πλειοψηφία  τον  αριθμό  των  μελών  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου. 

 2. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία 

μεταξύ των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης τρία (3) μέλη της εφορευτικής 

επιτροπής (Γραμματέας, Αντιπρόεδρος και ψηφολέκτης), που δεν είναι υποψήφιοι ή 

μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου.  Στην εφορευτική επιτροπή προεδρεύει δικαστής, 

ο οποίος ορίζεται κατά τις διατάξεις των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του ν. 

1264/1982 ύστερα από σχετική αίτηση του Συνδέσμου. 

 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει στον Πρόεδρο της εφορευτικής 

επιτροπής αντίγραφο του μητρώου των μελών, ενημερωμένο  με τα ταμειακά 

τακτοποιημένα μέλη, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία. Η εφορευτική 

επιτροπή ελέγχει τη γνησιότητα του αντιγράφου μητρώου και κηρύσσει την ένερξη 

της ψηφοφορίας. 

4. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας 

ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και 

του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, όταν αυτό εκδοθεί. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από 

τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής η χρονολογία άσκησης του εκλογικού 

δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα του Συνδέσμου. Η 

εφορευτική επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά 

διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων, τα οποία και 

υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου και τα πρωτόκολλα 

ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της 

έδρας του Συνδέσμου, αντίγραφα δε αυτών στα αρχεία του Συνδέσμου. 

5. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών έως την ανακήρυξη των 

επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής ένας αντιπρόσωπος από 

κάθε συνδυασμό υποψηφίων. 

Άρθρο 20ο 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 1.  Αφού η Γενική Συνέλευση αποφασίσει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 

τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγει μεταξύ  των  υποψηφίων  
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τα  ισάριθμα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου, οι οποίοι  συμμετέχουν στις 

αρχαιρεσίες σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.  

Επίσης το ενιαίο ψηφοδέλτιο εφαρμόζεται και για την εκλογή όλων των 

οργάνων, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής, της 

Ελεγκτικής Επιτροπής  και της εκλογής αντιπροσώπων για υπερκείμενη Οργάνωση. 

2. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνδέσμου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο συνεδριάζει πριν την Γενική Συνέλευση και ελέγχει τη νομιμότητα της 

αιτήσεως και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο. Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν 

από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις στη Γενική 

Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.  

3. Οι εκλογές διενεργούνται στα γραφεία του Συνδέσμου  κατά τη διάρκεια 

των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης  ή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από αυτή και σε 

ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια Γενική Συνέλευση. 

4.   Σύμβουλοι εκλέγονται οι κατά σειρά πλειοψηφήσαντες βάσει σταυρού 

προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες  θεωρούνται αναπληρωματικοί. Οι 

εκλογείς σε αυτήν την περίπτωση έχουν δικαίωμα να επιλέξουν με σταυρό 

προτίμησης αριθμό υποψηφίων μέχρι το (1/3 + 1 ) των συνολικά διεκδικούμενων 

εδρών.  

5. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων από τους υποψηφίους, κατά 

τρόπο που να μην είναι δυνατή η εκλογή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέχρι να εκλεγούν αυτοί. Εάν παραστεί ανάγκη γίνεται 

δεύτερη και τρίτη επαναληπτική ψηφοφορία. Η επαναληπτική ψηφοφορία αφορά 

μόνο τους ισοψηφισθέντες. Μετά την τρίτη επαναληπτική ψηφοφορία, γίνεται 

κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισθέντων ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας δύο ή τριών υποψηφίων για την εκλογή των αναπληρωματικών 

μόνο μελών, η ψηφοφορία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά για τον καθορισμό της σειράς 

εκλογής γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 21ο 
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ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Η Οργάνωση τηρεί τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται 

από τo Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του σωματείου πριν από τη 

χρησιμοποίησή τους : 

α. Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά τα 

ονοματεπώνυμα των μελών, τα ονόματα γονέων, το επάγγελμα, ο αριθμός δελτίου 

ταυτότητας, ο αριθμός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, όταν εκδοθεί,  η ακριβής 

διεύθυνση, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής, καθώς και η ταμειακή 

ενημέρωση. 

β. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών. 

γ.  Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. 

δ. Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι 

εισπράξεις και πληρωμές. 

ε. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής. 

στ. Βιβλίο Περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα 

περιουσιακά στοιχεία. 

ζ.  Βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται με αριθμητική σειρά τα ονοματεπώνυμα 

των μελών του Συνδέσμου, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο 

αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αυτό αποτελεί και τον αριθμό του εκλογικού 

βιβλιαρίου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται επίσης η ημερομηνία της απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση, η ημερομηνία έκδοσης, καθώς και η 

ημερομηνία απώλειας ή ακύρωσης του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, εφ’ όσον 

εκδοθεί. Σε περίπτωση απώλειας αναγράφεται και ο αριθμός του νέου εκλογικού 

βιβλιαρίου. 

2. Εκτός από τα ανωτέρω βιβλία τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή 

διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου επιβάλλει, 

για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής, καθώς και 

γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα που θεωρούνται από 

τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του  πριν από τη 

χρησιμοποίησή τους.  

'Αρθρο 22ο 

ΠΟΡΟΙ 

1. Πόροι του Συνδέσμου είναι :  
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α. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών. 

β. Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του. 

γ. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις κρατικές 

ή της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι 

προαιρετικές εισφορές των μελών. 

Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής και της υποχρεωτικής 

συνδρομής ρυθμίζονται από τo Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση των 3/5 των 

μελών του, απαγορεύεται δε η αναδρομική ισχύς αυτών. 

2. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα. 

3. Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) του Συνδέσμου είναι αντίστοιχη 

με το ημερολογιακό έτος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

'Αρθρο 23ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΟΥ 

 Για την τροποποίηση του καταστατικού και τη μεταβολή του σκοπού του 

Συνδέσμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση που συνέρχεται για το σκοπό αυτό. Προς 

τούτο απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά 

τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας 

αυτής. 

Άρθρο 24ο  

ΔΙΑΛΥΣΗ 

1. Ο Σύνδεσμος διαλύεται : 

α. Αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10). 

β.   Με δικαστική απόφαση, όπως ορίζει ο νόμος. 

γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης   που συνέρχεται για το σκοπό αυτό 

και κατά την οποία απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των 

ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της 

απαρτίας αυτής. 

2. Η περιουσία του Συνδέσμου, κινητή και ακίνητη, σε περίπτωση διάλυσης 

του περιέρχεται σε άλλη λειτουργούσα ή μέλλουσα να λειτουργήσει πρωτοβάθμια 
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επαγγελματική οργάνωση του κλάδου των επαγγελματιών (παραγωγών, 

εγκαταστατών, εισαγωγέων) ικριωμάτων. 

3. Σε καμμία περίπτωση η περιουσία του Συνδέσμου δεν διανέμεται μεταξύ 

των μελών του. 

Άρθρο 25ο 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 Ο Σύνδεσμος έχει δική του σφραγίδα, η οποία έιναι κυκλική και περιμετρικά 

φέρει τη φράση «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

και το αρκτικόλεξο Σ.ΕΠ.Ι.Ε και στο κέντρο απεικόνιση τυπικού ικριώματος με ένα 

άτομο επί αυτού.  

'Αρθρο 26ο 

Κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται ή ρυθμίζεται από το παρό καταστατικό, 

ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του ν. 1712/1987, όπως 

τροποποιήθηκε ή θα τροποποιηθεί, και την εν γένει νομοθεσία περί επαγγελματικών 

οργανώσεων και σωματείων. 

'Αρθρο 27ο 

Τo παρόν καταστατικό, που αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα, 

διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο αυτού από την 

καταστατική ειδική συνέλευση των ιδρυτικών μελών και θα ισχύει μετά την 

καταχώριση στα βιβλία του Πρωτοδικείου της έδρας του. 

Μεταμόρφωση   20  Μαϊου 2011     

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 


