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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1ο
Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια

Συνίσταται για αόριστο χρόνο σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία “Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας” με το διακριτικό γνώρισμα “ΣΕΠΕ” και με έδρα την Αθήνα.
Για την πραγμάτωση των σκοπών του Συνδέσμου, επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει την ίδρυση
και εγκατάσταση Παραρτημάτων, Γραφείων και Υπηρεσιών του Συνδέσμου σε άλλες, εκτός της έδρας του, πόλεις
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Ι.

ΙΙ.

ΙΙΙ.

Ι.
ΙΙ.

Άρθρο 2ο
Σκοποί του Συνδέσμου - Μέσα Επίτευξης αυτών

Γενικοί σκοποί του Συνδέσμου είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των Μελών αυτού
και γενικότερα του κλάδου Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ψηφιακής Τεχνολογίας. Ο Σύνδεσμος δεν
αποτελεί Εργοδοτικό Σωματείο και δεν έχει εξουσία και αρμοδιότητα για κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας.
Ειδικότεροι σκοποί του Συνδέσμου, ενδεικτικά αναφερόμενοι παρακάτω είναι:
α. Να προάγει, ενθαρρύνει, αναπτύσσει, συντονίζει και προστατεύει τα συμφέροντα των Επιχειρήσεων Μελών του αλλά και των Επιχειρήσεων του κλάδου γενικότερα που έχουν ως αντικείμενο
δραστηριότητάς τους την παραγωγή, ανάπτυξη, εξέλιξη και διακίνηση προϊόντων υλικού και λογισμικού
γενικά ή την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την Πληροφορική, τις Επικοινωνίες και την Ψηφιακή
Τεχνολογία.
β. Να προάγει την έρευνα για την πρόοδο και την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της επιστήμης της
Πληροφορικής καθώς και να ενθαρρύνει τη διάδοση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας της
Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και της Ψηφιακής Τεχνολογίας.
γ. Να αποτελεί χώρο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών του και ταυτόχρονα αντιπροσωπευτικό
όργανο των Επιχειρήσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, για
την καλύτερη προβολή των θέσεων και απόψεων τους στα ζητήματα ενδιαφέροντος τους.
δ. Να προάγει, ενθαρρύνει, ενισχύει και προστατεύει τη σύσταση και λειτουργία Επιχειρήσεων που
ασχολούνται με την επιστήμη και την Τεχνολογία Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ψηφιακής
Τεχνολογίας και την ενθάρρυνση της συνεργασίας Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και
Επιχειρήσεων του κλάδου.
ε. Να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και/ ή των υπηρεσιών των Μελών του και του
κλάδου.
στ. Να προασπίζει και κατοχυρώνει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των
προϊόντων των Μελών του.
ζ. Να προστατεύει τους πελάτες των Μελών και του κλάδου και το καταναλωτικό κοινό των προϊόντων ή/
και των υπηρεσιών των μελών του από πλευράς ποιότητας και αξιοπιστίας των παρεχομένων υπηρεσιών
και παραγομένων προϊόντων, εκδίδοντας και σχετικά πιστοποιητικά, αν κρίνεται απαραίτητο όπως θα
καθορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία των Κανονισμών (άρθρο 15 του παρόντος).
η. Να ιδρύει και να λειτουργεί σεμινάρια προς επιμόρφωση στελεχών των μελών του και του κλάδου.
θ. Να συμμετέχει σε διεθνείς ενώσεις ή Οργανισμούς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς καθώς και να
συμμετέχει σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις γενικά
που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσμος.
ι. Να εκδίδει πιστοποιητικά υπέρ των Μελών του με διάρκεια, περιεχόμενο και λοιπές προϋποθέσεις που
θα καθορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο και που θα εγκριθεί αυτή από τη Γενική
Συνέλευση με τη διαδικασία των Κανονισμών (άρθρο 15 του παρόντος).
ια. Να οργανώνει εκδηλώσεις των Μελών του, περιλαμβανομένων και των εκθέσεων.
ιβ. Γενικότερα δε, μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε εκδήλωση και ενέργεια που μπορεί να συντελέσει
στη σύσφιξη των σχέσεων των Μελών του Συνδέσμου και του κλάδου της Πληροφορικής, Επικοινωνιών
και Ψηφιακής Τεχνολογίας και στην προαγωγή των καταστατικών σκοπών του.
Τους αναφερόμενους στις προηγούμενες παραγράφους σκοπούς του, ο Σύνδεσμος θα επιδιώκει με κάθε νόμιμο
και πρόσφορο μέσο. Στα μέσα αυτά περιλαμβάνεται ακόμα και η άσκηση αγωγής ή παρέμβασης ενώπιον των
Δικαστηρίων υπέρ Μέλους του ή των Μελών του προς αναγνώριση δικαιωμάτων ή ικανοποίηση αξιώσεών
τους, όπου αυτό είναι δικονομικά επιτρεπτό και εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του κλάδου.

Άρθρο 3ο
Σφραγίδα - Έμβλημα

Ο Σύνδεσμος έχει δική του σφραγίδα στην οποία θα αναγράφονται στη μέση “έτος ιδρύσεως 1995” και κυκλικά
η επωνυμία του Συνδέσμου.
Ο Σύνδεσμος έχει δικό του έμβλημα, το οποίο θα καθιερωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το
οποίο θα συνοδεύεται από την επωνυμία του Συνδέσμου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Ι.
ΙΙ.

Άρθρο 4ο

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε: α) Τακτικά, β) Έκτακτα και γ) Επίτιμα.
α. Τακτικά Μέλη του Συνδέσμου είναι τα Ιδρυτικά Μέλη του καθώς και οι Επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο
αντικείμενο την παραγωγή, ανάπτυξη, εξέλιξη και διακίνηση προϊόντων υλικού και λογισμικού γενικά ή
την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την Πληροφορική, τις Επικοινωνίες και την Ψηφιακή
Τεχνολογία, ανεξάρτητα αν ασχολούνται και με άλλα αντικείμενα εκτός των παραπάνω υπό την
προϋπόθεση ότι πραγματοποιούν κύκλο εργασιών τουλάχιστον 50.000 Ευρώ ετησίως, σε αυτή τη
δραστηριότητα. Σε περίπτωση όπου Μέλος δεν πραγματοποιήσει το όριο ακαθαρίστων εσόδων των
50.000 Ευρώ ετησίως επί δύο συνεχή έτη, διαγράφεται αυτομάτως. Διευκρινίζεται ότι όπου στο παρόν
Καταστατικό αναφέρεται ο όρος “Επιχείρηση”, ως τέτοια νοείται είτε Φυσικό είτε Νομικό Πρόσωπο.
β. Για να γίνει μια Επιχείρηση που συγκεντρώνει τα προσόντα του προηγουμένου άρθρου Τακτικό Μέλος
του Συνδέσμου, πρέπει να υποβάλει αρχικά Αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, μαζί με
αντίγραφο καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του δηλώνοντας ταυτόχρονα εγγράφως την
πλήρη επωνυμία της, τη διεύθυνση των γραφείων της, αριθμούς τηλεφώνου, το νόμιμο εκπρόσωπό της,
το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της καθώς και οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο καθοριζόμενο από
το Διοικητικό Συμβούλιο, που να αποδεικνύει την ενεργό οικονομική δραστηριότητα της στο κλάδο και
ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος, τις οποίες γνωρίζει.
γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποφασίζει την εισδοχή ή μη του υποψηφίου ως Τακτικού
Μέλους μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης με τη συνήθη απαρτία και την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων Μελών του και δέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα την Αίτηση,
ενημερώνοντας εγγράφως τον υποψήφιο. Αίτηση Εγγραφής νέων Μελών στο Σύνδεσμο που γίνεται
δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα ψήφου στην επόμενη Γενική Συνέλευση για την
εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Συνδέσμου, μόνο αν αυτή έχει κατατεθεί
τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και συνοδεύεται από όλα τα
δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου.
δ. Το υποψήφιο Μέλος του οποίου η αίτηση δεν έγινε δεκτή, μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση στην πρώτη
μετά την απόρριψη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που θα συγκληθεί.
ΙΙΙ.
α. Έκτακτα Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι επιχειρήσεις ή φορείς που δεν ασχολούνται κατά κύριο
λόγο με τις επαγγελματικές δραστηριότητες των Επιχειρήσεων Τακτικών Μελών.
β. Τα Μέλη αυτά όταν συγκεντρώσουν τα προσόντα των Τακτικών Μελών μπορούν να γίνουν Τακτικά Μέλη
μετά από Αίτησή τους και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου καταβάλλοντας και τις
ανάλογες εισφορές των Τακτικών Μελών.
γ. Τα Έκτακτα Μέλη μπορούν να παραστούν και να εκπροσωπηθούν σε κάθε Γενική Συνέλευση του
Συνδέσμου εκφέροντας την άποψή τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
δ. Η Εισφορά Εγγραφής των Εκτάκτων Μελών είναι 300 Ευρώ και η Ετήσια Συνδρομή 1.500 Ευρώ. Τα ποσά
της Εισφοράς Εγγραφής και της Ετήσιας Συνδρομής μπορούν κάθε φορά να αυξομειωθούν με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.
ε. Η διαδικασία Εγγραφής των Εκτάκτων Μελών είναι ίδια με αυτήν που ακολουθείται και για την εγγραφή
των Τακτικών.
IV. Επίτιμα Μέλη του Συνδέσμου είναι δυνατόν να ανακηρυχθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που
επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, προσωπικότητες, οργανισμοί, εταιρείες, και επιχειρήσεις οι
οποίες προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στο Σύνδεσμο, στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών αυτού. Τα
Επίτιμα Μέλη δεν βαρύνονται με εισφορές.
V. Μητρώο Μελών: Στο Σύνδεσμο τηρείται υποχρεωτικά ειδικό βιβλίο που περιέχει μητρώο των Μελών του
(σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες χωριστά) και που εμφανίζει με αύξοντα αριθμό την επωνυμία καθενός,
τη διεύθυνση, το αντικείμενο των εργασιών, το έτος σύστασης, και την ημερομηνία εγγραφής, καθώς και όποιο
άλλο στοιχείο καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ι.

Άρθρο 5ο
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Τακτικών Μελών

Κάθε Τακτικό Μέλος του Συνδέσμου έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται, ομιλεί και ψηφίζει στις Γενικές Συνελεύσεις
αυτού και να μετέχει γενικά σε κάθε δραστηριότητα του Συνδέσμου, εκπροσωπούμενο από ένα και μόνο
συγκεκριμένο άτομο (που θα λέγεται στη συνέχεια “Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος”), το όνομα του οποίου
γνωστοποιείται στη Διοίκηση του Συνδέσμου με την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής. Ο Εξουσιοδοτημένος
Αντιπρόσωπος κάθε Μέλους θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω ιδιότητες στην
Επιχείρηση - Μέλος:
 Ο Πρόεδρος του ΔΣ ή
 Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ ή
 Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή
 Ο Γενικός Διευθυντής ή
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 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου & μέτοχος προκειμένου για Α.Ε., ή
 Ο Διαχειριστής προκειμένου για Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ. ή
 Ο Επιχειρηματίας σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης.
Σε περίπτωση απώλειας της παραπάνω ιδιότητας στην Επιχείρηση Μέλος, η Επιχείρηση οφείλει να
αντικαταστήσει άμεσα τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπό της, ειδοποιώντας εγγράφως το Σύνδεσμο. Σε
περίπτωση που ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος κατέχει οποιαδήποτε θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στα
λοιπά όργανα του Συνδέσμου, οφείλει να παραιτηθεί άμεσα.
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν έχει ορίσει Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο, ως εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος θεωρείται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Μέλους.
ΙΙ. Η Διοίκηση του Συνδέσμου έχει το δικαίωμα, εφ' όσον προβάλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς το
πρόσωπο του προτεινομένου Εκπρόσωπου να εισηγείται την αντικατάστασή του. Εξυπακούεται ότι η μη
αποδοχή Εκπροσώπου, που δεν κατέχει μία από τις παραπάνω αναφερόμενες θέσεις, αποτελεί υποχρέωση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
ΙΙΙ. Ο διορισμός του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου κάθε Μέλους ισχύει μέχρι τη στιγμή που θα περιέλθει στη
Διοίκηση του Συνδέσμου έγγραφη ανάκλησή του ή διορισμός άλλου Αντιπροσώπου.
IV. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος κάθε Μέλους, μπορεί να
αναπληρωθεί από άλλον που διορίζεται προσωρινά με ειδική απόφαση της Διοικήσεως του Μέλους και για την
ορισμένη χρονική διάρκεια.
Απόφαση της Διοίκησης είναι:
α. η εξουσιοδότηση του Νομίμου Εκπροσώπου ή απόφαση του ΔΣ ή της ΓΣ για τις ΑΕ,
β. η εξουσιοδότηση του Νομίμου Εκπροσώπου ή απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων για τις ΕΠΕ, και
γ. η εξουσιοδότηση του επιχειρηματία για τις προσωπικές επιχειρήσεις.
Φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου άλλου Μέλους, δύναται να
εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπήσει μόνο μέχρι μια ακόμη Επιχείρηση - Μέλος. Φυσικό πρόσωπο που δεν έχει
την ιδιότητα του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου, δύναται να εξουσιοδοτηθεί και να εκπροσωπήσει μόνο
μέχρι μια Επιχείρηση - Μέλος.
Η αναπλήρωση ισχύει για όλες τις δραστηριότητες του Συνδέσμου, πλην του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Ι.

Άρθρο 6ο
Εισφορά Εγγραφής - Ετήσια Συνδρομή Μελών

Κάθε Επιχείρηση που γίνεται Τακτικό Ή Έκτακτο Μέλος του Συνδέσμου πρέπει μαζί με την Αίτηση Εγγραφής της
να καταβάλει στο ταμείο του Συνδέσμου την Εισφορά Εγγραφής όπως αυτή ορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΣΕΠΕ. Αν η Αίτηση δεν γίνει δεκτή σύμφωνα με τα προηγούμενα, το ποσό επιστρέφεται άτοκα.
ΙΙ. Αν η Αίτηση γίνει δεκτή, η Επιχείρηση υποχρεούται σε 10 ημέρες από τη γνωστοποίηση να καταβάλει την
αναλογία της Συνδρομής για τους υπολειπόμενους μήνες (δηλαδή δωδέκατα της ετήσιας συνδρομής) μέχρι
τέλους του έτους.
ΙΙΙ. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου της εγγραφής έτους και για κάθε επόμενο έτος, κάθε Τακτικό Μέλος
πρέπει να καταβάλει στο ταμείο του Συνδέσμου την Ετήσια Συνδρομή του.
IV. Τα ποσά της Εισφοράς Εγγραφής και της Ετήσιας Συνδρομής ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου, με αυξημένη πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) τουλάχιστον του συνόλου των
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση του
Συνδέσμου, η οποία ορίζει και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ

Ι.
ΙΙ.

Άρθρο 7ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εννέα (9) Μέλη.
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου
με μυστική ψηφοφορία κάθε δύο χρόνια.
ΙΙΙ. Η θητεία για όλα τα Μέλη είναι διετής. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται επειδή λήγει η
θητεία τους μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.
IV. Μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, που
συγκαλείται από τον πλειοψηφήσαντα κατά της εκλογές Σύμβουλο εντός 15 ημερών, με μυστική ψηφοφορία
εκλέγει τα μέλη του, τον Πρόεδρο, τον Α’ Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα,
τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία. Εξυπακούεται ότι κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να
εκλεγεί μόνο για ένα από τα παραπάνω αξιώματα.
Η εκλογή των Μελών για τα παραπάνω αξιώματα γίνεται κατά σειρά που αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο και για κάθε αξίωμα χωριστά, αρχίζοντας από το αξίωμα του Προέδρου. Μέλη που θέτουν
υποψηφιότητα για οποιοδήποτε αξίωμα και δεν εκλέγονται, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για
οποιοδήποτε άλλο αξίωμα χωρίς κανένα περιορισμό.
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Ειδικά για τη θέση του Προέδρου, αυτή καταλαμβάνεται από το Μέλος που πλειοψηφεί στην προτίμηση των
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει τουλάχιστον την απλή πλειοψηφία των
Μελών του κατά τη μοναδική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί, δηλαδή 5 θετικές ψήφους. Σε αντίθετη περίπτωση,
η θέση του Προέδρου καταλαμβάνεται από το Μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τη Γενική
Συνέλευση. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των Μελών που κατέλαβαν την πρώτη θέση
σε ψήφους από τη Γενική Συνέλευση.
V. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση όλα τα Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί και αποφασίζει εγκαίρως και νομίμως, εφόσον
τα υπολειπόμενα Μέλη του συμπληρώνουν την κατά άρθρ. 7 παρ. VI του καταστατικού απαρτία.
Αν κάποιο Μέλος παραιτηθεί, πεθάνει ή απαλλαγεί από τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια της θητείας του,
αυτό αντικαθίσταται ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο που απομένει από τον πρώτο κατά
σειρά Επιλαχόντα κατά την τελευταία εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση ελλείψεως αναπληρωματικών, η επόμενη Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη) εκλέγει τον
αντικαταστάτη του Μέλους που έφυγε και μόνο για τον κανονικό χρόνο της θητείας εκείνου.
Αν κάποιο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, παραπέμπεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα στην Πειθαρχική Επιτροπή, εντός 5 (πέντε)
ημερών από την τρίτη συνεχόμενη απουσία του, με το ερώτημα της έκπτωσης από Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και της αντικατάστασης από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα κατά την τελευταία εκλογή Μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Πειθαρχική Επιτροπή οφείλει εντός (7) επτά ημερών να εξετάσει το θέμα και να
εκδώσει το αιτιολογημένο πόρισμά της για έκπτωση ή μη του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από το
αξίωμα του. Το πόρισμα της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι δεσμευτικό για το Διοικητικό Συμβούλιο και υπόκειται
μόνο στον έλεγχο της επόμενης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει το δικαίωμα να ανατρέψει
την απόφαση και να άρει τις επιπτώσεις της.
Η Πειθαρχική Επιτροπή, αφού εκτιμήσει όλα τα γεγονότα και τα στοιχεία που έθεσαν σε λειτουργία τη
συγκεκριμένη διαδικασία, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την προσωρινή αντικατάσταση του Μέλους που
παραπέμφθηκε για έκπτωση, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, όπως π.χ. προσωρινό πρόβλημα υγείας, απουσίας
κ.λπ. Μετά τη λήξη της περιόδου αντικατάστασης, το επανερχόμενο Μέλος καταλαμβάνει τη θέση του
προσωρινού Αναπληρωτή του, χωρίς να επανέρχεται στο αξίωμα που κατείχε πριν την προσωρινή
αντικατάστασή του. Αν το προσωρινά αντικαθιστούμενο Μέλος, μετά τη λήξη της περιόδου αντικατάστασης,
δεν επανέλθει στη θέση του (με δήλωσή του ή με απουσία του από την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου που κλήθηκε μετά τη λήξη της περιόδου αντικατάστασης), εκπίπτει οριστικά από το αξίωμα του.
Αν, στη διάρκεια της προσωρινής αντικατάστασης, δημιουργηθεί ανάγκη οριστικής αντικατάστασης και άλλου
Μέλους, αυτή γίνεται από τον πρώτο Επιλαχόντα, που ήδη αναπληρώνει προσωρινά ένα Μέλος, και ο οποίος
αντικαθίσταται από το δεύτερο Επιλαχόντα στην προσωρινή αντικατάσταση.
Εφ’ όσον το Μέλος που παραιτήθηκε, πέθανε, απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ή εξέπεσε οριστικά του
αξιώματος του κατέχει και αξίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο πλην του απλού Μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο
στην επόμενη συνεδρίαση του επαναλαμβάνει τη διαδικασία του άρθρου 7.ΙV. μόνο για τη συγκεκριμένη θέση.
Σε περίπτωση δε κατά την οποία Μέλος, που κατέχει άλλη θέση στο Δ.Σ. εκλεγεί για το αξίωμα του Μέλους
που απώλεσε κατά τα παραπάνω το αξίωμά του και παραιτηθεί από τη θέση που κατείχε προηγουμένως, το
Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίασή του, επαναλαμβάνει τη διαδικασία του άρθρου 7.IV και για τη θέση
του παραιτηθέντος μέλους.
Όλες οι παραπάνω ενέργειες υλοποιούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ευθύνη του Προέδρου και
καταχωρούνται στα πρακτικά με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα.
VI. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα κάθε φορά που παρίστανται
αυτοπροσώπως τουλάχιστον πέντε (5) Μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη
πλειοψηφία των Μελών που είναι παρόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Μέλους που
προεδρεύει. Επιτρέπεται η εξουσιοδότηση Μέλους του Δ.Σ. προς άλλο Μέλος του Δ.Σ., υπό την προϋπόθεση
ότι κάθε Μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Μέλος και η απαρτία δεν εξασφαλίζεται από εκπροσωπούμενα
μέλη.
VII. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε μήνα ή έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου του. Ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον το ζητήσουν
τουλάχιστον τέσσερα (4) Μέλη του.
VIIΙ. Ο τόπος και ο χρόνος των εκάστοτε συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο των τακτικών όσο και
των έκτακτων, αναφέρεται πάντοτε στις σχετικές προσκλήσεις συγκλήσεως του.
Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να γίνονται και με τηλεδιάσκεψη, κατ΄ αναλογία των
σχετικών διατάξεων του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Ν. 3604/2007, που αφορούν
στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων Εταιριών. Και στην περίπτωση αυτή όμως
ισχύουν όλες οι διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας, υπογραφής πρακτικών των συνεδριάσεων, κ.λπ., τις
οποίες προβλέπει το Καταστατικό του ΣΕΠΕ για τις λοιπές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον
δεν προσκρούουν σε νομοθετική διάταξη που τυχόν θα ισχύσει για τις συνεδριάσεις αυτές.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λάβει εγκύρως απόφαση και χωρίς συνεδρίαση του, εφόσον
συμφωνήσουν εγγράφως όλα τα Μέλη αυτού και η σχετική απόφαση καταχωρηθεί στο Βιβλίο Πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΙΧ. Τηρούνται Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Πρακτικά υπογράφονται από τον
Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου και από το Γενικό Γραμματέα.
X. Το ψηφοδέλτιο των Υποψηφίων είναι ενιαίο και κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει ως τρεις (3) σταυρούς
προτίμησης.
ΧΙ. Αν οι σταυροί είναι περισσότεροι από τρεις (3), τότε το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο. Σε περίπτωση κοινού εντύπου
του ψηφοδελτίου, η ακυρότητα δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα όργανα που εκλέγει η Γ.Σ.
ΧΙΙ. Εκλεγέντες θεωρούνται οι εννέα (9) πρώτοι σε σειρά επιτυχίας και οι επόμενοι εννέα (9) ανακηρύσσονται
Αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία θέση, γίνεται κλήρωση μεταξύ των
Ισοψηφησάντων.
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Άρθρο 8ο
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στη Διοίκηση του Συνδέσμου ή στη διαχείριση
της περιουσίας του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σε κάθε Δημόσια, Δικαστική ή
Εκκλησιαστική Αρχή και σε κάθε άλλο Νομικό Πρόσωπο, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση,
κοινοποιώντας στα υπόλοιπα Μέλη τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες
πριν τη Συνεδρίαση του, προΐσταται και διευθύνει τη συζήτηση κατά τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και υπογράφει μαζί με τον Ταμία κάθε έγγραφο εισπράξεως ή πληρωμής. Όταν ο Πρόεδρος
απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και αν κωλύεται και αυτός ο Β’
Αντιπρόεδρος και αν κωλύεται και αυτός το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό θα ορίζει με σχετική
απόφασή του.
Ο Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος επιφορτίζεται με το σύνολο των εκτελεστικών υποχρεώσεων του Συνδέσμου
και των αναγκών των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών του. Επίσης, μπορεί να υπογράφει μαζί με τον
Ταμία, αντί του Προέδρου, κάθε έγγραφο εισπράξεως ή πληρωμής, για διαχειριστικές πράξεις που είναι
συνήθεις και επαναλαμβανόμενες, για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συνδέσμου.
Ο Β’ Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει το συντονισμό της φροντίδας της συγκρότησης των Επιτροπών που αποφάσισε
να συστήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται τη δημιουργία νέων ή την κατάργηση άλλων, καθοδηγεί τις
νεοσύστατες κατά το αρχικό διάστημα λειτουργίας τους και γενικά φροντίζει την απρόσκοπτη εκτέλεση του
έργου τους, υποβοηθώντας τα εκάστοτε οριζόμενα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν τη θεματική
ευθύνη καθεμιάς από αυτές.
Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για τη σύνταξη των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και την τήρηση των βιβλίων που προβλέπονται και των αρχείων του Συνδέσμου. Υπογράφει τα Πρακτικά μαζί
με τον προεδρεύσαντα κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν τα κοινοποιεί σε όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Επίσης, αποτελεί τον τακτικό σύνδεσμο μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητικού
Προσωπικού του Συνδέσμου του οποίου εποπτεύει τις τρέχουσες δραστηριότητες.
Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας, και αν κωλύεται
και αυτός τον αναπληρώνει το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό θα ορίζει με απόφασή του.
Ο Ειδικός Γραμματέας συντονίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο ή, κατόπιν εξουσιοδότησης από αυτόν, με τον
Α’ Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, την επικοινωνιακή δραστηριότητα και προβολή του Συνδέσμου, επιμελείται των
εκδόσεων αυτού και διεκπεραιώνει συγκεκριμένα έργα και δραστηριότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.
Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου κρατάει τα Βιβλία και Στοιχεία και τους λογαριασμούς του Συνδέσμου
και ενεργεί τις τρέχουσες οικονομικές συναλλαγές με τη σύμπραξη του Προέδρου. Τα εντάλματα πληρωμών
και εισπράξεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο (ή τον Α΄ Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο) και τον Ταμία.
Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να τηρεί:
α. Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων ή Βιβλία ανώτερης κατηγορίας
β. Διπλότυπες Αποδείξεις Πληρωμής
γ. Διπλότυπες Αποδείξεις Είσπραξης
δ. Βιβλίο Παγίων Στοιχείων
ε. Ο Ταμίας τηρεί επίσης στο όνομα του Συνδέσμου λογαριασμό σε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα
Τράπεζα ή σε άλλο Ίδρυμα που τυχόν ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, στον οποίο καταθέτει
κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα 1.000 Ευρώ.
στ. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρώνεται από το Γενικό Γραμματέα και τούτου
κωλυομένου ή απόντος από τον Α’ Αντιπρόεδρο.
Ο Πρόεδρος και ο Ταμίας για τις ταμειακές συναλλαγές του Συνδέσμου δύνανται από κοινού να εξουσιοδοτούν
και άλλα πρόσωπα Μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται αρμοδιότητες ή να ανατίθενται καθήκοντα
εποπτείας των Επιτροπών σε όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να διευκολύνεται η προώθηση
του έργου του.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται αρμοδιότητες ή να ανατίθενται καθήκοντα
και σε τρίτους, Μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως δε σε στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες του
Συνδέσμου.
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Άρθρο 9ο
Γενική Συνέλευση

Το Ανώτατο Όργανο του Συνδέσμου είναι η Συνέλευση των Μελών του και συγκαλείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο με ατομική πρόσκληση προς τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο του Μέλους, που θα περιλαμβάνει
το χρόνο και τον τόπο αυτής καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν
από την μέρα της συγκλήσεως, εκτός αν πρόκειται για έκτακτη συνέλευση οπότε η πρόσκληση μπορεί να γίνει
τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την μέρα της συγκλήσεως. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει είτε με
συστημένη επιστολή, είτε με ιδιόχειρη παράδοση, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο που θα αποδεικνύει ότι ο παραλήπτης έλαβε γνώση της προσκλήσεως.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον παρίσταται το ήμισυ (1/2) και πλέον του συνόλου των
ταμειακώς ενημερωμένων Μελών της και αποφασίζει για κάθε θέμα της δικαιοδοσίας της με την απόλυτη
πλειοψηφία των Μελών που είναι παρόντα.
Στη Συνέλευση μετέχουν όλα τα Τακτικά Μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακώς ενήμερα. Μετέχουν ή
αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όπως ορίζεται στο άρθρο 5 IV. του παρόντος Καταστατικού.
Η Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Πειθαρχική Επιτροπή, την Εξελεγκτική Επιτροπή, εγκρίνει
τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό του Συνδέσμου καθώς και την έκθεση ελέγχου που τη συνοδεύει,
διορίζει τους εκκαθαριστές, αποφασίζει, κατά τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό, για την εισδοχή, μετάταξη
ή αποβολή μέλους, εγκρίνει τους Κανονισμούς και την τροποποίηση του Καταστατικού. Ασκεί όλα τα
καθήκοντα που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό και μπορεί να λαμβάνει απόφαση για οποιοδήποτε θέμα
του Συνδέσμου φέρεται ενώπιον της.
Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι περιορίζεται στα Μέλη του Συνδέσμου που έχουν εγγραφεί μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της Γενικής Συνέλευσης που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα
λοιπά όργανα του Συνδέσμου.
Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για ένα μόνο από τα όργανα του Συνδέσμου, δηλαδή είτε
για το Διοικητικό Συμβούλιο είτε για την Πειθαρχική Επιτροπή είτε για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Με επιφύλαξη των διατάξεων αυτού του άρθρου, σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία και δυνατότητα
λήψης απόφασης κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος ΙΙ αυτού του άρθρου, η σύγκληση επαναληπτικής
Γενικής Συνέλευσης γίνεται σε δύο (2) εβδομάδες, χωρίς να απαιτείται νέα ειδοποίηση των Μελών. Η
επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων και
αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσει το ένα όγδοο (1/8) των Τακτικών Μελών, που
είναι ταμειακώς τακτοποιημένα με γραπτή τους αίτηση προς το Δ.Σ., που θα καθορίζει και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Γενική
Συνέλευση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την παραπάνω αίτηση.
Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη του Συνδέσμου, εφ' όσον έχουν
εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι την έναρξή της και πάντως πριν την εγγραφή τους στον
εκλογικό κατάλογο. Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το κλείσιμο του εκλογικού
καταλόγου.
Υποψήφιοι για Μέλη όλων των οργάνων του Συνδέσμου μπορούν να είναι μόνο Εξουσιοδοτημένοι
Αντιπρόσωποι ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών Μελών του Συνδέσμου.
Οι εκλογές για την ανάδειξη όλων των οργάνων του Συνδέσμου γίνονται μετά το τέλος της Τακτικής Γενικής
Συνελεύσεως από τετραμελή Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας τα τρία Μέλη, με ισάριθμους αναπληρωματικούς
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο (ή
Δικηγόρο που ορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο, εφ’ όσον δεν είναι δυνατός ο διορισμός Δικαστικού
Αντιπροσώπου από το Πρωτοδικείο), που διορίζεται με φροντίδα και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως
τέταρτο μέλος της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της.
Ο εκλογικός κατάλογος οριστικοποιείται μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής και συγκεκριμένα εντός
30 λεπτών από την εκλογή της και εφ’ όσον δεν υπάρχουν Μέλη σε αναμονή για την εγγραφή τους στον
εκλογικό κατάλογο. Η οριστικοποίηση (κλείσιμο) του εκλογικού καταλόγου διαπιστώνεται από τον Πρόεδρο
της Εφορευτικής Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ι.

Άρθρο 10ο
Πόροι του Συνδέσμου

Πόρους του Συνδέσμου αποτελούν:
α. Η Εισφορά Εγγραφής των Τακτικών και Εκτάκτων Μελών.
β. Η Ετήσια Συνδρομή των Τακτικών και Εκτάκτων Μελών.
γ. Οι δωρεές και οι εθελοντικές ή έκτακτες εισφορές.
δ. Το καθαρό αποτέλεσμα που απομένει μετά την αφαίρεση δαπανών και εξόδων από τις διάφορες
εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
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ε. Τα έσοδα από τη λοιπή νόμιμη δραστηριότητα του Συνδέσμου συμπεριλαμβανόμενου και του τέλους
διενέργειας διαιτησίας κατά τον σχετικό κανονισμό του Συνδέσμου.
στ. Κάθε άλλο έσοδο που θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ζ. Τα έσοδα από τη συμμετοχή του Συνδέσμου σε Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα, συμβατά με τους
σκοπούς του Συνδέσμου.
ΙΙ. Η αξιοποίηση της περιουσίας του Συνδέσμου δεν μπορεί να γίνει με τη δημιουργία ή ανάμιξη αυτού σε
κερδοσκοπική επιχείρηση.
IΙΙ. Η περιουσία του Συνδέσμου δεν επιτρέπεται να διατίθεται σε σκοπούς διαφορετικούς απ' αυτούς που προβλέπει
το Καταστατικό.
ΙV. Κληροδοσίες, κληρονομιές και δωρεές υπό τρόπον, γίνονται δεκτές μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του Συνδέσμου.
V. Οι Κληρονομιές και κληροδοσίες προς το Σύνδεσμο γίνονται πάντα δεκτές “επ' ωφελεία απογραφής”.
VI. Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές που αφήνονται για την πραγματοποίηση ορισμένου σκοπού αποτελούν
ιδιαίτερο διαχειριστικό κονδύλιο του Συνδέσμου και τα τυχόν έσοδα τούτων μπορούν να διατεθούν
αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους όρους που έθεσε ο δωρητής ή διαθέτης.
VII. Οι δωρεές προς το Σύνδεσμο γίνονται επωνύμως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ι.

Άρθρο 11ο
Έλεγχος Οικονομικής Διαχείρισης Συνδέσμου

Ο Τακτικός Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συνδέσμου, γίνεται από τριμελή (3μελή) Εξελεγκτική
Επιτροπή, που εκλέγει η Γενική Συνέλευση στην Τακτική της συνεδρίαση για την εκλογή του Διοικητικού
Συμβουλίου με διετή θητεία. Μαζί εκλέγονται και δύο Αναπληρωματικά Μέλη, για την περίπτωση κωλύματος
κάποιων Μελών της Επιτροπής. Για την εκλογή των Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθενται μέχρι δύο (2)
σταυροί, άλλως το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο. Σε περίπτωση κοινού εντύπου του ψηφοδελτίου, η ακυρότητα
δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα όργανα που εκλέγει η Γ.Σ.
ΙΙ. Τα Μέλη της Επιτροπής συνέρχονται σε σώμα εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εκλογή τους. Από τα
Τακτικά Μέλη, εκλέγεται ο Πρόεδρός της, που διευθύνει τις συνεδριάσεις της και επιμελείται της σύνταξης της
έκθεσης ελέγχου. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο ισχύουν αναλόγως και για την Εξελεγκτική
Επιτροπή.
ΙΙΙ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει ανελλιπώς την οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου, τόσο
ως προς τη νομιμότητα των πράξεων όσο και ως προς την ορθότητα της διαχείρισης της περιουσίας του
Συνδέσμου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η σχετική έκθεση που συντάσσεται κάθε χρόνο υποβάλλεται για
έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και περιλαμβάνει τα πορίσματα της Επιτροπής για την οικονομική
διαχείριση. Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο περιλαμβάνονται δαπάνες που έγιναν από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ή του Συνδέσμου για τις ανάγκες εκπροσώπησης και προαγωγής των σκοπών του Συνδέσμου.
IV. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο έλεγχος των Βιβλίων
και Στοιχείων του Συνδέσμου μπορεί να γίνεται και από έναν ή δύο (2) ανεξάρτητους ελεγκτές, που εκλέγονται
με την ίδια απόφαση. Οι ελεγκτές αυτοί υποβάλλουν σχετική έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου τους, που
συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικώς στην Ετήσια Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
V. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι απόφοιτοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλης Ανώτατης Οικονομικής
Σχολής ή αναγνωρισμένης Σχολής Λογιστών και επιπλέον να διαθέτουν Άδεια άσκησης επαγγέλματος Α’ τάξης
του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή Ελεγκτική Εταιρεία και να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει
ο νόμος για τον έλεγχο των Ανωνύμων Εταιρειών.

Άρθρο 12ο
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Εξελεγκτικής Επιτροπής - Πειθαρχικής Επιτροπής

Το αξίωμα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, όπως και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της
Πειθαρχικής Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ι.

Άρθρο 13ο
Έννοια και Άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου

Κάθε Μέλος του Συνδέσμου, Τακτικό, Επίτιμο ή Έκτακτο που αντιτίθεται στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του,
ή παρεμβάλλει εμπόδια στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής
Συνέλευσης, ή επιδεικνύει διαγωγή ανάρμοστη και ασυμβίβαστη σε άλλα Μέλη του Συνδέσμου ή στην άσκηση
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του επαγγέλματός του και γενικά διαγωγή που δεν ταιριάζει στην αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του
Συνδέσμου, του κλάδου και των μελών του τιμωρείται πειθαρχικά.
ΙΙ. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης είναι με τη σειρά οι
ακόλουθες:
α. Έγγραφη επίπληξη,
β. Πρόστιμο,
γ. Προσωρινή στέρηση της ιδιότητας του Μέλους του Συνδέσμου,
δ. Οριστική διαγραφή.
ΙΙΙ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Μέλος που διώκεται πειθαρχικά καλείται από την Πειθαρχική Επιτροπή
του παρακάτω άρθρου σε απολογία μέσα σε είκοσι μέρες (20) από την έγγραφη ανακοίνωση σε αυτό της
πειθαρχικής δίωξης. Η μη προσέλευση του πειθαρχικώς διωκομένου Μέλους για απολογία του την ορισμένη
συνεδρίαση της Πειθαρχικής Επιτροπής ή η μη υποβολή έγγραφης απολογίας μέχρι την ίδια μέρα, δεν εμποδίζει
την Πειθαρχική Επιτροπή να εξετάσει την παράβαση και να επιβάλει την ανάλογη ποινή, απουσία του.
IV. Σε περίπτωση μη καταβολής του προστίμου που επιβλήθηκε μέσα σε 60 μέρες από τη γνωστοποίηση της
σχετικής απόφασης, θα επιβάλλεται ως ποινή προσωρινή στέρηση της ιδιότητας του Μέλους του Συνδέσμου
από 10 μέρες μέχρι 1 χρόνο.

Ι.

ΙΙ.

Άρθρο 14ο
Πειθαρχική Επιτροπή

Αρμόδια για την επιβολή των παραπάνω πειθαρχικών ποινών είναι τριμελής (3μελής) Επιτροπή που εκλέγεται
με ισάριθμους Αναπληρωματικούς από τη Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο,
και αποτελείται από άτομα που διακρίνονται για το ήθος τους και την αυστηρή τους προσήλωση στις αρχές της
ειλικρινούς και χρηστής άσκησης του επαγγέλματός τους. Για την εκλογή των Μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής
τίθενται μέχρι δύο (2) σταυροί άλλως το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο. Σε περίπτωση κοινού εντύπου ή
ψηφοδελτίου, η ακυρότητα δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα όργανα που εκλέγει η Γ.Σ.
Για την άρση, μείωση ή αύξηση της ποινής που επιβάλλεται, αποφασίζει η πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση
με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων Μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ι.

ΙΙ.

Άρθρο 15ο
Σύνταξη - Έγκριση Κανονισμών Συνδέσμου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήνει Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας από Μέλη του Συνδέσμου, οι
οποίες λειτουργούν συμβουλευτικά για την υποβοήθηση του έργου του. Μπορεί επίσης να συντάσσει
Κανονισμούς για τις επαγγελματικές σχέσεις των Μελών του που θα περιέχουν γενικούς κανόνες συμπεριφοράς
και δεοντολογίας μεταξύ των Μελών και των Επιχειρήσεων του κλάδου ή των καταναλωτών, ως επίσης
Κανονισμούς που θα αφορούν στην εσωτερική λειτουργία Οργάνων και Επιτροπών.
Η έγκριση των Κανονισμών θα γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κατά τη Γενική Συνέλευση των
Μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16ο
Τροποποίηση Καταστατικού - Διάλυση Συνδέσμου

Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού, καθώς και η διάλυση του Συνδέσμου θα αποφασίζεται από τη Γενική
Συνέλευση των Τακτικών Μελών με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν
περισσότερα από τα μισά Μέλη του Συνδέσμου.

Άρθρο 17ο
Τύχη Περιουσίας του Συνδέσμου

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, η περιουσία του δεν θα μοιρασθεί ανάμεσα στα Μέλη του. Τυχόν ενεργητικό
που θα πλεονάσει μετά την πληρωμή των χρεών του Συνδέσμου και την τακτοποίηση των εν γένει οικονομικών
εκκρεμοτήτων θα περιέρχεται σε κοινωφελή ιδρύματα.

Άρθρο 18ο
Συμπληρωματική Εφαρμογή Διατάξεων

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ρητά από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις των Νόμων.
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Άρθρο 19ο
Τήρηση Βιβλίων

Πέραν των Βιβλίων και Στοιχείων που προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ο Σύνδεσμος είναι υποχρεωμένος να
τηρεί και τα βιβλία που ο Νόμος ορίζει. Όπου στο παρόν Καταστατικό αναφέρεται η τήρηση Βιβλίων, εννοείται και η
τήρηση με ηλεκτρονικό τρόπο.
Το παρόν αποτελεί το καταστατικό του σωματείου, το οποίο εγκρίθηκε δυνάμει
της υπ΄ αριθμ. 1329/ 1995 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και
καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμ. 19949 στο βιβλίο Σωματείων, τροποποιήθηκε
με τις υπ΄ αριθμ. 9/26-6-2000 και 11/26-5-2001 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι δε
τροποποιήσεις εγκρίθηκαν δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 8222/ 2001 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπ’ αριθμ. 14/1-7-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η δε
τροποποίηση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 6910/ 2002 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
τροποποιήθηκε εκ νέου με την από 2-6-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η δε
τροποποίηση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 7351/ 2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
τροποποιήθηκε εκ νέου με την από 27-6-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η δε
τροποποίηση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 701/ 2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
τροποποιήθηκε εκ νέου με την από 28-5-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η δε
τροποποίηση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 211/ 2013 Διαταγής του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών, και τέλος
τροποποιήθηκε εκ νέου με την από 28-5-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η δε
τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 137/ 2016 Διαταγής του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών.

Αθήνα 10-8-2015
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης
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