
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥ-
ΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
Επωνυµία- Έδρα – Σκοπός – Μέσα ανάπτυξης 

  

 ΆΡΘΡΟ 1-ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ: 

 1. Ιδρύεται για αόριστο χρόνο Σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

µε την επωνυµία «  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗ-

ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ » (εφεξής 

χάριν συντοµίας « Σύνδεσµος » και το διακριτικό τίτλο Σ.Ε.Ο.Σ.Ε.Π.Ε. και στα 

αγγλ ικά «He l l en i c P ro f ess iona l Aud iov i sua l Assoc ia t i on O f 

Commerce» (HPAAC). 

 2. Ως έδρα του Συνδέσµου ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων, οδός Καποδιστρί-

ου αριθµός 12. Η διεύθυνση της έδρας του Συνδέσµου µπορεί να αλλάξει µε 

απλή απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου που θα επικυρώ-

νεται από την επόµενη Γενική Συνέλευση. Επίσης, µε απόφαση του Διοικητι-

κού του Συµβουλίου δύναται να ιδρύει παραρτήµατα, γραφεία ή υπηρεσίες του 

Συνδέσµου και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και στο Εξωτερικό.  

 3. Σφραγίδα: Η σφραγίδα του Συνδέσµου που θα περιλαµβάνει την επω-

νυµία ή/και τον διακριτικό τίτλο αυτής (είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά) και 

το τυχόν σήµα της – έµβληµά της όπως κατά καιρούς θα αποφασίζεται από το 

Διοικητικό Συµβούλιο.  
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 ΆΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ: 

 1. Οι σκοποί του Συνδέσµου είναι αποκλειστικά µη κερδοσκοπικοί και 
αποβλέπουν στην εν γένει διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συµφερόντων 
των µελών αυτού και ιδιαίτερα του κλάδου των µε οιαδήποτε ιδιότητα εµπόρων 
στον τοµέα των επαγγελµατικών οπτικοακουστικών συστηµάτων και συναφών 
προϊόντων στην Ελληνική Επικράτεια, στην ανάπτυξη και την υποστήριξη του 
κλάδου καθώς και την προώθηση θεµάτων οικονοµικού, κοινωνικού, τουριστι-
κού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που είναι συναφή µε αυτόν, επηρεάζονται 
ή και εξαρτώνται από αυτόν. 

 2. Ειδικότεροι σκοποί του Συνδέσµου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφερόµενοι, είναι οι παρακάτω:  

 2.1 Να προάγει, ενθαρρύνει, αναπτύσσει, συντονίζει και προστατεύει τα 

συµφέροντα των επιχειρήσεων - µελών του αλλά και των επιχειρήσεων του εν 

γένει κλάδου των επαγγελµατικών οπτικοακουστικών συστηµάτων και συναφών 

προϊόντων, µε στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων και οικονοµικά υγειών δικτύων 
πώλησης, συντήρησης και επισκευής οπτικοακουστικών συστηµάτων και συ-
ναφών προϊόντων σε όλη την Ελλάδα. 

 2.2. Να συνενώνει τα µέλη του σε µία ενιαία οργάνωση για κοινή µελέτη, 
ενέργεια και αντιµετώπιση, κάθε είδους επαγγελµατικού προβλήµατος, για 
υποστήριξη, προστασία και προαγωγή κάθε είδους επαγγελµατικού αιτήµατος 
και για κατοχύρωση κάθε επαγγελµατικού (µη κερδοσκοπικού) συµφέροντος. 

 

 2.3 Να υποστηρίζει την ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας και αλληλεγγυ-

́ης µεταξύ των µελών του και να προωθεί την συνεργασία µεταξύ αυτών.  

 2.4 Να προωθεί τη συνεργασία µεταξύ των µελών του µε Σωµατεία, Φο-

ρείς, Συνδέσµους, Οργανισµούς, Αρχές, εργαστήρια κλπ µε παρεµφερείς σκο-

πούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
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 2.5 Να υποστηρίζει µέσα από συγκεκριµένες δράσεις και ενέργειες την 

καινοτοµία και εξωστρέφεια του κλάδου.  

 2.6 Να υποβάλλει εξειδικευµένα επιχειρηµατικά σχέδια και προτάσεις σε 

κυβερνητικές υπηρεσίες και όργανα, σε φορείς, σε Ανεξάρτητες Αρχές, σε Ευ-

ρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισµούς και Ενώσεις προκειµένου να επιτευχθεί η 

ανάπτυξη των µελών του και η εν γένει ανάπτυξη του κλάδου των επαγγελµατι-

κών οπτικοακουστικών συστηµάτων στην Ελλάδα, καθώς και της σχετιζόµενης 

µε αυτά πολιτιστικής κληρονοµιάς (οπτικοακουστική κληρονοµιά).  

 2.7 Να συµβάλλει στην πολιτιστική πρόοδο και εξέλιξη µέσω της προώ-
θησης και του εκσυγχρονισµού των επαγγελµατικών οπτικοακουστικών συστη-
µάτων και των συναφών µε τον κλάδο προϊόντων. 

 2.8 Να φροντίζει για την στενή παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλι-
ξης των οπτικοακουστικών συστηµάτων και συναφών προϊόντων καθώς και για 
την προώθηση αυτής στα µέλη του και στο καταναλωτικό κοινό, προς τον σκο-
πό της ενηµέρωσής τους. 

 2.9 Να συµβάλλει στην προστασία των µελών του, των πελατών και προ-

µηθευτών των µελών του και του κλάδου γενικότερα, καθώς και του καταναλω-

τικού κοινού ευρύτερα προάγοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρε-

χόµενων προϊόντων και να συνεργάζεται µε άλλα Σωµατεία, Φορείς, Ενώσεις, 

Οργανισµούς κλπ µε παρεµφερείς σκοπούς.  

 2.10 Να προωθεί την εξοικείωση του καταναλωτικού κοινού στην πρόοδο 
και την εξέλιξη των οπτικοακουστικών συστηµάτων και συγχρόνως ενηµερώνει 
για  την πορεία της εθνικής και ευρωπαϊκής συναφούς αγοράς όπως και  για 
την συµβολή αυτών στην πολιτιστική και κοινωνική πρόοδο. 

 2.11 Να συµµετέχει σε διεθνείς Ενώσεις ή Οργανισµούς που επιδιώκουν 

παρεµφερείς σκοπούς, καθώς και να συµµετέχει σε εθνικές ή διεθνείς επιτρο-

πές, συµβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που έχουν σχέση µε 

τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσµος (π.χ. εκθέσεις, τύπος, συνέδρια κλπ) 

και να εκπροσωπεί τον κλάδο σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές.  
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 2.12 Να παρακολουθεί τις πολιτικές για τον κλάδο και να µετέχει σε 
διαβουλεύσεις µεταξύ των επιχειρήσεων-µελών του και της Πολιτείας, προς τον 
σκοπό της προώθηση των κοινών τους συµφερόντων αλλά και την ανάδειξη των 
προβληµάτων των µελών του για την ορθολογικότερη αντιµετώπισή τους. 

 2.13 Να µπορεί να προβαίνει εν γένει σε οποιαδήποτε ενέργεια και εκδη-

́λωση που µπορεί να συντελέσει στην ενηµέρωση των µελών του και του κλά-

δου, στην σύσφιξη των σχέσεών τους και στην προαγωγή των καταστατικών 

σκοπών του Συνδέσµου. 

 2.14 Οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα του ανατίθεται µε νοµοθετική ή/
και κανονιστική διάταξη. 

 ΑΡΘΡΟ 3- ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ: 

  1. Ο Σύνδεσµος έχει το δικαίωµα να ενεργεί και πραγµατοποιεί όλες τις 
νόµιµες δραστηριότητες και να µετέρχεται των νοµίµων µέσων, που κρίνονται 
αναγκαία για την αρµόζουσα και επιτυχή υλοποίηση των αναφερόµενων στο 
προηγούµενο άρθρο σκοπών για τους οποίους ιδρύθηκε και λειτουργεί, σε 
συµφωνία µε το παρόν καταστατικό και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία 

για µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς. 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. Όλως ενδεικτικώς αναφέρονται ως µέσα επίτευξης: 

 

 1.1 Να οργανώνει ή/και να συµµετέχει σε εκπαιδευτικά και επιµορφωτι-

κά σεµινάρια, συνέδρια και εκθέσεις, για  την αναβάθµιση των τεχνικών γνω-

́σεων των µελών του σχετικά µε την ορθολογική λειτουργία, εφαρµογή και δια-

χείριση των οπτικοακουστικών συστηµάτων και την εναρµόνισή τους µε τις τε-
χνολογικές εξελίξεις του κλάδου. 
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 1.2 Να οργανώνει προγράµµατα επιχειρηµατικών συναντήσεων Ελλήνων 
και ξένων επιχειρηµατιών –παροτρύνοντας τις επιχειρήσεις- µέλη του να εισέλ-
θουν στους χώρους της σύγχρονης νέας τεχνολογίας στον τοµέα των επαγγελ-
µατικών οπτικοακουστικών συστηµάτων και συναφών προϊόντων. 

 1.3. Να παρακολουθεί, να συµµετέχει ή/και να εκπονεί έρευνες και µε-

λέτες θεµάτων που αφορούν στον κλάδο σε επίπεδο τεχνικό, οικονοµικό, κοι-

νωνικό, επιστηµονικό, νοµικό, εκπαιδευτικό ή άλλο και να ενηµερώνει τα µέλη 

του σχετικά.  

 1.4. Να συστήνει ή/και να συµµετέχει σε επιτροπές – συµβουλευτικά όρ-

γανα, να εκδίδει περιοδικά, να διαθέτει ηλεκτρονική σελίδα, να συµµετέχει σε 

εκπαιδευτικά ή άλλα κοινοτικά και εθνικά προγράµµατα κλπ. 

 1.5. Να παρίσταται ενώπιον Κυβερνητικών Υπηρεσιών και Οργάνων, Φο-

ρέων, Ανεξάρτητων Αρχών καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή/και αρµο-

́διας Αρχής για την προώθηση και προάσπιση των συµφερόντων του κλάδου 

και την αντιµετώπιση προβληµάτων καθώς και για τη θέσπιση του κατάλληλου 

νοµικού πλαισίου για την ανάπτυξη του κλάδου. 

 1.6 Να συµµετέχει σε Ευρωπαϊκά, Εθνικά και άλλα προγράµµατα συµ-

βατά µε τους σκοπούς του Συνδέσµου.  

 ΆΡΘΡΟ 4- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: 

 Ο Σύνδεσµος δε λειτουργεί για το οικονοµικό όφελος των µελών του. Δεν 
επιτρέπεται η απόδοση ή η χρησιµοποίηση µε οποιονδήποτε τρόπο των εσόδων 
του Συνδέσµου για προσωπικό όφελος οποιουδήποτε µέλους. Δεν επιτρέπεται 
οι δραστηριότητες του Συνδέσµου να γίνονται µε σκοπό την ατοµική εξυπηρέ-
τηση και παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών προς οποιοδήποτε µέλος. 

	 5



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ  

Μέλη – Εγγραφή – Ποινές – Διαγραφή – Δικαιώµατα Μελών Εισφορά Εγ-

γραφής και Ετήσια Συνδροµή  

 ΑΡΘΡΟ 5-ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ: 

 1. Ο Σύνδεσµος αποτελείται από Τακτικά, Μη-Τακτικά και Επίτιµα µέλη. 

 2. Τακτικό Μέλος: α) είναι είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ασκεί 

επιχειρηµατική δραστηριότητα ή νοµικό πρόσωπο, που εδρεύει στην Ελλάδα, 
το οποίο φέρει τουλάχιστον µία από τις ιδιότητες του εµπόρου, κατασκευαστή, 
διανοµέα, µεταπωλητή, εµπορικού αντιπροσώπου επαγγελµατικών οπτικοα-
κουστικών συστηµάτων και λοιπών συναφών προϊόντων και αποδέχεται τους 

σκοπούς και το καταστατικό του Συνδέσµου. Άπαντες οι ανωτέρω µπορούν να 

γίνουν µη τακτικά µέλη, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τα τακτικά 

µέλη, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Περαιτέρω, 

θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: β) να έχουν 

έδρα στην Ελλάδα, γ) να λειτουργούν νοµίµως για µία τουλάχιστον εταιρική 

χρήση, πριν από την εγγραφή τους, δ) να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλά-

χιστον 100.000€ µε οιαδήποτε ιδιότητα εκ τις αναφερόµενες στην προηγούµε-
νη παράγραφο, στο εµπόριο επαγγελµατικών οπτικοακουστικών συστηµάτων 

και συναφών προϊόντων. Σε περίπτωση που το µέλος δεν πληροί τη συγκεκρι-

µένη προϋπόθεση για δύο συνεχή έτη αλλάζει κατηγορία µέλους µε απόφαση 

του Δ.Σ. κατά τα οριζόµενα στο παρόν καταστατικό. Η συνδροµή της εν λόγω 

προϋπόθεσης, ήτοι του ετήσιου κύκλου εργασιών τουλάχιστον 100.000€, απο-
δεικνύεται µε υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης του υποψήφιου µέλους, η 

οποία συνυπογράφεται από λογιστή, ε) έχουν δικαίωµα δικαιοπραξίας, στ) να 

µην έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, να µην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγί-
ανσης και να µην τελούν υπό εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, κατα-
στάσεις οι οποίες αποδεικνύονται µε την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλω-
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σης, ζ) να µην έχουν καταδικαστεί τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόµιµοι εκπρόσω-
ποι των νοµικών προσώπων για σοβαρά αδικήµατα κατά της ιδιοκτησίας και 
περιουσίας, όπως ενδεικτικά κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, για σοβαρά 
αδικήµατα σχετικά µε το νόµισµα, όπως ενδεικτικά πλαστογραφία, παραχάρα-
ξη, για το αδίκηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότη-
τες (ξέπλυµα χρήµατος), της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση κατ’ άρθρο 
2 απόφασης 2008/841ΔΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, η δε 
συνδροµή της εν λόγω προϋπόθεσης αποδεικνύεται µε την προσκόµιση σχετι-

κής υπεύθυνης δήλωσης του µέλους, η) να διαθέτουν τουλάχιστον Επαγγελµα-

τική Ηθική. Ενδεικτικά αναφέρεται: Να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας του 

κλάδου καθώς και τους τυχόν κανόνες που συντάσσει ο Σύνδεσµος, να απο-

λαµβάνουν αναγνωρισµένο κύρους και υψηλή αναγνωσιµότητα ως προς την 

ποιότητα των προσφερόµενων από αυτά προϊόντων από το πελατολόγιό τους και 

εν γένει να τηρούν τους νόµους και την ηθική που αφορούν στην επαγγελµατι-

κή τους ιδιότητα.  

 3. Μη-Τακτικό/Μέλος µπορούν να γίνουν οιαδήποτε νοµικά ή φυσικά 

πρόσωπα ασκούντα όµως επιχειρηµατική δραστηριότητα, που δραστηριο-

ποιούνται στον χώρο του εµπορίου των επαγγελµατικών οπτικοακουστικών συ-
στηµάτων και συναφών προϊόντων, τα οποία αν και δεν πληρούν την προϋπό-

θεση της παραγράφου 2 εδάφιο γ’  του παρόντος άρθρου, παρόλα αυτά τηρούν 

τις αρχές που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο και αποδέχονται τους σκο-

πούς του Συνδέσµου και το καταστατικό αυτού εν γένει. Τέλος δύνανται κατά 

την ίδρυση του Συνδέσµου να υπάρξουν και ιδρυτικά µη τακτικά µέλη.  

 4.Επίτιµο Μέλος µπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

είτε είναι µέλος είτε όχι του Συνδέσµου, προσωρινά ή µόνιµα, το οποίο προσέ-

φερε εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύνδεσµο ή παρουσίασε εξέχουσα δράση για 

την επίτευξη σκοπών ίδιων ή συναφών µε αυτούς του παρόντος καταστατικού, 

όπως εκάστοτε ισχύει. Επίτιµο µέλος µπορεί να γίνει και τακτικό µέλος του 

Συνδέσµου, χωρίς αυτό να χάνει τα δικαιώµατά του εκ της ιδιότητάς του ως τα-

κτικού µέλους. Τα επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται µε απόφαση του Διοικητικού 

Συµβουλίου κατά πλειοψηφία και εγκρίνονται από την επόµενη Γενική Συνε-
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́λευση (τακτική ή έκτακτη). Τα επίτιµα µέλη εξαιρούνται όλων των τακτικών και 

εκτάκτων εισφορών και έχουν τα ίδια δικαιώµατα αναλόγως µε την κατηγορία 

των µελών στην οποία ανήκουν (τακτικά ή µη).  

 5. Τα υποψήφια µέλη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως προϋπόθεση για 

τη συµµετοχή τους στο Σύνδεσµο την προσκόµιση των ειδικά αναφερόµενων 

στα εδάφια δ’, στ’ και ζ’ της ιδίας παραγράφου, δηλώσεων, προκειµένου να 
κριθεί η συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος. Το 
περιεχόµενο των δηλώσεων θα είναι προκαθορισµένο από τον Σύνδεσµο και θα 
διατίθεται στα υποψήφια µέλη. 

 6. Όπου αναφέρεται στο παρόν ο όρος Μέλη νοούνται όλα τα µέλη, ήτοι 

τακτικά, µη τακτικά, επίτιµα, άλλως ο όρος µέλη θα εξειδικεύεται.  

 ΆΡΘΡΟ 6-ΕΓΓΡΑΦΗ: 

 1. Για την εγγραφή µέλους ως τακτικού ή µη τακτικού, απαιτείται η υπο-

βολή σχετικής αίτησης προς το Διοικητικό Συµβούλιο και στην οποία θα περι-

λαµβάνεται υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του Καταστατικού και θα συνοδεύεται 

από τα στοιχεία του άρθρου 5 παράγραφος 2 εδάφια δ’, στ’, ζ’. 

 2. Η εγγραφή των µελών γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικη-

τικού Συµβουλίου. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνε-

ται µε µυστική ή φανερή ψηφοφορία των µελών του κατά την απόλυτη κρίση 

τους µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του. Βασικό κριτήριο για την λήψη της 

σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. αποτελεί η προαγωγή των σκοπών και της εικό-

νας του Συνδέσµου από τον υποψήφιο καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσε-

ων του άρθρου 5 ανωτέρω. 

  3. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο υποψήφιος µπορεί να προ-

σφύγει στην αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου, η οποία απο-
φαίνεται σχετικά µε πλειοψηφία των 3/5 των νοµίµως παρισταµένων µελών. 
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 4. Σε κάθε περίπτωση η ιδιότητα του µέλους (τακτικού ή µη) αποκτάται 

κατά την εγγραφή του µε την καταβολή εντός το αργότερο 10 ηµερών από την 

αποδοχή της αίτησής του, της πρώτης ετήσιας συνδροµής ή/και τυχόν κάθε 

άλλης έκτακτης εισφοράς που έχει επιβληθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέ-

λευσης κατά το χρονικό εκείνο σηµείο.  

 4. Τα µέλη του Συνδέσµου (τακτικά και µη) δύνανται να ασκήσουν τα δι-
καιώµατα που τους παρέχονται από το παρόν καταστατικά µόνο εφόσον είναι 
ταµειακά ενήµερα τόσο σχετικά µε την καταβολή της ετήσιας συνδροµής, όσο 
και παρελθουσών εκκρεµών συνδροµών. 

 ΆΡΘΡΟ 7-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ: 

 1. Τα Τακτικά και τα Επίτιµα Τακτικά Μέλη του Συνδέσµου, έχουν το 

δικαίωµα να συµµετέχουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης εφόσον είναι 

ταµειακά ενήµερα στο σύνολο των συνδροµών και εκτάκτων εισφορών για το 

χρονικό διάστηµα πριν από τη διενέργεια έκαστης Γενικής Συνέλευσης, να ψη-

φίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα Όργανα του Συνδέσµου. 

 2. Τα Μη-Τακτικά Μέλη και τα Επίτιµα Μη -Τακτικά Μέλη έχουν το δι-

καίωµα να συµµετέχουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης εφόσον είναι 

ταµειακά ενήµερα στο σύνολο των συνδροµών και εκτάκτων εισφορών για το 

χρονικό διάστηµα πριν από τη διενέργεια έκαστης Γενικής Συνέλευσης, όπου 

δύνανται να εκφράζουν τη γνώµη τους χωρίς να έχουν δικαίωµα ψήφου και 

δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισµό της απαρτίας. Εξαιρετικώς, ασκούν το 

δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ήτοι συµµετέχουν στις αρχαιρεσίες για 

τα Όργανα του Συνδέσµου, στα οποία συµµετέχουν µη τακτικά µέλη και δη 

στο Διοικητικό Συµβούλιο, καταλαµβάνοντας έως δύο θέσεις πάντοτε υπό την 

ιδιότητα του απλού µέλους του Δ.Σ. και στην Ελεγκτική Επιτροπή. 

 3. Επίτιµο Μέλος µπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσω-
πο είτε είναι µέλος είτε όχι του Σωµατείου, προσωρινά ή µόνιµα, το οποίο προ-
σέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύνδεσµο ή παρουσίασε εξέχουσα δράση για 
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την επίτευξη σκοπών ίδιων ή συναφών µε αυτούς του παρόντος καταστατικού, 
όπως εκάστοτε ισχύει. Επίτιµο µέλος µπορεί να γίνει και τακτικό µέλος του 
Σωµατείου, χωρίς αυτό να χάνει τα δικαιώµατά του εκ της ιδιότητάς του ως τα-
κτικού µέλους. Τα επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται µε απόφαση του Διοικητικού 
Συµβουλίου κατά πλειοψηφία και εγκρίνονται από την επόµενη Γενική Συνέ-
λευση (τακτική ή έκτακτη). Τα επίτιµα µέλη εξαιρούνται όλων των τακτικών και 
εκτάκτων εισφορών και έχουν τα ίδια δικαιώµατα ανάλογα µε την κατηγορία 
των µελών στην οποία ανήκουν (τακτικά και µη). 

  4. Τα µέλη (τακτικά και µη, και επίτιµα) έχουν την υποχρέωση να κατα-

βάλουν τις ετήσιες τακτικές συνδροµές,  το αργότερο εντός των πρώτων 3 µηνών 

κάθε έτους, εκτός αν αποφασίζει διαφορετικά το Διοικητικό Συµβούλιο του 

Συνδέσµου. Επίσης υποχρεούνται να καταβάλουν και τις τυχόν έκτακτες ει-

σφορές που θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο, µέσα στο χρόνο 

που θα οριστεί για τη σχετική καταβολή τους. 

 4. Όλα τα Μέλη του Συνδέσµου έχουν ως άνω καθήκον να εργάζονται για 

την ευόδωση των σκοπών του και να συµµετέχουν στα Όργανα αυτού υπό του 

όρους του παρόντος Καταστατικού χωρίς αµοιβή ή αποζηµίωση και δικαιούνται 

να απαιτούν την τήρηση του Καταστατικού από τα υπόλοιπα µέλη. Δύναται πά-

ντως να καταβάλλεται αµοιβή σε µέλη του ή/και σε µη µέλη του που προ-

σλαµβάνονται από το Σύνδεσµο κατόπιν επιλογής από το Διοικητικό Συµβούλιο 

που παρέχουν υπηρεσίες στο Σύνδεσµο (λ.χ. διοικητικές, οργανωτικές, λει-

τουργικές κλπ) ή/και συµβουλευτικές σε εξειδικευµένα ζητήµατα όπως τεχνι-

κά, διοικητικά, λογιστικά, νοµικά και εν γένει επιστηµονικά µε σκοπό την ορ-

γάνωση, τη λειτουργία ή/και την προάσπιση των συµφερόντων του Συνδέσµου, 

την ευόδωση των διαδικασιών και των στόχων του καθώς και τη συµµετοχή 

τους για λογαριασµό του Σωµατείου σε Επιτροπές, στην εκπόνηση Μελετών και 

Ερευνών, σε συνέδρια κλπ. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει τα σχετικά µε 

την καταβολή τυχόν αµοιβής κατά τα ανωτέρω. Δύναται επίσης να αποφασίζει 

για την κάλυψη τυχόν εξόδων. Όλα τα µέλη του Συνδέσµου υποχρεούνται, κα-

τά τη συµµετοχή τους στα καταστατικά όργανα καθώς και σε όλες τις δραστη-

ριότητες του Συνδέσµου, να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες και περιορι-
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σµούς που πηγάζουν από το παρόν Καταστατικό και το νόµο καθώς και ειδικώς 

από το Δίκαιο του Ελεύθερου καθώς και του Αθέµιτου Ανταγωνισµού και να 

απέχουν από κάθε δραστηριότητα που θα µπορούσε να εκθέσει το Σύνδεσµο σε 

κίνδυνο δίωξης για παράβαση της νοµοθεσίας.  

 5. Όλα τα µέλη του Συνδέσµου δύνανται να συµµετέχουν σε άλλα Σωµα-

τεία ή Ενώσεις υπό την προϋπόθεση ότι οι σκοποί και τα µέσα επίτευξης των 

άλλων φορέων δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους σκοπούς του παρόντος Συνδέ-

σµου.  

 6. Τα νοµικά πρόσωπα – Μέλη του Συνδέσµου εκπροσωπούνται σε 

οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική µε το Σύνδεσµο και συµµετέχουν στα Όρ-

γανά του από ένα και µόνον συγκεκριµένο άτοµο- φυσικό πρόσωπο που έχουν 

προς τούτο ορίσει µε έγγραφη δήλωσή τους προς το Σύνδεσµο, έχοντας ικανό-

τητα αντιπροσώπευσης του νοµικού προσώπου-µέλους σύµφωνα µε το κατα-
στατικό αυτού (ήτοι ενδεικτικά νόµιµος εκπρόσωπος, διαχειριστής ή επιχειρη-
µατίας σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης) ή ειδική εξουσιοδοτική πράξη από 

τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του Εκ-

προσώπου αυτός µπορεί να αναπληρωθεί προσωρινά από οποιονδήποτε τρίτο 

(µέλος ή µη µέλος του Συνδέσµου) µε ειδική εξουσιοδότηση που θα παρέχεται 

είτε από τον ίδιο τον Εκπρόσωπο του Μέλους είτε από το ίδιο το Μέλος δια µέ-

σου του νοµίµου εκπροσώπου του (ή έτερου προσώπου που το εκπροσωπεί), η 

οποία πρέπει να έχει δοθεί σε προγενέστερο της ψηφοφορίας χρόνο που πά-
ντως δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις µήνες. 

 7. Το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. του Συνδέσµου έχουν το δικαίωµα σε οποιοδήποτε 

χρονικό σηµείο να προβάλλουν αιτιολογηµένες αντιρρήσεις ως προς τον Εκ-

πρόσωπο ορισµένου Μέλους και να αιτείται από το Μέλος την αντικατάστασή 

του. Σε περίπτωση που το Μέλος αρνηθεί τότε η Διοίκηση του Σωµατείου δι-

καιούται να παύσει προσωρινά την συµµετοχή ή να διαγράψει το µέλος. 

  8. Διευκρινίζεται ότι όπου στον παρόν καταστατικό αναφέρεται η υποχρε-

́ωση ένα Μέλος να είναι ταµειακώς ενηµερωµένο (ενδεικτικά και όχι περιορι-

στικά για την συµµετοχή στην Γ.Σ ή για την θέση του ως υποψηφίου) τούτο 
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αναφέρεται στην καταβολή της εκάστοτε ετήσιας συνδροµής του και των τυχόν 

έκτακτων εισφορών και ουχί σε τυχόν λοιπές υποχρεώσεις τους προς το Σύνδε-

σµο, οι οποίες επιφέρουν µόνον τις συνέπειες που το καταστατικό ή τυχόν ειδι-

κότερες συµφωνίες ορίζουν.  

 ΆΡΘΡΟ 8- ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ -ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ: 

  1. Γενικά το Διοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου δύναται µε απόφαση 

των 2/3 των µελών του να διαγράψει όσα µέλη: 

 α) καθυστερούν αναιτιολόγητα την καταβολή της ετήσιας συνδροµής τους 

ή των εκτάκτων εισφορών πέρα από τις προθεσµίες που τέθηκαν και κατόπιν 

σχετικής ενηµέρωσής τους προς καταβολή τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από την 

διαγραφή τους. Η ενηµέρωση µπορεί να γίνει και µε e-mail στα στοιχεία του 

Εκπροσώπου του Μέλους. 

 β) παραβιάζουν τους όρους του παρόντα Κανονισµού, 

 γ) έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή εκκαθάριση ή σε παύση πληρωµών 

 δ) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στο Σύνδεσµο είτε ως 

τακτικά είτε ως µη τακτικά µέλη, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5§2εδαφ.  

δ, και στ)  για οποιονδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο ή αιτία το Διοικητικό Συµβου-

́λιο κρίνει κατόπιν ειδικής αιτιολογηµένης απόφασής του. 

 Σε περίπτωση τυχόν διαγραφής µέλους, καµία εκ των καταβεβληµένων 

εισφορών (τακτικών ή/και εκτάκτων) δεν επιστρέφονται. 

 2. Το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται αντί για τη διαγραφή του µέλους να 

αποφασίσει την προσωρινή αναστολή της ιδιότητάς του µέχρι και ένα έτος και 

κατόπιν επαναφορά στη ιδιότητα του µέλους ή διαγραφή ή την αλλαγή ιδιότη-

τας µέλους (π.χ. από τακτικό σε µη τακτικό ή αντίστροφα) εφόσον πληρούνται 

οι σχετικοί όροι. 

 3. Επίσης, κάθε Μέλος του οποίου η δραστηριότητα είναι ενάντια στους 

σκοπούς του Συνδέσµου ή που παραβιάζει τον παρόντα Κανονισµό ή που 
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εµποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων Διοίκησης του Συνδέσµου, 

διώκεται πειθαρχικά και του επιβάλλεται µε απόφαση των 2/3 των µελών του 

Δ.Σ ποινή ανάλογη µε τη βαρύτητα της πράξης του, ήτοι: α) έγγραφη επίπληξη 

για το παράπτωµα στο οποίο υπέπεσε β) αναστολή ιδιότητας µέλους µέχρι και 

ένα έτος και κατόπιν εφόσον συνεχίζεται το παράπτωµα διαγραφή, άλλως επα-

ναφορά στην ιδιότητα του µέλους γ) διαγραφή από το Σύνδεσµο κατά τα προ-

βλεπόµενα στην παράγραφο 1 ανωτέρω.  

  4. Μετά την γνωστοποίηση της διαγραφής του ή της ως άνω πειθαρχικής 

δίωξής του (µε e-mail) το µέλος δύναται να προβάλλει ένσταση στην επόµενη 

Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) η οποία και αποφαίνεται τελεσίδικα περί 

της διαγραφής ή όχι του µέλους και γνωστοποιεί την απόφασή της στο µέλος 

(µε e- mail). Στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα µέχρι την απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης δεν δύναται να ασκήσει τα δικαιώµατά τους ως µέλους του Συνδέ-

σµου ακόµη και αν το µέλος είναι ταµειακά ενήµερο. 

  5. Σε κάθε περίπτωση το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο του Συνδέσµου 

οφείλει όπως καλέσει εγγράφως το Μέλος προ (10) τουλάχιστον εργασίµων 

ηµερών πριν από την ορισθείσα ηµέρα συνεδρίασης. Κάθε µέλος στο οποίο 

αφορά το προτεινόµενο πειθαρχικό µέτρο δικαιούται να υποβάλλει εγγράφως ή 

να παρίσταται αυτοπροσώπως, ενώπιον του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου 

του Σωµατείου, προκειµένου να εκθέσει προφορικά τις απόψεις του. Παρίστα-

νται δε στη σχετική διαδικασία είτε δια του νοµίµου εκπροσώπου τους, είτε δια 

του Εκπροσώπου του Μέλους. Σε κάθε περίπτωση το εκάστοτε Όργανο αποφα-

σίζει κατά την ελεύθερη και απόλυτη κρίση και βούλησή του.  

  6. Τα Μέλη έχουν δικαίωµα να αποχωρήσουν από το Σύνδεσµο µε απλή 

έγγραφη γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συµβούλιο, τουλάχιστον τρεις µήνες 

πριν τη λήξη του λογιστικού έτους. Σε περίπτωση αποχώρησης οποιαδήποτε 

καταβολή έχει γίνει προς το Σωµατείο δεν επιστρέφεται. Επίσης τα µέλη χάνουν 

την ιδιότητά τους αυτοµάτως εφόσον δεν καταβάλουν την συνδροµή τους για 

τουλάχιστον 2 συνεχόµενα έτη.  
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  7. Επανεγγραφή του µέλους είναι δυνατή κατόπιν έγγραφης αίτησής του 

εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι διαγραφής του και πληροί τις προϋποθε-

́σεις του άρθρου 5 ανωτέρω δυνάµει σχετικής απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

(µε απλή πλειοψηφία).  

 ΆΡΘΡΟ 9 - ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 

  1. Όλα τα Μέλη του Συνδέσµου υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας 
συνδροµής, καθώς και τυχόν έκτακτων συνδροµών. 

 2. Οι ετήσιες συνδροµές κάθε κατηγορίας Μελών του Συνδέσµου, θα κα-
θορίζονται µε εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία θα κα-
θορίζει το ύψος και τον χρόνο καταβολής τους. Η πρώτη ετήσια συνδροµή θα 
καθοριστεί από το πρώτο Δ.Σ. που θα εκλεγεί από την πρώτη τακτική Γ.Σ. µετά 
την νοµιµοποίηση του Συνδέσµου και την εγγραφή του στα βιβλία του αρµό-
διου Πρωτοδικείου, την οποία θα καταβάλλουν όλα τα µέλη ιδρυτικά και µη. 

 3. Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατόν να 
αυξοµειώνονται τα ποσά ετήσιας συνδροµής των Μελών, η απόφαση αυτή όµως 
του Διοικητικού Συµβουλίου πρέπει να τεθεί στην αµέσως επόµενη Γενική Συ-
νέλευση για έγκριση. 

 4. Το Δ.Σ. µπορεί να επιβάλλει έκτακτες συνδροµές ή επιβαρύνσεις ή 
άλλες καταβολές, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, εφόσον κρίνει αυτό ανα-
γκαίο για την αντιµετώπιση τρεχουσών ή εκτάκτων δαπανών λειτουργίας του 
Συνδέσµου, η δε απόφασή του τελεί υπό την έγκριση της αµέσως επόµενης 
Γ.Σ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ  

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 10- ΟΡΓΑΝΑ: 

 Όργανα Διοίκησης του Συνδέσµου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικη-

τικό Συµβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή. Όλα τα όργανα του σωµατείου 

αποτελούνται από Μέλη αυτού κατά τα προβλεπόµενα στο παρόν Καταστατικό.  
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 ΑΡΘΡΟ 11 - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: 

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσµου και απο-

φασίζει για κάθε θέµα που δεν έχει ανατεθεί από το νόµο ή το παρόν καταστα-

τικό σε άλλα όργανα ή/και που έχει ανατεθεί από τον νόµο και το παρόν κατα-

στατικό στην αποκλειστική αρµοδιότητά της.  

 2. Αποκλειστική αρµοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει: α) να εκλέγει τα 

µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητι-

κού Συµβουλίου, β) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισµού και 

του ισολογισµού, γ) να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συµβου-

λίου από κάθε ευθύνη κατά την απόλυτη κρίση της, δ) να αποφασίζει για τη 

διαγραφή ή τη πειθαρχική δίωξη Μέλους στις περιπτώσεις που προβλέπεται στο 

παρόν καταστατικό, ε) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού, 

στ) να αποφασίζει την αλλαγή της έδρας του Συνδέσµου ή να εγκρίνει την αλλα-

γή που αποφάσισε το Διοικητικό Συµβούλιο κατά το παρόν καταστατικό, ζ) να 

αποφασίζει για τη διάλυση του Συνδέσµου και η) να αποφασίζει για οποιοδήπο-

τε άλλο θέµα ρητώς προβλέπεται από τον νόµο και τον παρόντα κανονισµό. 

 3. Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται πρόεδρος και 

γραµµατέας, οι οποίοι µπορούν να είναι και µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 

ή/και µη τακτικά Μέλη. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων Μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη 

πλειοψηφία. Οι αποφάσεις λαµβάνονται φανερά, ενώ δύναται να γίνει και µυ-

στική ψηφοφορία µόνον αν ζητηθεί και αποφασισθεί σχετικά κατά πλειοψηφία 

από την Γενική Συνέλευση. Επίσης, είναι δυνατόν η ψηφοφορία και η λήψη 

αποφάσεων να γίνεται δια περιφοράς για κάθε θέµα µε την υπογραφή των πρα-

κτικών της Γ.Σ δια περιφοράς µέσω ταχυδροµείου, ταχυµεταφοράς ή fax.  

 4. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά µία φορά τον 

χρόνο εντός του πρώτου εξαµήνου εκάστου έτους και µόνο αυτή  α) κρίνει τον 

απολογισµό του Διοικητικού Συµβουλίου και απαλλάσσει τα µέλη αυτού, β) 
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κρίνει τον ισολογισµό και τον προϋπολογισµό και γ) εκλέγει το Διοικητικό 

Συµβούλιο, την  Ελεγκτική και την Εφορευτική Επιτροπή, όταν αυτή συµπίπτει 

µε την προβλεπόµενη από το καταστατικό λήξη της θητείας των οργάνων αυ-

τών. Εξαιρετικά, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η θητεία των ως άνω 

οργάνων λήξει πρόωρα κατά τα προβλεπόµενα στο παρόν Καταστατικό, η εκλο-

γή του νέου κατά περίπτωση οργάνου γίνεται µε τη σύγκληση και έκτακτης Γε-

νικής Συνέλευσης, η θητεία όµως του νέου Διοικητικού Συµβουλίου θα είναι 

µειωµένη για όσο χρόνο θα διαρκούσε η θητεία του αρχικού Διοικητικού Συµ-

βουλίου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του άρθρου 11 παρ. 5. (µείωση µε-

λών Δ.Σ λόγω παραίτησης, θανάτου κλπ.) 

 5. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όποτε θεωρηθεί αναγκαίο 

από το Διοικητικό Συµβούλιο ή αν υποβληθεί έγγραφη αίτηση προς το Διοικη-

τικό Συµβούλιο του 1/5 των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών του. Στην περι-

́πτωση αυτή το Διοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνε-

́λευση εντός 30 ηµερών από την υποβολή της αίτησης, προκηρύσσεται δε από 

το Δ.Σ. τουλάχιστον 20 πλήρεις ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της µε τον τρόπο που 

αναφέρεται στην επόµενη παράγραφο. Αν το Διοικητικό Συµβούλιο αδρανεί, η 

έκτακτη Γ.Σ µπορεί να συγκληθεί µε απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών κα-

τόπιν αιτήσεως του ενός πέµπτου (1/5) των τακτοποιηµένων οικονοµικά Μελών 

ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή πέντε (5) µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.  

 6. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συµβου-

́λιο, οκτώ (8) πλήρεις ηµέρες, πριν από τη διεξαγωγή της µε πρόσκληση η 

οποία αποστέλλεται µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) σε όλα τα 

Μέλη και φέρει υπογραφές του Προέδρου και του Γραµµατέα, θα αναρτάται 

στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου. Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει οπωσδήπο-

τε τον τόπο, τον χρόνο και τα θέµατα της Γενικής Συνέλευσης. Η δε έκτακτη 

Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν την διεξαγωγή 
της, από το Διοικητικό Συµβύλιο, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο προη-
γούµενο εδάφιο, τα οποία ισχύουν και εν προκειµένω. 
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 7. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να συγκαλείται και να πραγµατο-
ποιείται µια φορά τον µήνα µε αντικείµενο τον έλεγχο της πορείας των δραστη-
ριοτήτων του Συνδέσµου, την ανταλλαγή των απόψεων των µελών και γενικά 
των συντονισµό των ενεργειών των µελών. 

 8. Στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη µπορούν να συµµετέχουν 

µόνον τα ταµειακώς τακτοποιηµένα Μέλη. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε 

απαρτία µε την παρουσία του ενός  δευτέρου (1/2) των ταµειακά τακτοποιηµέ-

νων  Μελών (κατά τον χρόνο διεξαγωγής της). Σε περίπτωση µη ύπαρξης απαρ-

τίας η Γενική Συνέλευση επαναλαµβάνεται εντός το αργότερο 15 ηµερών (εκτός 

περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή άλλων τυχηρών γεγονότων οπότε µπορεί να επα-

ναληφθεί και σε µεταγενέστερο συγκεκριµένο χρόνο που µπορεί – για την τα-

κτική Γενική Συνέλευση- να ξεπεράσει και το πρώτο εξάµηνο του έτους) µε τα 

θέµατα ηµερησίας διάταξης στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, χωρίς να απαιτει-

́ται νέα πρόσκληση των µελών, οι δε παρόντες σχηµατίζουν απαρτία ανεξαρτη-

́τως του αριθµού τους. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συµβούλιο πρόκειται 

να παραιτηθεί ως σώµα, υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευ-

ση και να φέρει σ’ αυτή το θέµα της παραίτησής του, εξακολουθεί δε να ασκεί 

τα καθήκοντά του µέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

θα εκλεγεί κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12. Αν το Διοικητικό Συµβούλιο 

παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

δύναται να συγκληθεί µε τον παραπάνω τρόπο από οποιοδήποτε Μέλος.  

 9. Η καταστατική Γενική Συνέλευση µπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη 

τόσο για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού όσο και για τη διάλυση 

του Συνδέσµου και απαιτείται η παρουσία του ηµίσεως (1/2) τουλάχιστον των 

ταµειακά τακτοποιηµένων Τακτικών Μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων 

(3/4) των παρόντων. 

 10. Κάθε Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να διεξάγεται και εξ αποστάσε-

ως µέσω τηλεδιάσκεψης (ήτοι τηλεφωνικώς, διαδικτυακά, µε ανταλλαγή email ή 

µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστηµα) υπό τον όρο ότι το συ-

́στηµα µέσω του οποίου διενεργείται η τηλεδιάσκεψη δύναται να καταγράφει τις 
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σχετικές συζητήσεις. Οι λεπτοµέρειες της τηλεδιάσκεψης πρέπει να περιλαµβα-

́νονται στην πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. 

 11. Αν όλα τα ταµειακώς ενήµερα τακτικά µέλη συναινέσουν σε ορισµένη 

πρόταση µέσω ανταλλαγής emails, τότε εφαρµόζεται το άρθρο 97 παρ. 2 του 

Α.Κ, ήτοι µπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των µελών. Το email 

που περιέχει την πρόταση θα απευθύνεται ταυτόχρονα σε όλους τους παραλη-

́πτες και κοινοποιούνται και σε ειδικό λογαριασµό του. Η απόφαση θα θεωρει-

́ται ως ληφθείσα οµόφωνα: α) εφόσον όλα τα ταµειακώς ενήµερα τακτικά µέλη 

αποστείλουν email που να παραθέτουν τη θετική ψήφο τους ή β) ανά περίπτω-

ση, όπου αυτό επιτρέπεται από το νόµο, ή όταν προκύπτει από τις περιστάσεις 

πέρα από κάθε αµφιβολία εφόσον δεν προβάλλουν αντιρρήσεις επί της προτα-

́σεως (αρνητική ψήφος) εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, η οποία δε δύναται 

να είναι µικρότερη από 5 εργάσιµες ηµέρες (σιωπηρή αποδοχή).  

 13. Αντίστοιχα µε όσα ορίζονται ανωτέρω στο άρθρο 11 παρ. 11, το Δ.Σ 

µε απόφασή του, η οποία θα λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία, δύναται να 

ορίσει και άλλο, πέραν του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, πρόσφορο ηλεκτρονι-

κό µέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής µηνυµάτων, µέσω του οποίου θα είναι 

δυνατή η λήψη αποφάσεων της Γ.Σ και η διενέργεια ψηφοφορίας εξ αποστάσε-

ως. Στη σχετική απόφαση του Δ.Σ, που θα κοινοποιείται στα Μέλη, θα ορίζεται 

ο τρόπος µε τον οποίο τα Μέλη θα δύνανται να γνωστοποιούν εγκύρως προς το 

Σύνδεσµο τυχόν λογαριασµό τους σε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο επικοι-

νωνίας και ανταλλαγής µηνυµάτων για τους προαναφερόµενους σκοπούς, κα-

θώς και τυχόν περαιτέρω ειδικότερες λεπτοµέρειες που αφορούν στη διαδικα-

σία λήψης αποφάσεων της Γ.Σ. και διενέργειας της ψηφοφορίας εξ αποστάσεως 

µε χρήση άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού µέσου επικοινωνίας και ανταλλαγής 

µηνυµάτων.  

 ΑΡΘΡΟ 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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 1. Ο Σύνδεσµος διοικείται επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο που αποτε-

λείται από 5 Τακτικά Μέλη του Σωµατείου και 2 µη Τακτικά. Μόνον σε περί-

πτωση που δεν επαρκούν τα υποψήφια µέλη για την πλήρωση των ως άνω 2 θε-

́σεων ή που δεν υπάρχουν αναπληρωµατικά µέλη για την πλήρωση των θέσεων 

αυτών στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόµο και το καταστατικό, οι 

θέσεις αυτές µπορούν να καλυφθούν από τακτικά µέλη. Τα µέλη του Δ.Σ. κα-

θώς και 3 αναπληρωµατικά µέλη αυτού (2 Τακτικά Μέλη και 1 µη τακτικό του 

Συνδέσµου) εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση επί τριετή (3) θητεία 

µε τη διαδικασία που ο νόµος και το παρόν Καταστατικό ορίζουν. 

  2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα και οπο-

τεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση µε αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 και δυ-

́νανται να επανεκλεγούν χωρίς περιορισµό. Επίσης ο Εκπρόσωπος Μέλους χα-

́νει αυτοµάτως την ιδιότητά του ως µέλος του Δ.Σ. (οποιαδήποτε θέση και αν 

κατέχει) σε περίπτωση που το Μέλος διαγραφεί από το Σύνδεσµο ή αν επιβλη-

θούν εναντίον του Μέλους ή του Εκπροσώπου οι πειθαρχικές ποινές των παρα-

γράφων 1 και 2 του άρθρου 8, ως άνω. Το ίδιο συµβαίνει αν παύσει να εκπρο-

σωπεί το Μέλος νοµίµως σύµφωνα µε το καταστατικό αυτού ή παύσει να εκ-

προσωπεί το Μέλος για οποιονδήποτε άλλο λόγο, παραµένει όµως στην θέση 

του µέχρι το Μέλος να ορίσει καινούργιο Εκπρόσωπο Μέλους -το πολύ όµως 

60 ηµέρες από την ηµέρα που θα λάβει γνώση το Δ.Σ.). Σε περίπτωση που το 

Μέλος παραλείψει ή αρνηθεί να γνωστοποιήσει στο Δ.Σ. τον καινούργιο Εκπρό-

σωπο εντός 60 ηµερών, το Μέλος θα χάνει τη θέση του στο Δ.Σ. αυτοδικαίως 

και θα αποπέµπεται από αυτό. Την κενή θέση που θα δηµιουργείται θα ανα-

πληρώνει το πρώτο κατά τη σειρά εκλογής τους αναπληρωµατικό Μέλος, κι αν 

αυτό αρνηθεί, το επόµενο στη σειρά, άλλως αν δεν υπάρχει άλλο αναπληρωµα-

τικό µέλος θα ισχύσει η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου.  

 3. Υποψηφιότητα για µέλος του Δ.Σ. δύναται να θέσει α) Εκπρόσωπος 

Μέλους που είναι τακτικό ή επίτιµο-τακτικό Μέλος του Συνδέσµου και β) εκ-

πρόσωπος Μέλους που είναι µη τακτικό ή επίτιµο Μέλος του Συνδέσµου µόνο 

όµως σε ό,τι αφορά τις θέσεις που αντιστοιχούν σε απλά µέλη του Δ.Σ, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα υπό α) και β) µέλη του σωµατείου είναι µέλη του Συνδέ-
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σµου άνω των 12 µηνών πριν από τη διενέργεια της τακτικής Γενικής Συνέλευ-

σης για τις αρχαιρεσίες ή που είναι ιδρυτικό τακτικό µέλος του Συνδέσµου. 

Επίσης οφείλουν να έχουν καταβάλλει το σύνολο των τακτικών και και εκτα-

́κτων εισφορών µέχρι την ηµέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των αρ-

χαιρεσιών.  

  4. Το νέο Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά εντός το αργο-

́τερο 15 ηµερών από την εκλογή του υπό την προσωρινή προεδρία εκείνου που 

έχει τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία και κατά 

πλειοψηφία µεταξύ των Μελών του τον Πρόεδρο, τον Α' και Β’ Αντιπρόεδρο, το 

Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία. Τα υπόλοιπα µέλη λαµβάνουν τη θέση του 

απλού µέλους του Δ.Σ. Τα µη τακτικά µέλη που έχουν εκλεγεί λαµβάνουν πα-

́ντοτε τη θέση του απλού µέλους.  

 5. Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης, θανάτου ή για οποιονδήποτε 

άλλο λόγο απαλλαγής ή απώλειας της ιδιότητας του µέλους του Δ.Σ. από το ίδιο 

το Μέλος (οποιαδήποτε θέση και αν κατέχει ο Εκπρόσωπός του) τότε αντικαθι-

́σταται το Μέλος για το χρόνο που αποµένει από τους αναπληρωµατικούς κατά 

σειρά εκλογής τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλέον αναπληρωµατικοί 

για την κάλυψη της θέσης ή αρνηθούν να καταλάβουν τη θέση αυτή τότε το 

Δ.Σ. εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του µε τα εναποµείναντα µέλη του 

(εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον 5) µέχρι την αµέσως επόµενη (τακτική ή έκτα-

κτη) Γενική Συνέλευση η οποία δύναται να αναπληρώσει τη θέση µε αρχαιρεσι-

́ες (µόνον για τη θέση αυτή) ή να αποφασίσει να παραµείνει το Δ.Σ. ως έχει µε-

́χρι τη λήξη της θητείας του. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω και του άρθρου 11 πα-

ράγραφος 2 σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο απολέσει την ιδιότητα 

του Μέλος ή Εκπρόσωπος Μέλους που είχε τον ρόλο των Προέδρου, Α' και Β’ 

Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα ή Ταµία, το Δ.Σ. οφείλει να επαναλάβει τη 

συγκρότησή του σε σώµα µε εκλογή µεταξύ των µελών του. Τυχόν παραίτηση 

Μέλους ή Εκπροσώπου Μέλους υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συµ-

βούλιο και έχει ισχύ από την υποβολή της.  
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  6. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µία φορά 

κάθε τρίµηνο και έκτακτα οποτεδήποτε ή όταν παραστεί ανάγκη, συγκαλούµενο 

από τον Πρόεδρο του ή σε περίπτωση κωλύµατος αυτού από τον Αντιπρόεδρο. 

Η σχετική πρόσκληση κοινοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες προ της συνεδρίασης 

µε e-mail και µε τοιχοκόλληση στα γραφείου του Συνδέσµου. Το Διοικητικό 

Συµβούλιο δύναται µε απόφασή του να καθορίσει και άλλο µέσο ως πρόσφορο 

µέσο για την κοινοποίηση της πρόσκλησης στα µέλη του. Η πρόσκληση πρέπει 

να αναφέρει το χώρο, το χρόνο και τα προς συζήτηση θέµατα. Κάθε Μέλος του 

Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να προτείνει θέµατα για συζήτηση κατά τη συ-

νεδρίαση του Δ.Σ., ακόµη κι αν δεν αναφέρονται στην ηµερήσια διάταξη. Το 

Διοικητικό Συµβούλιο είναι δυνατόν να συγκληθεί και από 4 µέλη του µε αίτη-

σή τους προς τον Πρόεδρο ο οποίος οφείλει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συµ-

βούλιο εντός επτά ηµερών από την λήψη της αίτησης.  

  7. Για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου απαιτείται απαρτία  

πέντε (5) τουλάχιστον µελών του. Αν δεν επιτευχθεί η εν λόγω απαρτία η συνε-

δρίαση επαναλαµβάνεται την επόµενη ηµέρα µε απαρτία πέντε (5) µελών του 

Διοικητικού Συµβουλίου και κάθε επόµενη ηµέρα µέχρι 3 συνολικά εργάσιµες 

ηµέρες. Σε περίπτωση που και τότε καταστεί αδύνατον να επιτευχθεί απαρτία, 

τότε έχει εφαρµογή η παράγραφος 11 του παρόντος άρθρου.  

  8. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει µε πλειοψηφία των παρόντων – 

µε εξαίρεση όσες περιπτώσεις το παρόν Καταστατικό προβλέπει αυξηµένη 

πλειοψηφία οπότε απαιτείται η αυξηµένη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε 

περίπτωση που προκύπτει κλάσµα τούτο στρογγυλοποιείται στον επόµενο ακε-

́ραιο αριθµό (το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης). Η 

ψηφοφορία γίνεται φανερά, αλλά δύναται να είναι και µυστική κατόπιν απόφα-

σης της πλειοψηφίας των παριστάµενων µελών. Πάντως τα µέλη του Δ.Σ. δεν 

έχουν δικαίωµα ψήφου για τη πειθαρχική ή µη δίωξή τους ή τη διαγραφή τους 

όταν αφορά τους ίδιους προσωπικά ή το µέλος που εκπροσωπούν. Το Δ.Σ. 

αποφασίζει µε τα εναποµείναντα µέλη του.  
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  9. Κάθε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου δύναται να εκπροσωπήσει µε-

́χρι ένα ακόµη µέλος αυτού µε γραπτή εξουσιοδότηση που θα προσκοµίσει στη 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου και τούτο µέχρι δύο συνεχόµενες φο-

ρές (για το ίδιο µέλος).  

  10. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου τις διευθύνει ο Πρόε-

δρός του, ο οποίος και εισηγείται τα θέµατά προς συζήτηση, σε περίπτωση δε 

κωλύµατος αυτού, αντικαθίσταται από τον Α’ Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση 

κωλύµατος και αυτού από τον Β’ Αντιπρόεδρο και τέλος από τον Γενικό Γραµ-

µατέα. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά 

σε ιδιαίτερο βιβλίο τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα Μέλη της κάθε συ-
νεδριάσεως, µε την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 15. 

  11. Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα 

από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου εκπίπτει της θέ-

σεώς του και αντικαθίσταται αυτοµάτως από τον αναπληρωµατικό κατά σειρά 

εκλογής τους.  

 12. Τα Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις 
οι οποίες ελήφθησαν σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν παρέστησαν ή δεν αντι-
προσωπεύθηκαν ή παριστάµενα διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται 
από τα πρακτικά. Στην αρχή κάθε συνεδρίασης αναγιγνώσκονται και επικυ-
ρούνται τα πρακτικά της προηγούµενης συνεδρίασης, µε την επιφύλαξη της 
παραγράφου 15 του παρόντος άρθρου. 

  13. Το Διοικητικό Συµβούλιο παύεται προ της λήξης της θητείας του, µε 

απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειο-

ψηφία των παρόντων. Ειδικά σ’ αυτές τις περιπτώσεις πάντως απαιτείται απαρ-

τία ενός δευτέρου (1/2) των ταµειακά ενηµερωµένων Μελών του Συνδέσµου.  

  14. Το Διοικητικό Συµβούλιο που αποχωρεί παραδίδει στο νέο τη σφραγι-

́δα, τα βιβλία, το αρχείο, το ταµείο, τους τυχόν κωδικούς πρόσβασης στην ιστο-

σελίδα, σε τραπεζικούς λογαριασµούς ή αλλού και κάθε διαχείριση κάθε πε-
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ριουσιακού στοιχείου του Συνδέσµου δυνάµει σχετικού εγγράφου πρωτοκόλλου 

παράδοσης- παραλαβής.  

 15. Το Δ.Σ. εφόσον τα µέλη του συµφωνούν, να συνεδριάζει εγκύρως και 
εξ αποστάσεως µε την χρήση πρόσφορων ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, τα 
οποία επιτρέπουν την καταγραφή των συνεδριάσεων, η δε υπογραφή των πρα-
κτικών είναι δυνατή διά περιφοράς µέσω ταχυδροµείου, ταχυµεταφοράς ή φαξ.    

 ΑΡΘΡΟ13-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου εκπροσωπεί το Σύνδεσµο 

ενώπιον κάθε Δηµόσιας, Δικαστικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής καθώς και ενώ-

πιον κάθε άλλου νοµικού προσώπου ή φορέα, τραπεζικού οργανισµού, Δ.ΕΚ.Ο, 

υπηρεσία κοινής ωφέλειας, συγκαλεί, προΐσταται και διευθύνει τη συζήτηση του 

Δ.Σ. και υπογράφει µαζί µε τον Ταµία κάθε έγγραφο είσπραξης, πληρωµών, 

πρόσληψης, απόλυσης, τραπεζικής συναλλαγής (δάνεια, αλληλόχρεους κλπ). 

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή κωλύµατος αυτού, αντικαθίσταται στα 

ανωτέρω από τον Α’ Αντιπρόεδρο και αν κωλύεται και αυτός από τον Β’ Αντι-

πρόεδρο το µέλος του Δ.Σ. που θα ορίσει το Δ.Σ. µε σχετική απόφασή του.  

  2. Ο Α’ και Β’ Αντιπρόεδρος φέρουν την ευθύνη για τη εσωτερική λει-

τουργία και τη διοίκηση του Συνδέσµου αποτελούν το σύνδεσµο µεταξύ των 

Οργάνων της Διοίκησης και του τυχόν διοικητικού προσωπικού του Συνδέσµου 

και εποπτεύει τις καθηµερινές δραστηριότητές του, η κατανοµή των επιµέρους 

αρµοδιοτήτων εκάστου εντός του παραπάνω πλαισίου, γίνεται µε απόφαση του 

Δ.Σ. λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες ανά πάσα στιγµή συνθήκες. Επίσης 

αντικαθιστούν τον Πρόεδρο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν κα-

ταστατικό κατά σειρά προτεραιότητας (Α και Β) και συνυπογράφουν µε τον Τα-

µία αντί του Προέδρου κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 ανωτέρω.  

  3. Ο Γενικός Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., 

τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα Μέλη του Διοικητικού 

Συµβουλίου, την αλληλογραφία και το Μητρώο Μελών και συνυπογράφει επι-

́σης τα διάφορα έγγραφα µαζί µε τον Πρόεδρο ή τον τυχόν αντικαταστάτη του σε 
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περίπτωση κωλύµατός του. Έχει επίσης την ευθύνη των βιβλίων του Συνδέσµου 

πλην του Ταµείου, της σφραγίδας του Συνδέσµου και συνυπογράφει κάθε έγ-

γραφο µαζί µε τον Πρόεδρο ή τον τυχόν αντικαταστάτη του σε περίπτωση κω-

λύµατος αυτού. Επίσης συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο αντί του Ταµεία τα προ-

βλεπόµενα στην παράγραφο 4 κατωτέρω.  

  4. Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για τα οικονοµικά του Συνδέσµου, τις σχέ-

σεις µε τις Τράπεζες και διενεργεί κάθε οικονοµική δραστηριότητα µε την 

έγκριση του Δ.Σ., ελέγχεται δε από τη Γ.Σ για την καλή διαχείριση της περιου-

σίας του Συνδέσµου. Επίσης υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο – εκτός των περι-

πτώσεων όπου το Δ.Σ. µε απόφασή του ορίζει ότι αρκεί µόνη η υπογραφή του 

Ταµία ή µόνη η υπογραφή του Προέδρου - κάθε έγγραφο είσπραξης, πληρω-

µής, πρόσληψης, απόλυσης, τραπεζικής συναλλαγής (δάνεια, αλληλόχρεους 

κλπ), σε περίπτωση δε απουσίας του Ταµία ή κωλύµατος αυτού αυτός αντικαθι-

́σταται από τον Γενικό Γραµµατέα και σε περίπτωση κωλύµατος και αυτού από 

το µέλος του Δ.Σ. που θα ορίσει το Δ.Σ. µε σχετική απόφασή του.  

  5. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ δύναται να εκχωρήσει αρµοδιότητες του ή 

να αναθέσει καθήκοντα ή να εξουσιοδοτήσει µέλη του ή µη και ιδίως στελέχη, 

υπαλλήλους ή συνεργάτες του Συνδέσµου για τη διενέργεια συγκεκριµένων 

πράξεων στο πλαίσιο των σκοπών του.  

 ΑΡΘΡΟ 14 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email) ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΣ, ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

   Τα Μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-

χυδροµείου (e-mail) του Εκπροσώπου Μέλους για την αποστολή των προβλε-

πόµενων από το παρόν καταστατικό προσκλήσεων καθώς και για τη διενέργεια 

της Γ.Σ και του Δ.Σ. και τη λήψη των αποφάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος καταστατικού, σε περίπτωση δε αλλαγής του e-mail ή του Εκπροσω-

́που του Μέλους το ίδιο το Μέλος φέρει την ευθύνη για την ενηµέρωση του 
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Συνδέσµου για την αλλαγή. Η πρόσκληση ή/και η διεξαγωγή της συζήτησης για 

τη λήψη των αποφάσεων της ΓΣ και του Δ.Σ., σε περίπτωση που γίνεται χρήση 

του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email), θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί εγκαι-

́ρως, εγκύρως και νοµίµως εφόσον έχει αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου που έχει δηλώσει το µέλος κατά την εγγραφή του ή σε µεταγενε-

́στερη τροποποίηση, ανεξαρτήτως της παραλαβής ή όχι από τον Εκπρόσωπο 

Μέλους.  

 ΑΡΘΡΟ 15 -ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) Μέλη και από 1 ανα-

πληρωµατικό, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιµο, που εκλέγονται κατά την Τακτι-

κή Γενική Συνέλευση που εκλέγει και το Διοικητικό Συµβούλιο, για διετή θη-

τεία µε καθήκον την άσκηση ταµειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικη-

τικού συµβουλίου και υποβολή σχετικής έκθεσης στην Τακτική Γενική Συνε-

́λευση ή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν αυτή κρίνει απαραίτητο ή αν τούτο 

ζητηθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση. Τα µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής 

ως άνω εκλεγέντα δεν µπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να θέσουν 

υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συµβούλιο. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποφασίζει 

κατά πλειοψηφία.  

 2. Σε περίπτωση που ο Εκπρόσωπος Μέλους παύει να εκπροσωπεί το Με-

́λος που είναι µέλος της Ελεγκτικής, το Μέλος οφείλει να ορίσει νέο Εκπρόσω-

πο Μέλους. Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως, καταργήσεως ή ανακλήσε-

ως ενός ή όλων των µελών της Ελεγκτικής Επιτροπής από την Γενική Συνέλευ-

ση, ανικανότητας, αδυναµίας ασκήσεως των καθηκόντων για οποιονδήποτε λο-

́γο κάποιου ή όλων των Μελών, η κενή ή οι κενές θέσεις της, συµπληρώνονται, 

για το υπόλοιπο της θητείας, από το αναπληρωµατικό µέλος εάν υπάρχει. Εάν 

εξαντληθεί και ο κατάλογος των αναπληρωµατικών µελών, τότε η Ελεγκτική 

Επιτροπή δύναται να συνεχίζει την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της εφόσον έχει 

2 µέλη. Εφόσον η Ελεγκτική Επιτροπή αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να 

ασκήσει τα καθήκοντά της τότε οι εργασίες της θα διενεργηθούν από την ίδια 
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την τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής Έκθεσης που θα της υποβάλει 

το ίδιο το Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευση πάντως δύναται να αναπληρώσει κενή θέση 

Μέλους ή/και Μελών της Επιτροπής και µε ψηφοφορία µεταξύ των µελών της 

Γ.Σ µε ανάταση χεριού ή δια βοής µε θητεία για το υπόλοιπο της θητείας της 

Ελεγκτικής Επιτροπής.  

 ΆΡΘΡΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει τη σύσταση και άλλων 

επιτροπών για την προώθηση των θεµάτων και των σκοπών του Συνδέσµου 

αναθέτοντάς τους συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Τις εν λόγω επιτροπές δύνανται 

να συγκροτούν και πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, που δεν αποτελούν µέλη του 

Συνδέσµου µε ή χωρίς αµοιβή και λόγω ειδικών γνώσεων είναι ικανά να προω-

θήσουν τους σκοπούς του Συνδέσµου. Το Διοικητικό Συµβούλιο ασκεί αποφα-

σιστικό έλεγχο των εργασιών των επιτροπών αυτών και λογοδοτεί για αυτές στη 

τακτική Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίζει την 

καταβολή εύλογης αµοιβής στα µέλη των επιτροπών αυτών που να είναι ανάλο-

γη προς το προσφερόµενο έργο τους.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  

 ΑΡΘΡΟ-17 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

 1. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί µε τη διαδικασία του άρθρου 11 

ανωτέρω τη Γενική Συνέλευση που έχει θέµα την εκλογή του Διοικητικού Συµ-

βουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Στη σχετική πρόσκληση θα πρέπει να 

καθορίζεται και ο ακριβής χρόνος και τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας. 

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή θα εκλεγεί 

από την Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το αργότερο εντός 30 ηµερών µε-

τά την κατά νόµο σύσταση του Συνδέσµου και την εγγραφή του στα οικεία βι-
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βλία του Πρωτοδικείου µε τριετή θητεία, µε πρωτοβουλία της Προσωρινώς Διοι-

κούσας Επιτροπής. 

 2. Στη Γενική Συνέλευση µε θέµα τις αρχαιρεσίες εκλέγεται τριµελής 

Εφορευτική Επιτροπή από τα παριστάµενα στη Γ.Σ. µέλη η οποία εποπτεύει τη 

διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συµβουλίου και 

της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή µεριµνά για τη τήρηση της 

τάξης, εποπτεύει τις αρχαιρεσίες προκειµένου να διενεργηθούν σύµφωνα προς 

το νόµο και το καταστατικό και αποφαίνεται προσωρινά για τη κάθε αµφισβη-

́τηση ή ένσταση που θα υποβληθεί.  

  3. Υποβολή υποψηφιότητας δύνανται να θέσουν µόνον τα ταµειακώς τα-

κτοποιηµένα Μέλη µε έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συµβούλιο µε-

́χρι το αργότερο 5 ηµέρες πριν τη διενέργεια της τακτικής Γενικής Συνέλευση 

των εκλογών µε ρητή αναφορά για ποιο όργανο θέτουν υποψηφιότητα. Δεν είναι 

δυνατόν να θέσουν υποψηφιότητα ή/και να εκλεγούν τα ίδια πρόσωπα ως µέλη 

του Διοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής και της Εφορευτικής Επιτροπής.  

  4. Τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως: α) Ένα ψηφοδε-

́λτιο µε τα υποψήφια τακτικά µέλη για το Διοικητικό Συµβούλιο, β) Ένα ψη-

φοδέλτιο µε τα υποψήφια µη τακτικά µέλη για το Διοικητικό Συµβούλιο.  γ) 

Ένα ψηφοδέλτιο  για την Ελεγκτική Επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια συντάσσονται δε 

υπ’ ευθύνη του Διοικητικού Συµβουλίου, σε ειδική προς τούτο συνεδρίασή του. 

Τα ονόµατα των υποψηφίων κατατάσσονται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά 

των επωνύµων των Μελών (εφόσον φυσικά πρόσωπα) ή των Εκπροσώπων των 

Μελών (εφόσον νοµικά πρόσωπα). Σε περίπτωση λατινικών χαρακτήρων τούτου 

προηγούνται των ελληνικών χαρακτήρων, κατατάσσονται όµως και πάλι αλφα-

βητικά κατά το αγγλικό αλφάβητο.  

  5. Δικαίωµα του εκλέγειν έχουν:  

 α) όσα τακτικά ή/και επίτιµα µέλη µε δικαίωµα ψήφου έχουν τακτοποι-
ήσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις το αργότερο κατά την ηµέρα της διεξαγω-
γής των εκλογών και ψηφίζουν ως ακολούθως: επιλέγουν υποψηφίους µόνον 
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από το ψηφοδέλτιο µε τα τακτικά µέλη του Δ.Σ καθώς και από το ψηφοδέλτιο 
για την Ελεγκτική Επιτροπή (τακτικά ή µη τακτικά µέλη) και

β) όσα µη τακτικά (ή επίτιµα µη τακτικά) µέλη έχουν τακτοποιήσει τις 

ταµειακές τους υποχρεώσεις το αργότερο κατά την ηµέρα της διεξαγωγής των 
εκλογών και ψηφίζουν ως ακολούθως: επιλέγουν υποψηφίους µόνον από το 
ψηφοδέλτιο µε τα µη τακτικά µέλη καθώς και από το ψηφοδέλτιο για την 
Ελεγκτική Επιτροπή (τακτικά ή µη τακτικά µέλη) .

Η Εφορευτική Επιτροπή πιστοποιεί την ταυτότητα του Εκπροσώπου του 

Μέλους βάσει της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ή της άδειας παραµονής 
του ή του διπλώµατος οδήγησης του κατ’ αντιστοιχία των στοιχείων που διαθέ-
τει στο Μητρώο των Μελών. 

6. Η ψηφοφορία είναι µυστική και εκλέγονται τα σχετικώς πλειοψηφή-

σαντα µέλη. Η ψηφοφορία µπορεί να διεξαχθεί και δια µέσου αντιπροσώπου 
ή/και ηλεκτρονικά κατόπιν όµως ειδικής αποφάσεως του Δ.Σ. που θα καθορί-
ζει τη σχετική διαδικασία κατά τρόπο που να διασφαλίζεται το αδιάβλητο αυ-
τής. Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται µε σταυρούς προτίµησης που τίθενται µε 
µπλε ή µαύρο στυλό και κάθε ψηφοφόρος δύναται να θέσει τόσους σταυρούς 
σε κάθε ψηφοδέλτιο όσοι και τα αιρετά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και 
της Ελεγκτικής Επιτροπής αντίστοιχα. Ως εκ τούτου για τις θέσεις των τακτικών 
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου µέχρι 5 σταυρούς, για τις θέσεις των µη 
τακτικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου µέχρι 2 σταυρούς και την Ελεγ-
κτική Επιτροπή µέχρι 3 σταυρούς.

7. Τοποθετείται ξεχωριστή κάλπη για τα τακτικά µέλη του Διοικητικού 

Συµβουλίου και ξεχωριστή κάλπη για τα τακτικά µέλη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου, καθώς και µια κάλπη για τα µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.

8. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη 

διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα   αποτελέσµατα. Η διαλογή γίνεται 
µπροστά σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία (πλην των υπο-
ψηφίων), οι οποίοι, όµως, δεν έχουν λόγο και δεν δύνανται να παρέµβουν στη 
διαδικασία, η δε Εφορευτική Επιτροπή δικαιούται να αποβάλλει οποιονδήποτε 
κρίνει ότι δεν τηρεί την τάξη ή/και τα χρηστά ήθη ή/και τον νόµο ή το κατα-
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στατικό. Μετά τη διαλογή ακολουθεί η σύνταξη πρακτικού από την Εφορευτική 
Επιτροπή µε την ανακήρυξη των υποψηφίων που έχουν εκλεγεί ως µέλη του 
Διοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής βάσει των σταυρών 
προτίµησης που έχουν λάβει. Το εν λόγω πρακτικό σηµειώνεται και στο πρα-
κτικό της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση µετα-
ξύ των ισοψηφούντων.

9. Άκυρη θεωρείται η ψήφος σε περίπτωση που στον ίδιο φάκελο υπάρ-

χουν περισσότερα ψηφοδέλτια (εκτός αν έχει ορίσει άλλως το Δ.Σ. βάσει της 
παραγράφου 2 ανωτέρω), σηµεία πλην του σταυρού προτίµησης, αν στο ψηφο-
δέλτιο έχουν µπει περισσότεροι από τους επιτρεπόµενους σταυρούς προτίµη-
σης, αν από κάποιο σηµείο ή µε άλλο τρόπο προδίδεται η ταυτότητα του εκλο-
γέα. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά την κρίση της για τα ανωτέρω. 
Επίσης δύναται στην αρχή κάθε ψηφοφορίας, όταν συγκαλείται σε σώµα, να 
θέσει πρόσθετους όρους ακυρότητας. Επίσης δύναται να αποφασίσει κατά την 
κρίση της και για οποιοδήποτε άλλο θέµα που προκύψει σχετικά µε τις αρχαι-
ρεσίες και τυχόν δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΕΣΜΟΥ 

 ΑΡΘΡΟ 18- ΠΟΡΟΙ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 1. Πόροι του Συνδέσµου είναι τα ακόλουθα: οι ετήσιες συνδροµές των 

µελών, οι επώνυµες δωρεές και οι εθελοντικές ή έκτακτες εισφορές καθώς και 

οι πάσης φύσεως επώνυµες οικονοµικές ενισχύσεις, χορηγίες, ενέργειες προ-

βολής για τα Μέλη και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο και που γίνονται αποδεκτά 

από το Δ.Σ., τα κληροδοτήµατα φυσικών ή νοµικών προσώπων, τα έσοδα από 

δραστηριότητες, εκδηλώσεις, σεµινάρια, συνέδρια του Συνδέσµου, τα έσοδα 

από τη συµµετοχή του Συνδέσµου σε ευρωπαϊκά, εθνικά ή άλλα προγράµµατα 

συµβατά προς τους σκοπούς του, από συµµετοχή σε Επιτροπές, Συµβούλια και 

εν γένει Οµάδες συµβατές προς του σκοπούς του, καθώς και από επιδοτήσεις 

και επιχορηγήσεις κρατικές, της Ε.Ε, διεθνών οργανισµών, ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ κλπ 
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συµβατών προς τους σκοπούς του, από χορηγίες υπό ανταποδοτικής βάσεως 

δυνάµει σχετικών συµβάσεων καθώς και την εκπόνηση µελετών ή ερευνών σε 

αντικείµενα συναφή προς τους σκοπούς του Συνδέσµου, καθώς και τα έσοδα 

από κάθε άλλη νόµιµη δραστηριότητα αυτού. 

  2. Οι κληρονοµιές, κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτά 

µόνον µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου ενώ οι κλη-

ρονοµιές και κληροδοσίες γίνονται πάντα αποδεκτές «επ’ ωφελεία απογραφής».  

 3. Το οικονοµικό έτος του Συνδέσµου περατούται την 31η Δεκεµβρίου 
κάθε έτους. 

 ΆΡΘΡΟ19- ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

 1. Ο Τακτικός Έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του Σωµατείου γίνε-

ται, µε την επιφύλαξη του άρθρου 15 παρ. 2 από την Ελεγκτική Επιτροπή η 

οποία συνέρχεται τακτικά µια τουλάχιστον φορά τον χρόνο ήτοι πριν την τα-

κτική Γ.Σ και έκτακτα όσες φορές κρίνει η ίδια απαραίτητο. 

 2. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συνδράµει µε οποιον-

δήποτε τρόπο ζητηθεί το έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής παρέχοντας σε αυτή 

κάθε απαραίτητο στοιχείο για τη διενέργεια του ελέγχου της και τη σύνταξη της 

έκθεσής της. 

 3. Η έκθεση του τακτικού ελέγχου η οποία θα πρέπει να είναι εµπεριστα-

τωµένη και λεπτοµερής και να τίθεται υπόψη της  Ελεγκτικής Επιτροπής προς 

έλεγχο και να υποβάλλεται προς έγκριση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευ-

ση. Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της έκθεσης θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δαπά-

νες που έγιναν από τα µέλη του Δ.Σ. ή του Σωµατείου γενικά για τις ανάγκες 

εκπροσώπησης του Σωµατείου και εν γένει επίτευξης των σκοπών του και προ-

αγωγής του. 

 4. Με απόφαση του ΔΣ που θα επικυρώνεται από την επόµενη Γ.Σ ή της 

Γ.Σ. που θα λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 µετά από πρόταση 

µελών που εκπροσωπούν άνω του 1/4 των ταµειακώς ενηµερωµένων (κατά το 
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χρονικό εκείνο σηµείο) τακτικών µελών του Σωµατείου ή της Ελεγκτικής Επι-

τροπής ο έλεγχος των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Σωµατείου δύναται να 

ανατεθεί σε έναν ή δύο ανεξάρτητους ελεγκτές που θα επιλεγούν από τη Γενική 

Συνέλευση µε την ίδια ως άνω πλειοψηφία. Οι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν 

άδεια φοροτεχνικού Α’ τάξεως και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και να µην 

συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε κανένα µέλος τους Σωµατείου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII  

 ΑΡΘΡΟ 20-ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ: 

 Για τη διάλυση του Συνδέσµου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση κατόπιν 

σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου ή του 1/3 των ταµειακά τα-

κτοποιηµένων τακτικών µελών του. Για τη λήψη σχετικής απόφασης απαιτείται 

η παρουσία στη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον του ηµίσεως (1/2) των ταµειακά 

τακτοποιηµένων Τακτικών Μελών του Συνδέσµου και πλειοψηφία των τριών τε-

τάρτων (3/4) των παρόντων. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την 

τύχη της περιουσίας του Συνδέσµου σε περίπτωση διάλυσης. Αυτή πάντως δύ-

ναται να διατεθεί µε τους ακόλουθους τρόπους: είτε να διατίθεται υπέρ Σωµα-

τείου ή Οργανισµού που επιδιώκει παρεµφερή σκοπό, είτε να διατίθεται σε Φι-

λανθρωπικό Οργανισµό ή Σωµατείο ανεξαρτήτως σκοπού. Για τη λήψη της απο-

́φασης περί διάθεσης της περιουσίας του Συνδέσµου χρειάζεται η ίδια ως άνω 

απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται και για την απόφαση διάλυσης του 

Σωµατείου. Σε περίπτωση διάλυσης ο Σύνδεσµος τελεί αυτοδίκαια σε εκκαθα-

́ριση. Χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συµβούλιο που έχει εκλεγεί κατά 

την τελευταία Γενική Συνέλευση, σε διαφορετική δε περίπτωση εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του Α.Κ περί εκκαθαρίσεως.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII  

 ΑΡΘΡΟ 21-ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
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Ο Σύνδεσµος δύναται να συντάσσει Κανονισµούς λειτουργίας των Οργάνων του 

καθώς και των διαφόρων Επιτροπών που θα συστήνει και θα λειτουργούν υπο-

βοηθητικά και συµβουλευτικά στο έργο του. Αρµόδιο για τη σύνταξη των εν λο-

́γω Κανονισµών θα είναι το Διοικητικό Συµβούλιο το οποίο δύναται να αναθέτει 

τη σύνταξή τους σε ειδικές Οµάδες/Επιτροπές και κατόπιν να εγκρίνει το πε-

ριεχόµενο τους κατά απόλυτη πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση οι Κανονισµοί 

θα εγκρίνονται τελικά µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων από την επόµενη 

Γενική Συνέλευση.  

  ΑΡΘΡΟ 22- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Κάθε ζήτηµα που αφορά στο Σύνδεσµο και δεν προβλέπεται στο παρόν Κατα-

στατικό ρυθµίζεται πάντα, σύµφωνα µε το πνεύµα του στα πλαίσια της κείµενης 

νοµοθεσίας και δη των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.  

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα και αφού συζητή-
θηκε, ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά µέλη, θα κα-
τατεθεί νοµίµως προς αναγνώριση.  

      Αθήνα, 22-5-2020 

Τα Ιδρυτικά Μέλη: 

1) « 369AV MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ », που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αναξαγόρα 
αρ. 3-5, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Κωνσταντίνο Μιχάλη του Ιω-
άννη, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Γορτυνίας αρ. 27. 
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2)  AUDIO & VISION Α. ΚΟΤΣΙΦΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Γερουλάνου αρ. 29 και Λάµψα, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Αλκιβιά-
δη Κότσιφα του Ανδρέα, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Μεταµορφώσεως αρ. 57. 

3) «  ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καποδιστρίου αρ. 12, όπως νόµιµα εκπροσωπείται 

από τον Μιχαήλ Ασιτζόγλου του Ευαγγέλου, κάτοικο Αθηνών, οδός Τριφυλίας 

αρ. 20. 

4) « ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗ ΙΚΕ», που εδρεύει στην Ελευσίνα Αττικής, οδός Ι. Αγάθου 
αρ. 48, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Παντελή Καριώτη του Νικολάου, 

κάτοικο Ελευσίνας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 53. 
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5) « Γ. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ - Ε. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. », που εδρεύει στη Λυ-
κόβρυση Αττικής, Λ. Αµαρουσίου αρ. 35, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον 
Γεώργιο Μπότσαρη του Κυριάκου, κάτοικο Ηρακλέιου Αττικής, οδός Βίτσι αρ. 
59. 

6) « ΤΗΕ AUDIO COMPANY IKE », που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαβρίου αρ. 
8, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Γεώργιο Θεοδωρόπουλο του Νικολάου 
κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Παύλου Μελά αρ. 21. 

7) « ΜΠΕΝΕΤΑΣ Ι.-ΤΣΑΓΑΝΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. », που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ. 15, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Κωνσταντί-
νο Τσαγανό του Νικολάου, κάτοικο Ν. Σµύρνης Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωρ-
γίου Β’ αρ. 5. 
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8) « Α. ΓΚΙΩΝΗΣ - Π. ΣΥΜΠΕΡΑΣ Ο.Ε. », που εδρεύει στο Αµαρούσιο Αττικής, 
οδός Σαλαµίνος αρ. 18, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Παύλο Συµπερά 
του Εµµανουήλ, κάτοικο Παλλήνης, οδός Βλαχερνών αρ. 5. 

9) «  ΕΛΙΝΑ ΙΚΕ  », που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 3ης Σεπτεµβρίου αρ. 59, 
όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τη Μαρία Παπαπάνου του Ιωάννη, κάτοικο 
Αθηνών, οδός 3ης Σεπτεµβρίου αρ. 59.  

10) « ΝΙΚ.ΙΩΑΝΝ. ΛΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ », που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 3ης Σεπτεµβρίου αρ. 166, όπως νόµιµα 
εκπροσωπείται από τον Ιωάννη Λάιο του Νικολάου, κάτοικο Ν. Ψυχικού Αττι-
κής, οδός Γ. Σεφέρη αρ. 54. 
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11) « ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΙΚΕ », που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 6ο χλµ. Θεσσαλονί-
κης Ωραιοκάστρου, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από την Γούργουλα Ουρανία 
του Αθανασίου, κάτοικο Ωραιοκάστρου, οδός Κοµνηνών αρ. 73. 

12) Ζάχος Παναγιώτης του Κων/νου, Εµπόριο Μουσικών Οργάνων -Οργάνωση 
Εκδηλώσεων-Ενοικιάσεις Ηχητικών Συστηµάτων, οδός Ι. Μιχαήλ αρ. 1 Θεσσα-
λονίκη. 

13) « Π. ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. », που εδρεύει στην Καλαµαριά Θεσσαλονί-
κης, οδός Μοσχονησίων, αρ. 24, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Λεοντίδη 
Πασχάλη του Δηµητρίου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Παπάφη αρ. 50. 

	 36



14) «  ΑTHENS PRO AUDIO (ΑΘΕΝΣ ΠΡΟ ΟΝΤΙΟ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΚΕ  », που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού αρ. 26-28, όπως 
νόµιµα εκπροσωπείται από τον Χρήστο Χατζηστάµου του Αλεξάνδρου, κάτοικο 
Αγίας Παρασκευής, οδός Γούναρη αρ. 37. 

15) « OMIKRON ELECTRONICS (ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ) ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥ-
ΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ-
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  », που εδρεύει στην Μεταµόρφωση Αττικής, οδός Δερβε-
νίων αρ. 31 και Ποσειδώνος, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Κων/νο 
Λώλη του Θανάση, κάτοι κο Κυψέλης Αθηνών, οδός Αριάδνης αρ. 17.   

16) « ΖΟΖΕF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ » (ΖΟΖΕF MUSIC), που εδρεύει στην Πά-
τρα Αχαΐας, ΝΕΟ 155, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Στόλλα Βενέδικτο 
του Ιωάννη, κάτοικο Πατρών, οδός ΝΕΟ 155.  

	 37



17)« ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. », που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 
οδός Α. Παπαναστασίου αρ. 69, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Ιωσήφ 
(Ζοζέφ) Πρελορέντζο του Ριχάρδου, κάτοικο Ν. Ρυσσίου, Δήµου Θέρµης Θεσ-
σαλονίκης, οδός Π. Μελά αρ. 18. 

18) « ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΙΚΕ », που εδρεύει στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, 7ο χλµ 
Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από την Μαρία Μπίλλη 
του Ανδρέα, κάτοικο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Νέστου αρ. 20Α.  

19) Ιωσήφ Αναστάσιος Καραδέδος του Χρήστου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός 
Ορφανίδου αρ. 4, ΤΚ 54626. 

	 38



20) « DIGIKAL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », που εδρεύει στον Βόλο, οδός 

Αργέντη αρ. 7, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Καλούτσα Χρήστο του Δηµητρί-

ου, κάτοικο Βόλου, οδός Κουταρέλια αρ. 128. 

21) “ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ”, που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, 19ο χλµ. Λ. 

Λαυρίου, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Κων/νο Νάκα του Φιλίππου, κάτοικο 

Φιλοθέης Αττικής οδός Θησέως αρ. 18.  

22) “DNA SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”, που εδρεύει στο Ναύπλιο Αργολίδας, 

οδός Ζυµβρακάκη αρ. 72, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Αριστείδη Ίσσαρη του 

Αντωνίου, κάτοικο οµοίως. 
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23) “ΗΛ. ΠΑΥΛΟΥ & ΙΩΑΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ο.Ε.”, (MUSICMANIA”, που εδρεύει στη 

Χαλκίδα, οδός Νεοφύτου αρ. 49 και Βώκου, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον 

Ηλία Παύλου του Αθανασίου, κάτοικο οµοίως.  

24) “BON STUDIO –MANΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ Συστήµατα επαγγελµατικού 

ήχου και φωτισµού, Ανώνυµος Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία ” (δ.τ 

“BONSTUDIO A.E.B.E”), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ζαΐµη αρ. 6, όπως νό-

µιµα εκπροσωπείται από την Mποφιλιάκη Αφροδίτη του Σταύρου, το γένος 

Τσόγκα, κάτοικο Π. Ψυχικού, οδός  Καµελίων 52. 

25)“SOUNDMAZE ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΚΕ”, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής,  

οδός Σολωµού αρ. 2 και Λ. Μεσογείων 322, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Ευ-

θυµιάδη Νεοκλή του Νικολάου, κάτοικο Αγίας Παρασκευή Αττικής, οδός Σολωµού 

αρ. 2. 20) « DIGIKAL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  », που εδρεύει στον 

Βόλο, οδός Αργέντη αρ. 7, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Καλούτσα Χρήστο 

του Δηµητρίου, κάτοικο Βόλου, οδός Κουταρέλια αρ. 128. 
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