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ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ
,

ΚΔΦΑΛΑΗΟ -Α'

ΔΠΧΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΚΟΠΟ
Ά π θ π ο 1.
1. Η Πξσηνβάζκηα επαγγεικαηηθή Οξγάλσζε κε ηελ επσλπκία
«ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑ ΣΡΩΝ» θαη έδξα
ηελ Πάηξα πνπ ηδξύζεθε ην έηνο 1904 θαη αλαγλσξίζηεθε θαη εγθξίζεθε ην
Καηαζηαηηθό ηεο, κε απόθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, όπσο
κεηαγελέζηεξα ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ' αξίζ. 950/1973 απόθαζε απηνύ,
θαη είλαη θαηαρσξεκέλν ζηα βηβιία εγθεθξηκέλσλ ζσκαηείσλ ηνπ
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ κε απμ. Αξηζ. 344/1973 ζα δηέπεηαη ζηα εμήο από ην
Ν. 1712 /87 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε από ην Ν.2081/92 ηνπ νπνίνπ ηα
άξζξα 8.9.10.11.12.13.14.15. θαη 16 ηνπ Β' θεθαιαίνπ ηζρύνπλ ππνρξεσηηθά
από 10.9.95 θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα.
2. ΔΓΡΑ ηεο Οξγάλσζεο είλαη ε ΠΑΣΡΑ (Πιαηεία Γεσξγίνπ Α' αξηζ. 25).
3. ΚΟΠΟ ηεο Οξγάλσζεο είλαη ε αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ
ζπλδηθαιηζηηθνύ πλεύκαηνο ζε όιν πεξηζζόηεξα κέιε, ε ζπλέλσζή ηνπο
θάησ από ηε ζθέπε ηεο Οξγάλσζεο ηόζν καδηθά όζν θαη θιαδηθά ζε ηύπν
ζπκβνπιεπηηθώλ θιαδηθώλ ηκεκάησλ. Η ζπζηεκαηηθή θαη επηζηεκνληθή
κειέηε , αλαδήηεζε, παξαθνινύζεζε, πξνώζεζε θαη επίιπζε θάζε ζέκαηνο
πνπ αθνξά ηελ ηάμε ησλ εκπόξσλ θαη θπξίσο ε δηαθύιαμε, πξναγσγή θαη
αλάπηπμε σο θαη ε θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή θαη εζηθή εμύςσζε απηήο,
ζηα πιαίζηα ηεο ειεύζεξεο νηθνλνκίαο, ηεο ηδησηηθή; πξσηνβνπιίαο θαη ηνπ
γεληθόηεξνπ εζληθνύ θαη θνηλσληθνύ ζπκθέξνληνο. Η ζπλέλσζε όιεο ηεο
εκπνξηθήο ηάμεο ηεο ρώξαο ζε εληαία νξγάλσζε γηα ηελ θαιύηεξε επίηεπμε
ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ.
Ά π θ π ο 2.
Γηα επίηεπμε ησλ ζθνπώλ απηώλ:
1. Λακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε δηαθώηηζε ηεο θνηλήο γλώκεο θαη ηελ
αλειιηπή ελεκέξσζε όισλ ησλ αξκνδίσλ αξρώλ ζε θάζε ζέκα πνπ αθνξά
ηελ εκπνξηθή ηάμε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θάζε λνκίκνπ θαη πξόζθνξνπ
κέηξνπ.
2. Παξαθνινπζεί ηηο θπβεξλεηηθέο ελέξγεηεο θαη ηα πξνο ςήθηζε λνκνζρέδηα
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε θνξνινγηθή, αγνξαλνκηθή, βηνκεραληθή, γεσξγηθή,
εξγαηηθή, θνηλσληθή θαη ηελ ελ γέλεη εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή.
Καζνξίδεη ηε ζέζε ηεο ηάμεο έλαληη απηώλ θαη ππνδεηθλύεη ηηο θαηά ηελ
θξίζε ηεο επηβαιιόκελεο εθαξκόζηκεο θαη απνδνηηθέο ιύζεηο. Πιεξνθνξεί
πξνο ηνύην ηα κέιε ηεο αιιά θαη ηα κέιε άιισλ νκνεηδώλ Οξγαλώζεσλ ηα
νπνία, αλ θξίλεη ζθόπηκν, ζπγθαιεί δηαζθέςεηο θαη ζπλέδξηα ηνπηθήο,
πεξηθεξεηαθήο ή θαη εζληθήο θιίκαθαο γηα ηελ από θνηλνύ εμέηαζε ησλ
δεηεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηελ ηάμε.
3. Δπηδηώθεη ηελ εθπξνζώπεζε θαη ζπκκεηνρή ηεο εκπνξηθήο ηάμεο ζε
ζπκβνύιηα, επηηξνπέο θαη ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ
ηελ αθνξνύλ ζε πξόζσπα δνθηκαζκέλεο πείξαο, εηδηθώλ γλώζεσλ θαη
αλακθηζβήηεηεο ηθαλόηεηαο.

4. Παξέρεη γλσκνδνηηθέο εηζεγήζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζέκα
νηθνλνκηθνύ θαη εκπνξηθνύ ελδηαθέξνληνο πξνο ηα κέιε ηνπο.
5. Δθδίδεη βηβιία, πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο, ηδξύεη ξαδηνθσληθό ζηαζκό,
δεκνζηεύεη άξζξα θαη κειέηεο ζηνλ νηθνλνκηθό ή πνιηηηθό Σύπν,
αλαιακβάλεη θαη δηνξγαλώλεη ζεκηλάξηα επηκνξθσηηθά, εθπαηδεπηηθά
θ.ι.π, θάλεη δηαιέμεηο θνηλσληθέο εθδειώζεηο θαη πξνβαίλεη ζε θάζε
άιιε ελέξγεηα γηα ηελ επξύηεξε δηάδνζε θαη πιεξέζηεξε ελεκέξσζε
ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, γηα ηηο ζέζεηο ηεο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ
εκπνξίνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο ελ γέλεη, σο θαη ζηα ζέκαηα ηεο πόιεσο
θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο.
6. Δίλαη ζε επαθή θαη ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρεο νξγαλώζεηο ηεο ρώξαο
σο θαη εμσηεξηθνύ πνπ έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα θαη δύλαηαη λα
ζπκκεηάζρεη κε απηέο ζε δεπηεξνβάζκηεο ή ηξηηνβάζκηεο
επαγγεικαηηθέο Οξγαλώζεηο.
7. Δπηδηώθεη ηελ αλάπηπμε θαη πξόνδν ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ θαη' ηδίαλ
θιάδσλ απηνύ, κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζην εζσηεξηθό ή
εμσηεξηθό πξνζώπσλ πξνεξρνκέλσλ από ηνπο θιάδνπο ηνπ, σο θαη
θαηάξηηζε ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ πςειήο ζηάζκεο.
8. Αλαζέηεη ζε Δπηηξνπή πνπ ζπληζηά ή ζε πξόζσπα εηδηθεπκέλα ή κε
πείξα γλώζεηο πνπ επηιέγεη, ηελ κειέηε ησλ θνξνινγηθώλ,
αγνξαλνκηθώλ, εξγαηηθώλ θαη ελ γέλεη ησλ εκπνξηθώλ θαη
νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ, ηελ πξναγσγή ησλ ζθνπώλ θαη επηδηώμεσλ ηεο
εκπνξηθήο ηάμεο.
9. Δπηδηώθεη ηελ αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνύ θαη θνηλσληθνύ επηπέδνπ ησλ
εκπόξσλ κε ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ όξσλ θαη ζπλζεθώλ,
ηδηαίηεξα δε κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο.
10. Δπηδηώθεη ηελ πηζηνδνηηθή ελίζρπζε ηεο εκπνξηθήο ηάμεο γηα ηελ
αλάπηπμε θαη επέθηαζε ησλ εξγαζηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
11. Τπνβνεζά ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή . πξνγξακκάησλ
πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ηε
ρξεζηκνπνίεζε επηηξνπώλ, εηδηθεπκέλσλ πξνζώπσλ θαη ησλ κειώλ.
12. πκβάιιεη ζηελ πξνβνιή θαη αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ
νξγάλσζε γεληθώλ ή εηδηθώλ εθζέζεσλ θαη εθδειώζεσλ, κε ηε
ζπκκεηνρή ζ' απηέο θαη δηεπθνιύλεη, πξνβάιιεη θαη πξνσζεί ηηο
εκπνξηθέο ζέζεηο ζην θνηλσληθό ζύλνιν.
13. Γηεμάγεη θάζε λόκηκεο κνξθήο θηλεηνπνηήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο γηα
ηε δηεθδίθεζε θαη επίιπζε ησλ απαζρνινύλησλ πξνβιεκάησλ ηελ ηάμε
ηελ πεξηθξνύξεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ
ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ.
14. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πην πάλσ επηδηώμεσλ νξγαλώλεη
θαηάιιειεο ππεξεζίεο.
15.Να απεπζύλεηαη απ' επζείαο ή κέζσ ησλ αλσηέξσ ζπλδηθαιηζηηθώλ
νξγάλσλ ζηηο δεκόζηεο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο Διιεληθέο θαη
κε, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο
εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηα
επαγγεικαηηθά θαη όρη κόλν ζπκθέξνληα ησλ κειώλ ηεο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β'
ΜΔΛΖ - ΟΡΟΗ ΔΗΟΓΟΤ -ΑΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ - ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ
'Α π θ π ο 3.

1. Μέιε ηεο Οξγάλσζεο είλαη απνθιεηζηηθά θπζηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ ή
αζρνινύληαη πξαγκαηηθά θαη γηα ην δηθό ηνπο ζπκθέξνλ, κα ην επάγγεικα ηνπ
εκπόξνπ, όπσο ν Νόκνο 1712/1987 πξνβιέπεη, δηαηεξνύλ κόληκε
επαγγεικαηηθή ζηέγε ζηελ πόιε ησλ Παηξώλ θαη πεξηρώξσλ.
2. Ωο κέιε ηεο Οξγάλσζεο κπνξνύλ λα είλαη ν Πξόεδξνο ή ν Γηεπζύλσλ
ύκβνπινο θαη δύν κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ησλ Α.Δ. θαζώο θαη ν
Πξόεδξνο θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. ησλ ζπλεηαηξηζκώλ θαη κέρξη δύν
από ηνπο δηαρεηξηζηέο εηαίξνπο ησλ Δ.Π.Δ. εθ' όζνλ δελ αζρνινύληαη κε άιιν
επάγγεικα άζρεην κε απηά πνπ έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο ζηελ Οξγάλσζε.

'Α π θ π ο 4.
ΟΡΟΗ ΔΗΟΓΟΤ
1. Γηα λα εγγξαθεί κέινο πξέπεη λα έρεη ηηο πξνϋπνζέζεη; ηνπ άξζξνπ 3 θαη λα
ππνβάιεη αίηεζε έγγξαθε εηο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
2. Η αίηεζε εγγξαθήο γίλεηαη ζε απιό έληππν πνπ ν ύιινγνο δηαζέηεη ζε θάζε
ελδηαθεξόκελν, ην νπνίν πεξηέρεη όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη θαη
αλαθέξνληαη ζην παξόλ θαη ην λόκν. Σν έληππν ηεο αίηεζεο ππνγξάθεηαη από
ηνλ αηηνύληαη θαη θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ αηνκηθή ηνπ ζθξαγίδα ε ηεο εηαηξίαο
ηεο νπνίαο είλαη κέινο ή ηελ εθπξνζσπεί. ηελ αίηεζε επηζπλάπηεηαη βεβαίσζε
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αραΐαο πεξί ηεο εγγξαθήο ηνπ ππνςεθίνπ ζην Δκπνξηθό
Σκήκα ηνπ είηε όπσο απηό ίζρπε θαηά ην ρξόλν έγθξηζεο ηνπ παξόληνο
θαηαζηαηηθνύ είηε θαηά ην ρξόλν ηεο εγγξαθήο ηνπ.
3. Σν Γ.. ππνρξενύληαη λα εμεηάζεη ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ θαη εληόο 30
εκεξώλ ηελ ππνβιεζείζα αίηεζε θαη λα απνθαζίζεη γηα ηελ εγγξαθή ή ηελ
απόξξηςε ηεο. Η απόθαζε ζεηηθή ή αξλεηηθή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο εληόο 10
εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν, λα εγγξαθεί, κέινο.
4. Αλ ε αίηεζηο απνξξηθζεί ή παξέιζνπλ ηξηάληα (30) εκέξεο ρσξίο ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην λα απνθαζίζεη, ν ελδηαθεξόκελνο δηθαηνύηαη λα πξνζθύγεη ζην
αξκόδην θαηά ηόπν Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν κέζα ζε έλα (1) κήλα από ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο απνξξηπηηθήο απόθαζεο, ή από ηελ παξέιεπζε ηεο πην πάλσ
πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ.
5. Η ηδηόηεηα ηνπ κέινπο απνθηάηαη έλα (1) κήλα κεηά ηελ απόθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί εγγξαθήο ή ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο έλα (1)
κήλα κεηά ηελ ηειεζηδηθία ηεο απόθαζεο πνπ δηαηάζζεη ηελ εγγξαθή. Σόηε
απνθηά θαη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη.
6. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα αλαξηά πίλαθα κε ηα νλόκαηα ησλ
κειώλ πνπ εγγξάθεη, ζηε ζύξα ηεο αίζνπζαο ησλ πλειεύζεσλ, επί ηξηάληα
(30) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία απόθαζεο εγγξαθήο ησλ.
7. Δληόο (30) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο έγθξηζεο από ην πκβνύιην ηεο
εγγξαθήο ή ηεο ηειεζηδηθίαο ηεο απόθαζεο, εγγξάθνληαη, κε ηε θξνληίδα ηνπ
Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γ. Γξακκαηέα, ηνπο αηηνύληεο ζηα Μεηξώα Μειώλ ηνπ
πιιόγνπ.
8. Κάζε κέινο κπνξεί, εληόο ηηρ πιο πάνυ πξνζεζκίαο ησλ 30 εκεξώλ ηηρ
ππνρξεσηηθήο αλάξηεζεο ηεο θαηάζηαζεο εγγξαθήο κειώλ, λα πξνζθύγεη ζην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην εάλ δηαθσλεί γηα θάπνηα εγγξαθή κέινπο. Δάλ ε αίηεζηο
ηνπ απνξξηθζεί από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, δηθαηνύηαη λα πξνζθύγεη ζηελ
πξώηε κεηά ηελ απόξξηςε Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία απνθαίλεηαη νξηζηηθώο.
9. Η πξνζθπγή ζηε Γεληθή πλέιεπζε γίλεηαη κε αίηεζε πνπ απεπζύλεηαη πξνο
ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα ην
εγγξάςεη σο ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ζηελ πξώηε ζπλέιεπζε πνπ ζα

ζπγθιεζεί κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
Δάλ ην πκβνύιην δελ εγγξάςεη σο ζέκα, δύλαηαη λα δεηήζεη από ηνλ Πξόεδξν
ηεο πλέιεπζεο λα πξνηάμεη ηε ζπδήηεζε αίηεζεο, πξν ηεο εκεξεζίαο
δηάηαμεο, ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα ηελ πξνηάμεη
10. Η ππνβνιή ηεο άλσ αηηήζεσο κέρξη ιήςεσο ηειεζίδηθεο απόθαζεο από ηε
πλέιεπζε, αλαζηέιιεη πξνζσξηλά ηελ ιδιόηηηα ηνπ κέινπο απηνύ.
.
Άπθπο 5
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΜΔΛΧΝ- ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
1. Κάζε κέινο έρεη ηα παξαθάησ δηθαηώκαηα:
α) Να ζπκκεηέρεη ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο θαη ζηηο ςεθνθνξίεο γηα ηε ιήςε θάζε
απόθαζεο.
β) Να εθιέγεηαη ζηα δηνηθεηηθά θαη ινηπά θαηαζηαηηθά όξγαλα ηεο Οξγάλσζεο θαη
Δπηηξνπέο θαη αληηπξόζσπνο ζηηο αλώηεξεο ζπλδηθαιηζηηθέο Οξγαλώζεηο ζηηο
νπνίεο αλήθεη ε Οξγάλσζε απηή.
γ) Να ιακβάλεη γλώζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ησλ ιακβαλνκέλσλ από ηε Γεληθή
πλέιεπζε θαη ηα άιια θαηαζηαηηθά όξγαλα απνθάζεσλ, λα δεηά θαη λα
ιακβάλεη αληίγξαθν ησλ πξαθηηθώλ απηώλ θαη άιισλ εγγξάθσλ πνπ ηνλ
αθνξνύλ θαη λα ελεκεξώλεηαη επί ηεο πνξείαο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ.
δ) Να ζπκκεηέρεη ζε δύν πξσηνβάζκηεο νξγαλώζεηο εθ ησλ νπνίσλ ε κία λα είλαη
Κπξία.
ε) Να επηιέμεη λέα θύξηα επαγγεικαηηθή νξγάλσζε εθόζνλ
•
Παξέιζεη 3εηία από ηελ ηειεπηαία ελάζθεζε ηνπ εθινγηθνύ ηνπ
δηθαηώκαηνο ζηελ ηειεπηαία θύξηα νξγάλσζε θαη
•
Πξνβεί ζε ηαπηόρξνλε ζρεηηθή δήισζε πξνο ηελ πξνεγνύκελε θαη
λέα θύξηα νξγάλσζή ηνπ.
2. Κάζε κέινο ηεο Οξγάλσζεο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο:
α) Να ζπκκεηέρεη ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο θαη ζε θάζε άιιε δξαζηεξηόηεηα ηεο
Οξγάλσζεο θαη λα ζπκπαξίζηαηαη ζηα όξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ζηελ άζθεζε ησλ
θαζεθόλησλ θαη επηδηώμεώλ ηεο.
β) Να ηεξεί ην Καηαζηαηηθό θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο, ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ινηπώλ νξγάλσλ ηεο
Οξγάλσζεο θαη λα ελεκεξώλεη άκεζα ηε Γηνίθεζε γηα θάζε κεηαβνιή πνπ
αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε.
γ) Να κε αληηζηξαηεύεηαη ηα ζπκθέξνληα ηεο Οξγάλσζεο θαη λα θέξεηαη κε ηνλ
αλάινγν ζεβαζκό πξνο ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Οξγάλσζεο θαη ηε Γηνίθεζε
απηήο.
δ) Να εθπιεξνί ηαθηηθά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο απέλαληη ζηελ
Οξγάλσζε.
ε) Κάζε κέινο έρεη θαζήθνλ λα γλσζηνπνηεί ζην Γ/θό πκβνύιην ρσξίο
θαζπζηέξεζε, θάζε αιιαγή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δηεύζπλζεο.
Άπθπο 6
ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ
1. Κάζε κέινο δηθαηνύηαη λα απνρσξήζεη από ηελ νξγάλσζε. Η απνρώξεζε
γλσζηνπνηείηαη ζηε Γηνίθεζε κε έγγξαθν ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ από
ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη ηζρύεη από ην ηέινο απηνύ.
2. Ο απνρσξώλ ππνρξενύηαη λα εμνθιήζεη όιεο ηηο ζπλδξνκέο ηνπ κέρξη ηεο
εκεξνκελίαο απνρσξήζεσο.
3. Ο απνρσξώλ δελ δηαηεξεί θαλέλα δηθαίσκα επί ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πιιόγνπ
θαζώο θαη εηο ην Σακείν Αιιεινβνεζείαο θαη Αξσγήο.

Άπθπο 7.
ΑΠΟΒΟΛΖ
1. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Οξγάλσζεο κπνξεί λα απνθαζίδεη γηα ηελ
απνβνιή κέινπο:
α) Δάλ ην κέινο πάςεη λα έρεη ηηο πξνϋπνζέζεηο εγγξαθήο ηνπ ζηελ Οξγάλσζε.
β) Δάλ ην κέινο ελεξγεί αληίζεηα πξνο ηνπο ζθνπνύο ηεο Οξγάλσζεο.
γ) Δάλ ην κέινο θαζπζηεξεί γηα δύν (2) ζπλερή έηε ηελ ππνρξεσηηθή ζπλδξνκή
ηνπ.
δ) Δάλ ην κέινο θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα γηα αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη θαη
ηηκσξείηαη από ην λόκν, πεξί εθζπγρξνληζκνύ ησλ εκπνξηθώλ θ.ι.π.
Οξγαλώζεσλ. .
ε) Δάλ ην κέινο ζπληαμηνδνηεζεί, εθηόο εάλ εηδηθόο λόκνο επηηξέπεη ηελ άζθεζε
ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο θαη κεηά ηελ ζπληαμηνδόηεζή ηνπ.
2. Η πεξί απνβνιήο κέινπο απόθαζε ηνπ Γ.. εγθξίλεηαη από ηελ Γ.. ησλ κειώλ
ηεο Οξγάλσζεο. Σν απνηέιεζκα ηεο απνβνιήο επέξρεηαη από ηελ πην πάλσ
έγθξηζε ηεο Γ.  ..
3. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην όπσο θαη ε Γεληθή πλέιεπζε, ππνρξεώλνληαη λα
αθνύζνπλ πξνεγνπκέλσο ην κέινο ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε απνβνιή.
4. Σν κέινο πνπ απνβάιιεηαη δύλαηαη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ επίδνζε
ζ' απηό ηεο απόθαζεο λα πξνζθύγεη ζην αξκόδην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν.
5. Μέρξη ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνεγνύκελεο πξνζεζκίαο ή ηελ έθδνζε
ηειεζίδηθεο απόθαζεο επί ηε αγσγήο ηνπ ην κέινο δελ ζηεξείηαη νπδελόο
δηθαηώκαηνο απηνύ πιελ ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη.
6. Σν κέινο πνπ απνβάιιεηαη, δελ δηαηεξεί θαλέλα δηθαίσκα επί ηεο πεξηνπζίαο
ηεο Οξγάλσζεο, νύηε θαη εηο ην Σακείν Αιιεινβνεζείαο ή Αξσγήο.
7. Δπαλεγγξαθή ηνπ απνβιεζέληνο κέινπο επηηξέπεηαη κεηά πάξνδν ηξηεηίαο από
ηε δηαγξαθή ή θαη ελσξίηεξα θαηόπηλ απόθαζεο ηεο Γελ. πλέιεπζεο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ – ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ
Άπθπο 8
Όξγαλα Γηνίθεζε; ηεο Οξγάλσζεο είλαη: Η Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην θαη ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή.
1. ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ-ΤΓΚΡΟΣΖΖ - ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ
α) Η Γεληθή πλέιεπζε απνηειείηαη από ηα κέιε ηεο Οξγάλσζεο πνπ έρνπλ
ηαθηνπνηεζεί ηακεηαθώο κέρξη θαη ην πξνεγνύκελν εμάκελν.
β) Η Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ην αλώηαην όξγαλν ηεο Οξγάλσζεο θαη
απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ππάγεηαη , ζύκθσλα κε ην λόκν ή ην
Καηαζηαηηθό απηό, ζηελ αξκνδηόηεηα άιινπ νξγάλνπ.
γ) Δθιέγεη θαη λα θαιεί νπνηεδήπνηε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ή κέιε απηνύ,
ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ηνπο Αληηπξνζώπνπο ηεο Οξγάλσζεο ζηηο
Γεπηεξνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο Οξγαλώζεηο πνπ αλήθεη ε Οξγάλσζε απηή θαη
ειέγρεη ηε δξάζε απηώλ.
δ) Απνθαζίδεη γηα ηελ επηινγή ησλ Γεπηεξνβαζκίσλ ζπλδηθαιηζηηθώλ
Οξγαλώζεσλ, ζηηο νπνίεο εγγξάθεηαη κέινο ε Οξγάλσζε ή ηε δηαγξαθή από
απηέο θαη νξίδεη ηελ θύξηα νξγάλσζε, δηα κέζνπ ηεο νπνίαο ζα
αληηπξνζσπεύεηαη ζηε πλνκνζπνλδία, λνκηκνπνηεί ηνπο αληηπξνζώπνπο ηεο,
πνπ ςεθίδνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο θύξηαο Γεπηεξνβάζκηαο Οξγάλσζεο.,
γηα ηελ εθινγή αληηπξνζώπσλ ηεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο πλνκνζπνλδίαο.
ε) Δγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηνλ απνινγηζκό δξάζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο εηήζηνπο Ιζνινγηζκνύο.
δ) Δγθξίλεη, ηξνπνπνηεί ή ζπκπιεξώλεη ηνπο εηήζηνπο Πξνϋπνινγηζκνύο
εζόδσλ θαη εμόδσλ γηα θάζε νηθνλνκηθό έηνο θαη νξίδεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν
10 παξ.15 ηνπ Καηαζηαηηθνύ απηνύ, ηα πνζά εμόδσλ θηλήζεσο, παξαζηάζεσο
θαη νδνηπνξηθώλ ηεο Γηνίθεζεο.
ε) Απνθαζίδεη πεξί απνδνρήο δσξεώλ, θιεξνλνκηώλ θαη θιεξνδνζηώλ ππέξ ηεο
Οξγάλσζεο.
ζ) Απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά ή εθπνίεζε αθηλήησλ ηεο Οξγάλσζεο, πξνο
ζηέγαζε ησλ γξαθείσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ απηήο, θαη πεξί όισλ ησλ ζπλαθώλ
εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ αθηλήησλ ηεο Οξγάλσζεο. Γηα ηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ απηώλ απαηηείηαη πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 13.
η) Απνθαζίδεη πεξί απνβνιήο κέινπο γηα παξαβηάζεηο πνπ πξνβιέπεη ην ζρεηηθό
άξζξν ηνπ Καηαζηαηηθνύ.
θ) Απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Οξγάλσζεο.
ι) Απνθαζίδεη γηα ηελ δηάιπζε ηεο Οξγάλσζεο, ηεξώληαο ηελ νξηδόκελε από
ην λόκν δηαδηθαζία θαη πιεηνςεθία.
Άπθπο 9
ΤΓΚΛΖΖ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ - ΑΠΑΡΣΗΑ- ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ
1. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή
θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ 1/10 ησλ ηακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ, πνπ
απεπζύλεηαη πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. ηελ πεξίπησζε απηή ε αίηεζε ζα
πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Αλ ε αίηεζε δελ
εηζαρζεί πξνο ζπδήηεζε εληόο ηξηάληα εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο, ηα κέιε
έρνπλ ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ζην αξκόδην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν,
πξνθεηκέλνπ λα ηειέζνπλ απηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη λα θαζνξηζζεί ν
Πξόεδξνο ηεο Γελ. πλέιεπζεο.
2. Κάζε πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζε Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα αλαθέξεη ηα
ζέκαηα Ηκεξήζηαο δηάηαμεο, γηα ηα νπνία ζπγθαιείηαη, ην ηόπν, ηνλ ρξόλν θαη
ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ. 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 9.
3. Γηα λα ιεθζεί απόθαζε απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ ελόο δεπηέξνπ (1/2)
ηνπιάρηζηνλ ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ.
4. Αλ δελ ππάξρεη απαξηία θαηά ηελ πξώηε ζύγθιεζε, ζπλέξρεηαη ρσξίο άιιε
δηαηύπσζε επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ ίδηα εκέξα θαη ώξα ηεο
επνκέλεο εβδνκάδαο θαηά ηελ νπνίαλ απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ ελόο ηεηάξηνπ
(1/4) ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ. Αλ δε ππάξμεη θαη θαηά ηε
δεύηεξε ζύγθιεζε, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη θαη "ζπλεδξηάδεη" εγθύξσο,
ρσξίο άιιε δηαηύπσζε ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα ηεο επνκέλεο εβδνκάδαο θαηά
ηελ νπνία επηηπγράλεηαη απαξηία κε ηελ παξνπζία νπνηνπδήπνηε αξηζκνύ
κειώλ.
5. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ.
6. Πξνζζήθε λέσλ ζεκάησλ πξνο ζπδήηεζε δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη εηο ηηο
επαλαιεπηηθέο ζπλειεύζεηο.
7. Η πξόζθιεζε γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο ή
δεκνζηεύεηαη εηο κία από ηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο, πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ
πξηλ ηελ Ηκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο. Δάλ ε Οξγάλσζε
εθδίδεη δηθή ηεο εθεκεξίδα, δύλαηαη ε πξόζθιεζε λα δεκνζηεύεηαη εηο ηελ
εθεκεξίδα απηή, εθόζνλ κεζνιαβνύλ (5) εκέξεο από ηε θπθινθνξία ηεο
εθεκεξίδαο κέρξη ηελ εκέξα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
8. Καλέλα κέινο δελ δύλαηαη λα ιάβεη κέξνο ζε Γεληθή πλέιεπζε εάλ δελ έρεη
εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέ; ηνπ ππνρξεώζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εμακήλνπ Άξζξν 8 παξ. 1α . Πξνο ηνύηνπ, πξν ηεο εηζόδνπ εηο ηελ αίζνπζα ζπλειεύζεσλ,
ην κέινο εθνδηάδεηαη από ηε Γξακκαηεία ηεο Οξγάλσζεο κε εηδηθή ηαπηόηεηα

ζπκκεηνρήο, ε νπνία αλαξηάηαη εκθαλώο ζην ζηήζνο ηνπ.
9. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη ηαθηηθά κηα θνξά ην ρξόλν θαη Οπσζδήπνηε
όρη πέξαλ ηεο 30εο Μαξηίνπ, πξνθεηκέλνπ λα εγθξίλεη ή όρη ηα πεπξαγκέλα ηεο
Γηνίθεζε; θαη ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, (απηή ζπγθαιείηαη σο
ην άξζξν 9 παξ. 1).
10.Η ζπδήηεζε θαη απόθαζε επί νηνπδήπνηε ζέκαηνο ην νπνίν δελ είλαη
εγγεγξακκέλν ζηελ πξόζθιεζε πνπ απνζηέιιεηαη γηα ηε ζύγθιεζε ηεο
πλέιεπζεο είλαη άθπξε.
Η ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή θαη γίλεηαη δηα ςεθνδειηίσλ όηαλ αλαθέξεηαη:
α) ε εθινγή Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, Δθνξεπηηθήο
Δπηηξνπήο θαη αληηπξνζώπσλ ζε Γεπηεξνβάζκηα Οξγάλσζε.
β) ε εγγξαθή ζε Γεπηεξνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο Οξγαλώζεηο θαη ηελ
επηινγή εμ' απηώλ ηεο θύξηαο, θαζώο θαη γηα θάζε κεηαβνιή εγγξαθήο θαη
απαιιαγήο.
γ) ε ζέκαηα εκπηζηνζύλεο πξνο ηε Γηνίθεζε.
δ) ε πξνζσπηθά δεηήκαηα.
ε) ην Γηνηθεηηθό θαη Οηθνλνκηθό Απνινγηζκό.
ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο ε ςεθνθνξία δύλαηαη λα γίλεηαη δηα νλνκαζηηθήο
θιήζεσο ή κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνύ, νπδέπνηε όκσο δηα βνήο.
11.ε πεξίπησζε κνκθήο θαηά ηεο Γηνηθήζεσο ςεθίδνπλ θαη ηα κέιε ηεο
Γηνίθεζεο.
12.Γελ επηηξέπεηαη εμνπζηνδόηεζε ηξίηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ςεθνθνξίεο.
13.Για ηην ηποποποίηζη ηος Καηαζηαηικού, ηη μεηαβολή ηος ζκοπού,
ηη διάλςζη ηηρ Οπγάνυζηρ ή ηην εκποίηζη ηηρ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ
ηηρ, απαιηείηαι ςποσπευηικά απαπηία ηοςλάσιζηον ηος ενόρ δεςηέπος
ηυν ηαμιακώρ ηασηοποιημένυν μελών και πλειοτηθία ηυν ηπιών
ηεηάπηυν 3/4 ηηρ απαπηίαρ αςηήρ είηε η ςνέλεςζη είναι Σακηική,
είηε εξ αναβολήρ ππώηηρ ή δεύηεπηρ .
14.Σν Πξνεδξείν ηεο πλέιεπζεο ππνρξενύηαη, πξηλ ηε δηεμαγσγή νπνηαζδήπνηε
ςεθνθνξίαο, λα δηαηάζζεη ηελ έμνδν από ηελ αίζνπζα εληόο παληόο αηόκνπ
πνπ δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ, πιελ ηνπ εκκίζζνπ πξνζσπηθνύ ηεο Οξγάλσζεο.
Η ςεθνθνξία δελ δηεμάγεηαη πξηλ ηελ απνκάθξπλζε όισλ ησλ
πξναλαθεξνκέλσλ πξνζώπσλ.
15 .Σν πξαθηηθό ηεο πλέιεπζεο θαηαρσξείηαη ζην βηβιίν θαη ππνγξάθεηαη από ην
Πξνεδξείν απηήο θαη επηθπξώλεηαη απηνκάησο εθόζνλ ππνγξαθεί από παξόληα
κέιε πνπ θαιύπηνπλ ην 1/30 ησλ ζπκκεηαζρόλησλ.
16.Σεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κέρξη ηελ εθινγή πξνέδξνπ απηήο, πξνεδξεύεη
πξνζσξηλά ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή, ζε πεξίπησζε
θσιύκαηνο ή ειιείςεσο απηνύ, ν Αληηπξόεδξνο.
17.Πξώην Θέκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ε εθινγή Πξνέδξνπ,
Αληηπξνέδξνπ, Γξακκαηέσο, πνπ ζα δηεπζύλεη ηηο εξγαζίεο ηεο θαζώο θαη
Ψεθνιέθηε. Η εθινγή γίλεηαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ.
18.Ο Πξόεδξνο ηεο πλέιεπζεο δηεπζύλεη ηηο εξγαζίεο απηήο, θξνληίδεη γηα ηελ
αθξηβή ηήξεζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο , δίδεη ηνλ ιόγν ζε όζνπο επηζπκνύλ λα
κηιήζνπλ θαηά ζεηξάλ πξνηεξαηόηεηαο θαη αθαηξεί ην ιόγν ζε πεξίπησζε
εθηξνπήο ηνπ νκηιεηή ζε ζέκαηα μέλα πξνο ηα ππό ζπδήηεζε ή ζηε πεξίπησζε
ρξεζηκνπνίεζε; απαξάδεθησλ εθθξάζεσλ θαη ιόγσλ ή ππέξβαζε ηνπ
νξηζζέληνο ρξόλνπ. Γηαθόπηεη ηελ ζπλεδξίαζε όηαλ θαηαζηεί απηή ζνξπβώδεο
ή όηαλ κε βίαηα ή' απαξάδεθηα κέζα ηαξάζζεηαη ε θαιή ηάμηο ηεο πλέιεπζεο.
Τπνγξάθεη, καδί κε ηα άιια κέιε ηνπ πξνεδξείνπ, ην πξαθηηθό ησλ
πλειεύζεσλ.
19.Ο Γξακκαηέαο ηεο πλέιεπζεο επηκειείηαη γηα ηε ζύληαμε θαη θαζαξνγξαθή
ησλ πξαθηηθώλ ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ, ππνγξάθεη ην πξαθηηθό κεηά ησλ
άιισλ κειώλ ηνπ πξνεδξείνπ θαη ην παξαδίδεη εηο ηελ Γηνίθεζε.

20.Σν Πξνεδξείν ηεο πλέιεπζεο, πξν ηεο ελάξμεσο ησλ εξγαζηώλ θαζνξίδεη ηνλ
ρξόλν πνπ δύλαηαη. λα ρξεζηκνπνηήζεη ν αγνξεηήο, αλαιόγσο ηνπ ρξόλνπ θαη
ησλ ζεκάησλ. Γεπηεξνινγία, κηζήο δηάξθεηαο από ηελ πξσηνινγία, επηηξέπεηαη
κία θνξά. Πηζαλή ηξηηνινγία θ.ι.π, θαζώο θαη ε δηάξθεηα απηήο, είλαη εηο ηελ
θξίζε ηνπ Πξνεδξείνπ.
.
21.Καηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κπνξεί λα αζθεζεί αγσγή
ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ κέζα ζε απνθιεηζηηθή
πξνζεζκία ηξηάληα(30) εκεξώλ από ηε ιήςε ηνπο.
22.Καηά ηεο απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ κπνξεί λα αζθεζεί έθεζε
κέζα ζε δέθα (1 Ο) εκέξεο από ηελ επίδνζε ηεο απόθαζεο απηήο.
23.Αλ ε αγσγή ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν αθνξά απόθαζε ζρεηηθά κε ηελ
Οξγάλσζε ή ηε ιεηηνπξγία ηεο Οξγάλσζεο, ε αγσγή αζθείηαη από ην έλα
δέθαην (10) ηνπιάρηζηνλ ησλ νηθνλνκηθώο ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ.
Ά π θ π ο 10.
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ

.

l. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη δέθα πέληε (15) θαη εθιέγνληαη ηελ
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, κε ηξηεηή ζεηεία.
2. Δληόο νθηώ (8) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ησλ εθινγώλ ζπλέξρνληαη,
θαηόπηλ πξόζθιεζεο ηνπ ζπκβνύινπ, πνπ πιεηνςήθεζε, ηα λενεθιεγέληα κέιε
ηνπ πκβνπιίνπ, ζε ζπλεδξίαζε κε κνλαδηθό ζέκα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ
ζώκαηνο, ηελ εθινγή πξνεδξείνπ θαη ηε θαηαλνκή ησλ αμησκάησλ
3. ε πεξίπησζε πνπ νη πιεηνλνςεθήζαληεο είλαη δύν, ηελ πξόζθιεζε απεπζύλεη
ν κεγαιύηεξνο ζε ειηθία. Απηόο πνπ απεύζπλε ηελ πξόζθιεζε πξνεδξεύεη θαη
ηεο ζπλεδξίαζεο. ε πεξίπησζε- πνπ νη αλσηέξσ είηε αξλνύληαη είηε θσιύνληαη
λα απεπζύλνπλ ηελ πξόζθιεζε, ππνρξενύληαη λα ην πξάμεη ν ακέζσο επόκελνο
ζε ςήθνπο ηελ 9ελ εκέξα, από ηελ εκέξα ησλ εθινγώλ θαη πεξαηηέξσ ηελ 10ε,
11ε θ.ι.π. γηα ηνπο ακέζσο επόκελνπο.
4. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνηειείηαη από ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Α' Αληηπξόεδξν,
ην Β' Αληηπξόεδξν, ηνλ Γ' Αληηπξόεδξν, ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα, ηνλ Δηδηθό
Γξακκαηέα ηνλ Σακία, ηνλ Αλαπιεξσηή Σακία, ηνλ Έθνξν Βηβιηνζήθεο θαη
ηνλ ππεύζπλν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ζύκθσλα κε όζα νξίδεη ε παξ. 7
ηνπ παξόληνο.
5. ηε ζέζε θαζελόο από ηα πην πάλσ αμηώκαηα, αλαδεηθλύεηαη όπνηνο
ζπγθεληξώζεη πιεηνςεθία πέξαλ ηνπ κηζνύ ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ νξγάλνπ.
ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο απαξαίηεηεο πιεηνςεθίαο ε ςεθνθνξία
επαλαιακβάλεηαη κε ηνπο ίδηνπο αθξηβώο όξνπο. Δάλ θαη θαηά ε δεύηεξε
ςεθνθνξία δελ επηηεπρζεί ε απαξαίηεηε πιεηνςεθία γηα ηελ αλάδεημε ελόο ή
πεξηζζνηέξσλ από ηα πην πάλσ αμηώκαηα ε δηαδηθαζία εθινγήο
επαλαιακβάλεηαη γηα ηξίηε θνξά, νπόηε εθιέγεηαη γηα ην αληίζηνηρν αμίσκα, ν
πξώηνο θαηά ζεηξά ςήθσλ ππνςήθηνο.
6. Ο Πξόεδξνο ν Α' Αληηπξόεδξνο, ν Γ΄ Αληηπξόεδξνο, ν Γξακκαηέαο θαη ν
Σακίαο απνηεινύλ ηελ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή.
7. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κε απόθαζή ηνπ πνπ είλαη ειεπζέξσο αλαθιεηή,
θαζνξίδεη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηε Γηνηθνύζα
Δπηηξνπή.
8. Οη ηδηόηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ, Γεληθνύ Γξακκαηέσο θαη Σακία δελ
επηηξέπεηαη λα ζπκπέζνπλ ζην ίδην πξόζσπν. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη λα
ζπκπέζνπλ ζε ζπγγελείο πξώηνπ ή δεπηέξνπ βαζκνύ.
9. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ είλαη παξόληα
πεξηζζόηεξα από ηα κηζά κέιε ηνπ θαη νη απνθάζεηο ηνπ ιακβάλνληαη κε
απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, επηθξαηεί
ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.

10.Αλ ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κεησζεί γηα νηαλδήπνηε
ιόγν απηά ζπκπιεξώλνληαη από ην θαηάινγν ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ
θαηά ηε ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο.
11.Αλ ν θαηάινγνο εμαληιεζεί ή δελ είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε απαξηίαο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ρσξίο ν αξηζκόο ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ λα ππεξβεί
ηνλ αξηζκό ησλ ηαθηηθώλ ην όξγαλν δελ κπνξεί λα ζπλέξρεηαη έγθπξα. ηελ
πεξίπησζε απηή θαη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηε δηαπίζησζε ηνπ
θσιύκαηνο πξέπεη λα ζπλέιζεη ε πλέιεπζε κε ζέκα ηελ εθινγή ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Η πξόζθιεζε απνζηέιιεηαη κε θξνληίδα ηνπ
Πξνέδξνπ ή δηαδνρηθά ησλ Αληηπξνέδξσλ θαη ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ηελ
παξ.7 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξόληνο.
12.ε πεξίπησζε πνπ έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απνπζηάδεη
αδηθαηνιόγεηα από 4 ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο, ε απνπζία ηνπ ζεσξείηαη σο
ππνβνιή, εθ κέξνπο ηνπ, παξαίηεζεο θαη κε απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ
αληηθαζίζηαηαη από ηνλ πξώην επηιαρόληα. Πξηλ από ηε ιήςε ηεο απνθάζεσο
πκβνύιην ππνρξενύηαη λα θαιέζεη απηόλ πξνθεηκέλνπ λα απνινγεζεί
εγγξάθσο. Καηά ηεο απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ δύλαηαη λα θάλεη πξνζθπγή
ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπεη ην άξζξν 4 παξ. 9.
13.Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλέξρεηαη ηαθηηθώο κελ κία θνξά ην κήλα,
εθηάθησο δε νζάθηο θαιέζεη ηνύην ν Πξόεδξνο ή ην 1/3 ησλ κειώλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν Πξόεδξνο ππνρξενύηαη εληόο
πέληε (5) εκεξώλ από ηεο ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξόεδξνο δελ ζπγθαιεί αδηθαηνιόγεηα ην
όξγαλν, ηόηε πξάηηνπλ απηό νη αηηνύληεο, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ.
14 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
14.Η πξόζθιεζε γηα ζύγθιεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξηέρεη ηα ζέκαηα
εκεξήζηαο Γηάηαμεο, ηνλ ηόπν, ηνλ ρξόλν θαη επηδίδεηαη πέληε (5) εκέξεο
λσξίηεξα από ηελ εκέξα ζύγθιεζεο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηα
νπνία ππνρξενύληαη λα ππνγξάςνπλ ηελ παξαιαβή ηεο πξόζθιεζεο.
15.Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δελ δύλαηαη λα είλαη κηζζσηνί ππάιιεινη
ηνπ πιιόγνπ νύηε λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ επίηεπμε
θέξδνπο κε ηελ αλάιεςε έξγνπ ή πξνκήζεηαο. Γηα εθηόο έδξαο κεηαβάζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ ππνζέζεηο ηεο Οξγάλσζεο, δύλαληαη, θαηόπηλ
απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ λα θαηαβάιινληαη απνδεκηώζεηο ή εκεξαξγίεο. Οη
πην πάλσ ππνζέζεηο εγθξίλνληαη από ηελ Γεληθή πλέιεπζε κέζσ
Πξνϋπνινγηζκνύ θαη Απνινγηζκνύ.
16.Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηαρσξνύληαη
ζην βηβιίν ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ππνγξάθνληαη από
όια ηα παξόληα κέιε.
17.Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δελ επζύλνληαη δηα απνθάζεηο πνπ
ειήθζεζαλ ρσξίο λα είλαη παξόληα ή δηαθώλεζαλ. Πξέπεη όκσο ε δηαθσλία λα
έρεη θαηαρσξεζεί ζηα πξαθηηθά.
18.ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο δηαβάδνληαη θαη επηθπξώλνληαη ηα πξαθηηθά ηεο
πξνεγνύκελεο ζπλεδξίαζεο θαη ππνγξάθνληαη από ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ
πνπ ήζαλ παξόληα. Γύλαληαη ηα πξαθηηθά λα επηθπξσζνύλ θαη ηελ ίδηα εκέξα
ηεο ζπλεδξίαζεο θαη λα ππνγξαθνύλ από ηα παξόληα κέιε.
19.Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επζύλνληαη πξνζσπηθώο θαη
αιιειεγγύσο γηα ηελ εθπιήξσζε όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από
ην Καηαζηαηηθό, ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ θαη ηνπο Νόκνπο.
20.ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ, έθπησζεο ή ζπλερνύο θσιύκαηνο ηνπ
Πξνέδξνπ ή άιινπ κέινπο ηνπ Πξνεδξείνπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην εθιέγεη
λένλ ζε αληηθαηάζηαζε απηνύ.
Ά π θ π ο 11.

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην:
1. Δπνπηεύεη, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή θαη εθηέιεζε ησλ
απνθάζεσλ ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ, ηνπ Καηαζηαηηθνύ από ηα εθιεγκέλα
όξγαλα θαη Δπηηξνπέο ηεο Οξγάλσζεο.
2. Γηαρεηξίδεηαη ηηο ππνζέζεηο θαη πξναζπίδεη ηα ζπκθέξνληα ηεο νξγάλσζεο.
3. πληάζζεη ηνλ Απνινγηζκό θαη Πξνϋπνινγηζκό θαη ηνπο εηζεγείηαη πξνο
έγθξηζε ζηελ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε.
4. πγθαιεί ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο θαη θαηαξηίδεη ηα ζέκαηα εκεξήζηαο
Γηάηαμεο. Δγθξίλεη ή όρη ηελ εγγξαθή ησλ κειώλ, εηζεγείηαη ηελ δηαγξαθή εηο
ηελ πλέιεπζε , ζπληάζζεη θαη ηεξεί ην Μεηξών Μειώλ.
5. Τπνδεηθλύεη ηνπο αληηπξνζώπνπο ηεο νξγάλσζεο ζηηο δηάθνξεο Δπηηξνπέο πνπ
ζπγθξνηνύληαη από ηελ πνιηηεία δηα ηελ κειέηε νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ,
εκπνξηθώλ, πνιηηηζηηθώλ θαη άιισλ δεηεκάησλ, ζε λνκνπαξαζθεπαζηηθέο
Δπηηξνπέο, Γηνηθεηηθά πκβνύιηα Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ,
Οξγαληζκώλ θαη Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θ.ι.π,
6. Καηαξηίδεη Δηδηθέο Δπηηξνπέο γηα ηε κειέηε ηόζν ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηάμεο
όζν θαη ησλ πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, νηθνλνκηθήο,
πνιηηηζηηθήο, θνηλσληθήο.
7. Πξνζιακβάλεη θαη απνιύεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ έκκηζζν πξνζσπηθό, λνκηθό ή
άιιν επηζηεκνληθό ζύκβνπιν θαη νξίδεη ην κηζζό ησλ.
8. Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο ηεο Οξγάλσζεο.
9. Δηζεγείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηελ νλνκαζία Μεγάισλ Δπεξγεηώλ θαη ηελ
αλάξηεζε ηεο εηθόλαο ησλ εηο ηελ αίζνπζα ηεο πλέιεπζεο.
10.Αλαξηά ζηνλ πξνζάιακν ησλ γξαθείσλ όισλ όζσλ δηεηέιεζαλ Πξόεδξνη ηεο
Οξγάλσζεο.
11.Απνθαζίδεη ζε πνηα (πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο – νηθνλνκηθέο) ή ηνπηθέο ζα είλαη
ζπλδξνκεηήο ε Οξγάλσζε.
12.Καζνξίδεη από κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη κε, Δπηηξνπή ε νπνία ζα
δηνηθεί ην Σκήκα Αιιεινβνήζεηαο.
13.Δπηβάιιεη πξνο ηα κέιε, θαη ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ παξόληνο, ηηο πην θάησ πεηζαξρηθέο πνηλέο:
α) Έγγξαθε επίπιεμε.
β) Απαγόξεπζε εηζόδνπ δηα νξηζκέλν ρξόλν εηο ην Γξαθείν ηεο Οξγάλσζεο θαη
ζπκκεηνρήο ζηηο εθδειώζεηο απηήο.
γ) Δηζεγείηαη εηο ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηε δηαγξαθή ηνπ.
14. Απνθαζίδεη δηα ηελ δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ έλα κέινο ηνπ
πκβνπιίνπ ή έλα κέινο απιό ή έλαο ππάιιεινο ηνπ πιιόγνπ κεηαβεί ζε
νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηα ζπκθέξνληα ηεο
Οξγάλσζεο. Απνθαζίδεη γηα πνηεο αξκνδηόηεηεο θαη γηα πόζν ρξόλν, ζα έρεη ε
Γηνηθνύζα Δπηηξνπή.
16.Δλνηθηάδεη ηα θαηαζηήκαηα ή ηα γξαθεία ηεο Οξγάλσζεο, απνδέρεηαη
θιεξνδνζίεο ή δσξεέο, εθηόο αλ ηίζεηαη όξνο νπόηε εηζεγείηαη εηο ηελ Γεληθή
πλέιεπζε ην ζέκα.
17.Παίξλεη απνθάζεηο γηα ηηο κνξθέο θηλεηνπνηήζεσλ θαη γεληθόηεξα δξάζεο πξνο
επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηεο Οξγάλσζεο θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ
ηεο ηάμεο ησλ εκπόξσλ θαη ησλ κειώλ ηνπ.
18.Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαζνξίδεη ην ύςνο ηνπ δηθαηώκαηνο εγγξαθήο, ηεο
ππνρξεσηηθήο ζπλδξνκήο σο θαη θάζε άιιεο επηβάξπλζεο ησλ κειώλ ηεο
νξγάλσζεο.
Ά π θ π ο 12.
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΜΔΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ
ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ - ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ
.,
1. Ο Ππόεδπορ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ηελ Οξγάλσζε ελώπηνλ
θάζε Αξρήο, Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ θαη έλαληη παληόο ηξίηνπ θπζηθνύ ή
λνκηθνύ πξνζώπνπ, δηεπζύλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ , επηβιέπεη γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθώλ
πλειεύζεσλ, ζπγθαιεί ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ππνγξάθεη
καδί κε ην Γεληθό Γξακκαηέα όια ηα εμεξρόκελα έγγξαθα εθηόο ησλ
πξνζθιήζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηηο
νπνίεο κπνξεί λα ππνγξάθεη θαη κόλνο ηνπ. Γέρεηαη, θνηλνπνηεί ηηο αγσγέο θαη
ηα δηθόγξαθα, αζθεί όια ηα έλδηθα κέζα, εθπξνζσπεί ηελ Οξγάλσζε
ελώπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη ησλ Γηθαζηηθώλ Αξρώλ, επηιέγεη ηνπο
πιεξεμνύζηνπο δηθεγόξνπο, ππνγξάθεη κε ην Γεληθό Γξακκαηέα ηα εληάικαηα
πιεξσκώλ θαη ηα γξακκάηηα εηζπξάμεσλ κε ηνλ Σακία. Δθδίδεη θαη
νπηζζνγξαθεί, καδί κε ηνλ Σακία, επηηαγέο, γξακκάηηα ζε δηαηαγή θαη θάζε
άιινλ πηζησηηθό ηίηιν. πλάπηεη, βάζεη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη ηεο πλέιεπζεο, ζπκβάζεηο θαη γεληθά ελεξγεί όηη επηβάιιεηαη
δηα ηελ θαλνληθή θαη εύξπζκν ιεηηνπξγία ηεο Οξγάλσζεο. Αζθεί έιεγρν ζε όια
ηα ππεξεζηαθά όξγαλα θαη ηνλ Σακία γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ. ε πεξίπησζε
θσιύκαηνο ή απνπζίαο ηνπ ν Πξόεδξνο αλαπιεξώλεηαη ζε όια ηα άλσ
θαζήθνληά ηνπ από ηνπο Αληηπξνέδξνπο.
2. Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ
γξαθείσλ θαη ππεξεζηώλ ηεο Οξγάλσζεο, ηελ θαλνληθή θαη απξόζθνπηε
δηεμαγσγή ηεο αιιεινγξαθίαο, ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ησλ ζπιινγηθώλ
νξγάλσλ ηεο νξγάλσζεο, ηελ ηαμηλόκεζε θαη δηαθύιαμε ησλ εγγξάθσλ, ησλ
πξαθηηθώλ θαη εληύπσλ, ζε θαηάιιειν αξρείν θαη γεληθά πξνΐζηαηαη ηνπ
γξαθεηνθξαηηθνύ κεραληζκνύ ηεο Οξγάλσζεο. Πξνζππνγξάθεη καδί κε ηνλ
Πξόεδξν όια ηα εμεξρόκελα έγγξαθα, ηα Δληάικαηα Πιεξσκώλ θαη
ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ ζηε κειέηε .δηαρείξηζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
ππνζέζεσλ ηεο Οξγάλσζεο θαη ζηε ζύληαμε ηεο έθζεζεο γηα ηε δξάζε ηεο
Γηνίθεζεο, ε νπνία εηζάγεηαη από ηνλ Πξόεδξν ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα
έγθξηζε. ε πεξίπησζε θσιύκαηνο ή απνπζίαο ηνπ, 0 Γεληθόο Γξακκαηέαο
αλαπιεξώλεηαη από ηνλ Δηδηθό Γξακκαηέα.
3. Ο Σαμίαρ θξνληίδεη θαη επηκειείηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθώλ
θαη ινγηζηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηελ θαλνληθή ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ
ινγηζηηθώλ βηβιίσλ. Πξνζππνγξάθεη κε ηνλ Πξόεδξν ηα Γξακκάηηα
Δηζπξάμεσο θαη ελεξγεί θάζε απνθαζηζζείζα από ην πκβνύιην πιεξσκή κε
βάζε ηα εληάικαηα πνπ έρνπλ ππνγξαθεί από ηνλ Πξόεδξν θαη ην Γεληθό
Γξακκαηέα. Μεξηκλά γηα ηελ θαηάζεζε ζε Σξάπεδα πνπ έρεη απνθαζηζζεί από
ην πκβνύιην θαη ζην όλνκα ηνπ πιιόγνπ, εζόδσλ ηεο Οξγάλσζε; δπλάκελνο
λα θξαηεί εηο ρείξαο ηνπ ρξεκαηηθά πνζά πνπ κε απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ έρεη
απνθαζηζζεί, γηα ηελ αληηκεηώπηζε επεηγνπζώλ θαη απξνβιέπησλ κηθξνεμόδσλ
θαη δαπαλώλ. Τπνβάιιεη θάζε κήλα ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαηάζηαζε
Δζόδσλ – Δμόδσλ. Φξνληίδεη καδί κε ηνλ Πξόεδξν γηα ηελ ζύληαμε ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ θαη Απνινγηζκνύ θάζε έηνπο. Παξαθνινπζεί ηελ ηακηαθή
ελεκέξσζε ησλ κειώλ, ππνβάιιεη θάζε ηέινο ηνπ έηνπο πίλαθα ησλ
θαζπζηεξνύλησλ ηελ ζπλδξνκή ηνπο. Σεξεί ην βηβιίν πεξηνπζίαο εηο ην νπνίν
θαίλεηαη ιεπηνκεξώο όιε ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηεο Οξγάλσζεο.
Δίλαη ππεύζπλνο δηα ηελ θύιαμε ησλ απνδείμεσλ, ησλ Δληαικάησλ Πιεξσκήο
ρξεκάησλ, ρξενγξάθσλ θ.ι.π.
Ο Σακίαο κπνξεί λα αλαζέηεη κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εηζπξάμεσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ηεο
ρξεκαηηθήο δηαρείξηζεο εηο πξόζσπα ηνπ Δκκίζζνπ πξνζσπηθνύ ηεο
Οξγάλσζεο, εθηόο από ηελ είζπξαμε ησλ ζπλδξνκώλ νη νπνίεο κπνξνύλ λα
αλαηεζνύλ ζε εηζπξάθηνξα κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Η
αλάιεςε από ηελ Σξάπεδα γίλεηαη κε επηηαγή ππνγεγξακκέλε από ηνλ Πξόεδξν
θαη Γεληθό Γξακκαηέα θαη επ’ νλόκαηη ηνπ Σακία. Σνλ Σακία απόληα ή
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θσιπόκελν αλαπιεξώλεη ν αλαπιεξσηήο Σακίαο θαη απηνύ απόληνο ή
θσιπνκέλνπ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην νξίδεη έλα εθ ησλ κειώλ εμαηξνπκέλνπ
ηνπ Πξνέδξνπ, Α' Αληηπξνέδξνπ θαη Γελ. Γξακκαηέσο.
Ο ππεύζπλνο Γημοζίυν ρέζεσλ και Σύπος θξνληίδεη γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ
θαιύηεξε πξνβνιή ηεο Οξγάλσζεο, ηελ θαιή θαη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ
κειώλ αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ην έξγν ηεο Γηνίθεζεο, εηζεγείηαη
ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηα ζρέδηα πνπ θαηά ηε γλώκε ηνπ πξέπεη λα
δεκνζηεπζνύλ. Δπζύλεηαη γηα ηελ θαιή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ ηεο Οξγάλσζεο – αλ ππάξρεη – θαη ηέινο επζύλεηαη
γηα ηελ ζπιινγή ηεο ύιεο, ηε κέξηκλα έθδνζεο θαη δηάζεζεο ηεο Δθεκεξίδαο ή
Πεξηνδηθώλ ηεο Οξγάλσζεο, αλ εθδίδνληαη ηέηνηα έληππα, έρεη ηελ επζύλε ηεο
δηνξγάλσζεο Πνιηηηζηηθώλ, Λανγξαθηθώλ , Κνηλσληθώλ, Φηιαλζξσπηθώλ
θ.ι.π. Δθδειώζεσλ.
Ο Κοζμήηοπαρ έρεη ηελ επζύλε ηεο εππξέπεηαο θαη ηεο ηάμεο εηο ην Μέγαξνλ
ηεο Οξγάλσζεο. Δίλαη ππεύζπλνο δηα ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ, ηελ κίζζσζε
απηήο γηα νιηγόσξε ρξήζε πάληα εληόο ησλ πεξηζσξίσλ πνπ ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ζα θαζνξίζεη. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
Κπιηθείνπ, ησλ κηθξνθσληθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ελ γέλεη θηηξηαθώλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλεκάησλ, ηνπ θήπνπ, ησλ αλζέσλ, ησλ εηθόλσλ, ησλ
θαζηζκάησλ, εδξάλσλ θ.ι.π, Απόληνο ή θσιπνκέλνπ ηνπ Κνζκήηνξα,
αλαπιεξώλεηαη από έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κεηά από απόθαζή
ηνπ.
Ο Έθοπορ βιβλιοθήκηρ είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο,
εηζεγείηαη ηνλ εκπινπηηζκώλ ηεο, ηεξεί ην βηβιίν δαλεηζκνύ ησλ βηβιίσλ ζηα
κέιε. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ απώιεηα ησλ βηβιίσλ. Απόληνο ή θσιπνκέλνπ
ηνπ Δθόξνπ αλαπιεξώλεηαη από έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε
απόθαζε ηνύηνπ.
Η Δλεγκηική Δπιηποπή είλαη ηξηκειήο κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσκαηηθνύο.
Απνηειείηαη από ηνλ Πξόεδξν, ην Γξακκαηέα θαη ην Μέινο. Δθιέγεηαη από ηε
Γεληθή πλέιεπζε καδί κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη κε ζεηεία πνπ
ζπκπίπηεη κε απηή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Μόιηο εθιεγεί, ζπγθξνηείηαη ζε
ώκα κε πξόζθιεζε ηνπ κέινπο, πνπ έρεη πιεηνςεθήζεη θαη εθιέγεη ηνλ
Πξόεδξό ηεο, ν νπνίνο θαιεί, θαη δηεπζύλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη όιν ην έξγν
ηεο. Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο ζπιινγηθά θαη θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο έρεη απόιπηε πξσηνβνπιία έξεπλαο θαη ειέγρνπ. Σεξεί
ηδηαίηεξα πξαθηηθά. Γελ αζθεί δηνίθεζε αιιά επνπηεύεη θαη ειέγρεη ηηο πξάμεηο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ , εάλ απηέο είλαη ζύκθσλεο κε ην λόκν, ην
Καηαζηαηηθό θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ. Γύλαηαη λα
πξνβαίλεη εηο ππνδείμεηο πξνο ηε Γηνίθεζε. Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Οξγάλσζεο γηα θάζε πεξίνδν. πγθαιείηαη, από ηνλ
Πξόεδξό ηεο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν θαη έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ
από ηε ζύγθιεζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη
ηελ έθζεζή ηεο επί ηεο νηθνλνκηθήο θπξίσο αιιά θαη ηεο δηνηθεηηθή;
δηαρείξηζεο. ηε δηάζεζε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηίζεηαη όια ηα ηεξνύκελα
ινγηζηηθά βηβιία θαη όια ηα δηπιόηππα εηζπξάμεσλ, ηα εληάικαηα πιεξσκώλ,
ηα ζρεηηθά πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ην Μεηξών σο θαη θάζε
άιιν ζηνηρείν πνπ ηπρόλ δεηήζεη απηή. Θεσξεί θαη αξηζκεί, πξηλ από ηε
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ηα Γξακκάηηα Δηζπξάμεσλ. Ο έιεγρνο ησλ βηβιίσλ γίλεηαη
ζην γξαθείν ηεο Οξγάλσζεο. Η κεηαθνξά ησλ ζε άιιν ηόπν απαγνξεύεηαη.
Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαινύκελν από ηελ Διεγθηηθή
Δπηηξνπή γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ είλαη ππνρξεσκέλν λα παξάζρεη
πξόζπκα ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ δεηνύληαη. Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη
έθηαθηα όπνηε θξίλεη απηό αλαγθαίν ν Πξόεδξνο ή ηα δύν από ηα κέιε ηεο ή ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Οξγάλσζεο. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηνλ Πξόεδξν
ηεο Διεγθηηθή; Δπηηξνπήο θαη πξέπεη λα αλαθέξεη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Ο
Πξόεδξνο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηελ ζπγθαιεί ζε ζπλεδξίαζε κέζα ζε
πέληε (5) εκέξεο από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κε ζέκαηα ζπδήηεζεο απηά πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε. Αλ ν Πξόεδξνο δελ ηελ ζπγθαιέζεη ζηελ πην πάλσ

πξνζεζκία, ηόηε ζπγθαιείηαη από απηνύο πνπ έρνπλ θάλεη ηελ αίηεζε. ε θάζε
έθηαθηε ζύγθιεζε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη
ππνρξεσκέλν λα παξάζρεη θάζε ζηνηρείν πνπ ζα ηνπ δεηεζεί όπσο θαη θαηά ηελ
ηαθηηθή ζύγθιεζε. Σελ έθζεζε πνπ ζπληάζζεη, ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή
ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη δηαβάδεη θαηά ηε εηήζηα ηαθηηθή
Γεληθή πλέιεπζε. Μέινο ηεο Διεγθηηθή; Δπηηξνπήο πνπ απνπζηάδεη
αδηθαηνινγήησο από 2 ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο θεξύζζεηαη, θαηόπηλ θιήζεο ηνπ
ζε έγγξαθε απνινγία, έθπησην θαη θαιείηαη ν αλαπιεξσκαηηθόο ζύκθσλα κε ην
Καηαζηαηηθό θαη ην Νόκν.
8. Οη ανηιππόζυποι ηεο Οξγάλσζεο ζηηο Γεπηεξνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο
Οξγαλώζεηο, πνπ είλαη κέινο ε Οξγάλσζε, εθιέγνληαη από ηε Γεληθή
πλέιεπζε, ηαπηόρξνλα κε ηελ εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ε ζεηεία
ηνπο είλαη ηξηεηήο θαη ζπκπίπηεη κε απηή ησλ άιισλ νξγάλσλ ηεο Οξγάλσζεο. Η
εθινγή γίλεηαη θαηά ην ζύζηεκα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ πεξί εθινγή; ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
9. Ο αξηζκόο ησλ Αληηπξνζώπσλ ηεο Έλσζεο ζηηο Γεπηεξνβάζκηεο Οξγαλώζεηο
πνπ κεηέρεη, νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηα Καηαζηαηηθά απηώλ θαη ην Νόκν
1712/1987, όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε από ηνλ Νόκν 2081/1992.' Η εθινγή
ησλ Αληηπξνζώπσλ γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία νη δε θαηά ζεηξά
επηιαρόληεο θαηά ζπλδπαζκνύο θαη κεκνλσκέλνπο ππνςήθηνπο, αλαπιεξώλνπλ
αληίζηνηρα ηνπο ηαθηηθνύο Αληηπξνζώπνπο , ζε πεξίπησζε παξαηηήζεσο,
ζαλάηνπ, εθπηώζεσο ή αλαθιήζεσο ησλ ηαθηηθώλ κειώλ.
10.ε πεξίπησζε πνπ παξαηηεζεί ή πεζάλεη κέινο νξγάλνπ ή αληηπξόζσπνο πνπ
εθιέρζεθε κε νξηζκέλν ζπλδπαζκό, αλαπιεξώλεηαη από αλαπιεξσκαηηθό κέινο
ηνπ ηδίνπ ζπλδπαζκνύ. Αλ όκσο δελ ππάξρεη αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ
ζπλδπαζκνύ, είηε γηαηί δελ εθιέρζεθε, είηε γηαηί εμαληιήζεθαλ νη
αλαπιεξσκαηηθνί, γηαηί αληηθαηέζηεζαλ εθιεγέληα κέιε ή γηαηί παξαηηήζεθε, ε
αληηθαηάζηαζε γίλεηαη από ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο άιινπ ζπλδπαζκνύ , απηνύ
πνπ ζπγθέληξσζε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ςήθνπο. Απηό πάληα ζηελ πεξίπησζε
πνπ ηα ηαθηηθά κέιε γίλνπλ ιηγόηεξα από ηα αλαπιεξσκαηηθά.
Ά π θ π ο 13 .
ΔΧΣΔΡΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ
1. Σα κέιε ηεο Οξγάλσζεο θαηαλέκνληαη ζε Δζσηεξηθά Σκήκαηα αλάινγα κε ην
αληηθείκελν ησλ εξγαζηώλ ηνπο.
2. Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα Σκήκα, απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είηε από
κόλν ηνπ είηε θαηόπηλ ππνβνιήο αίηεζεο από ηνπιάρηζηνλ 20 κέιε κε ην απηό
αληηθείκελν εξγαζηώλ ή ζπγγεληθώλ θαηεγνξηώλ.
3. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κε απόθαζή ηνπ δύλαηαη λα ζπκπηύζζεη ή λα δηαζπά
ηα ηκήκαηα είηε εάλ ηα κέιε ησλ ππαξρόλησλ ηκεκάησλ έρνπλ κεησζεί πνιύ
είηε ιόγσ ησ γεληθόηεξσλ νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ εμειίμεσλ.
4. Σα κέιε ησλ ηκεκάησλ νξίδνπλ έλα αληηπξόζσπν θαη έλα αλαπιεξσκαηηθό ν
νπνίνο εθπξνζσπεί ην ηκήκα θαη ζπκκεηέρεη ζην Γηεπξπκέλν πκβνύιην .
5. Κάζε ηκήκα ρεηξίδεηαη ηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ εηδηθώο θαη κε κόλν
ηελ θαηεγνξία ησλ εκπόξσλ πνπ απνηειείηαη ην ηκήκα θαη εηζεγείηαη ζην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
6. ηε πλέιεπζε ησλ κειώλ ελόο Σκήκαηνο παξίζηαηαη θαη έλα κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ νξηδόκελν πξνο ηνύην από ην πκβνύιην πξνθεηκέλνπ
λα ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο.
7. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα αλαζέηεη ζηα ηκήκαηα ηε κειέηε,
αμηνιόγεζε, έξεπλα θ.ι.π. ελόο ζέκαηνο θαη λα δεηά από απηά ππεύζπλε
εηζήγεζε.
8. Η ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ζηα Σκήκαηα είλαη πξναηξεηηθή.

Ά π θ π ο 14.
ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
1. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Οξγάλσζεο θαη νη εθπξόζσπνη ησλ Σκεκάησλ
απνηεινύλ ην δηεπξπκέλν πκβνύιην.
2. Σν Γηεπξπκέλν πκβνύιην είλαη όξγαλν ζπκβνπιεπηηθό θαη πξνεδξεύεηε από
ηνλ Πξόεδξν ηεο Οξγάλσζεο θαη ζπγθαιείηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
όηαλ ηνύην θξηζεί αλαγθαίν .
3. Γεληθή πλέιεπζε κε απόθαζή ηεο δύλαηαη λα αλαζέηεη θαη εηδηθέο
αξκνδηόηεηεο ζην Γηεπξπκέλν πκβνύιην.
Κ ΔΦΑΛΑΗΟ Γ'
ΔΦΟΡΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ – ΔΚΛΟΓΔ
Ά π θ π ο 15.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

ΔΦΟΡΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Η ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη θάζε ηξία (3) ρξόληα ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην, ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή, ηνπο Αληηπξνζώπνπο ηεο Έλσζεο γηα ηηο
αλώηεξεο Οξγαλώζεηο πνπ κεηέρεη απηή.
Η εθινγηθή δηαδηθαζία δηελεξγείηαη κε ηελ επζύλε θαη επνπηεύεηαη από ηελ
Δθοπεςηική Δπιηποπή.
Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη από ηπία (3) μέλη θαη εθιέγεηαη από ηε
ηαθηηθή εθινγναπνινγηζηηθή Γεληθή πλέιεπζε. Γηα ζέκαηα ηεο πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπ θαη γηα ηελ εθινγή απηήο εθαξκόδεηαη αλάινγα ε δηαδηθαζία θαη
νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνύ απηνύ, πεξί εθινγήο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
Μαδί κε ηα ηξία (3) ηαθηηθά κέιε εθιέγνληαη θαη ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά,
πνπ αληηθαζηζηνύλ. ην νπνηνδήπνηε θσιπόκελν ή αξλνύκελν λα εθπιεξώζεη ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ κέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζνύλ ππνςεθηόηεηεο ζε ζπλδπαζκνύο, νη
ππνςήθηνη κπαίλνπλ ζε εληαίν ςεθνδέιηην, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα
νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Σόηε εθιέγνληαη θαηά ζεηξά
ζηαπξνδόηεζεο, ηξία (3) ηαθηηθά θαη δύν (2) αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Οη
ζηαπξνί πξνηίκεζεο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη κέρξη 3.
Ππόεδπορ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ν Αληηπξόζσπνο ηεο Γηθαζηηθήο
Αξρήο, πνπ νξίδεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξ. 3,4,5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ Ν. 1264/1982. ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή δε κπνξεί λα είλαη κέινο
ππνςήθηνο γηα αμηώκαηα γηα ηα νπνία γίλνληαη νη εθινγέο.
Ά π θ π ο 16.
ΔΚΛΟΓΔ – ΣΡΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ

1. Έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ νξγάλσλ
Γηνίθεζεο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή
πλέιεπζε πξνθεηκέλνπ λα εθιέμεη ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη λα θαζνξίζεη
ηελ εκέξα ησλ εθινγώλ σο θαη ηελ ώξα έλαξμεο θαη ιήμεο απηήο.
2. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αλαιακβάλεη όιε ηελ επζύλε ηεο δηεμαγσγήο ησλ
εθινγώλ βάζεη ηνπ λόκνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνύ. Με αίηεζή ηεο πξνο ην
Πξσηνδηθείν δεηά λα θαζνξηζζεί Γηθαζηηθόο ν νπνίνο ζα παξίζηαηαη ηελ εκέξα
ησλ εθινγώλ θαη ζα πξνεδξεύεη απηήο.
3. Γεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ησλ εθινγώλ αλαξηάηαη πίλαθαο εηο ηελ
πόξηα ηεο αίζνπζαο πλειεύζεσλ ηεο Οξγάλσζεο κε ηα κέιε πνπ έρνπλ
δηθαίσκα ςήθνπ, ππνγεγξακκέλνο θαη ειεγκέλνο γηα ηε γλεζηόηεηά ηνπ από
ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. Σα κέιε πνπ δελ ήζαλ ηακηαθώο ηαθηνπνηεκέλα θαη

δε είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηάζηαζε ησλ αλεξηεκέλσλ δύλαηαη λα ιάβνπλ
κέξνο ζηελ εθινγή επηδεηθλύνληαο ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή βεβαίσζε
ππνγεγξακκέλε από ηνλ Σακία θαη ηνλ Πξόεδξν όηη ηαθηνπνηήζεθαλ ηακηαθώο.
4. Γεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ από ηηο εθινγέο αλαξηάηαη αλαθνίλσζε ηεο
Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαινύληαη όινη όζνη επηζπκνύλ λα ζέζνπλ
ππνςεθηόηεηεο λα ππνβάιινπλ αίηεζε αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα γηα πνηα
όξγαλα επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη. Η αλαθνίλσζε νξίδεη θαη ηελ ηειεπηαία
πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο ε νπνία είλαη δέθα (10) εκέξεο πξν ηεο
εθινγήο. Οη ππνςήθηνη ύκβνπινη ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο είηε θαηά
ζπλδπαζκνύο είηε κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη είηε ζε εληαίν ςεθνδέιηην.
5. Αμηώκαηα πνπ είλαη δπλαηόλ λα δηεθδηθήζνπλ νη ππνςήθηνη είλαη:
α) Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
β) Μέινο Διεγθηηθή; Δπηηξνπήο.
γ) Αληηπξόζσπνη ζηελ Οκνζπνλδία.
6. Κάζε κέινο κπνξεί ζπγρξόλσο λα δηεθδηθήζεη ηελ εθινγή ηνπ ηόζν ζηε
Γηνίθεζε, όζν θαη σο Αληηπξόζσπνο. Ο ππνςήθηνο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο δελ
δύλαηαη λα είλαη ππνςήθηνο ζε άιιν όξγαλν.
7. Μεηά ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο ε Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή παξαδίδεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηελ θαηάζηαζε κε ηνπο
ππνςήθηνπο θαη ζε θνηλή ζπλεδξίαζε ησλ δύν απηώλ νξγάλσλ
αλαθεξύζζνληαη νη ππνςήθηνη.
8. Μεηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θξνληίδεη γηα
ηελ αλάξηεζε θαηάζηαζεο κε ηνπο ππνςήθηνπο γηα ηα όξγαλα Γ/ζεο.
9. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεξηκλά, ώζηε κε έμνδα ηεο Οξγάλσζεο λα ηππσζνύλ
ηα ςεθνδέιηηα ζε αξηζκό ηξηπιάζην ησλ κειώλ ηεο Οξγάλσζεο. Μία
πνζόηεηα από απηά παξαδίδνληαη ζηνπο ππνςεθίνπο εθ' όζνλ ην δεηήζνπλ.
10. Σα ςεθνδέιηηα πξέπεη λα είλαη έηνηκα θαη λα παξαδνζνύλ ζηνπο ππνςήθηνπο,
πνπ ην επηζπκνύλ, ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ησλ εθινγώλ.
11. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε παξαβάλ, όπηζζελ ηνπ
νπνίνπ ςεθίδεη νπσζδήπνηε ην κέινο. Η θάιπε, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο
εθινγήο, ζθξαγίδεηαη παξνπζία αληηπξνζώπσλ θάζε παξάηαμεο ή ησλ
κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ
12. ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ θαη ηεο αλαθήξπμεο ησλ
επηηπρόλησλ, κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη ζην ρώξν ηεο εθινγήο αληηπξόζσπνη
από θάζε ζπλδπαζκό ή κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ.
13. Η ςεθνθνξία γίλεηαη πάληνηε κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηόηεηαο ή άιινπ
δεκνζίνπ εγγξάθνπ από ην νπνίν πξνθύπηεη ε ηαπηόηεηα ηνπ κέινπο ή ηνπ
εηδηθνύ εθινγηθνύ Βηβιηαξίνπ. ην Βηβιηάξην, απηό ζεκεηώλεηαη από ηνλ
Πξόεδξν ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ε ρξνλνινγία άζθεζεο ηνπ εθινγηθνύ
δηθαηώκαηα; θαη ηίζεηαη ε ππνγξαθή ηνπ θαη ε ζθξαγίδα ηεο νξγάλσζεο. ην
ςεθνδέιηην δύλαηαη λα ηεζνύλ ζηαπξνί από 1 έσο 11. Ψεθνδέιηην πνπ δελ
έρεη ζηαπξό πξνηίκεζεο, κεηξάεη κόλνλ ππέξ ηεο παξάηαμεο. Πξνζζήθεο θαη
ππνγξαθέο επί ηνπ ςεθνδειηίνπ απαγνξεύνληαη, όπσο επίζεο απαγνξεύνληαη
θαη ηα ηδηόρεηξα ςεθνδέιηηα.
14. Μεηά ην πέξαο ηεο ώξαο πνπ έρεη απνθαζηζζεί λα θιείζεη ε θάιπε ε
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ελώπηνλ ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ ζπλδπαζκώλ αλνίγεη
ηελ θάιπε θαη θάλεη θαηακέηξεζε ησλ θαθέισλ ζέηνληαο επ’ απηώλ αύμνληα
αξηζκόλ θαη ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ. ηε ζπλέρεηα αλνίγνληαη νη θάθεινη θαη
γίλεηαη θαη γίλεηαη δηαρσξηζκόο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ από ηα άθπξα θαη
ηα ιεπθά θαη ζηε ζπλέρεηα θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ.
15. Οη έδξεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ν
αξηζκόο ησλ αληηπξνζώπσλ θαηαλέκνληαη κεηαμύ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ
κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ αλάινγα κε ηελ εθινγηθή ηνπο δύλακε, σο εμήο:
16. Σν ζύλνιν ησλ εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκό ησλ εδξώλ ηνπ

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ή κε ηνλ αξηζκό ησλ
αληηπξνζώπσλ πνπ εθιέγνληαη, απμεκέλα θαηά κία κνλάδα. Σν πειίθν ηεο
δηαηξέζεσο απηήο απνηειεί ην εθινγηθό κέηξν.
Κάζε ζπλδπαζκόο θαηαιακβάλεη ηόζεο έδξεο ζην Γ.. ή ζηελ Διεγθηηθή
Δπηηξνπή θαη εθιέγεη ηόζνπο αληηπξνζώπνπο, όζεο θνξέο ρσξεί ην εθινγηθό
κέηξν ζηνλ αξηζκό ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε.
Μεκνλσκέλνο ππνςήθηνο πνπ έιαβε ηνλ ίδην ή κεγαιύηεξν αξηζκό ςήθσλ
από ην εθινγηθό κέηξν θαηαιακβάλεη κία έδξα ζην όξγαλν γηα ην νπνίν έρεη
ζέζεη ππνςεθηόηεηα ή εθιέγεηαη αληηπξόζσπνο εθόζνλ ήηαλ ππνςήθηνο γηα
ηε ζέζε απηή. Κάζε πλδπαζκόο ιακβάλεη ηόζεο έδξεο ή εθιέγεη ηόζνπο
αληηπξνζώπνπο όζνη είλαη νη ππνςήθηνη.
Οη έδξεο γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ή γηα ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή πνπ δελ
έρνπλ δηαηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ θαη νη ζέζεηο
ησλ αληηπξνζώπσλ πνπ δελ θαιύπηνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ, θαηαλέκνληαη αλά κία θαηά ηε ζεηξά κεγέζνπο
ησλ ππνινίπσλ ηνπο ζηνπο ζπλδπαζκνύ; εθείλνπ; πνπ έρνπλ θαηαιάβεη
ηνπιάρηζηνλ κία έδξα γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ή γηα ηελ Διεγθηηθή
Δπηηξνπή ή έρνπλ εθιέμεη έλαλ αληηπξόζσπν θαηά ηελ θαηαλνκή πνπ έγηλε
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ, ή έρνπλ ιάβεη
ςεθνδέιηηα πεξηζζόηεξα από ην κηζό ηνπ εθινγηθνύ κέηξνπ. πλδπαζκόο πνπ
ζπγθέληξσζε ηελ απόιπην πιεηνςεθία πξνεγείηαη ζηελ θαηαλνκή ησλ εδξώλ
από ηνπο άιινπο ζπλδπαζκνύο αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο ησλ ππνινίπσλ
ηνπ.
Οη πλδπαζκνί γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γηαηάμεσλ ηεο πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπ ζεσξνύληαη εθείλνη ησλ νπνίσλ ν αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ είλαη
ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ην κηζό ησλ εδξώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηεο
Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ή ησλ ζέζεσλ ησλ αληηπξνζώπσλ θαηά πεξίπησζε.
Οη έδξεο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο ή νη ζέζεηο ησλ αληηπξνζώπσλ πνπ δελ
θαιύπηνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ θαηαλέκνληαη αλά
κία θαηά ηε ζεηξά κεγέζνπο ησλ ππνινίπσλ ηνπο ζηνπο ζπλδπαζκνύο ή ζηνπο
ππνςεθίνπο πνπ ηα ππόινηπα ηνπο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο πξνεγνύκελεο
θαηαλνκέο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ πλδπαζκνί θαη νη ππνςήθηνη
πεξηιακβάλνληαη ζε εληαίν ςεθνδέιηην εθιέγνληαη ζύκβνπινη νη θαηά ζεηξάλ
πιεηνςεθίζαληεο βάζε ζηαπξνύ πξνηίκεζεο νη δε ινηπνί θαηά ζεηξάλ
ζεσξνύληαη νη αλαπιεξσκαηηθνί, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε.
ην ηέινο ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη ην Πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο
θαηά ηα πξαθηηθά δηαινγήο ησλ ςεθνδειηίσλ, ηα νπνία θαη ππνγξάθεη. Σα
πξαθηηθά απηά καδί κε ην αληίγξαθν Μεηξώνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο
εθινγέο θπιάζζνληαη ζην Δηξελνδηθείν, εηο ην νπνίν απνζηέιινληαη κε
κέξηκλα ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη αληίγξαθά ηνπ θπιάζζνληαη ζην
αξρείν ηεο Οξγάλσζεο.
Κ ΔΦΑΛΑΗΟ Δ'
ΠΟΡΟΗ – ΒΗΒΛΗΑ – ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Ά π θ π ο 17.
ΠΟΡΟΗ
Πόξνη ηεο Οξγάλσζεο είλαη:
α) Σα δηθαηώκαηα εγγξαθήο θαη νη ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ησλ κειώλ όπσο
θαη ην ύςνο απηώλ πνπ έρεη θαζνξίζεη ην Γ.. ηεο Οξγάλσζεο.
β) Σα εηζνδήκαηα ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο Οξγάλσζεο.
γ) Σα έζνδα από δσξεέο, θιεξνλνκηέο ,θιεξνδνζίεο.
δ) Από πξναηξεηηθέο εηζθνξέο κειώλ.

ε) Από έζνδα εθεκεξίδαο, εληύπσλ ξαδηνζηαζκνύ, εθδειώζεσλ θ.ι.π
δ) Γελ επηηξέπεηαη ε απνδνρή δσξεώλ πνπ γίλεηαη αλώλπκνο .
ε) Η εηήζηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο (ρξήζε) ηεο Οξγάλσζεο είλαη
αληίζηνηρε κε ην εκεξνινγηαθό έηνο.
Ά π θ π ο 18.
ΒΗΒΛΗΑ
1. Γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία θαη ηε λόκηκε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο
Οξγάλσζεο, ηεξνύληαη ηα πξαθηηθά βηβιία, πνπ αξηζκνύληαη θαη ζεσξνύληαη,
πξηλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ην Γξακκαηέα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο
Οξγάλσζεο:
α) Βηβιίν Μεηξών Μειώλ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη κε αξηζκεηηθή ζεηξά, ηα
νλνκαηεπώλπκα ησλ κειώλ, ν αξηζκόο ηνπ Γειηίνπ Σαπηόηεηαο, ν αξηζκόο
ηνπ Δηδηθνύ Δθινγηθνύ Βηβιηαξίνπ , νη ρξνλνινγία εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο
ηνπ κέινπο, θαζώο θαη ε ηακεηαθή ελεκέξσζή ησλ.
β) Βηβιίν Πξαθηηθώλ .πλεδξηάζεσλ ηεο, Γεληθήο πλέιεπζεο.
γ) Βηβιίν Πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
δ) Βηβιίν Πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
ε) Βηβιίν Σακείνπ, ζην νπνίν θαηαρσξνύληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά όιεο νη
εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο.
δ) Βηβιίν πεξηνπζίαο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη όια ηα θηλεηά θαη αθίλεηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Οξγάλσζεο.
ε) Βηβιίν ζην νπνίν θαηαρσξνύληαη, κε αξηζκεηηθή ζεηξά, ηα νλνκαηεπώλπκα
ησλ κειώλ ηεο Οξγάλσζεο, γηα ηα νπνία εθδόζεθε Δηδηθό εθινγηθό βηβιηάξην.
Ο αξηζκόο θαηαρώξεζεο ζην βηβιίν απηό απνηειεί θαη ηνλ αξηζκό ηνπ Δηδηθνύ
Δθινγηθνύ Βηβιηαξίνπ. ην ίδην βηβιίν θαηαρσξνύληαη επίζεο ε εκεξνκελία
ηεο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ έθδνζή, ε εκεξνκελία
έθδνζεο, θαζώο επίζεο θαη ε εκεξνκελία απώιεηαο, ή αθύξσζεο ηνπ Δηδηθνύ
εθινγηθνύ βηβιηαξίνπ. ε πεξίπησζε απώιεηαο, αλαγξάθεηαη θαη ν αξηζκόο
ηνπ λένπ Δηδηθνύ Δθινγηθνύ Βηβιηαξίνπ. ε ηδηαίηεξε ζηήιε αλαγξάθεηαη ε
επσλπκία ηεο δεύηεξεο Πξσηνβάζκηαο Οξγάλσζεο ζηελ νπνία ηπρόλ αλήθεη
ην κέινο.
2. Πέξα από ηα παξαπάλσ βηβιία ηεξνύληαη θαη νπνηαδήπνηε άιια ινγηζηηθά ή
δηαρεηξηζηηθά βηβιία, ηα νπνία ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Οξγάλσζεο
επηβάιιεη, γηα ηε ινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή πιεξόηεηα θαη αξηηόηεηα απηήο,
θαζώο θαη γξακκάηηα εηζπξάμεσλ θαη εληάικαηα πιεξσκώλ θαη αξηζκεκέλα,
πνπ ζεσξνύληαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ή ηνλ λόκηκν
αλαπιεξσηή ηνπ πξηλ από ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Δπίζεο ηεξνύληαη θαη
νπνηαδήπνηε άιια βηβιία θαη παξαζηαηηθά ζηνηρεία , πνπ δηαηάμεηο άιισλ
λόκσλ επηβάιινπλ.
3. Σα κέιε ηεο Οξγάλσζεο θαζώο θαη νη ππεξθείκελεο Οξγαλώζεηο, ζηηο νπνίεο
αλήθεη ε Οξγάλσζε, έρνπλ δηθαίσκα λα πιεξνθνξνύληαη ην πεξηερόκελν ησλ
παξαπάλσ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ.
Ά π θ π ο 19 .
.
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Α' ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ:
1.Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ απηνύ, απνθαζίδεη ε Γεληθή
πλέιεπζε, πνπ ζπλέξρεηαη γηα ην ζθνπό απηό. Γηα ηε ιήςε απόθαζεο

απαηηείηαη ε πιεηνςεθία πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξ. 13 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
Καηαζηαηηθνύ απηνύ θαη ην άξζξν 5 παξ. 8 ηνπ Νόκνπ 1712/1987.
Β' ΓΗΑΛΤΖ
1. Η Οξγάλσζε δηαιύεηαη:
α) Όηαλ ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηεο κεησζεί θάησ ησλ είθνζη (20) .
β) Καηόπηλ δηθαζηηθήο απόθαζεο, όπσο νξίδεη ν λόκνο.
γ) Ύζηεξα από απόθαζε ηεο Γεληθή; πλέιεπζεο πνπ ζπλέξρεηαη εηδηθά γηα ην
ζθνπό απηό, θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη απαξηία ηνπ κηζνύ (1/2) ηνπιάρηζηνλ
ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ θαη πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ
(3/4) ησλ παξόλησλ κειώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 8 ηνπ λόκνπ
1712/1987.
2. Μεηά ηε δηάιπζε ηεο Οξγάλσζεο , ε πεξηνπζία απηήο πεξηέξρεηαη ζε άιιε
ιεηηνπξγία ή κέιινπζα λα ιεηηνπξγήζεη Πξσηνβάζκηα Οξγάλσζε, ηνπ ίδηνπ
επαγγεικαηηθνύ θιάδνπ θαη ζθνπνύ, ή ζηελ θύξηα Γεπηεξνβάζκηα Οξγάλσζε
πνπ κεηέρεη ε Οξγάλσζε απηή, κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο
Οξγάλσζεο. ε θακία πεξίπησζε ε πεξηνπζία ηεο Οξγάλσζεο δελ δηαλέκεηαη
κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο .
Γ' ΦΡΑΓΗΓΑ – ΛΑΒΑΡΟ – ΖΜΑ
1. 1. Ο Δκπνξηθόο θαη Δηζαγσγηθόο ύιινγνο Παηξώλ έρεη δηθή ηνπ ζθξαγίδα,
Λάβαξν θαη ήκα.
α) Η ζθξαγίδα ηνπ είλαη θπθιηθή θαη έρεη ζην θέληξν παξάζηαζε ηνπ Δξκή
θαη πεξηθεξεηαθά ηελ επσλπκία ηνπ θαη ην έηνο ίδξπζήο ηνπ .
β) Λάβαξν ηεο Οξγάλσζεο είλαη ............................................................ θαη ηα
γξάκκαηα ηεο ζθξαγίδαο.
γ) ήκα ηεο είλαη ...................................................... .
Γ' ΓΧΡΖΣΔ ΚΑΗ ΔΤΔΡΓΔΣΔ
1. 1. Γσξεηέο θαη επεξγέηεο αλαθεξύζζνληαη ύζηεξα από απόθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο.
Δ' ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
1. Γηα νηηδήπνηε πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ην Καηαζηαηηθό απηό
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξηζ. 11 ηνπ λ. 1712/1987, 2081/1992 θαη νη
ζπλαθείο δηαηάμεηο ηνπ Α.Κ.
Ε' ΔΓΚΡΗΖ
1. Σν θαηαζηαηηθό απηό απνηειείηαη από 19 άξζξα θαη εγθξίζεθε κε ηε
λόκηκε απαξηία θαη πιεηνςεθία πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 5
παξάγξαθνο 4 ηνπ Νόκνπ 1712/1987 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 11,
παξάγξαθνο 1, εδάθην γ' ηνπ ίδηνπ λόκνπ πξνο επηηαγή ηνπ Νόκνπ 2081
11992 θαη ηεο παξάζηαζεο εθαξκνγήο ηνπ κε ηελ ΚΙ - 2335/31.8.94
απόθαζε Τθππνπξγνύ Δκπνξίνπ Φ.Δ.Κ. 7031Β16.9.94 από ηελ Γεληθή
πλέιεπζε ηεο Οξγάλσζεο ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Δηζαγσγηθνύ πιιόγνπ
Παηξώλ, πνπ ζπλήιζε γηα ην ζθνπό απηό ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ζηηο
6 Οθησβξίνπ 2005 εμνπζηνδόηεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απηήο γηα ηελ

άκεζε έγθξηζε ηνπ από ην αξκόδην Γηθαζηήξην σο ν Νόκνο νξίδεη.
Για ηη Γενική ςνέλεςζη

