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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕΑΟΠ  

ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Με αριθμό ΓΕΜΗ 162319001000 & ΑΦΜ 90310293 ,  
όπως τροποποιήθηκε κατόπιν της από 22/6/2022 απόφασης Γ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ 

Συνιστάται μεταξύ των προσώπων που υπογράφουν κάτωθι του παρόντος Καταστατικού, 

Σύνδεσμος μη κερδοσκοπικού σκοπού κατά τα άρθρα 107 και 784 του Αστικού Κώδικα υπό 

τον τίτλο: 

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» με το 

διακριτικό τίτλο «Σ.Ε.Α.Ο.Π.». 

Για τις διεθνείς του σχέσεις και συναλλαγές η επωνυμία του είναι στα Αγγλικά «GREEK 

FEDERATION OF SPIRITS PRODUCERS», με το διακριτικό τίτλο «S.E.A.O.P.» 

Έδρα του είναι η Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 34, 16346 Ηλιούπολη. 

Ο Σύνδεσμος μπορεί να αλλάξει την διεύθυνση των γραφείων του, εντός των ορίων της έδρας 

του χωρίς τροποποίηση του καταστατικού του με απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου (και 

μεταγενέστερη έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση ). Η Γενική Συνέλευση με 

απόφασή της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή παραρτήματα του Συνδέσμου σε 

οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. 

Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των 

υποκαταστημάτων και παραρτημάτων καθορίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση με την 

απόφασή της για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. 

 

ΆΡΘΡΟ 2Ο 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Οι σκοποί του Συνδέσμου, ο οποίος είναι μη κερδοσκοπική Οργάνωση είναι: 

1. Η ενίσχυση και ανάπτυξη της παραγωγής και διακίνησης των παραγομένων στην 

Ελλάδα ούζου, αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών δια μέσου της έρευνας και της 

τεχνολογικής προόδου, για την επίτευξη της μεγίστης ποιότητας των προϊόντων του 

κλάδου. 
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2. Η προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων του κλάδου στις σχέσεις με την Ελληνική 

Πολιτεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και η 

εκπροσώπηση στην Ελλάδα και διεθνώς σε όλους τους Οργανισμούς, σε όλα τα 

Δικαστήρια και τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές των συμφερόντων του Συνδέσμου καθώς 

και των μελών του. 

3. Η προάσπιση των θεσμών του ελεύθερου ανταγωνισμού μέσα στο πνεύμα των 

Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και στο 

εξωτερικό, με την προστασία των όρων του υγιούς ανταγωνισμού σε ότι αφορά τις 

εμπορικές πρακτικές. 

4. Η προβολή των προϊόντων του κλάδου τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και στις άλλες 

αγορές, με τη χάραξη και την παρακολούθηση μιας εθνικής πολιτικής πάνω στο θέμα 

αυτό. 

5. Η προάσπιση των όρων που επιφυλάσσονται για τα προϊόντα της εθνικής παραγωγής 

ενώπιον των Ελληνικών και Κοινοτικών Αρχών, ως και των αρχών των χωρών της 

GATT. 

6. Η συνεργασία με τις Κοινοτικές και Διεθνείς Οργανώσεις του κλάδου των Αλκοολούχων 

ποτών και άλλων συναφών κλάδων, με σκοπό την προαγωγή των συμφερόντων των 

προϊόντων της ελληνικής παραγωγής. 

7. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση 

εργαζομένων, η οποία εκπροσωπεί εργαζόμενους απασχολούμενους σε τομέα του 

κλάδου, σχετικών κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που καλύπτουν 

οποιουσδήποτε μισθωτούς, ανεξάρτητα από το αν αυτοί ασχολούνται σε κύρια ή 

δευτερεύοντα έργα των ενδιαφερομένων εργοδοτών ή αν το αντικείμενο της εργασίας 

τους καλύπτεται από γενικές εθνικές συλλογικές συμβάσεις, καθώς και η 

εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε όλα τα αρμόδια όργανα και Αρχές που προβλέπονται 

από την εκάστοτε νομοθεσία περί συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

8. Η συνεργασία και η προώθηση των σχέσεων με Ελληνικούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς 

Οργανισμούς και Οργανώσεις του κλάδου των Ποτών και άλλων συναφών ή 

συμπληρωματικών κλάδων ή επαγγελμάτων, η συμμετοχή σε επιτροπές, οργανώσεις, 

εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή άλλα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτου μορφής, 

σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την εκπροσώπηση των 

συμφερόντων του κλάδου, καθώς και η προώθηση και ανάληψη κοινών δράσεων με 

σκοπό την προαγωγή των αμοιβαίων επιδιώξεων και συμφερόντων του κλάδου των  

αλκοολούχων ποτών και των συναφών ή συμπληρωματικών με αυτόν. 
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9. Η ανάληψη χορηγιών και η οργάνωση εκθέσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι 

οποίες αφορούν την ιστορία και την παράδοση των  ελληνικών αλκοολούχων ποτών. 

10. Η προάσπιση, ανάδειξη, προβολή, επικαιροποίηση των υφιστάμενων γεωγραφικών 

ενδείξεων για αλκοολούχα ποτά από την Ελλάδα και την καταχώριση νέων, όποτε αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. Για το σκοπό αυτό ο Σύνδεσμος μπορεί είτε αυτόνομα είτε με 

άλλους φορείς και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του εθνικού, του ενωσιακού 

και του διεθνούς δικαίου: 

- να προσφεύγει σε κάθε πρόσφορο διοικητικό, οιωνεί ένδικο ή ένδικο μέσο στην 

Ελλάδα, το εξωτερικό και ενώπιον πάσης αρμόδιας ευρωπαϊκής ή διεθνούς αρχής 

για την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων αλκοολούχων ποτών από την Ελλάδα 

- να υποβάλει αιτήσεις τροποποίησης ή ακύρωσης τέτοιων γεωγραφικών ενδείξεων 

- να λειτουργεί ως ή να συμμετέχει σε ομάδα διαχείρισης και προστασίας 

γεωγραφικών ενδείξεων αλκοολούχων ποτών  

- να καταχωρίζει, διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί συλλογικά σήματα και σήματα 

πιστοποίησης σε εθνικό (στην Ελλάδα και την αλλοδαπή), ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο για την προβολή και προστασία γεωγραφικών ενδείξεων αλκοολούχων 

ποτών από την Ελλάδα 

- να παρεμβαίνει και να εγγράφεται ως φορέας προστασίας των γεωγραφικών 

ενδείξεων αλκοολούχων ποτών από την Ελλάδα σε διεθνή ή εθνικά μητρώα 

καταγραφής γεωγραφικών ενδείξεων 

- να οργανώνει ή να συμμετέχει σε προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία που 

αποσκοπούν στην προβολή και/ή προώθηση γεωγραφικών ενδείξεων 

αλκοολούχων ποτών από την Ελλάδα, στην εκπαίδευση επαγγελματιών ως προς 

την παραγωγή, προώθηση και την υπεύθυνη κατανάλωση προϊόντων γεωγραφική 

ένδειξη από την Ελλάδα, στην εκπαίδευση επαγγελματιών ως προς την 

παραγωγή, προώθηση και την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με  

γεωγραφική ένδειξη από την Ελλάδα καθώς και στην έρευνα και τεκμηρίωση 

γύρω από την ποιοτική αναβάθμιση τέτοιων προϊόντων και την ανάδειξη τους ως 

πολιτιστικό αγαθό.  

11. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων σε τομείς 

παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας αλκοολούχων ποτών και ειδικότερα σε τομείς 

αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και μεθόδων επεξεργασίας, μεταποίησης και 

συσκευασίας, καθώς και σε τομείς εξαγωγικού εμπορίου, προαγωγής και προώθησης 

πωλήσεων, ιδίως με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και επικοινωνίας. Επίσης η 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων σε διακλαδικούς 

τομείς ενδιαφέροντος όπως ο γαστρονομικός τουρισμός (γενικά) αλλά και ειδικότερα 
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του κλάδου των αποσταγμάτων,  ως νέα εναλλακτική μορφή Τουρισμού, καθώς και σε 

οριζόντιες γνώσεις και δεξιότητες διακλαδικών αντικειμένων κατάρτισης. 

12. Η συμμετοχή σε εθνικού, ευρωπαϊκού ή διεθνούς χαρακτήρα προγραμμάτων, 

αναπτυξιακού και καινοτόμου χαρακτήρα, που αποσκοπούν στην αναπτυξιακή 

προοπτική του κλάδου, αλλά και ευρύτερα της παραγωγικής οικονομίας και της 

απασχόλησης. 

13. Η άσκηση κάθε νόμιμου διοικητικού, ένδικου  ή οιωνεί ένδικου μέσου για την 

προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου των αλκοολούχων ποτών έναντι παντός 

τρίτου, δημόσιου φορέα ή ιδιώτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, στην Ελλάδα ή την 

αλλοδαπή ή ενώπιον ευρωπαϊκών ή διεθνών οργάνων και αρχών. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΜΕΛΗ-ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ 

Τα Μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε Τακτικά, τα οποία είναι πλήρη μέλη με δικαίωμα 

παράστασης, λόγου, ψήφου καθώς και εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλες τις Γενικές 

Συνελεύσεις του Συνδέσμου και σε Έκτακτα και Επίτιμα, τα οποία έχουν δικαίωμα 

παράστασης και λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά δεν έχουν ούτε δικαίωμα ψήφου, ούτε 

δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

Τακτικά Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ως 

αντικείμενο εργασιών μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες: 

α)  Την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης, ούζου, αποσταγμάτων και άλλων αλκοολούχων 

ποτών, 

β)  Την εμφιάλωση ούζου, αποσταγμάτων και άλλων αλκοολούχων ποτών, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κατέχουν μεταποιητικές εγκαταστάσεις ή εμφιαλωτήριο 

στην Ελλάδα, όπου και ασκούν την εν γένει παραγωγική τους δραστηριότητα, 

γ)  Τη διανομή (χονδρική πώληση) αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών, που 

παρασκευάζονται στην Ελλάδα, εφόσον η διανομή (χονδρική πώληση) αποσταγμάτων 

και αλκοολούχων ποτών αποτελεί την κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα, 

δ)  Τη διανομή (χονδρική πώληση) αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης καθώς και 

λοιπών πρώτων υλών ποτοποιίας και 

ε)  Τοπικοί ή Εθνικοί Επαγγελματικοί Σύνδεσμοί των υπό γ και δ.  

στ)  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι δικαιούχοι ή έχουν το δικαίωμα χρήσης ή 

εκμετάλλευσης σημάτων ελληνικών αλκοολούχων ποτών.  
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ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ: 

Έκτακτα μέλη μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ελληνικές Κλαδικές Οργανώσεις 

ή Ενώσεις Εταιρειών, το αντικείμενο της δραστηριότητας των οποίων είναι συναφές, σχετικό 

ή συμπληρωματικό με τον κλάδο, όπως ενδεικτικά προμηθευτές υλικών συσκευασίας 

αλκοολούχων ποτών (π.χ. φιαλών) κ.λπ. 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ: 

Είναι δυνατόν να ανακηρυχθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προσφέρουν ή 

προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην προσπάθεια αναπτύξεως των σκοπών του 

Συνδέσμου. 

Την ανακήρυξη αποφασίζει η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου με πλειοψηφία 2/3 των παρευρισκομένων μελών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΕΙΣΔΟΧΗ ΜΕΛΩΝ 

1.  Οι επιθυμούντες να γίνουν τακτικά ή έκτακτα μέλη του Συνδέσμου, υποβάλλουν αίτηση 

στο Διοικητικό Συμβούλιο η οποία υποστηρίζεται από άλλα δύο μέλη του Συνδέσμου, 

στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Η επωνυμία της επιχείρησης, 

β) Η έδρα, η διεύθυνση και οι εκπρόσωποι της επιχείρησης στον Σύνδεσμο. 

Η ανωτέρω αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση περί ανεπιφυλάκτου αποδοχής 

των όρων του Καταστατικού του Συνδέσμου. 

2.  Για την εισδοχή μέλους τακτικού ή έκτακτου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται κατά 

πλειοψηφία, λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση εκ μέρους του αιτούμενου την εγγραφή 

του στο Σύνδεσμο των συναλλακτικών ηθών του κλάδου γενικότερα και ειδικότερα την 

επιχειρηματική του δραστηριότητα. 

3.  Η εγγραφή νέου μέλους αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνεται 

από την Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου με πλειοψηφία 2/3 των παρευρισκομένων 

μελών. 

Σε περίπτωση μη συγκεντρώσεως της ανωτέρω πλειοψηφίας το Διοικητικό Συμβούλιο 

προβαίνει στη διαγραφή του και η συνδρομή που έχει ήδη καταβάλει επιστρέφεται. 

Τα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις εγγραφόμενα νέα μέλη του Συνδέσμου δικαιούνται να 

παρευρίσκονται σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις και να ασκούν όλα εν γένει τα 

δικαιώματα τους σύμφωνα με τον Νόμο. 

4.  Τα τακτικά και τα έκτακτα μέλη οφείλουν να εκπληρώνουν τακτικά και εμπρόθεσμα τις 

οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσμο. 
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ΆΡΘΡΟ 5ο 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

Κάθε μέλος του Συνδέσμου μπορεί να παραιτείται οποτεδήποτε αφού καταβάλει όμως την 

συνδρομή του τρέχοντος έτους. 

Η παραίτηση πρέπει να δηλωθεί εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. 

Ο αποχωρών εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι του Συνδέσμου για τις υποχρεώσεις τις 

αναληφθείσες από τον Σύνδεσμο για όσο χρόνο διετέλει μέλος τούτου. 

Από της παραιτήσεως μέλους ο Σύνδεσμος εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των υπολοίπων 

μελών. 

 

ΆΡΘΟΝ 6ο 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διαγραφεί κάθε μέλος: 

α)  Εάν η συμπεριφορά του και η εν γένει δράση του ως μέλους του Συνδέσμου δεν 

συμβιβάζονται προς την καλή φήμη του Συνδέσμου ή είναι επιβλαβής προς τους 

σκοπούς του. 

β)  Εάν πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση ή τεθεί υπό 

δικαστική συμπαράσταση, στερητική ή επικουρική, ή άλλο αντίστοιχο ή ισοδύναμο 

μέτρο.  

γ)  Εάν μεταβάλει το αναφερόμενο στο άρθρο 3 αντικείμενο της επιχειρηματικής του 

δράσης ή αν παύσει την επιχειρηματική του δράση ή αν τη διακόψει για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών. 

δ)  Εάν δεν τηρεί τους όρους και τους κανονισμούς του παρόντος ή και τις αποφάσεις της 

Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ε)  Εάν καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής του στον Σύνδεσμο και μετά το έτος για 

το οποίο αυτή οφείλεται. 

Η αποβολή δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας ως προς τους λοιπούς. 

Η απόφαση της διαγραφής επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 2/3 των 

παρευρισκομένων. 

 

ΆΡΘΡΟ 7ο 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

Η άσκηση της Διοικήσεως του Συνδέσμου είναι κοινωνικό λειτούργημα. Τούτο είναι άμισθο. 

Ο Σύνδεσμος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, 

έναν έως δύο Αντιπροέδρους, έναν Γενικό Γραμματέα, έναν Έφορο και δύο έως τρεις 

Συμβούλους. 
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Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής. 

Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας 

πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 8ο 

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από μέλη του Συνδέσμου τα οποία εξελέγησαν δια 

μυστικής ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνελεύσεως για τριετές διάστημα. 

Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και διμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής διενεργείται δια 

μυστικής ψηφοφορίας. 

Εκλέξιμα δύνανται να είναι όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. 

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και οι εξερχόμενοι του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η 

θητεία έληξε. 

Τα εκ των μελών του Συνδέσμου νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση 

δια νομοτύπως εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων. 

Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο εκπρόσωποι των νομικών προσώπων δέον να 

έχουν την ιδιότητα: 

α)  Για Ανώνυμη Εταιρεία, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εντεταλμένος του 

Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχει διευθυντική θέση στην επιχείρηση 

β)  Για τις λοιπές εταιρείες, εταίρου της ή Γεν. Διευθυντού. 

Έκαστο μέλος ψηφίζει μέχρι 7 υποψηφίους. Κατά τη διαλογή των ψήφων συντάσσεται 

πίνακας επιτυχίας. 

Οι 7 πρώτοι συνιστούν τε εκλεγέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας για τη συμπλήρωση του αριθμού των επτά Συμβούλων, η ανάδειξη 

γίνεται δια κληρώσεως.  

Εκ των υπολοίπων, οι πρώτοι επτά επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας, είναι τα 

αναπληρωματικά μέλη για την ίδια τριετία εκ των οποίων πληρούνται επίσης κατά τη σειρά 

επιτυχίας των επιλαχόντων, τυχόν παρουσιαζόμενα κενά κατά τη διάρκεια της θητείας του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

Εξαντλουμένων και αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο, υπαρχούσης της προϋποθέσεως 

απαρτίας και πλειοψηφίας, δύναται να καλύψει τα κενά υπό οιουδήποτε άλλου μέλους. Η ως 

άνω συμπλήρωση φέρεται προς έγκριση στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Τυχόν μη έγκριση της αναπλήρωσης δεν επιφέρει ακυρότητα της συμμετοχής του δια του ως 

άνω τρόπου διατελέσαντος μέλους, ούτε της νομιμότητας των ληφθεισών αποφάσεων. 
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Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του 

μέλους του Δ.Σ. τόσων μελών ώστε να είναι αδύνατη η πλήρης σύνθεση του Δ.Σ. ή η επίτευξη 

απαρτίας, τα απομένοντα μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να 

προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΆΡΘΡΟ 9ο 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Εντός 20 ημερών από της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία έγινε η εκλογή των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά συνέρχονται σε συνεδρίαση και με μυστική ψηφοφορία 

εκλέγουν μεταξύ τους Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Έφορο. 

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε 

από την ιδιότητά του αυτή, με απλή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο. Αυτός που παραιτήθηκε, 

παύει να αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την επόμενη μέρα, που η πιο πάνω 

δήλωση του περιήλθε στον Σύνδεσμο. 

Τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικαθίστανται ή να 

ανακαλούνται από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπούν. Για την περίπτωση αυτή 

απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται δι’ αποφάσεως του, 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις απαρτίας και πλειοψηφίας. 

Εκπρόσωποι μελών νομικών προσώπων που εκλέγονται στα αξιώματα του Προέδρου, 

Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Εφόρου δεν μπορούν να αντικαθίστανται από άλλα 

πρόσωπα του αυτού νομικού προσώπου στην άσκηση των καθηκόντων των ανωτέρω 

αξιωμάτων παρά ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΆΡΘΡΟ 10ο 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Σύνδεσμο και διαχειρίζεται την περιουσία του με 

αποφάσεις δια των οποίων εξυπηρετούνται οι σκοποί του. 

Συγκεκριμένα, αποφασίζει την εγγραφή ή διαγραφή των μελών που υπόκεινται στην έγκριση 

της Γενικής Συνελεύσεως, καθορίζει τα ποσά της συνδρομής των μελών και τα δικαιώματα 

εγγραφής, τις έκτακτες εισφορές των μελών, διορίζει και παύει το έμμισθο προσωπικό του 

Συνδέσμου, κανονίζει τις αποδοχές του, προβαίνει στην ενοικίαση κατάλληλου οικήματος για 

την στέγαση των Γραφείων του Συνδέσμου, αποφασίζει για τις δαπάνες που αφορούν τη 

λειτουργία του Συνδέσμου, αποφασίζει κάθε δικαιοπραξία. Επίσης αποφασίζει για την 

αποδοχή ή όχι κληρονομίας, κληροδοσίας ή δωρεάς. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό 

ως και απολογισμό του Συνδέσμου, τον οποίο υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση 
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ενώπιον της οποίας λογοδοτεί για κάθε ενέργεια του και μεριμνά για την τήρηση του 

Καταστατικού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δι’ αποφάσεως του να διορίζει εκ των Επιτίμων μελών ή 

και εκ των μελών του Συνδέσμου ή και τρίτων Ειδικούς Συμβούλους, Διευθυντή του Γραφείου 

του Συνδέσμου και υπαλληλικού προσωπικού και να καθορίζει δι’ αποφάσεως του τις 

αποζημιώσεις των τελευταίων για τις υπηρεσίες τους. 

Επίσης, δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή δια εσωτερικού κανονισμού ορίζονται 

τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ανωτέρω. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί ένα από τα μέλη του να, 

ώστε αυτό να εκπροσωπεί το Σύνδεσμο τόσο δικαστικά όσο και εξώδικα ή για οποιαδήποτε 

άλλη περίσταση κρίνεται σκόπιμο. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να παρέχει 

σαφώς τα όρια της εντολής και της αντιπροσώπευσης. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

που έχει εξουσιοδοτηθεί κατά των ανωτέρω τρόπο, εγκύρως δεσμεύει το Σύνδεσμο. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 11ο 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου αυτού σε τακτική μεν 

συνεδρίαση τουλάχιστον άπαξ του διμήνου, εκτάκτως δε κάθε φορά που αυτός κρίνει τούτο 

σκόπιμο ή αναγκαίο. 

Η πρόσκληση γίνεται είτε ταχυδρομικώς, είτε δια τηλεομοιοτυπίας (fax) ή δια ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email).  

Το Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως στην καταστατική έδρα του Συνδέσμου. Εξαιρετικά επιτρέπεται 

πάντως να συνεδριάζει εκτός της έδρας του, είτε στην έδρα κάποιου από τα μέλη ή σε άλλο 

τόπο, εφόσον έχει ανακοινωθεί εκ των προτέρων στα μέλη του και έχει εξασφαλισθεί η 

σύμφωνη γνώμη τους. Με απόφαση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 

συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης ή ταυτόχρονα με φυσική παρουσία και μέσω 

τηλεδιάσκεψης για όσα μέλη δεν δύνανται να παρευρεθούν.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως παρόντων 

τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών αυτού, μεταξύ των οποίων είναι ο Πρόεδρος ή οι νόμιμοι 

αναπληρωτές του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. 

Έκαστος Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει έναν και μόνο Σύμβουλο απουσιάζοντα ή 

κωλυόμενον δυνάμει εγγράφου εξουσιοδοτήσεως, εγχειριζομένης στον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου προ της συνεδριάσεως. 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται υπό την επιμέλεια 

του Γενικού Γραμματέα, καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του 
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Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη του κατά την αμέσως 

μεθεπόμενη συνεδρίαση. 

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους 

κατά τα ανωτέρω αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην συνεδρίαση του μπορούν να μετέχουν οι 

επίτιμοι πρόεδροι του Συνδέσμου καθώς και, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης, μέλη του 

Συνδέσμου οι εκπρόσωποι των εταιρειών μελών αυτού. Οι συμμετέχοντες σύμφωνα με το 

προηγούμενο εδάφιο έχουν δικαίωμα λόγου αλλά όχι δικαίωμα ψήφου στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 
ΆΡΘΡΟ 12ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΕΦΟΡΟΣ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις δραστηριότητες του Συνδέσμου, 

εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου και 

εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο δικαστικώς ή εξωδίκως. 

Ο Πρόεδρος καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζων και την ημερησία Διάταξη 

των θεμάτων που θα συζητηθούν, τουλάχιστον άπαξ του διμήνου ή εκτάκτως όποτε κρίνει 

τούτο απαραίτητο, διευθύνει τις συνεδριάσεις και υπογράφει τα αποφασιστικής σημασίας 

έγγραφα του Συνδέσμου ή όσα κρίνει ο ίδιος απαραίτητα. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αναπληροί τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του απόντα ή κωλυόμενον. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Ο Γενικός Γραμματέας κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις υπηρεσίες του Συνδέσμου, 

υπογράφει τα τρεχούσης φύσεως εξερχόμενα έγγραφα και τηρεί το αρχείο του Συνδέσμου 

και τα Βιβλία Πρακτικών των συνεδριάσεων της Διοικήσεως ως και Συνελεύσεων των μελών 

και είναι αρμόδιος για την έκδοση ακριβών αντιγράφων αυτών. Η τήρηση των ανωτέρω 

αρχείων και πρακτικών μπορεί να γίνεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Τον Γενικό Γραμματέα όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα από 

τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτά.  

Κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμένα των ως άνω καθηκόντων του 

δύνανται να ανατεθούν εις τον Διευθυντή του Συνδέσμου ή άλλο πρόσωπο εκ των 

υπηρετούντων εις τον Σύνδεσμο. 
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ 

Ο Έφορος επιμελείται όλων των εισπράξεων, εκδίδει τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις, 

ενεργεί νόμιμο πληρωμή, καθορίζει το λογιστικό σύστημα παρακολουθήσεως της 

διαχειρίσεως του Συνδέσμου και τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία, η τήρηση των 

οποίων μπορεί να γίνεται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. 

Όταν καλείται από τον Πρόεδρο υποβάλει λεπτομερή έκθεση για την περιουσιακή κατάσταση 

του Συνδέσμου. 

Συντάσσει και υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο προϋπολογισμό και ισολογισμό 

για το από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους χρονικό διάστημα. 

Αναλήψεις χρημάτων ενεργούνται με Τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται και υπογράφονται 

κατά τα καθοριζόμενα με ειδική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τον Έφορο κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική 

απόφασή του. 

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Επίτιμος Πρόεδρος μπορεί να ανακηρυχθεί πρόσωπο, το οποίο έχει διατελέσει στο παρελθόν 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και το οποίο έχει προσφέρει πολύτιμες 

υπηρεσίες στην προσπάθεια της εκπλήρωσης των σκοπών του Συνδέσμου. Η ανακήρυξη 

Επίτιμου Προέδρου γίνεται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική 

Συνέλευση, η οποία λαμβάνει την απόφαση με πλειοψηφία 2/3 των παρισταμένων μελών. 

Δεν επιτρέπεται η ανακήρυξη προσώπου ως Επιτίμου Προέδρου το χρονικό διάστημα κατά 

το οποίο είναι εν ενεργεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο τίτλος του Επιτίμου 

Προέδρου είναι τίτλος τιμής, ως αναγνώριση για την προσφορά προς τον Σύνδεσμο, χωρίς 

να αποδίδει στο πρόσωπο που την κατέχει καμία διοικητική ή άλλη ιδιότητα. Ο Επίτιμος 

Πρόεδρος, μπορεί να καλείται από το Δ.Σ. να μετέχει στις συνεδριάσεις του και να λαμβάνει 

μέρος στις συζητήσεις, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Ο Επίτιμος Πρόεδρος έχει μόνο 

δικαίωμα παράστασης και λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει 

ακόμα και αν απωλέσει την ιδιότητα του μέλους του Συνδέσμου. Ο τίτλος του Επιτίμου 

Προέδρου μπορεί να αφαιρεθεί από το πρόσωπο με την ίδια διαδικασία που απονέμεται, 

εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 6. 

 

ΆΡΘΡΟΝ 13ο 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και συνέρχεται τακτικά μία 

φορά κατ’ έτος και μέχρι το μήνα Ιούνιο. 

Πρόσκληση των μελών σε Γενική Συνέλευση γίνεται 20 ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως 

δια αποστολής ταχυδρομικώς προσκλήσεων, προς όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. 

http://www.seaop.gr/
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Πρόσκληση μελών σε Γενική Συνέλευση γίνεται 20 ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως δια 

αποστολής ταχυδρομικώς, είτε δια τηλεομοιοτυπίας (fax) ή δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email), προς όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. 

Στις προσκλήσεις πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της Συνελεύσεως και τα προς 

συζήτησιν θέματα. 

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου απαρτίζεται από όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του 

Συνδέσμου. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία 

ή με τηλεδιάσκεψη. Η συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη ισοδυναμεί με παρουσία για το παρόν 

καταστατικό. Αντίστοιχα ισχύουν και για ψηφοφορία που μπορεί να λάβει χώρα ηλεκτρονικά. 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε φορά που αυτό ζητείται εγγράφως από το ¼ τουλάχιστον των 

ταμειακώς εντάξει μελών, τα οποία καθορίζουν συγχρόνως τα θέματα για τα οποία επιθυμούν 

να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση. 

Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου υποχρεούται 

να συγκαλέσει την έκτακτη Συνέλευση εντός 20 ημερών από την κατάθεση της εν λόγω 

αιτήσεως. 

Τα έκτακτα και Επίτιμα μέλη καλούμενα και μετέχοντα των συνεδριάσεων των Γενικών 

Συνελεύσεων λαμβάνουν μεν μέρος εις τις συζητήσεις στερούνται όμως ψήφου. 

Στην πρώτη Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου απαιτείται παρουσία του ½ τουλάχιστον 

του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη 

Συνέλευση, συγκαλείται νέα μέσα σε προθεσμία 15 ημερών, οπότε θεωρείται αυτή σε απαρτία 

και συνεδριάζει έγκυρα οιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρισταμένων μελών. 

Τα τακτικά μέλη εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση δι’  ενός εκπροσώπου εγγράφως 

εξουσιοδοτημένου όπως ασκήσει τα απορρέοντα εκ του Καταστατικού και εκ του Νόμου 

δικαιώματά τους για λογαριασμό τους. 

Εκπρόσωπος φυσικού ή νομικού προσώπου που παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις 

(τακτικές ή έκτακτες) για τον εαυτό του δύναται συγχρόνως να εκπροσωπήσει μέχρι δύο 

άλλα μέλη του Συνδέσμου, με ειδική όμως για τον σκοπό αυτό εξουσιοδότηση και να ασκήσει 

για τα μέλη αυτά όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό του 

Συνδέσμου. 

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Συνδέσμου ή τους κατά τα 

ανωτέρω αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και 

αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 
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ΆΡΘΡΟ 14ο 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

Στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ανήκουν: 

α)  Η εποπτεία και ο έλεγχος των Οργάνων της Διοικήσεως. 

β) Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

γ) Η έγκριση του ετήσιου ισολογισμού, των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της ετήσιας έκθεσης των Ελεγκτών. 

δ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. 

ε)  Η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

στ) Η έγκριση εισδοχής ή διαγραφής μέλους.  

ζ) Η τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Συνδέσμου. 

η) Η λήψη αποφάσεως για εκούσια διάλυση του Συνδέσμου και θέση αυτού σε εκκαθάριση 

και για την τύχη της καθαρής περιουσίας του σύμφωνα με τον Νόμο, μετά το τέλος της 

εκκαθαρίσεως. 

θ) Η ανακήρυξη Επιτίμων Μελών του Συνδέσμου. 

 
ΆΡΘΡΟ 15ο 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ-ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ Δ.Σ. 

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Διαπιστωθείσης απαρτίας γίνεται η εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, του 

Γραμματέως και ενός ψηφολέκτου στην περίπτωση αρχαιρεσιών. 

Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να εκλεγεί οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου, 

όχι όμως από το Διοικητικό Συμβούλιο που λογοδοτεί. 

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και διευθύνει τις 

συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και όταν εξαντληθούν τα θέματα, κηρύσσει τη 

λήξη των εργασιών. 

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά. 

Ο Ψηφολέκτης μετά του Γενικού Γραμματέα συντάσσουν το πρακτικό της εκλογής στο οποίο 

επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν. 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται εις ίδιον βιβλίο, 

υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες αφορούν σε αρχαιρεσίες και θέματα 

προσωπικής φύσεως είναι μυστικές. Όλες οι άλλες είναι φανερές και πραγματοποιούνται με 

ονομαστική κλήση ή δι’ ανατάσεως της χειρός. 

http://www.seaop.gr/
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Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί ενώπιον της 

Γενικής Συνελεύσεως και υποβάλλει, δια μεν του Προέδρου έκθεση των πεπραγμένων του 

διαρρεύσαντος έτους, καθώς επίσης και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Στη διάθεση της εν λόγω Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθενται κατά τη διάρκεια του έτους όλα 

τα στοιχεία τα απαραίτητα για τον έλεγχο της χρηματικής διαχειρίσεως. 

Μετά τη λογοδοσία η Συνέλευση αποφαίνεται περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου 

από κάθε ευθύνη και περί των λοιπών θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

ΆΡΘΡΟ 16 ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία 

συγκαλείται για τον σκοπό αυτό και βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία εάν κατ’ αυτήν παρίστανται 

ή εκπροσωπούνται τα 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών του Συνδέσμου. Για τη λήψη 

αποφάσεως απαιτείται πλειοψηφία των 3/5 των εις αυτήν παρόντων και εκπροσωπουμένων 

μελών. 

 

ΆΡΘΡΟ 17 ο 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Οι πόροι του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. 

Τακτικοί πόροι είναι: 

α) Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών. 

β) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών. 

Έκτακτοι πόροι είναι: 

α) Οι τυχόν έκτακτες εισφορές κατά την εκάστοτε κρίση και απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου προς αντιμετώπιση των οικονομικών αναγκών του Συνδέσμου. 

β) Οι εν γένει δωρεές, και επιχορηγήσεις πάσης φύσεως φυσικών και νομικών προσώπων, 

οι οποίες παρέχονται για την υποστήριξη του σκοπού του, καθώς και τυχόν 

κληροδοσίες, κληρονομίες ή άλλες αντίστοιχες παροχές.  

γ) Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ευρωπαϊκά Όργανα 

ή Οργανισμούς και Διεθνείς Οργανισμούς, είτε αυτές προέρχονται από Εθνικά, 

Ενωσιακά ή Διεθνή κονδύλια, συμπεριλαμβανομένων των πόρων από συμμετοχή σε και 

/ ή υλοποίηση προγραμμάτων πάσης φύσεως, εθνικά, Ενωσιακά ή άλλα. 

δ) Οι τόκοι από τυχόν καταθέσεις. 
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ε) Κάθε άλλο έσοδο με νόμιμη και διαφανή προέλευση και η αποδοχή του οποίου συνάδει 

προς τους σκοπούς του Συνδέσμου. 

στ) Ο Σύνδεσμος έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε πάσης φύσεως δανεισμό σε 

συνεργασία με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να έχει δυνατότητα 

καλύτερης διαχείρισης των ταμειακών του αναγκών και για επένδυση σε στοιχεία 

ενεργητικού. 

 

ΆΡΘΡΟ 18 ο 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Η ετήσια συνδρομή των μελών του Συνδέσμου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το 

οποίο λαμβάνει υπόψη του για τον καθορισμό της συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ο κύκλος 

εργασιών, τα κέρδη, η αξία παγίων στοιχείων, ενεργητικό κ.λ.π. 

Η συνδρομή ορίζεται στην αρχή κάθε χρόνου και καταβάλλεται συνολικώς ή κατ’ εξαμηνία, 

μέσα σε κάθε χρήση. 

Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής ορίζεται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και 

καταβάλλεται με την έγκριση της εισδοχής νέου τακτικού ή έκτακτου μέλους. 

Μέλη τα οποία δεν έχουν καταβάλει την συνδρομή τους εντός του έτους για το οποίο αυτή 

οφείλεται, καλούνται εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο στην καταβολή αυτής 

παρεχομένης προς τούτο προθεσμίας τριών μηνών, εν περιπτώσει δε αρνήσεως ή αδιαφορίας 

των διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Σύνδεσμο και 

αποκλείονται των Γενικών Συνελεύσεων, με ταυτόχρονη απώλεια του δικαιώματος του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Με απόφαση όμως του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτήσεως του διαγραφέντος μέλους, 

δύναται τούτο να επανεγγραφεί, αφού προηγουμένως καταβάλει τις οφειλές του μέχρι της 

διαγραφής του, κατά την κρίση πάντοτε του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΆΡΘΡΟ 19 ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Το οικονομικό έτος του συνδέσμου συμπίπτει με το ημερολογιακό. 

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Συνδέσμου, ο οποίος αναφέρεται σε όλα τα 

έσοδα που πραγματοποιήθηκαν και τις πηγές τους, διενεργείται κάθε έτος από δύο Ελεγκτές 

που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, έξω από τα μέλη της Διοικήσεως.   

Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής. 

Κάθε μέλος ψηφίζει δύο υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή. 
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ΆΡΘΡΟ 20 ο 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ 

Η διάλυση του Συνδέσμου αποφασίζεται σε Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται για το 

σκοπό αυτό και βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία εάν κατ’ αυτήν παρίστανται τα ¾ των ταμειακώς 

εντάξει μελών του Συνδέσμου. 

Για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται η πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων μελών του 

Συνδέσμου. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

Όταν διαλυθεί ο Σύνδεσμος η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου και 

με τον διορισμό ενός ή περισσοτέρων εκκαθαριστών που θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική 

Συνέλευση που συνέρχεται για τον σκοπό αυτό. 

ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η περιουσία αυτού μετά την πληρωμή των τυχόν 

χρεών του Συνδέσμου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία αποφάσισε 

την διάλυση. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την ειδική πλειοψηφία της παραγράφου 1 

και 2 του παρόντος. 

 
ΆΡΘΡΟ 21 ο 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Ο Σύνδεσμος έχει ίδιαν σφραγίδα, η οποία αποτελεί περιουσία του Συνδέσμου, η απεικόνιση 

της οποίας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 22 ο 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Με κανονισμούς που εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μελών, μπορούν να 

ρυθμίζονται θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Συνδέσμου. 

Η ισχύς των κανονισμών αυτών αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφων στην Γραμματεία του 

Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με τον Νόμο. 
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ΆΡΘΡΟ 23ο  

Όλα όσα δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζονται βάσει των Διατάξεων της 

σχετικής Νομοθεσίας. 

 

ΆΡΘΡΟ 24ο  

Το καταστατικό αυτό, αφού αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτό από τη Γενική Συνέλευση του 

Συνδέσμου της 22ας  Ιουνίου 2022 βεβαιώνεται ότι αποτελεί το ισχύον καταστατικό του 

Συνδέσμου, το οποίο ο Πρόεδρος εξουσιοδοτήθηκε νόμιμα από την ίδια Γενική Συνέλευση να 

υποβάλει ώστε να δημοσιευθεί νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

 

Αθήνα 22/6/2022 
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