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ΑΑΠΠΟΟΣΣΠΠΑΑΣΣΜΜΑΑ ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ ΣΣΕΕΑΑΟΟΠΠ

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.

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:
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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.

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.


