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Άξζξν 1 –
Δπσλπκία - Δδξα
Ηδξχεηαη ζηελ Αζήλα ζσκαηείν ππφ ηελ επσλπκία “χιινγνο Δηαηξεηψλ
Γεκνζθνπήζεσλ θαη Δξεπλαο Αγνξάο” θαη ελ ζπληνκία “.Δ.Γ.Δ.Α.”.
Άξζξν 2
Σθνπόο
Σν ζσκαηείν επηδηψθεη κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ θαη ηδίσο:
2.1. Σελ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο αγνξάο θαη θνηλήο γλψκεο.
2.2. Σελ επηκφξθσζε ησλ κειψλ ηνπ ζε ζέκαηα εξεπλψλ αγνξάο θαη θνηλσληθψλ
εξεπλψλ κε ηελ δηνξγάλσζε παληφο είδνπο εθδειψζεσλ (ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο,
δηαγσληζκνχο, θιπ), κε ηελ έθδνζε εγρεηξηδίσλ θαη βηβιίσλ θαζψο θαη κε θάζε
άιιν πξφζθνξν ηξφπν.
2.3. Σελ ελεκέξσζε ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ
ρξεζηκφηεηα θαη ηελ ζπκβνιή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο αγνξάο θαη θνηλήο
γλψκεο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, ηφζν ζε επίπεδν ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο φζν θαη
θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο.
2.4. Σε ζπκκεηνρή ζε νξγαληζκνχο θαη νκάδεο εξγαζίαο νζάθηο θξίλεηαη ζθφπηκν θαη
ηδίσο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ.
2.5. Σελ ίδξπζε ζρνιψλ, βηβιηνζεθψλ θαη εληεπθηεξίσλ κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε
φζσλ επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ρψξν ηεο έξεπλαο αγνξάο θαη θνηλήο
γλψκεο θαζψο θαη ηελ εμνηθείσζε ηνπ θνηλνχ κε ην αληηθείκελν απηφ.
Ρεηψο απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ σκαηείνπ ζε ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο
θαη θάζε άιιε ζπλαθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία θαηαηείλεη ζηελ θαηάξηηζε
πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο.
Απαγνξεχεηαη επίζεο ε εκπινθή ηνπ ζσκαηείνπ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε αληηθείκελν
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ,
ηηκψλ.

Άξζξν 3
Σθξαγίδα – Έκβιεκα
Σν σκαηείν έρεη δηθή ηνπ ζθξαγίδα θαη έκβιεκα, ηα νπνία θαζνξίδεη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη εγθξίλεη ε Γεληθή πλέιεπζε.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΔΛΗ
Άξζξν 4
4.1 Μέιε κπνξνύλ λα γίλνπλ:
α) Ννκηθά πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ ζπζηαζεί θαηά ην ειιεληθφ δίθαην ή
δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη έρνπλ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, θαη ηα
νπνία παξέρνπλ ππεξεζίεο έξεπλαο αγνξάο θαη θνηλσληθήο έξεπλαο.
β) Φπζηθά πξφζσπα (αηνκηθή επηρείξεζε), ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη έρνπλ
επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, παξέρνπλ δε ππεξεζίεο έξεπλαο αγνξάο
θαη θνηλσληθήο έξεπλαο.

4.2 Γηάθξηζε κειώλ
Σα κέιε ηνπ σκαηείνπ δηαθξίλνληαη ζε TAKTIKA θαη ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ.
ΣΑΚΣΗΚΑ κέιε κπνξνχλ λα γίλνπλ απηά πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εηζδνρήο
ηεο παξαγξάθνπ 4.3 ελψ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ κέιε κπνξνχλ λα γίλνπλ επηρεηξήζεηο
πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο έξεπλαο αγνξάο αιιά φρη θαηά θχξηα δξαζηεξηφηεηα είηε
επηρεηξήζεηο έξεπλαο αγνξάο πνπ θαίηνη παξέρνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο θαηά θχξηα
δξαζηεξηφηεηα δελ πιεξνχλ αθφκα ηηο πξνυπνζέζεηο εηζδνρήο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ
πιεξνχλ, είηε απ’ αξρήο είηε ελ ζπλερεία, ηηο πξνυπνζέζεηο εηζδνρήο σο ηαθηηθνχ
κέινπο ηνπ ΔΓΔΑ εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά σο ηέηνηα.

4.3 Πξνϋπνζέζεηο εηζδνρήο κέινπο
4.3.1 Πξνϋπνζέζεηο εηζδνρήο Ταθηηθνύ κέινπο
α) Να έρεη πείξα ζηελ έξεπλα αγνξάο θαη θνηλήο γλψκεο θαη λα δξαζηεξηνπνηείηαη
ζην ρψξν απηφ θαηά θχξην επάγγεικα .
β) Να είλαη είηε ε εηαηξεία-κέινο (corporate registration) είηε κέινο ηνπ Γ ή
πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο κέινο ηεο ΔSOMAR
γ) Να έρεη ειάρηζην εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ζηνλ θιάδν ηεο έξεπλαο αγνξάο χςνπο
150.000,00 επξψ, ν νπνίνο ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο ή ηα
πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο εηαηξείαο ή κε θάζε άιιν λφκηκν ηξφπν.
δ) Να έρεη ζπκπιεξψζεη δσδεθάκελε πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία.

ε) Να έρεη ην ίδην θαη ηα πξφζσπα πνπ δηνηθνχλ ηελ εηαηξεία (ζηελ πεξίπησζε ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ) πξνζσπηθή αθεξαηφηεηα θαη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή
ηθαλφηεηα ζην ρψξν ηεο έξεπλαο αγνξάο θαη ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο.
ζη) Σα ππφ ζηνηρεία (α) θαη (β) πξφζσπα λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ππαιιήινπο
πιήξνπο απαζρφιεζεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ.

4.3.2 Πξνϋπνζέζεηο εηζδνρήο ζπλδεδεκέλνπ κέινπο
α) Να έρεη πείξα ζηελ έξεπλα αγνξάο θαη θνηλήο γλψκεο θαη λα δξαζηεξηνπνηείηαη
ζην ρψξν απηφ θαηά θχξην ή κε επάγγεικα .
β) Να είλαη είηε ε εηαηξεία-κέινο (corporate registration) είηε κέινο ηνπ Γ ή
πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο κέινο ηεο ΔSOMAR. Ζ απαίηεζε απηή
εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε ζηελ πεξίπησζε ησλ ππεξγνιάβσλ
γ) Να έρεη ην ίδην ή ηα πξφζσπα πνπ δηνηθνχλ ηελ εηαηξεία (ζηελ πεξίπησζε ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ) πξνζσπηθή αθεξαηφηεηα θαη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή
ηθαλφηεηα ζην ρψξν ηεο έξεπλαο αγνξάο θαη ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο.
Σν Γ, κε νκφθσλε απφθαζε ησλ κειψλ ηνπ, κπνξεί λα δηαηππψλεη επηπιένλ φξνπο
γηα ηελ εηζδνρή κέινπο ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηνπ. Οη φξνη απηνί ζα πξέπεη λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη λα κελ απνθιείνπλ θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν απφ ην λα γίλεη κέινο παξά κφλν γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην
κέγεζνο, ηε θχζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ.

4.4 Απαγνξεύζεηο εηζδνρήο
Γελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη δεθηφο σο κέινο:
α) Ο ακεηαθιήησο ζηεξεζείο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ θαη γηα φζν ρξφλν
δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή.
β) Ο ακεηαθιήησο θαηαδηθαζζείο ζε πνηλή θαζείξμεσο ή θπιαθίζεσο αλσηέξα ησλ
έμη κελψλ γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απηζηία, εθβίαζε, απάηε, απνδνρή πξντφλησλ
εθγιήκαηνο, θαηαδνιίεπζεο δαλεηζηψλ, δνιία ρξεσθνπία, ηνθνγιπθία,
πιαζηνγξαθία, ςεπδή βεβαίσζε, ςεπδνξθία, δσξνδνθία πάζεο θχζεσο, ζπθνθαληηθή
δπζθήκηζε, παξαβίαζε επαγγεικαηηθήο ερεκπζείαο, ζπκκεηνρή ζε αζέκηην ζσκαηείν,
παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2472/97.
γ) Γελ δχλαηαη επίζεο λα γίλεη δεθηφ σο κέινο λνκηθφ πξφζσπν εάλ ζην πξφζσπν ηνπ
δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ή δηαρεηξηζηή ή ηνπ ππνδεηρζέληνο κέινπο ηεο δηνηθήζεσο ή
ζηειέρνπο ζπληξέρεη εηο εθ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ππφ ζηνηρεία (α) θαη (β) ιφγσλ
απνθιεηζκνχ, εη κε κφλνλ κεηά ηελ απνκάθξπλζε απηνχ εθ ηεο δηεπζχλζεσο ησλ
νξγάλσλ ηνπ.

Αξζξν 5
Δηζδνρή Μέινπο
5.1Αίηεζε
Γηα ηελ εηζδνρή πξνζψπνπ (εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ππφ ζηνηρεία (α) θαη (β) ζην
άξζξν 4) σο κέινπο ηνπ σκαηείνπ, απαηηείηαη έγγξαθε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
απεπζπλφκελε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ, ε νπνία ζα εκπεξηέρεη
θαη δήισζε πεξί αλεπηθπιάθηνπ απνδνρήο ησλ φξσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ
ηζρπφλησλ θσδίθσλ δενληνινγίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην σκαηείν. Ζ
αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) Πιεξνθνξηαθφ δειηίν πεξί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αηηνχληνο, επί ηε βάζεη
ππνδείγκαηνο ηνπ σκαηείνπ.
β) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 πεξί ηνπ φηη ν αηηψλ δελ εκπίπηεη ζηηο
απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ παξφληνο. ηελ πεξίπησζε ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ δηεπζχλνληα
ζχκβνπιν ή ηνλ δηαρεηξηζηή θαη ην ππνδεηρζέλ κέινο ή ζηέιερνο. Ζ ππεχζπλε
δήισζε ππνβάιιεηαη θάζε θνξά πνπ ην λνκηθφ πξφζσπν ππνδεηθλχεη λένπο
εθπξνζψπνπο ηνπ.
γ) ηα αλαθεξφκελα ζηελ αίηεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα

5.2 Γηαδηθαζία θαη Απόθαζε πεξί εηζδνρήο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα εμεηάζεη ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ εληφο
εμήληα εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο.
Δθφζνλ ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ Γ απνθαζίζνπλ φηη ν αηηψλ ή ε αηηνχζα
εηαηξεία πιεξνί ηα ηππηθά πξνζφληα, αλαβάινπλ ηελ απφθαζε πεξί εηζδνρήο γηα έλα
έηνο. Ο αηηψλ νθείιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο λα γίλεη κέινο ηνπ Π.Δ... θαη λα
ππνβιεζεί, εμφδνηο ηνπ, ζε επαλεηιεκκέλνπο ειέγρνπο (φρη ιηγφηεξνπο απφ δχν) σο
πξνο ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο θαηά ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ.
Μεηά ην πέξαο ηνπ έηνπο, ην Γ.. επαλεμεηάδεη ηελ αίηεζε ιακβάλνληαο ππφςε ηα
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαζψο θαη ηπρφλ θαηαγγειίεο ζρεηηθέο κε ηελ πνηφηεηα
εξγαζίαο ηνπ αηηνχληνο.

Σν Γ απνθαζίδεη πεξί ηεο εηζδνρήο ή κε ηνπ αηηνχληνο κε ηελ πξναλαθεξνκέλε
πιεηνςεθία.
Ζ δηαδηθαζία ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ δελ ηεξείηαη θαη ε αηηνχζα εηαηξεία
γίλεηαη ακέζσο δεθηή σο κέινο ηνπ ΔΓΔΑ, κε απφθαζε ηεζζάξσλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγαηξηθή εηαηξεία, θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4308/2014, κέινπο ηνπ ΔΓΔΑ θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο
ησλ άξζξσλ 4.3 θαη 4.4
Δάλ ε αίηεζε εηζδνρήο δελ ζπγθεληξψζεη ηελ απαξαίηεηε πιεηνςεθία, ν αηηψλ
δχλαηαη λα πξνζθχγεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία απνθαζίδεη πεξί ηεο
εγθξίζεσο ή κε ηεο αηηήζεσο δηα κπζηηθήο ςεθνθνξίαο θαη κε απφιπηε πιεηνςεθία

ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε δελ ζπγθεληξψζεη απφιπηε
πιεηνςεθία, απνξξίπηεηαη. Ο αηηψλ έρεη δηθαίσκα λα επαλέιζεη κε λέα αίηεζε πξνο
ην Γ.. εληφο κελφο απφ ηελ απφξξηςε.

5.3 Φξόλνο εηζδνρήο
Ο αηηψλ ζεσξείηαη κέινο ηνπ σκαηείνπ απφ ηελ εκέξα θαζ’ ελ ειήθζε ε πεξί
εηζδνρήο απφθαζε ηνπ Γ.. ή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αληηζηνίρσο θαη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα θαηαβάιιεη ζην Σακείν ηνπ ΔΓΔΑ ηελ θαζνξηζκέλε θαηά
πεξίπησζε εηήζηα εηζθνξά θαζψο θαη ηελ εηζθνξά γηα ηνλ Π.Δ...

5.4 Πεξηνξηζκνί
Κάζε επηρείξεζε νθείιεη λα ππνδείμεη, κε έγγξαθφ ηεο (αίηεζε) πνπ απεπζχλεη ζην
Γ. ηνπ ΔΓΔΑ, έλα αθφκα θπζηθφ πξφζσπν - πιελ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο σο εθπξφζσπφ ηεο. Σπρφλ αληηθαηάζηαζε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο εηαηξείαο
γλσζηνπνηείηαη ζην ΔΓΔΑ κε δήισζε ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ή δηαρεηξηζηή
ηεο εηαηξείαο.

5.5 Δγγξαθή
Δπί ηε βάζεη ηεο πεξί εηζδνρήο απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο
Γεληθήο πλειεχζεσο, αληηζηνίρσο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή
ηνπ λένπ Μέινπο ζην Μεηξψν Μειψλ. ην βηβιίν κειψλ εγγξάθνληαη θαη ηα θπζηθά
πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία - κέινο.

Αξζξν 6
Γηθαηώκαηα
6.1 Γεληθά
Όια ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ έρνπλ ην δηθαίσκα:
α) Να κεηέρνπλ ησλ ζπγθεληξψζεσλ θαη ινηπψλ εθδειψζεσλ ηνπ σκαηείνπ θαη
β) Να απνιακβάλνπλ ησλ εθ ηεο δξάζεσο ηεο Δλψζεσο σθειεκάησλ.

6.2 Δηδηθά
Γηθαίσκα παξαζηάζεσο, ζπκκεηνρήο έρνπλ φια ηα κέιε. Σα ηαθηηθά κέιε πνπ είλαη
νηθνλνκηθά ελήκεξα, δειαδή ηα κέιε πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο πξνο ην σκαηείν (ζπλδξνκέο ΔΓΔΑ θαη ΠΔ θαζψο θαη ηπρφλ
έθηαθηεο), έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη
δηθαίσκα εθιέγεζζαη.

Αξζξν 7

Υπνρξεώζεηο θαη Δπζύλεο
7.1 Υπνρξεώζεηο
Σα κέιε ηνπ σκαηείνπ ππνρξενχληαη :
α) Να θαηαβάιινπλ πάζα πξνζπάζεηα γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο πξαγκαηψζεσο ησλ
ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ.
β) Να εθηεινχλ ηηο αλαηηζέκελεο ζε απηνχο εξγαζίεο. Οη ππεξεζίεο ησλ κειψλ πξνο
ην σκαηείν, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή, παξέρνληαη άλεπ ακνηβήο.
γ) Να ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ησλ ζεζπηδνκέλσλ ππφ
ηνπ σκαηείνπ θσδίθσλ δενληνινγίαο, ησλ δηεζλψο ηζρπφλησλ θσδίθσλ θαζψο θαη
πξνο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη ηπρφλ άιινπο.
δ) Να εθπιεξψλνπλ ηαθηηθψο, αλειιηπψο θαη εκπξνζέζκσο ηηο νηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην σκαηείν.

7.2 Δπζύλεο
Σα κέιε εμαθνινπζνχλ θαη κεηά ηελ, θαηά ηα δχν επφκελα άξζξα, παξαίηεζε ή
απηνδίθαηα απνβνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ή ηελ απνβνιή ηνπο απφ ην σκαηείν
λα επζχλνληαη γηα ηηο κέρξη ηφηε νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην σκαηείν.

Αξζξν 8
Παξαίηεζε
8.1 Γηαδηθαζία
Κάζε κέινο δχλαηαη λα παξαηηεζεί ειεχζεξα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή, κε απιή
έγγξαθε δήισζή ηνπ απεπζπλφκελε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.

8.2 Σπλέπεηεο
Ο παξαηηνχκελνο παχεη λα απνηειεί κέινο ηνπ σκαηείνπ κεηά παξέιεπζε κελφο απφ
ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο πξναλαθεξφκελεο δειψζεψο ηνπ. Δπί ηε βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ
πξαθηηθνχ ηεο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηά ηελ νπνία
αλαθνηλψλεηαη ε παξέιεπζε ηνπ κελφο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο πξνβαίλεη ζηελ εθ ηνπ
Μεηξψνπ Μειψλ δηαγξαθή ηνπ παξαηηεζέληνο κέινπο.

8.3 Σπκπιήξσζε
Δάλ ν παξαηηεζείο είλαη εθπξφζσπνο λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
θαιεί ηνχην λα ππνδείμεη λέν εθπξφζσπφ ηνπ, ηεξνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
άξζξνπ 5.

Αξζξν 9
Απνβνιή
9.1Λόγνη
Απνβάιιεηαη ππνρξεσηηθψο εθ ηνπ σκαηείνπ:
α) Σν κέινο ην νπνίν δελ πιεξνί πιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 4 παξ. 3 ή ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ ην θψιπκα εηζδνρήο ηεο παξαγξάθνπ
4.4.
β) Σν λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν δελ απνκαθξχλεη εθ ηεο δηεπζχλζεσο απηνχ θπζηθφ
πξφζσπν ην νπνίν έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηαθιήησο γηα έλα εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην
άξζξν 4 παξ. 4 αδηθήκαηα ή ην νπνίν έρεη ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ.
δ) Σν κέινο πνπ επηψρεπζε ή έπαπζε νξηζηηθψο ηηο εξγαζίεο ηνπ.
ε) Σν κέινο πνπ δελ εθπιεξνί ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πξνο ην σκαηείν γηα
δχν ζπλαπηά έηε.

9. 2. Γηαδηθαζία
Πεξί ηεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν απνβνιήο απνθαζίδεη νκφθσλα ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Ζ δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ φξσλ ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ γίλεηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ. Καηά ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο απηήο δχλαηαη
ην απνβαιιφκελν κέινο λα πξνζθχγεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε έγγξαθε δήισζή
ηνπ, θαηαηηζέκελε ζην σκαηείν εληφο δέθα πέληε εκεξψλ απφ ηεο επηδφζεσο ηεο
απνθάζεσο ζε απηφ. ε πεξίπησζε εκπξφζεζκεο άζθεζεο πξνζθπγήο, ε Γεληθή
πλέιεπζε ζπγθαιείηαη εθηάθησο, πξνθεηκέλνπ λα θξίλεη απηή, εληφο δχν κελψλ, απφ
ηεο θαηαζέζεσο ηεο πξνζθπγήο. Καηά ηεο επηθπξνχζεο ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ απνθάζεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δχλαηαη ην απνβαιιφκελν κέινο λα
αζθήζεη ηελ θαηά ην άξζξν 88 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πξνζθπγή.

9.3 Σπλέπεηεο
Σν απνβαιιφκελν κέινο παχεη λα απνηειεί κέινο ηνπ σκαηείνπ:
Α) Με ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο, θαηά ηελ πξνεγνπκέλε παξάγξαθν, πξνζεζκίαο
πξνο άζθεζε πξνζθπγήο θαηά ηεο απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Β) ε πεξίπησζε αζθήζεσο εκπξνζέζκνπ πξνζθπγήο θαηά ηεο απνθάζεσο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο αζθήζεσο ηεο,
θαηά ηελ πξνεγνπκέλε παξάγξαθν, πξνζθπγήο θαηά ηεο επηθπξνχζεο ηελ απνβνιή
απνθάζεσο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, θαη
Γ) ε πεξίπησζε αζθήζεσο εκπξνζέζκνπ πξνζθπγήο θαη θαηά ηεο σο άλσ
απνθάζεσο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, απφ ηεο ηειεζηδηθίαο ηεο απνξξίπηνπζαο
απηήλ απνθάζεσο ηνπ αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ. Δπί ηε βάζεη ηεο θαηά ηελ

πξνεγνπκέλε παξάγξαθν απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Γεληθήο
πλειεχζεσο ή ηνπ αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ, αληηζηνίρσο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο
πξνβαίλεη ζηελ εθ ηνπ Μεηξψνπ Μειψλ δηαγξαθή ηνπ απνβιεζέληνο κέινπο.

Αξζξν 10
Πεηζαξρηθή Γηαδηθαζία
10.1 Πεηζαξρηθό Αδίθεκα
πληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ:
α) Κάζε ππαίηηα παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί ζσκαηείσλ
β) Κάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηζρπφλησλ θσδίθσλ
δενληνινγίαο θαη επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο ηνπ ΔΓΔΑ θαη ηεο ESOMAR θαζψο
θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ εθδίδεη ζην σκαηείν.
γ) Κάζε πξάμε ή παξάιεηςε αληίζεηε πξνο ηνπο ζθνπνχο ή ηα ζπκθέξνληα ηνπ
σκαηείνπ.
δ) Ζ αλάξκνζηε ή ελ γέλεη αζπκβίβαζηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο
ηνπ σκαηείνπ
ε) ηελ πεξίπησζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα ε ελφο
εθ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ ππφ ηνπ δηεπζχλνληνο
ζπκβνχινπ ή δηαρεηξηζηή (ή ηνπ ππνδεηρζέληνο κέινπο).

10.2 Πεηζαξρηθέο πνηλέο
Σα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα επηζχξνπλ
ηηο αθφινπζεο πνηλέο:
α) χζηαζε
β) Δπίπιεμε
γ) Πξφζηηκν ίζν κε ην δηπιάζην ηεο εθάζηνηε εηήζηαο ζπλδξνκήο.
δ) Πξνζσξηλή απνβνιή εθ ηνπ σκαηείνπ κέρξη δχν εηψλ θαη αληίζηνηρε ζηέξεζε
ησλ δηθαησκάησλ πνπ πεγάδνπλ εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο.
ε) Οξηζηηθή απνβνιή εθ ηνπ σκαηείνπ
Δίλαη δπλαηφλ γηα ην απηφ παξάπησκα λα επηβιεζνχλ πιείνλεο πνηλέο ζσξεπηηθά.
Σν χςνο ηνπ πξνζηίκνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλειεχζεσο.
Καζ’ φζνλ αθνξά ηνλ Καλνληζκφ ΠΔ ηζρχνπλ ηα εθεί νξηδφκελα θαζ’ φζνλ αθνξά
ηηο πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο θαη ηηο επηβαιιφκελεο πνηλέο.

10.3 Πεηζαξρηθά Οξγαλα
Ζ ηέιεζε απφ κέινο πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, δηαπηζηψλεηαη είηε απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είηε απφ Δπηηξνπή ε νπνία ζπζηήλεηαη θαη ιεηηνπξγεί
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πεξί Δπηηξνπψλ ηνπ σκαηείνπ.
Ζ πεηζαξρηθή εμνπζία αζθείηαη ζε πξψην βαζκφ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζε
δεχηεξν βαζκφ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.
Καη’ εμαίξεζε ε πεηζαξρηθή εμνπζία ζην πιαίζην ηνπ ΠΔ αζθείηαη ζε πξψην
βαζκφ απφ ην Πεηζαξρηθφ Όξγαλν θαη ζε δεχηεξν βαζκφ, θαηά πεξίπησζε, απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηελ Γεληθή πλέιεπζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ
Καλνληζκφ ΠΔ.

10.4Πεηζαξρηθή Γηαδηθαζία
Πξηλ ηελ επηβνιή πνηλήο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαιεί, εγγξάθσο, ην εκπιεθφκελν
κέινο ζε απνινγία, εληφο επιφγνπ πξνζεζκίαο, θαζνξηδνκέλεο απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φρη κηθξφηεξεο ησλ ηξηψλ εκεξψλ, νχηε
κεγαιχηεξεο ησλ δέθα. Γηα ηελ ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επηβνιή ηεο πνηλήο
ηεο ζπζηάζεσο, επηπιήμεσο ή πξνζηίκνπ, απαηηείηαη απφθαζε κε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ
ςήθνπο ππέξ απηήο, ελψ γηα ηελ επηβνιή πνηλήο ζηεξήζεσο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
κέινπο θαη νξηζηηθήο απνβνιήο ηνπ εθ ηεο Δλψζεσο απαηηείηαη νκφθσλε απφθαζε
ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη πεξί επηβνιήο πνηλήο απνθάζεηο ησλ
πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ επηδίδνληαη ζην ηηκσξνχκελν κέινο.

Καζ’ φζνλ αθνξά ηηο παξαβάζεηο ηνπ Καλνληζκνχ ΠΔ, ηζρχεη ε εηο ηνλ Καλνληζκφ
νξηδφκελε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία.

Αξζξν 11
Δπαλεηζδνρή
Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4, είλαη δπλαηφλ λα γίλεη εθ λένπ δεθηφ ζην
σκαηείν κέινο παξαηηεζέλ ή απνβιεζέλ. Γηα ηελ επαλεηζδνρή κέινπο, θαηά ηελ
παξάγξαθν 1, ηεξείηαη ε θαηά ην άξζξν 5 δηαδηθαζία. Δάλ ν πξνο επαλεηζδνρήλ
ππνςήθηνο είρε απνβιεζεί γηα κε εθπιήξσζε ησλ πξνο ηελ Έλσζε νηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ, πξνυπφζεζε ηεο επαλεηζδνρήο ηνπ είλαη θαη ε εθπιήξσζε φισλ
ησλ κέρξη ηεο απνβνιήο ηνηνχησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.

Αξζξν 12 - Παξαξηήκαηα
Γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη
λα απνθαζίζεη ηελ ίδξπζε θαη εγθαηάζηαζε Παξαξηεκάησλ, Γξαθείσλ θαη

Τπεξεζηψλ ηεο Έλσζεο ζε άιιεο, εθηφο ηεο έδξαο ηεο, πφιεηο ηεο Διιάδαο ή ηνπ
εμσηεξηθνχ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΓΔΝΙΚΗ ΣΥΝΔΛΔΥΣΗ
Άξζξν 13
Σπγθξόηεζε
13. 1. Σύλζεζε
Γηθαίσκα παξαζηάζεσο, ζπκκεηνρήο ζε απηή έρνπλ φια ηα κέιε ηνπ ΔΓΔΑ.
Γηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γ έρνπλ ηα Σαθηηθά κέιε πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο
νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ην σκαηείν.

13. 2.

Δθπξνζώπεζε λνκηθώλ πξνζώπσλ

Σα λνκηθά πξφζσπα – κέιε παξίζηαληαη ζηε Γ δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο
θαζψο θαη απφ ην ππνδεηρζέλ ππ’ απηνχ - ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 5.4 πξφζσπν.

13.3. Αληηθαηάζηαζε εθπξνζώπσλ
Σα λνκηθά πξφζσπα - κέιε, δχλαληαη ειεπζέξσο θαη θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλν λα
αληηθαζηζηνχλ ηνπο, θαηά ηελ πξνεγνπκέλε παξάγξαθν, εθπξνζψπνπο ηνπο ζηε
Γεληθή πλέιεπζε ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4. Ζ
αληηθαηάζηαζε απηή έρεη ηζρχ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο, θαζ’ ελ ην ζρεηηθφ
έγγξαθν ζα πεξηέιζεη ζην σκαηείν.

13. 4. Απόληεο ή θσιπόκελνη
Απφλ ή θσιπφκελν κέινο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο δχλαηαη λα εθπξνζσπεζεί ζε
απηή ππφ εηέξνπ κέινπο ηεο, δη’ εγγξάθνπ εμνπζηνδνηήζεψο ηνπ απεπζπλφκελεο
πξνο ηνλ Πξφεδξν απηήο θαη θαηαηηζέκελεο ελψπηφλ ηνπ πξν ηεο ελάξμεσο ηεο
ζπλεδξηάζεσο. Έθαζην κέινο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο (Σαθηηθφ ή κε) είλαη δπλαηφλ
λα εθπξνζσπήζεη ζε απηή, θαηά ηα αλσηέξσ, έλα κφλνλ κέινο ηεο, δειαδή
νηνλδήπνηε εθ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ κέινπο ή θαη ηνπο δχν. Σα Σαθηηθά κέιε
εθπξνζσπνχληαη κφλν απφ άιιν Σαθηηθφ κέινο.

Άξζξν 14
Αξκνδηόηεηεο
14.1 Γεληθέο

Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ σκαηείνπ, απνθαζίδνπζα επί
παληφο ππνβαιινκέλνπ ζε απηή ζέκαηνο θαη επί παληφο δεηήκαηνο ζρεηηθνχ πξνο ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ σκαηείνπ.

14.2 Δηδηθέο
Πέξα ησλ θαηά ηνλ Νφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ ζεκάησλ, εηο ηελ αξκνδηφηεηα ηεο
Γεληθήο πλειεχζεσο αλήθνπλ:
α) Ζ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεσο θαη ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ θαη
πξνυπνινγηζκνχ.
β) Ζ έγθξηζε ηεο εηήζηαο εθζέζεσο πεπξαγκέλσλ θαη ηνπ εηήζηνπ δηαρεηξηζηηθνχ
απνινγηζκνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
γ) Ζ έγθξηζε ηεο εηήζηαο εθζέζεσο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
δ) Ζ απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο απφ
πάζεο επζχλεο.
ε) Ζ εθινγή θαη ε αλάθιεζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
ζη) Ζ έγθξηζε, ηξνπνπνίεζε θαη θαηάξγεζε ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ, δηα ησλ
νπνίσλ ξπζκίδνληαη ζέκαηα αλαγφκελα απνθιεηζηηθψο εηο ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία
ηνπ σκαηείνπ.
δ) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαη
ε) Ζ δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ θαη ε κεηά ηνχην δηάζεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.

14.3 Πεξηνξηζκνί
Σηο αξκνδηφηεηεο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δχλαηαη λα αζθεί κφλν ε Γεληθή
πλέιεπζε. Δμ απηψλ, ηηο ππφ ζηνηρεία β’, γ’ θαη δ’, δχλαηαη λα αζθεί κφλν ε
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε.

Άξζξν 15
Σύγθιεζε
15.1 Σπλεδξηάζεηο:
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθψο κία θνξά θαη΄ έηνο θαη ζπγθεθξηκέλα
εληφο ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ.
πλέξρεηαη επίζεο εθηάθησο νζάθηο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θξίλεη ηνχην αλαγθαίν
ή ζε πεξίπησζε πνπ ην δεηήζεη, εγγξάθσο, ην ελ ηξίην ηνπιάρηζηνλ ησλ νηθνλνκηθά
ελήκεξσλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ.

15.2 Πξόζθιεζε
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη θαηφπηλ εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία δένλ λα πεξηέρεη ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ
ηφπν ηεο πλειεχζεσο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαζψο θαη κλεία πεξί
νξηζκνχ επαλαιεπηηθήο ζπλειεχζεσο ζε πεξίπησζε ειιείςεσο απαξηίαο θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ.
Ζ πξφζθιεζε δένλ λα θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε πξν δέθα ηνπιάρηζηνλ πιήξσλ
εκεξψλ.
Δάλ ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή πλέιεπζε
ζε ηαθηηθή κελ ζπλεδξίαζε εληφο ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ, ζε έθηαθηε δε εληφο είθνζη
εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ή ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο
πλειεχζεσο (αλαιφγσο ηεο πεξηπηψζεσο), δχλαληαη λα πξάμνπλ ηνχην δχν κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή ην ελ ηξίηνλ ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ, δη’ εγγξάθνπ
πξνζθιήζεψο ησλ πξνο ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ, ηεξνπκέλεο απαξαηηήησο, θαηά ηα
ινηπά, ηεο ππφ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ νξηδνκέλεο δηαδηθαζίαο.
Δάλ ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ ζπγθαιέζεη εκπξνζέζκσο ηελ
Γεληθή πλέιεπζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε, ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 9, δχλαηαη
λα πξάμνπλ ηνχην ή δχν κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ην αζθήζαλ ηελ
πξνζθπγή κέινο, δη’ εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο πξνο ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ,
ηεξνπκέλεο απαξαηηήησο, θαηά ηα ινηπά, ηεο νξηδφκελεο ζην πξψην εδάθην ηεο
παξνχζεο παξαγξάθνπ δηαδηθαζίαο.

15. 3 Ηκεξήζηα δηάηαμε
Ζ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθψο θαη κφλν
ηα ζέκαηα ηα θαζνξηδφκελα ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζηε
ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ κειψλ, αλαιφγσο ηεο πεξηπηψζεσο. ηελ
πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, ε εκεξήζηα
δηάηαμε πεξηιακβάλεη σο κνλαδηθφ ζέκα ηελ θξίζε ηεο πξνζθπγήο ηνπ απνβιεζέληνο
κέινπο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε δελ δχλαηαη λα απνθαζίζεη επί ζεκάησλ εθηφο ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, πιελ αλ παξίζηαληαη άπαληα ηα ηακεηαθψο εληάμεη κέιε.

Άξζξν 16
Λεηηνπξγία
16.1.

Απαξηία

Ζ Γεληθή πλέιεπζε επξίζθεηαη ζε απαξηία εθ’ φζνλ ηα παξηζηάκελα
(απηνπξνζψπσο ή δη’ εθπξνζψπνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ)
θαη έρνληα ην δηθαίσκα ςήθνπ κέιε ηεο είλαη πιείνλα ησλ απφλησλ ηακεηαθψο
εληάμεη κειψλ απηήο. Διιείςεη απαξηίαο, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη εθ λένπ
ζηνλ απηφ ηφπν (ή θαη εηο έηεξν ηφπν, θαζνξηδφκελν ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ, εθ’ φζνλ εηδνπνηεζνχλ πεξί ηνχηνπ εγγξάθσο ηα κέιε πξν
ηεζζαξάθνληα νθηψ σξψλ) θαη θαηά ηελ απηή ψξα ηεο αληηζηνίρνπ εκέξαο ηεο
επφκελεο εβδνκάδαο, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ παξηζηακέλσλ ή
εθπξνζσπνπκέλσλ κειψλ ηεο, κε απαηηνχκελεο λέαο πξνο ηνχην πξνζθιήζεσο.

Γηα ηελ ιήςε απνθάζεσο πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή δηαιχζεσο ηνπ
σκαηείνπ, απαηηείηαη απαξαηηήησο φπσο ηα, θαηά ηα αλσηέξσ, παξηζηάκελα ζηε
Γεληθή πλέιεπζε κέιε λα είλαη πιείνλα ησλ απφλησλ ηακεηαθψο ελ ηάμεη.

16. 2. Δθινγή Πξνεδξείνπ
ηε αξρή ηεο πλεδξηάζεσο θαη πξηλ απφ θάζε άιιν έξγν απηήο, ε Γεληθή πλέιεπζε
εθιέγεη, εθ ησλ Σαθηηθψλ κειψλ ηεο, ην Πξνεδξείν απηήο, ζπγθείκελν εθ ηνπ
Πξνέδξνπ, ηνπ Γξακκαηέσο θαη ελφο Δθφξνπ.
Ο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ
εξγαζηψλ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, δηεπζχλεη ηηο ζπδεηήζεηο θαη ζέηεη ηα δεηήκαηα
ζε ςεθνθνξία κε ηε ζεηξά πνπ απηά αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Ο Γξακκαηεχο ηεξεί ηα πξαθηηθά.
Ο Έθνξνο θαηακεηξά ηα παξηζηάκελα ζηε Γεληθή πλέιεπζε κέιε, ζπγθεληξψλεη ηηο
εμνπζηνδνηήζεηο ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ κειψλ, επνπηεχεη ηηο ςεθνθνξίεο, ηε
δηαινγή ησλ ςήθσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ.

Μέρξη ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ρξέε Πξνέδξνπ απηήο
εθηειεί ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

16.3 Χεθνθνξία
Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ιακβάλνληαη δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο. Καη’
εμαίξεζε ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, δηεμαγνκέλεο δηα ςεθνδειηίσλ, επί:
α) Δθινγήο ή αλαθιήζεσο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο
β) Εεηήκαηνο εκπηζηνζχλεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
γ) Δγθξίζεσο ηεο εηήζηαο εθζέζεσο ησλ πεπξαγκέλσλ θαη ηνπ εηεζίνπ δηαρεηξηζηηθνχ
απνινγηζκνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απαιιαγήο απηνχ απφ πάζεο επζχλεο.
δ) Δγθξίζεσο ηεο εηεζίαο εθζέζεσο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη
ε) Πξνζσπηθψλ ελ γέλεη δεηεκάησλ.

Καη’ εμαίξεζε θαη εθ’ φζνλ ζπκθσλνχλ νκνθψλσο φινη νη παξηζηάκελνη, ε
ςεθνθνξία επί ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ γ’ θαη δ’ δχλαηαη λα γίλεη θαη δηα αλαηάζεσο
ησλ ρεηξψλ.

16.4 Πιεηνςεθία
Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξηζηακέλσλ, σο αλσηέξσ, θαη δηθαηνπκέλσλ ςήθνπ κειψλ ηεο.
Δμαηξεηηθψο:
α) Γηα ηε ιήςε απνθάζεσο πεξί εθινγήο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο απαηηείηαη ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ σο άλσ
δηθαηνπκέλσλ ςήθνπ κειψλ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο.
β) Γηα ηε ιήςε απνθάζεσο πεξί επηβνιήο πνηλήο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απνβνιήο
κέινπο απφ ην σκαηείν, πεξί αλαθιήζεσο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή πεξί δηαιχζεσο
ηνπ σκαηείνπ, απαηηείηαη πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ παξηζηακέλσλ σο
άλσ κειψλ θαη δηθαηνπκέλσλ ςήθνπ κειψλ ηεο. Δάλ ν πξνο ζρεκαηηζκφ ηεο
πιεηνςεθίαο απαηηνχκελνο αξηζκφο ςήθσλ δελ είλαη αθέξαηνο, ην θιάζκα δελ
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ.
ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ην ζέκα ιχεηαη δηα θιήξνπ.

16.5 Απνηειέζκαηα απνθάζεσλ
Απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, νη νπνίεο ιακβάλνληαη θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ, είλαη άθπξεο θαη αλίζρπξεο. Κάζε
έλζηαζε θαηά ηνπ θχξνπο απνθάζεσο δένλ λα ππνβάιιεηαη θαηά ηελ απηή
ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία θαη απνθαίλεηαη ακέζσο επ’ απηήο.
Έλζηαζε θαηά ηεο ηειεπηαίαο απνθάζεσο δελ επηηξέπεηαη. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο
πλειεχζεσο πνπ ιακβάλνληαη έγθπξα δεζκεχνπλ θαη ππνρξεψλνπλ φια ηα κέιε ηεο
Δλψζεσο, παξφληα ή απφληα ή δηαθσλνχληα.

16.6 Πξαθηηθά
Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θαηαρσξνχληαη ζην επί
ηνχησ ηεξνχκελν βηβιίν θαη ππνγξάθνληαη ππφ πάλησλ ησλ κειψλ ηνπ Πξνεδξείνπ
ηεο. Δπίζεκα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ εθδίδεη ν Πξφεδξνο ή ν
Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ σκαηείνπ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άξζξν 17
Σπγθξόηεζε
17.1 Σύλζεζε - Θεηεία
Σν σκαηείν δηνηθείηαη ππφ πεληακεινχο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθιεγνκέλνπ επί
δηεηή ζεηεία ππφ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο εθ ησλ κειψλ ηεο. Σα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη επαλεθιέμηκα άλεπ πεξηνξηζκνχ. Ζ εθινγή ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη ζε δχν ζηάδηα.
Καη’ αξρήλ εθιέγεηαη, εθ ησλ εθιφγηκσλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ, ν Πξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη απαξαηηήησο ηελ
απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Δάλ νπδείο εθ ησλ ππνςεθίσλ
ζπγθεληξψζεη ηελ απαηηνχκελε πιεηνςεθία, ηφηε ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη
κεηαμχ ησλ επηθξαηέζηεξσλ ππνςεθίσλ κέρξη ηελ εθινγή Πξνέδξνπ. ε πεξίπησζε
πνπ ν κνλαδηθφο ππνςήθηνο δελ ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ηφηε ε
ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη έσο φηνπ εθιεγεί Πξφεδξνο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
Δλ ζπλερεία εθιέγνληαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Πξνο ην
ζθνπφ απηφ θαηαξηίδεηαη εληαίν ςεθνδέιηην θα εθιέγνληαη νη πξψηνη ηέζζεξηο
πιεηνςεθίζαληεο. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ν κε εθιεγείο ππνςήθηνο Πξφεδξνο δχλαηαη λα
είλαη ππνςήθηνο γηα ηε ζέζε ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Γελ είλαη
δπλαηφλ λα εθιεγνχλ σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δχν θπζηθά πξφζσπα
πξνεξρφκελα απφ ηελ ίδηα επηρείξεζε ή απφ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο
ζρέζε κεηξηθήο ζπγαηξηθήο.
ε πεξίπησζε εθινγήο ζε ζέζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνζψπσλ πνπ
αλήθνπλ ζηελ ίδηα επηρείξεζε ή ζε εηαηξείεο πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ζρέζε κεηξηθήο
– ζπγαηξηθήο, ηε ζέζε δηαηεξεί ην κέινο πνπ ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ
ςήθσλ. ε πεξίπησζε εθινγήο ζε ζέζε πξνέδξνπ θαη κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα επηρείξεζε ή ζε εηαηξείεο πνπ έρνπλ
κεηαμχ ηνπο ζρέζε κεηξηθήο – ζπγαηξηθήο ηε ζέζε δηαηεξεί ππνρξεσηηθά ν εθιεγείο
πξφεδξνο. ηε ζέζε ηνπ ππνρξεσηηθψο παξαηηεζέληνο κέινπο εθιέγεηαη ν πξψηνο
επηιαρψλ

17.2 Σπγθξόηεζε ζε ζώκα
Δληφο νθηψ εκεξψλ απφ ηεο εθινγήο ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζηελ
πξψηε ζπλεδξίαζε απηνχ θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, νξίδνλ εθ ησλ κειψλ ηνπ ηνλ
Αληηπξφεδξν, ην Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία ηνπ σκαηείνπ.

17.3 Παξαίηεζε κειώλ
Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δχλαηαη λα παξαηηεζεί ειεπζέξσο θαη θαζ’
νηνλδήπνηε ρξφλν. Ζ δήισζε πεξί παξαηηήζεσο ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ελψπηνλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο παξαηηνχκελνο παχεη λα απνηειεί κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ απφ ηελ επνκέλε εκέξα, θαζ’ ελ ε αλσηέξσ δήισζή ηνπ πεξηήιζε ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ.
Με παξαίηεζε ηζνδπλακεί ε αδηθαηνιφγεηε απνπζία κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ επί ηξεηο ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο. Αδηθαηνιφγεηε ζεσξείηαη θαη ε απνπζία
ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα αληηθαηαζηήζεη ην ελ
ιφγσ κέινο ηνπ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη θαησηέξσ.

17.4

Παξαίηεζε από αμίσκα

Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν θαηέρεη νηνδήπνηε εθ ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 2 αμησκάησλ δχλαηαη λα παξαηηεζεί θαζ’
νηνλδήπνηε ρξφλν απφ ηνπ αμηψκαηφο ηνπ, παξακέλνλ απιφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ. Ζ δήισζε πεξί παξαηηήζεσο απεπζχλεηαη εγγξάθσο πξνο ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην. ε πεξίπησζε παξαηηήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ, απηφο αληηθαζίζηαηαη
απηνκάησο απφ ηνλ Αληηπξφεδξν.

17.5 Έθπησζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ κέινπο
Δάλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εμέπεζε ηεο ηδηφηεηφο ηνπ σο κέινπο ηνπ
σκαηείνπ εθπίπηεη απηνδηθαίσο θαη ηεο ηδηφηεηνο ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.

17.6 Πιήξσζε θελώλ
ηε ζέζε ηνπ παξαηηεζέληνο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππεηζέξρεηαη ην
κέινο πνπ ζπγθέληξσζε θαηά ηηο αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο ακέζσο κεηά ηα εθιεγέληα κέιε. ε πεξίπησζε
κε απνδνρήο απηνχ ή παξαηηήζεσο θαη άιινπ κέινπο εθ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, θαιείηαη ην δεχηεξν ελ ζεηξά θαη νχησ θαζ’ εμήο. Δάλ δελ ππάξρνπλ
άιια κέιε γηα λα αλαπιεξψζνπλ ηα παξαηηεζέληα ή κε απνδερζέληα ηε ζέζε θαη ηα
κέιε ηνπ Γ έρνπλ απνκείλεη ιηγφηεξα απφ ηξία, ππνρξενχληαη φπσο ζπγθαιέζνπλ
πάξαπηα ηε πλέιεπζε πξνθεηκέλνπ λα εθιέμεη ηα ππνινηπφκελα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δάλ δελ έρεη απνκείλεη θαλέλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ηε Γεληθή πλέιεπζε κπνξνχλ λα ζπγθαιέζνπλ ηξία ηνπιάρηζηνλ κέιε
ηνπ σκαηείνπ.

Άξζξν 18
Αξκνδηόηεηεο - Δπζύλεο - Απαγνξεύζεηο
18.1 Αξκνδηόηεηεο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνηθεί ην σκαηείν, δηαρεηξίδεηαη ηηο ελ γέλεη ππνζέζεηο
απηνχ θαη δηαζέηεη (ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ) ηελ
πεξηνπζία ηνπ.

18.2 Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζε
έλα ή πεξηζζφηεξα ησλ κειψλ ηνπ ή θαη κειψλ ηνπ σκαηείνπ θαζψο θαη ζε
Δπηηξνπέο πνπ ζπζηήλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πεξί Δπηηξνπψλ.

18.3 Δπζύλεο
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη πξνζσπηθψο θαη αιιειεγγχσο
ζπλππεχζπλα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ Γηνηθεηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ
θαη θαζεθφλησλ ηνπ. Γελ επζχλνληαη φκσο γηα απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ νη νπνίεο ειήθζεζαλ ζε ζπλεδξίαζε θαηά ηελ νπνία δελ παξέζηεζαλ ή
παξηζηάκελα δηεθψλεζαλ, εθφζνλ ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε δηαθσλία ηνπο
βεβαηνχηαη απφ ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο πλεδξηάζεσο.

18.4

Απαγνξεύζεηο

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ δχλαληαη λα παξέρνπλ επ’ ακνηβή
εμεξηεκέλε εξγαζία ζην σκαηείν.

Άξζξν 19
Λεηηνπξγία
19.1

Σπλεδξηάζεηο

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ηαθηηθψο κία θνξά ην κήλα, θαηφπηλ
πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ, εθηάθησο δε νζάθηο ην θξίλεη αλαγθαίν ν Πξφεδξνο ή
ην δεηήζνπλ δχν εθ ησλ κειψλ ηνπ.

19.2

Απαξηία

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επξίζθεηαη ζε απαξηία εθ’ φζνλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ
ηξία εθ ησλ κειψλ ηνπ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απαηηείηαη απμεκέλε πιεηνςεθία
γηα ηελ ιήςε απνθάζεσο, νπφηε γηα ηελ χπαξμε απαξηίαο πξέπεη λα είλαη παξφληα
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα κέιε απηνχ.

19.3 Απνθάζεηο
Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, απαηηείηαη απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. Δπί
πξνζσπηθψλ ζεκάησλ ε ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή.

19.4

Πξαθηηθά

Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη ζε
εηδηθφ βηβιίν θαη ππνγξάθνληαη ππφ ησλ παξαζηάλησλ θαηά ηε πλεδξίαζε κειψλ
ηνπ. Δπίζεκα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ εθδίδεη ν Πξφεδξνο ή ν
Γεληθφο Γξακκαηέαο.

Άξζξν 20
Πξόεδξνο
20.1

Αξκνδηόηεηεο

Ο Πξφεδξνο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α) Γηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζέηεη ηα ζέκαηα ζε
ςεθνθνξία.
β) Τπνγξάθεη ηα απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο εμεξρφκελα έγγξαθα ηνπ σκαηείνπ.
γ) Τπνγξάθεη ηα εληάικαηα πιεξσκψλ θαη ηηο εληνιέο αλαιήςεσο ησλ
θαηαηεζεηκέλσλ ζηηο Σξάπεδεο ρξεκάησλ ηνπ σκαηείνπ.
δ) Δθδίδεη, απνδέρεηαη θαη νπηζζνγξαθεί,
ζπλαιιαγκαηηθέο, γξακκάηηα θαη επηηαγέο θαη

ππνγξάθσλ

κεηά

ηνπ

Σακία

ε) Δθπξνζσπεί ην σκαηείν ελψπηνλ παληφο Γηθαζηεξίνπ ή Αξρήο, φπσο θαη έλαληη
παληφο ηξίηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ.
ζη) Πξνΐζηαηαη ηεο Γξακκαηείαο ηνπ σκαηείνπ.

20.2

Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ

Ο Πξφεδξνο δχλαηαη, κε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζή ηνπ, λα αλαζέηεη ζε άιιν κέινο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ ππφ
ζηνηρεία β’, ε’θαη ζη’.

20.3

Αλαπιήξσζε

Σνλ Πξφεδξν, ειιείπνληα ή απφληα ή θσιπφκελν, αλαπιεξνί ν Αληηπξφεδξνο θαη
απηφλ ην αξραηφηεξν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

Άξζξν 21
Γεληθόο Γξακκαηέαο

21.1

Αξκνδηόηεηεο

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ σκαηείνπ.
β) Δπηκειείηαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ.
γ) Δπηκειείηαη ηεο ηεξήζεσο ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ησλ βηβιίσλ ηνπ σκαηείνπ (πιελ ησλ ινγηζηηθψλ θαη ηακεηαθψλ
ηνηνχησλ) θαη ηνπ ελ γέλεη αξρείνπ απηνχ.
δ) Δπηκειείηαη ηεο θπιάμεσο ηεο ζθξαγίδαο ηνπ σκαηείνπ
ε) Τπνγξάθεη ηελ ηξέρνπζα αιιεινγξαθία.

21.2

Αλαπιήξσζε

Σν Γεληθφ Γξακκαηέα, ειιείπνληα ή απφληα ή θσιπφκελν, αλαπιεξνί ελ ησλ ινηπψλ
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νξηδφκελνλ ππφ ηνχηνπ ηνπ ηδίνπ. Ο Γεληθφο
Γξακκαηέαο κπνξεί θαηά πεξίπησζε λα παξέρεη εμνπζηνδφηεζε ζηε Γξακκαηεία
σκαηείνπ λα ππνγξάθεη ηελ ηξέρνπζα αιιεινγξαθία.

Άξζξν 22
Τακίαο
22.1 Αξκνδηόηεηεο
Ο Σακίαο:
α) Έρεη ηελ επζχλε δηαθπιάμεσο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ.
β) Δθηειεί ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ, δηαρεηξηδφκελνο κε πξνζσπηθή επζχλε ηνπ ην
Σακείν ηνπ σκαηείνπ. Ο Σακίαο επζχλεηαη γηα θάζε νηθνλνκηθή αλσκαιία.
γ) Δηζπξάηηεη ρξήκαηα παξ’ νηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γεκνζίσλ, Γεκνηηθψλ ή Κνηλνηηθψλ Σακείσλ, ησλ
Σξαπεδψλ, Οξγαληζκψλ θ.ι.π., εθδίδνληαο ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο εηζπξάμεσο.
δ) Αλαιακβάλεη επί ηε βάζεη ησλ ππφ ζηνηρείν γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20,
εληνιψλ ηνπ Πξνέδξνπ, ηα θαηαηεζεηκέλα ζε Σξάπεδεο ρξήκαηα ηνπ σκαηείνπ,
ππνγξάθσλ θαη ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά αλαιήςεσο.
ε) Πξνβαίλεη ζε πιεξσκέο, επί ηε βάζεη ησλ απηψλ σο άλσ εληνιψλ ηνπ Πξνέδξνπ.
ζη) πλππνγξάθεη κεηά ηνπ Πξνέδξνπ ηνπο ππφ ζηνηρείν δ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 20 πηζησηηθνχο ηίηινπο.

δ) Μεξηκλά γηα ηελ θαηάζεζε ζε Σξάπεδα, ησλ ρξεκάησλ ηνπ σκαηείνπ, ηα νπνία
δελ είλαη αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ απηνχ, θαη
ελ πάζε πεξηπηψζεη παληφο ηακεηαθνχ ππνινίπνπ πέξαλ ηνπ ππφ ηνπ Νφκνπ
πξνβιεπνκέλνπ εθάζηνπ νξίνπ.
ε) Δπηκειείηαη ηεο ηεξήζεσο ησλ ινγηζηηθψλ θαη ηακεηαθψλ βηβιίσλ ηνπ σκαηείνπ
θαη
ζ) Τπνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξνο έγθξηζε, ηηο εθζέζεηο επί ηεο
ρξεκαηηθήο θαηαζηάζεσο ηνπ Σακείνπ θαη ηα ζρέδηα ηνπ εηεζίνπ πξνυπνινγηζκνχ,
ηνπ εηεζίνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ εηεζίνπ δηαρεηξηζηηθνχ απνινγηζκνχ.

22.2 Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ
Ο Σακίαο δχλαηαη, δη’ εγγξάθνπ εμνπζηνδνηήζεψο ηνπ θαη κε πξνζσπηθή ηνπ επζχλε
λα αλαζέηεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ (πιελ ησλ ππφ ζηνηρεία ζη’, ε’, θαη ζ’ ηεο
πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ αλαθεξνκέλσλ) ζε έηεξν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ή ζε ππάιιειν ηνπ σκαηείνπ.

22.3 Αλαπιήξσζε
Σνλ Σακία, ειιείπνληα ή απφληα ή θσιπφκελν, αλαπιεξνί ελ ησλ ινηπψλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νξηδφκελν ππ’ απηνχ ηνπ ηδίνπ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΤΑ
Άξζξν 23
Πόξνη
23.1 Καηεγνξία Πόξσλ
Οη πφξνη ηνπ σκαηείνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθνχο θαη εθηάθηνπο. Σαθηηθνί κελ
πφξνη είλαη νη εηζθνξέο εηζδνρήο ησλ κειψλ, νη εηήζηεο ζπλδξνκέο ΔΓΔΑ θαη
ΠΔ, θαη ηα εθ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ έζνδα, έθηαθηνη δε νη έθηαθηεο
εηζθνξέο ησλ κειψλ (νηθεηνζειείο ή θαηφπηλ γεληθψλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο
πλειεχζεσο ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ), νη δσξεέο, νη θιεξνδνζίεο, νη
θιεξνλνκίεο θαη παλ ελ γέλεη έηεξν έζνδν εθ λνκίκνπ αηηίαο πεξηερφκελν.

23.2 Ύςνο εηζθνξάο θαη ζπλδξνκήο
Σν χςνο ηεο εηζθνξάο εηζδνρήο ζην σκαηείν θαζψο θαη ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ησλ
κειψλ νξίδνληαη δηα απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, επηηξεπνκέλνπ
δηαρσξηζκνχ ησλ θαηεγνξηψλ κειψλ.

Αξζξν 24
Οηθνκηθό Έηνο
24.1 Δλαξμηο – Λήμηο
Σν νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ σκαηείνπ άξρεηαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ελ
Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.

24.2 Γηαρεηξηζηηθόο απνινγηζκόο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνβάιιεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε εθάζηνπ έηνπο
απνινγηζκφ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία επξηζθφηαλ ην
σκαηείν θαηά ηε ιήμε ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο θαζψο θαη ηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ θαηά ην έηνο απηφ.
Άξζξν 25
Βηβιία – Λνγαξηαζκνί
25.1 Λνγηζηηθά βηβιία
Σν σκαηείν ηεξεί βηβιίν Δζφδσλ θαη βηβιίν Απνγξαθψλ, σο θαη ηα ππφ ηνλ Νφκνπ
επηβαιιφκελα βηβιία. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα απνθαζίδεη γηα ηελ
ηήξεζε θαη άιισλ, πέξαλ ησλ εθ ηνπ λφκνπ επηβαιινκέλσλ, ινγηζηηθψλ βηβιίσλ.
25.2 Λνγαξηαζκνί Τξαπεδώλ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, νξίδεη εθάζηνηε ηελ Σξάπεδα ή ηηο Σξάπεδεο ζηηο νπνίεο ην
σκαηείν ηεξεί ινγαξηαζκφ ή ινγαξηαζκνχο.

Άξζξν 26
Κηήζε, Γηαρείξηζε θαη Γηάζεζε πεξηνπζίαο
26.1 Κηήζε
Γηα ηελ ππφ ηνπ σκαηείνπ, εμ επαρζνχο αηηίαο, θηήζε αθηλήησλ ή θηλεηψλ αμίαο
κείδνλνο ηνπ νξίνπ ην νπνίν θαζνξίδεη θαη’ έηνο ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε,
απαηηείηαη πξνεγνπκέλε έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο. Κιεξνλνκίεο,
θαηαιεηπφκελεο εηο ην σκαηείνλ, γίλνληαη δεθηεο πάληνηε επ’ σθειεία απνγξαθήο.
Γηα ηελ ππφ ηνπ σκαηείνπ απνδνρή θιεξνδνζίαο ή δσξεάο ππφ ηξφπν, απαηηείηαη
πξνεγνπκέλε έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο. Απαγνξεχεηαη ε απνδνρή αλσλχκσλ
δσξεψλ.
26.2 Γηαρείξηζε
Απαγνξεχεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ ζπλεπαγνκέλε ηελ
αλάκεημε απηήο ζε θεξδνζθνπηθή επηρείξεζε. Απαγνξεχεηαη, επίζεο, ε παξά ηνπ
σκαηείνπ ιήςε πξνκήζεηαο θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ εθκεηαιιεχζεσο ηεο

πεξηνπζίαο ηνπ. Κιεξνλνκίεο, θιεξνδνζίεο θαη δσξεέο επί νξηζκέλν ζθνπφ, ηεινχλ
ππφ ηδηαηηέξα δηαρείξηζε εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ σκαηείνπ, νη δε ηπρφλ εμ
απηψλ πξφζνδνη δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθψο θαηά ηνπο ππφ ηνπ δηαζέηνπ ή ηνπ
δσξεηνχ ηεζέληαο φξνπο.
26.3 Γηάζεζε
Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ γηα ζθνπνχο δηαθφξνπο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ.
Άξζξν 27
Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή
27.1 Σύλζεζε
Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ηνπ σκαηείνπ είλαη ηξηκειήο, πξνεδξεπνκέλε ππφ ηνπ
κέινπο πνπ έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο, ή, ζε ηζνςεθία, απφ ην αλαδεηρζέλ δηα
θιήξνπ κέινπο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ δχλαληαη λα είλαη κέιε ηεο
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
27.2 Δθινγή

Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή εθιέγεηαη θαη’ έηνο απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε εθ
ησλ κειψλ απηήο. Μεηά ησλ ηξηψλ ηαθηηθψλ κειψλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ε
Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη θαη έλα αλαπιεξσκαηηθφ ην νπνίν αλαπιεξνί νηνλδήπνηε
ησλ ηαθηηθψλ κειψλ, ειιείπνλ ή απφλ ή θσιπφκελνλ.
27.3 Αξκνδηόηεηεο
Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ
σκαηείνπ, ήηνη ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα θαη ηηο πεγέο απηψλ, ηηο
πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο θ.ι.π. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, ζην πιαίζην αζθήζεσο
ησλ θαζεθφλησλ ηεο, έρεη δηθαίσκα λα ιακβάλεη γλψζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζσκαηείνπ ζηνηρεία, ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ηεο αιιεινγξαθίαο θαη
ηνπ αξρείνπ ελ γέλεη. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηα αλσηέξσ ζηνηρεία εληφο ηξηψλ εκεξψλ.
27.4 Έθζεζε
Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη εγγξάθσο ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε
έθζεζε πεξί ηεο θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο ηνπ
σκαηείνπ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε δελ δχλαηαη εγθχξσο λα απνθαζίζεη πεξί ηνπ
εηεζίνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ εηεζίνπ δηαρεηξηζηηθνχ απνινγηζκνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, άλεπ ηεο εθζέζεσο ηαχηεο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.

Άξζξν 28
Δθθαζάξηζε
28.1 Δθθαζάξηζε
Σν σκαηείν, δηαιπφκελν, ηίζεηαη ππφ εθθαζάξηζε θαη ζεσξείηαη πθηζηάκελν κφλνλ
πξνο ην ζθνπψλ ηεο εθθαζαξίζεσο. Καηά ην ζηάδην ηεο εθθαζαξίζεσο, θάζε έγγξαθν
ηνπ σκαηείνπ αλαθέξεη ππνρξεσηηθψο φηη ηνχην ηειεί ππφ εθθαζάξηζε.
28.2 Δθθαζαξηζηέο
Μεηά ηελ πεξί δηαιχζεσο ηνπ σκαηείνπ απφθαζή ηεο, ε Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη
εθ ησλ κειψλ ηεο ηξεηο εθθαζαξηζηέο, νίηηλεο, θαηά πιεηνςεθία απνθαζίδνληεο, θαη
ελεξγνχληεο, πξνβαίλνπλ ζηελ εθθαζάξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ θαηά λφκν.
28.3

Πεξηνπζία κεηά ηελ εθθαζάξηζε

Μεηά ηελ πιεξσκή ησλ ρξεψλ θαη ηελ εθπνίεζε ησλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πνπ
απνηεινχλ ην ελεξγεηηθφ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ, ην απνκέλνλ θαζαξφ
θεθάιαην δηαηίζεηαη, επί ηε βάζεη ησλ ζρεηηθψλ νξηζκψλ ηεο πεξί δηαιχζεσο
απνθάζεσο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, εηο σκαηεία, Οξγαληζκνχο ή Δλψζεηο ηνπ
απηνχ ή παξεκθεξνχο ζθνπνχ (θαη ελ ειιείςεη ηνηνχησλ, ππέξ θηιαλζξσπηθψλ
ζθνπψλ), εληφο ησλ ππφ ηνπ Νφκνπ θαζνξηδνκέλσλ εθάζηνηε πιαηζίσλ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΔΛΙΚΔΣ ΚΑΙ ΜΔΤΑΒΑΤΙΚΔΣ ΓΙΑΤΑΞΔΙΣ
Άξζξν 29
Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί
29.1 Έγθξηζε – Τξνπνπνίεζε – Καηάξγεζε
Θέκαηα, αλαγφκελα απνθιεηζηηθψο εηο ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ,
ξπζκίδνληαη δη’ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ θαη Κσδίθσλ, νη νπνίνη εγθξίλνληαη,
ηξνπνπνηνχληαη θαη θαηαξγνχληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, εθ’ φζνλ ηνχησ
απαηηείηαη θαηά Νφκν. Καηά ηα ινηπά, νη ιεπηνκέξεηεο εθηειέζεσο ηνπ παξφληνο
Καηαζηαηηθνχ θαη γεληθφηεξα νη ιεπηνκέξεηεο νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
σκαηείνπ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ξπζκίδνληαη κε Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο, νη
νπνίνη εγθξίλνληαη, ηξνπνπνηνχληαη θαη θαηαξγνχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
29.2 Καηάζεζε εηο ην Πξσηνδηθείν:
Αληίγξαθν ησλ, θαηά ηελ πξνεγνπκέλε παξάγξαθν, ππφ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο
εγθξηλνκέλσλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ (σο θαη ησλ αληηζηνίρσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή
απνθάζεσο θαηαξγήζεσο απηψλ) θαηαηίζεηαη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ
Αζελψλ.
Άξζξν 30
Δηζθνξά Δηζδνρήο Ιδξπηώλ

ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο εηζδνρήο ππνρξενχληαη θαη νη ππνγξάθνληεο ην παξφλ
Καηαζηαηηθφ ηδξπηέο ηνπ σκαηείνπ.
Άξζξν 31
Πξώην Οηθνλνκηθό Έηνο
Σν πξψην νηθνλνκηθφ έηνο άξρεηαη απφ ηεο ζπζηάζεσο ηνπ σκαηείνπ θαη ιήγεη ηελ
31ελ Γεθεκβξίνπ 1990.
Ζ ακέζσο κεηά ηε ζχζηαζε ηνπ σκαηείνπ ζπγθιεζεζνκέλε έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε ζα εγθξίλεη ην πξφγξακκα δξάζεσο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξψηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ζα εθιέμεη ηελ δηα ην έηνο απηφ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή.

Άξζξν 32
Αθξνηειεύηηα Γηάηαμε
Σν παξφλ Καηαζηαηηθφ, απνηεινχκελν απφ ηξηάθνληα δχν (32) άξζξα, ζπδεηήζεθε
θαη εγθξίζεθε απφ ηνπο ππνγξάθνληεο απηφ ηδξπηέο ηνπ σκαηείνπ. Δλ ζπλερεία
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο 4 Μαίνπ 2000, ηελ Σαθηηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο ηεο 3 Φεβξνπαξίνπ 2003 θαη ηελ έθηαθηε Γ ηεο 17 Ηνπλίνπ 2015.

