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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΕΝΩΣΗΣ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Αρ. Μητρώου Σωματείου: 7047
Αρ. Απαρ. Αναγνώρισης: 735/1977

Αρ. Διαταγής τροποποίησης: 295/12016 του Ειρηνοδικείου Αθηνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1ο
Ιδρύεται πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση (Ένωση), με έδρα την Αθήνα και

επωνυμία «Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών Αττικής» και
συντετμημένα (Σ.Α.Ε.Κ), η οποία θα διέπεται από το παρόν Καταστατικό, τις διατάξεις
του Ν. 1712/87, ήδη τροποποιημένες από  τον Ν. 2081/92, όπως αυτές θα ισχύουν
κάθε φορά και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Α.Κ..

Σήμα (εμπορικό-συλλογικό) της Ένωσης είναι ένας ΑΤΛΑΝΤΑΣ γονυπετής και εστραμ-
μένος προς τα αριστερά, ο οποίος φέρει  επί των χεριών του ένα υπερμέγεθες κλειδί.

ΣΚΟΠΟΙ
Άρθρο 2ο

Σκοποί της ένωσης είναι:
α) Η διαφύλαξη, η μελέτη, η διεκδίκηση και η προαγωγή των κοινών οικονομικών,

κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυ-
πηρέτησης του Κοινωνικού Συνόλου.

β) Η ανάπτυξη του πνεύματος συνδικαλισμού, αλληλεγγύης, αλληλοεξυπηρέτη-
σης, συναδελφοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της ένωσης, ώστε να
γίνει κοινή συνείδηση ότι ο μεταξύ τους αθέμιτος ανταγωνισμός, βλάπτει τον ίδιο
τον κλάδο, καθώς και η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την καταπολέ-
μησή του.

γ) Η κατοχύρωση του επαγγέλματος καθώς και η επισήμανση, μελέτη, προβολή,
αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που πλήττουν τον κλάδο των καταστη-
ματαρχών κλειθροποιών από κοινού και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

δ) Η ανάπτυξη, διάδοση, ενθάρρυνση, προώθηση και στήριξη της συνεργασίας
των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς κάθε οικο-
νομικής μορφής με την αποτελεσματικότερη προάσπιση των οικονομικών, επαγγελ-
ματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

1



ε) Η έρευνα της αγοράς, η συμφωνία και η επόπτευση εμπορικών συνεργασιών
με εργοστάσια και αντιπροσώπους με μοναδικό σκοπό το κέρδος  και την ενημέρωση
των μελών για την εκάστοτε πορεία της.

στ) Η προβολή, προώθηση και επίδειξη των σύγχρονων μεθόδων άσκησης του
επαγγέλματος καθώς και η εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής
κατάρτισης των μελών της.

ζ) Η καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον
κλάδο των καταστηματαρχών κλειθροποιών με την μαζική συμμετοχή όλων στις πρω-
τοβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις και μέσω αυτών στις αντίστοιχες δευτερο-
βάθμιες και στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

Και Κάθε συναφής προς τους παραπάνω σκοπός, ο οποίος δεν προβλέπεται από
το παρόν.

Η Ενωση δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

ΜΕΣΑ
Άρθρο 3ο

Την πραγματοποίηση των σκοπών της η Ένωση επιδιώκει με κάθε νόμιμο μέσο και
ιδία με τα εξής μέσα:

α) Η ένωση μπορεί να απευθύνεται στα Υπουργεία και στις Δημόσιες Διοικητικές
και Δικαστικές Αρχές, στην Τοπική και στις Περιφέρειας, στις συνεταιριστικές Οργα-
νώσεις, της Ελλάδος και του Εξωτερικού, στους Συλλόγους, στις συνδικαλιστικές Ορ-
γανώσεις, στους εκπροσώπους διαφόρων φορέων και κοινωνικών ομάδων, στα
αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για κάθε ζήτημα που αφορά τον κλάδο
της και τα συμφέροντα των μελών της, καθώς επίσης και για την διαμόρφωση, λήψη
και εφαρμογή αποφάσεων, που στόχο έχουν την προστασία των κοινωνικοοικονο-
μικών συμφερόντων των μελών του κλάδου αυτού.

β) Να διεξάγει δικαστικά και εξώδικα, κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και
δραστηριότητες, για την διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων τον κλάδο προ-
βλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών
συμφερόντων των μελών.

γ) Να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής
γνώμης και της Δημοσίας Διοίκησης, πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο
και την προβολή αυτών.

δ) Να επιδιώκει την εκπροσώπηση της ένωσης σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές
και Οργανισμούς, την Τοπική και στις Περιφέρειας, πάνω σε θέματα που άμεσα ή
έμμεσα αφορούν τον κλάδο.

ε) Να διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια, εθνικά ή διεθνή συνέδρια, εκθέσεις,
συμπόσια, μελέτες, διαλέξεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Να οργανώνει προγράμ-
ματα επιστημονικά και ερευνητικά. Να ιδρύει εντευκτήρια, βιβλιοθήκες και σχολές
επαγγελματικής κατάρτισης. Να εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφω-
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τικού χαρακτήρα, πάνω σε θέματα και ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των επαγ-
γελματιών κλειθροποιών, που να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού
κινήματος, την επαγγελματική κατάρτιση και την ενημέρωση.

στ) Να συμπράττει, να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε προγράμματα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή άλλων εθνικών ή διεθνών συνδικαλιστικών ή άλλων φορέων, τα
οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη και προαγωγή των συλλογικών συμφερόντων των
μελών.

ζ) Να μετέχει οργανικά σε ανώτερες επαγγελματικές, ομοιοεπαγγελματικές συν-
δικαλιστικές Οργανώσεις, με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις.

η) Να μετέχει οργανικά στις υπερκείμενες Οργανώσεις, τοπικού ή γενικού χαρα-
κτήρα και κλαδικού.

θ) Να διατηρεί κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό και να εξοπλίζει
αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.

ι) Να επιδιώκει την βελτίωση των οικονομικών του με κάθε νόμιμη δραστηριότητα.
ια) Να συγκροτεί επιτροπές που θα μελετούν τα ειδικά προβλήματα και θα προ-

τείνουν λύσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 4ο
1. Η Ενωση τηρεί τα παρακάτω βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται από τον

Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών πριν από τη χρησιμοποίησή τους.
α) Βιβλίο ΜΗΤΡΩΟΥ μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονο-

ματεπώνυμο του μέλους, τα ονόματα των γονέων του, το επάγγελμα, ο αριθμός του
δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες εγ-
γραφής και διαγραφής κάθε μέλους, οι γραμματικές του γνώσεις καθώς και η ταμει-
ακή του ενημέρωση απέναντι στην ένωση.

β) Βιβλίο ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
γ) Βιβλίο ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βιβλίο ΤΑΜΕΙΟΥ, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι ει-

σπράξεις και πληρωμές.
ε) Βιβλίο ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.
στ) Βιβλίο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περι-

ουσιακά στοιχεία της Ένωσης.
ζ) Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται, με αριθμητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα

των μελών της ένωσης, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθ-
μός καταχώρησης στο βιβλίο αυτό αποτελεί και τον αριθμό του ειδικού εκλογικού
βιβλιαρίου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται επίσης, η ημερομηνία της απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση, η ημερομηνία έκδοσης, καθώς επίσης και
η ημερομηνία απώλειας ή ακύρωσης του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περί-
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πτωση απώλειας αυτού, αναγράφεται και ο αριθμός του νέου ειδικού εκλογικού
βιβλιαρίου. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθ-
μιας οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το μέλος.

η) Βιβλίο ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ και ΣΗΜΑΤΩΝ των μελών, όπου θα καταχωρείται ο αριθμός
των ταυτοτήτων και των σημάτων, που έχουν εκδοθεί και έχουν παραλάβει τα μέλη
της ένωσης.

2. Επίσης τηρούνται λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία και βιβλία παραστατικών
στοιχείων, που επιβάλλουν διατάξεις άλλων νόμων, καθώς και τα σώματα (Μπλοκ)
αποδείξεων εισπράξεων και τα σώματα (Μπλοκ) αποδείξεων πληρωμής, τα οποία
αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νό-
μιμο αναπληρωτή του, πριν από την χρήση τους.

Επιπλέον, τηρείται ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και
φάκελος που περιέχει τα πρακτικά εκλογής των μελών του Δ.Σ. για την ένωση, την κα-
τάσταση των μελών της, το πρακτικό συγκρότησης ή ανασυγκρότησης σε σώμα του
Δ.Σ. και πρακτικό εκλογής αντιπροσώπων στις υπερκείμενες οργανώσεις. Τα σχετικά
που ο νόμος υπαγορεύει να είναι υπογεγραμμένα από τον δικαστικό εκπρόσωπο.

3. Τα μέλη της ένωσης, καθώς και οι υπερκείμενες οργανώσεις, στις οποίες ανήκει
η ένωση, έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βι-
βλίων και στοιχείων, εφόσον υποβάλουν σχετικό έγγραφο αιτιολογημένο αίτημά
τους προς το Δ.Σ.

ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 5ο

1. Πόροι της Ένωσης είναι:
α) Τα χρηματικά ποσά από τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρο-

μές των πάσης φύσεως μελών του Σ.Α.Ε.Κ.
β) Οι προαιρετικές και έκτακτες εισφορές των μελών καθώς και οι εισφορές κάθε

είδους.
γ) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της

ένωσης.
δ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις κρατικές, νο-

μικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα.
ε) Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, εορτές, εκδόσεις, εκδρομές της Οργάνω-

σης καθώς και κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα λαμβάνει αυτή.
2. Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής, της υποχρεωτικής συν-

δρομής καθώς και κάθε άλλη οικονομική επιβάρυνση των μελών ρυθμίζεται από  το
Διοικητικό Συμβούλιο. Απαγορεύεται δε η αναδρομική ισχύς αυτών.

3. Σε περίπτωση επανεγγραφής μέλους, αυτό υποχρεούται στην καταβολή ανα-
δρομικώς των συνδρομών κατά τον χρόνο που έπαυσε να είναι μέλος. Η υποχρέωσή
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του αυτή δεν δύναται να υπερβεί τις τρεις ετήσιες συνδρομές. Το ίδιο ισχύει και για
τα αρωγά μέλη (Κλει.Δι).

4. Η είσπραξη των υποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη της ένωσης μπορεί να
γίνεται, είτε με άμεση είσπραξη από τα ίδια τα μέλη, είτε από τους ασφαλιστικούς
οργανισμούς στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη της, οι οποίοι ασφαλιστικοί
οργανισμοί παρακρατούν την εισφορά από τα μέλη και υποχρεούνται στη συνέχεια
για λογαριασμό τους να την αποδώσουν στην ένωση. Η παρακράτηση της συνδρομής
από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της
Γ.Σ. της ένωσης και με τη σύμφωνη γνώμη των διοικήσεων των οργανισμών αυτών.

5. Η ετήσια διαχειριστική (χρήση) περίοδος είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.
6. Η περιουσία της ένωσης είναι ακατάσχετη. Επίσης απαγορεύεται η λήψη οποι-

ουδήποτε συντηρητικού μέτρου σε βάρος της περιουσίας της ένωσης ή η σφράγιση
των εγκαταστάσεων της.

ΜΕΛΗ
Άρθρο 6ο

1. Μέλη της Ένωσης είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, που ασκεί ως κύριο επάγγελμα
εκείνο του κλειθροποιού, δηλαδή κατασκευάζει ή επισκευάζει κάθε είδους κλειδιά,
ανοίγει, τοποθετεί και επισκευάζει κλειδαριές παντός τύπου και τεχνολογίας και δια-
τηρεί νομίμως λειτουργούσα επιχείρηση κλειθροποιίου στην Αττική και κατέχει στο
όνομά του άδεια ασκήσεως επαγγέλματος της αρμοδίου Αρχής για την δραστηριό-
τητά του αυτή. Διευκρινίζεται ότι «νομίμως λειτουργούσα επιχείρηση» λογίζεται
αυτή η οποία διατηρεί επαγγελματική στέγη που δηλώνεται στις κατά τόπους αρ-
μόδιες κρατικές υπηρεσίες (αρμόδια Αστυνομική Αρχή - Επιμελητήριο - Εφορία), το
δε κύριο επάγγελμα του δηλούντος αυτήν είναι αυτό του κλειθροποιού, για την
άσκηση του οποίου και διατηρεί κατάστημα.

Α. Μέλη μπορούν να είναι Επίσης, και τα ομόρρυθμα μέλη Ο.Ε. και Ε.Ε., ο Πρό-
εδρος  ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και δύο μέλη του Δ.Σ. Ανωνύμου Εταιρείας, καθώς
και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεταιρι-
σμού και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους Ε.Π.Ε., εφόσον οι ανωτέρω δεν
ασχολούνται με άλλο επάγγελμα, άσχετο με το αντικείμενο της ενώσεως.

Β. Επίσης ως ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ μπορούν να εγγραφούν και όσοι πληρούν κριτήρια του
παρόντος άρθρου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκτός Αττικής και είναι ενταγμένοι
στο θεσμό του “Κλει.Δι” (Κλειθροποιών Δίκτυο). Αρωγό μέλος δύναται να γίνει ο
οποιοσδήποτε μετά από έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. της Ένωσης, δέσμευση ότι
ασπάζεται το σκοπό και το Καταστατικό αυτής και έγκριση της αίτησης από το Δ.Σ.
Τα ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ μπορούν να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων
δεν έχουν όμως δικαίωμα εκλέγειν, εκλέγεσθαι και ψήφου, ήτοι δεν προσμετρούνται
για την ύπαρξη απαρτίας και πλειοψηφίας. Η Ενωση δεν υποχρεούται να τους απο-
στείλει πρόσκληση για τις Γ.Σ. αλλά το βάρος της γνώσης, για το πότε θα διεξαχθεί
η Γ.Σ., το φέρουν οι ίδιοι. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εν λόγω μελών δι-
ευκρινίζονται το άρθρο 7 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ένωσης.
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Η ένωση έχει επίσης το δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ ομοσπονδίες, μια
κλαδικού και μία τοπικού η γενικού χαρακτήρα.

2. Εξαιρούνται από μέλη της ένωσης, όσοι απασχολούνται ευκαιριακά με το επάγ-
γελμα του κλειθροποιού.

3. Εξαιρούνται επίσης από μέλη της ένωσης όσοι είναι εισαγωγείς, έμποροι μη-
χανών και κλειδιών, εκτός εάν διατηρούν συγχρόνως επιχείρηση κλειθροποιού.

4. Επίτιμα μέλη δύνανται να αναγορευθούν, με απόφαση των 4/5 των παρόντων
της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν προτάσεως μέλους της ένωσης, άτομα (μέλη και
μη) που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην ένωση ή συνέβαλαν στην πραγμα-
τοποίηση των σκοπών της. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν στις συζητήσεις των
Γενικών Συνελεύσεων δεν έχουν όμως δικαίωμα εκλέγειν, εκλέγεσθαι και ψήφου. Τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εν λόγω μελών διευκρινίζονται το άρθρο 7 του
Εσωτερικού Κανονισμού της Ένωσης.

5. Έπαινοι: Με πλειοψηφία των 5/7 του Δ.Σ., απονέμεται σχετικός «έπαινος» σε
μέλη του Συνδέσμου που διακρίνονται, ενεργούν και με την εν γένει συμπεριφορά,
προσφορά και παρουσία τους, τιμούν και προβάλλουν το επάγγελμα. Ο τρόπος απο-
νομής γίνεται όπως και στην περίπτωση του επιτίμου μέλους.

6. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου έχει δικαίωμα να
είναι μέλος σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Άρθρο 7ο

1. Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος της Ένωσης πρέπει να υποβάλει γραπτή αί-
τηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία υποχρεωτικά συνυπογράφεται από τρία (3)
ενεργά και ταμειακά εντάξει μέλη της ενώσεως που προτείνουν την εισδοχή-εγ-
γραφή του. Η αίτηση εισάγεται προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου. Στην αίτηση υποχρεωτικά αναγράφονται και επισυνάπτονται τα
αναγραφόμενα-προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού, ήτοι:

α) Τα στοιχεία της ταυτότητάς του, το ασκούμενο επάγγελμα, ο αριθμός φορολο-
γικού του μητρώου (Α.Φ.Μ.), οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα της κατοικίας και της
επιχείρησής του καθώς και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email).

β) Αντίγραφο προσφάτως θεωρημένης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κλειθρο-
ποιού από την εκάστοτε αρμόδια Διοικητική Αρχή.

γ) Δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού
και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Τίτλοι σπουδών ή επίσημη βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης.
ε) Υπεύθυνη δήλωση περί της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης που έχει επιλέξει

για την άσκηση του δικαιώματος της εκλογής των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθ-
μιες οργανώσεις. Το μέλος δικαιούται να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελματικής
οργάνωσης, με νέα ταυτόχρονη δήλωσή του, προς τις διοικήσεις και των δύο οργα-
νώσεων, εφόσον έχει περάσει τριετία από την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
στην κύρια οργάνωση της οποίας επιθυμεί την αλλαγή.
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2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις
εγγραφής του ως μέλος της ενώσεως, αποδέχεται την αίτησή του και με απόφασή
του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στα μητρώα μελών της ένωσης. Με την από-
φαση έγκρισης της εγγραφής νέου μέλους, αυτό καταβάλει το ποσόν που αντιστοιχεί
στα δικαιώματα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή και δύο μήνες μετά παραλαμ-
βάνει την ταυτότητα του μέλους της ενώσεως, η οποία ισχύει για ένα έτος, και χρήζει
ετήσιας ανανέωσης. Η ανανέωση γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του μέλους.

3. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες χωρίς το Διοικητικό
Συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονο-
μελές Πρωτοδικείο μέσα σε ένα (1) μήνα από της κοινοποίησης της απορριπτικής
αποφάσεως ή από της παρέλευσης της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιο-
δοσίας, διατάζει την εγγραφή του μέλους ή απορρίπτει την προσφυγή αυτού.

4. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή.

5. Κάθε μέλος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. χωρίς καθυστέρηση την τυχόν
αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 8ο

Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα εφ’ όσον είναι ταμειακώς εντάξει:
α) Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες.
β) Να εκλέγει τους εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο, στα λοιπά κατα-

στατικά όργανα της ενώσεως και στις επιτροπές και τους αντιπροσώπους του στις
ανώτερες συνδικαλιστικές Οργανώσεις στις οποίες ανήκει η ένωση και να εκλέγεται
και ο ίδιος στα ανωτέρω.

γ) Να ζητά να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων, από τη Γε-
νική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα, αποφάσεων, να ζητά αντίγραφο
των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων υπό τον όρο ότι τον αφορούν και υπό
τις προϋποθέσεις του άρθρου 902 του Α.Κ. και του σχετικού άρθρου του παρόντος
καταστατικού (άρθρο 4, παρ. 3).

δ) Να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων του κλάδου.
ε) Να ζητά συμφώνως προς το παρόν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 
στ) Να υποβάλλει ερωτήσεις και αιτήματά στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 9ο

Κάθε μέλος της Οργάνωσης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α) Να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην ένωση και ιδίως

να καταβάλλει τις συνδρομές του, όπως αυτές ρυθμίζονται από το εκάστοτε Διοικη-
τικό Συμβούλιο.
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β) Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της
ένωσης και να παρέχει βοήθεια στα όργανα της Διοίκησης, στην άσκηση των καθη-
κόντων τους και γενικότερα στις επιδιώξεις της ενώσεως.

γ) Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης και των λοιπών οργάνων της ένωσης και να ενημερώνει άμεσα την Διοί-
κηση για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση και διεύ-
θυνση.

δ) Να μην πράττει αντίθετα των συμφερόντων της ένωσης και του κλάδου και να
φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους της ένωσης και τη Διοί-
κηση αυτής.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Άρθρο 10ο

1. Το μέλος διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση και αφού προηγουμένως προσκληθεί προς
απολογία, εάν:

α) Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής που προβλέπει το άρθρο 5 του κα-
ταστατικού αυτού.

β) Ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της ένωσης, προβάλλει προσκόμματα στην
εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων
ή επιδεικνύει διαγωγή ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και το συμφέρον της ένω-
σης ή βλάπτει την φήμη της με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Καθυστερεί αδικαιολόγητα να πληρώσει περισσότερο από δύο συνεχή έτη την
υποχρεωτική συνδρομή του προς την ένωση.

δ) Καταδικάστηκε αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από
τον Ν.1712/1987.

Το μέλος όταν συνταξιοδοτηθεί διαγράφεται εκτός:
ι) Εάν ειδικός Νόμος επιτρέπει την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότη-

τας και μετά τη συνταξιοδότησή του.
ιι) Εάν στις αμέσως επόμενες αρχαιρεσίες, θέτοντας υποψηφιότητα για μέλος του

Δ.Σ. εκλεγεί. Τούτο ισχύει για δύο διοικητικές περιόδους και το ως άνω μέλος απαλ-
λάσσεται της ετήσιας συνδρομής.

2. Την αποβολή μέλους μπορεί να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλος αυτού,
ή το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της ένωσης. Το μέλος
αποβάλλεται από την ένωση με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
αφού προηγουμένως προσκληθεί ειδικά για απολογία από το Διοικητικό Συμβούλιο,
που ενεργεί ως πρωτοβάθμιο και πειθαρχικό όργανο, αν ενέργειες ή δράση του:

α) Αντιβαίνουν στους σκοπούς της ένωσης.
β) Αν αντιδρά και δεν πειθαρχεί εσκεμμένα στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμ-

βουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.

8



γ) Δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
δ) Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που αντικειμενικά δικαιολογεί την αποβολή του

από την ένωση.
ε) Αν δεν παρευρίσκεται για δυο συνεχείς τακτικές γενικές συνελεύσεις αδικαιο-

λόγητα.
3. Η περί αποβολής μέλους πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγεται προς έγ-

κριση στην πρώτη μετά την έκδοσή της Γενική Συνέλευση των μελών της ένωσης. Η
περί αποβολής μέλους πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται με αιτιολογη-
μένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μελών της ένωσης. Τα αποτελέσματα
της αποβολής επέρχονται από την ημέρα της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και η Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται πριν απο-
φασίσουν, να καλούν εγγράφως το μέλος του οποίου ζητείται η αποβολή, σε ακρό-
αση για τις αποδιδόμενες σε αυτό κατηγορίες.

4. Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την επίδοση σε αυτό της περί αποβολής του αποφάσεως, στο Μο-
νομελές Πρωτοδικείο της έδρας της ένωσης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4
του Ν. 1712/1987

5. Κάθε μέλος της ένωσης μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα οποτεδήποτε από την
ένωση. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται με έγγραφη δήλωση τρεις (3) του-
λάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του,
αφού προηγουμένως το μέλος εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς την ένωση μέχρι
το τέλος του έτους της αποχώρησής του. Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευ-
θύνονται για τυχόν υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι την ημέρα υποβολής
της δήλωσης αποχώρησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 11ο
Όργανα διοίκησης της ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο

των μελών και η Ελεγκτική Επιτροπή.

Α. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 12ο

1. Τη Γενική Συνέλευση της ένωσης αποτελούν τα ταμειακά εντάξει μέλη της.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της ένωσης, το οποίο

εκτός από τις γενικές αρμοδιότητες, αποφασίζει για κάθε άλλη υπόθεση που δεν υπά-
γεται σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:
α) Εκλέγει κι ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού, την

Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους της Οργάνωσης στις δευτεροβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις που ανήκει η ένωση και ελέγχει τη δράση αυτών.
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β) Αποφασίζει για την επιλογή των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων, στις οποίες εγγράφεται μέλος η ένωση ή τη διαγραφή από αυτές και ορίζει
την κύρια οργάνωση, δια μέσου της οποίας θα αντιπροσωπεύεται στη Συνομοσπον-
δία, νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους της που ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση της
κύριας δευτεροβάθμιας οργάνωσης, για την εκλογή αντιπροσώπων της στη Γενική
Συνέλευση της Συνομοσπονδίας.

γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσεις και διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου και τους ετήσιους ισολογισμούς.

δ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, εσόδων
και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος και ορίζει, σύμφωνα με την πρόταση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου τα ποσά εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της
Διοίκησης.

ε) Αποφασίζει για την ανάθεση της είσπραξης του ποσοστού των εισφορών για τις
υπερκείμενες οργανώσεις των μελών, από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στους
οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη και καθορίζει τους όρους πραγματοποίησης της
είσπραξης και απόδοσης των εισφορών αυτών.

στ) Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ της
ένωσης.

ζ) Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της ένωσης , προς στέγαση των
γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής, και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δι-
καιωμάτων ακινήτων της ένωσης. Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται
απαρτία ενός δευτέρου (½) των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των τριών
τετάρτων (¾) των παρόντων στην Γενική Συνέλευση.

η) Αποφασίζει περί αποβολής μέλους για παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο
10 του παρόντος Καταστατικού.

θ) Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού της.
ι) Αποφασίζει για τη διάλυση της ένωσης, τηρώντας την οριζόμενη από το νόμο

διαδικασία και πλειοψηφία.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 13ο

1. Η Γενική Συνέλευση της ένωσης συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο στην
έδρα της και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ένωσης, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση
που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές
τους, και η οποία στέλνεται στα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Έκτακτα, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κρίνει αυτή αναγκαία  το Διοι-
κητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση διαφωνίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, η έκτακτη Γε-
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νική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου. Επίσης, όταν το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους, μέλη που αποτελούν το ένα
πέμπτο (1/5) των ταμειακώς εντάξει μελών της. Η αίτηση πρέπει να περιέχει την αι-
τιολογία για την σύγκλησή της και να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα που θα συ-
ζητηθούν.

4. Αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή ή δεν εισαχθεί για συζήτηση κατά την α΄ συνεδρίαση
από την υποβολή της, τα μέλη έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικα-
στήριο, για να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση και να ρυθ-
μίσει τα θέματα της Προεδρίας της.

5. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα:
α) Τον τόπο, το χώρο, την ημερομηνία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης.
β) Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Οι προσκλήσεις αποστέλλονται με μέσο το οποίο εξασφαλίζει έγγραφη απόδειξη,

ήτοι ταχυδρομικά ή με FAX ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) σε όλα τα μέλη
πριν από δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, κατά δε την έκτακτη
Γενική Συνέλευση πριν από πέντε (5) ημέρες. Επίσης, η πρόσκληση αναρτάται στα
γραφεία της ένωσης και περίληψη  δημοσιεύεται σε ημερήσια τοπική εφημερίδα αν
ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Για να ληφθεί απόφαση, απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ενός
δευτέρου (½) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει
απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναλη-
πτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας, κατά την
οποία απαιτείται παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων
μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς
άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομά-
δας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημέ-
νων μελών.

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων.

8. Για την τροποποίηση του Καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση
της ένωσης, απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά
τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.

9. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές.
Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών, ή ανύψωση του χεριού ή
ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.

Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται:
α) Σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επι-

τροπής και Αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και τριτοβάθμια επαγ-
γελματική οργάνωση.
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β) Σε εγγραφή σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και την επιλογή,
της εξ αυτών κυρίας και για κάθε μεταβολή εγγραφής και επιλογής.

γ) Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση.
δ) Σε προσωπικά ζητήματα.
ε) Στον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.
10. Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση τρίτου, μέλους ή μη, για τη συμμετοχή του

στα όργανα διοίκησης, στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες.
11. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της
Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου αυτής, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμ-
ματέα και του ψηφολέκτη που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν,
σε περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφοριών δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη
πλειοψηφία, εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφήσας.

12. Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των μελών απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη
Γενική Συνέλευση τρίτα πρόσωπα.

13. Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρό-
σκληση της Γενικής Συνέλευσης.

14. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβα-
νόμενες αποφάσεις τηρούνται, με φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά που καταχω-
ρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Προεδρείο, το ψηφολέκτη και
πέντε (5) από τα μέλη που έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά αποτε-
λούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο της ένωσης.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 14ο

1. Η ένωση διοικείται από επταμελές (7 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απο-
τελούν μόνο τακτικά μέλη με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που εκλέγονται από
τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για τριετή (3 έτη) θητεία, κατά τις πα-
ρακάτω διατάξεις.

Η υποψηφιότητά μέλους ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην εκλογοαπολογιστική συ-
νέλευση.

Δικαίωμα υποψηφιότητας για όλα τα Διοικητικά όργανα της ένωσης έχουν τα δι-
καιούμενα προς τούτο μέλη, εφόσον έχουν συμπληρώσει τρεις μήνες από την εγ-
γραφή τους.

2. α) Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές είτε κατά συνδυασμούς,
είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι, είτε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι αιτήσεις υποψη-
φιότητας υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης πέντε (5) τουλά-
χιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πριν τη Γενική Συνέλευση, ελέγχει την νο-
μιμότητα της αιτήσεως και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο.
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γ) Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να
προσφύγουν σε ενστάσεις στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.

δ) Οι εκλογές διενεργούνται στην έδρα της ένωσης, κατά την διάρκεια των εργα-
σιών της Γενικής Συνέλευσης ή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από αυτήν και σε ημερο-
μηνία που καθορίζεται από την ίδια τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών
και των μεμονωμένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

4. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του
Διοικητικού Συμβουλίου, αυξημένο κατά μία (1) μονάδα.

5. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός
καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσες φορές χωρεί το εκλογικό
μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

6. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από
το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία (1) έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του
ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.

8. Έδρες που δεν έχουν καταληφθεί κατά τις προηγούμενες παραγράφους, κατα-
νέμονται ανά μία (1) κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων, στους συνδυασμούς
εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα, ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια πε-
ρισσότερα από το μισό εκλογικό μέτρο, όπως αυτό ορίζεται στην παραπάνω παρά-
γραφο 3.

9. Συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτο πλειοψηφία, προηγείται στην κα-
τανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των
υπολοίπων του.

10. Οι συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγρά-
φου, θεωρούνται εκείνοι των οποίων, ο αριθμός των υποψηφίων, είναι τουλάχιστον
ίσος με το μισό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Οι έδρες, που κατά την ανακατανομή έμειναν αδιάθετες, κατανέμονται ανά
μια κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς ή στους υποψη-
φίους που το υπόλοιπό τους δεν χρησιμοποιήθηκε στις προηγούμενες κατανομές.

12. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβά-
νονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειονοψηφή-
σαντες βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται
αναπληρωματικοί.

Εφόσον οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να
θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) των εκλεγομένων
και οι θέσεις κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υπο-
ψήφιος. Εφόσον το  σαράντα τοις εκατό (40%) των εκλεγομένων αντιστοιχεί σε δε-
καδικό αριθμό από 0,5 και πάνω στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.
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13. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι του κάθε συνδυασμού καλούνται, κατά σειρά
εκλογής τους αντίστοιχα, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού. Στην περίπτωση
ενιαίου ψηφοδελτίου αντικαθιστούν τους τακτικούς οι κατά σειρά επιλαχόντες.

14. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή πεθάνει μέλος οργάνου ή αντιπρόσωπος που
έχει εκλεγεί με ορισμένο συνδυασμό, αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος
του ιδίου συνδυασμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει αναπληρωματικό
μέλος του συνδυασμού αυτού, η αντικατάσταση γίνεται από αναπληρωματικό μέλος
άλλου συνδυασμού που συγκεντρώνει τους περισσότερους ψήφους.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Άρθρο 15ο

1. Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή
του, συνέρχεται με την επιμέλεια του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης από τον
συνδυασμό που πλειοψήφησε, ή από ενιαίο ψηφοδέλτιο και συγκροτείται σε σώμα
εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, (οπότε αμέ-
σως την προεδρεία αναλαμβάνει ο τελευταίος), τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμμα-
τέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων.
Σε περίπτωση αδυναμίας ανάδειξης Προεδρείου η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

2. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η εκλογή ενός ή περισσοτέρων από τα πιο πάνω αξιώ-
ματα, μετά από δεύτερη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται την ίδια πάντα μέρα η
εκλογή, οπότε ο πρώτος κατά σειρά εκλογικής επιτυχίας, άσχετα από αριθμό ψήφων,
καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα.

3. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν
επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο, ή σε συγγενείς πρώτου και δευτέρου
βαθμού.

4. Στην ίδια συνεδρίαση το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πα-
ραδώσει στο νέο τη σφραγίδα, την περιουσία και το αρχείο της ένωσης με σύνταξη
σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής.

5. Το Διοικητικό  Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της ένωσης ύστερα από πρό-
σκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου και του Γενικού
Γραμματέα ή με αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών κοινοποιούμενη δύο (2)
ημέρες τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως. Η πρόσκληση κοινοποιείται με κάθε πρό-
σφορο μέσο. Στην πρόσκληση αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα που
θα επιληφθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν παρα-
στεί ανάγκη. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προεδρείο βρίσκονται σε απαρτία όταν
είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη τους και οι αποφάσεις τους λαμβάνονται με
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση
επαναλαμβάνεται με την ίδια προϋπόθεση απαρτίας σε δύο (2) ημέρες. Κάθε μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα προς συζήτηση.
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7. Οι  συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δημόσιες, εκτός αν αποφα-
σίσει το αντίθετο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους
του. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο μέλος κα-
τόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι
διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί, κατόπιν αποφάσεως της απόλυ-
της πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποβάλει
αυτούς που δημιουργούν προσκόμματα.

8. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από τα προσωπικά
θέματα για τα οποία ήθελε ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) των παρόντων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου μυστική ψηφοφορία. Οι αποφάσεις αναθεωρούνται μόνο
με την ίδια πλειοψηφία και απαρτία.

Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
9. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα τρεις (3) συ-

νεχόμενες συνεδριάσεις ή πέντε (5) μη συνεχείς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και
αυτοδικαίως αντικαθίσταται.

10. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλει δήλωση παραίτησης στο
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να καλέσει το πρώτο αναπληρωματικό
μέλος του συνδυασμού του. Στην περίπτωση παραίτησης ανεξάρτητου ή εξάντλησης
των αναπληρωματικών του συνδυασμού, η θέση παραμένει κενή και συμπληρώνεται
από τον πρώτο αναπληρωματικό του επομένου σε δύναμη ψήφων συνδυασμού. Το Δι-
οικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την επί-
τευξη απαρτίας, διαφορετικά ή προκηρύσσεται Γενική Αρχαιρεσιακή Συνέλευση ή
δικαιολογείται ο διορισμός από το αρμόδιο Δικαστήριο.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του με από-
φαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
ή με διατύπωση μομφής. Το ίδιο ισχύει και για παύση μερικών μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται για επίτευξη απαρτίας η πα-
ρουσία του ενός δευτέρου (1/2) και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4).

12. Όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιον-
δήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη
κατά τη σειρά της εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να υπερβούν τον αριθμό των τα-
κτικών μελών. Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρ-
τίας του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να
υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Ανα-
πληρωτή του που γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο της Γε-
νικής Συνέλευσης, με θέμα την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του
Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο,
σε αντικατάσταση αυτού μέχρι λήξεως της θητείας του.
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 16ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την ένωση, διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την
περιουσία της και κατευθύνει τη δράση αυτής, στην επιδίωξη και πραγματοποίηση
των σκοπών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του
Καταστατικού, με πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση των σκοπών της ένω-
σης και την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της ένωσης και

φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής.
β) Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους για τη στέγαση των γραφείων της ένωσης και

την άσκηση των λειτουργιών αυτής.
γ) Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο, καθώς

Νομικούς, οικονομικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες και καθο-
ρίζει τις αποδοχές, αμοιβές και αντιμισθίες αυτών.

δ) Καταρτίζει τους ετησίους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς
διαχείρισης και υποβάλλει αυτούς, με προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επι-
τροπή, στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση αυτών. Τους ισολογισμούς συνοδεύει
έγγραφη λογοδοσία για τη γενική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών.
στ) Αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των

συμφερόντων της ένωσης, ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών, στρεφόμενων κατ’
αυτής και για κάθε ένδικο μέσο ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία
που αφορά τα συμφέροντα της ένωσης.

ζ) Καθορίζει το ποσόν του δικαιώματος εγγραφής των μελών, την υποχρεωτική
συνδρομή, ως και κάθε επιβάρυνση των μελών.

η) Συγκροτεί τις επιτροπές του μητρώου, των εκδόσεων, των κοινωνικών εκδηλώ-
σεων, δημοσίων σχέσεων και των υπολοίπων ειδικότερων τομέων της ένωσης από
τα μέλη της ένωσης, πρόεδρος των  επιτροπών αυτών είναι ένα από τα μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπό-
κεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητές
του σε επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμ-
ματέα και τον Ταμία.

3. Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του προεδρείου
αυτού είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κι-
νήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά, που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση
και αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησής τους, είτε
εγκρίνονται εκ των υστέρων από τη Γενική Συνέλευση.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Άρθρο 17ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, υπο-
γράφοντας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει
τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Γενικό
Γραμματέα, τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά της ένωσης.

2. Εκτελεί, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

3. Εκπροσωπεί την ένωση σε κάθε Δημόσια, Δημοτική και Κοινοτική Αρχή, Τελωνεία,
Υπουργεία, Επιτροπές, Οργανώσεις, Τράπεζες και κάθε φύσης Οργανισμούς και νο-
μικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις μεταξύ της ένωσης και αυτών πάσης φύσεως
σχέσεις.

4. Συνάπτει μετά του Γενικού Γραμματέα έγκαιρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο
όνομα της Ένωσης, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο
εκπροσωπεί.

5. Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια
ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση
ή δίκη που γίνεται στο όνομα της ένωσης, την οποία και εκπροσωπεί, και διορίζει
πληρεξούσιους Δικηγόρους.

6. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της ένω-
σης και κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή.

7. Επιβλέπει την πιστή τήρηση του Καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουρ-
γία της ένωσης και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία, στη
διαχείρισή του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Άρθρο 18ο

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή
απουσιάζει, σε όλα του τα παραπάνω καθήκοντα και συνεργάζεται με αυτόν στην
εκτέλεση των αποφάσεων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Άρθρο 19ο

1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο της ένωσης, δηλαδή παρακολουθεί
και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών της ένωσης, την κανο-
νική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των
συλλογικών οργάνων της ένωσης, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων,
πρακτικών και εντύπων, σε κατάλληλο αρχείο, φυλάσσει την σφραγίδα και γενικά
προΐσταται του γραφειακού μηχανισμού της ένωσης.

2. Συμπαρίσταται στον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές
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για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις της ένωσης.
3. Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις

των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, εντάλματα πληρωμής, τις
εντολές και επιταγές και συνεργάζεται μαζί του, στη μελέτη, τη διαχείριση και την
αντιμετώπιση των υποθέσεων της ένωσης και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση
της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συ-
νέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση.

4. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνε-
ται προσωρινά, σε όλα τα καθήκοντά του, από τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Άρθρο 20ο

1. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα της ένωσης, παρακολουθεί την πραγ-
ματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπη-
ρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα
των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και πληρωμών.

Ειδικότερα ο Ταμίας:
α) Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, ενεργεί κάθε

πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις εντολές και τα
εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.
Τα γραμμάτια είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγ-
κτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

β) Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως, στο
όνομα της Οργάνωσης, σε Τράπεζες που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο
και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές της ένωσης, που υπογράφον-
ται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία,
ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά σύμφωνα με τις εντολές
που του δίνονται και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή
έλλειμμα.

γ) Συντάσσει τακτικά, κάθε μήνα, κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτή
στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη
των εσόδων και πόρων της ένωσης.

δ) Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, για την
έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης. Παρακολουθεί
και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες ει-
σφορές προς την ένωση.

ε) Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών
βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων και γενικά

18



των παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου.
2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθή-

κοντά του από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Για την είσπραξη των συνδρομών των μελών της ένωσης μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί έμμισθος εισπράκτορας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Ταμίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προβαίνει σε ανά-

ληψη χρημάτων. Επίσης, μπορεί να διαχειρίζεται χρηματικό ποσόν για την κάλυψη
των αναγκών τις ένωσης, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται κάθε φορά με από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος όπως εντός δύο
(2) εργασίμων ημερών από την είσπραξη συνδρομών, δωρεών κ.λ.π. καταθέτει αυτές
σε λογαριασμό της Ένωσης σε Τράπεζα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Άρθρο 21ο

Ο Εφορος Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για την καλή οργάνωση των εκδηλώσεων,
βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων και γενικά φροντίζει για τις δημόσιες σχέσεις της ένωσης.
Επίσης ο έφορος των Δημοσίων Σχέσεων είναι επικεφαλής της συντακτικής επιτροπής
και υπεύθυνος των εκδιδομένων από το ΣΥΝΔΕΣΜΟ εντύπων και της ιστοσελίδας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Άρθρο 22ο

Ο Εφορος Διεθνών Σχέσεων έχει τα προηγούμενα καθήκοντα αλλά σε διεθνές επί-
πεδο.

Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 23ο

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη. Εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 14, μαζί με το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι
τριετής. Υποψήφιος για την Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ταυ-
τόχρονα για το Δ.Σ.

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψη-
φοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις
και όλο το έργο της.

3. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και
η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών της ένωσης.

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση
του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα όργανα της ένωσης, θέτουν στη
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διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά
βιβλία και στοιχεία που τηρούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για
την άσκηση του ελέγχου της.

5. Ένα μήνα τουλάχιστον, προ της συνόδου της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η
Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομι-
κής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της
προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον προ της Συνέλευσης.

6. Η Ελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και
απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει
την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορί-
σματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση
ετησίας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή, η Ελεγκτική Επιτροπή, υπο-
βάλλει στη Γενική Συνέλευση.

7. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, εντός
των γραφείων της ένωσης και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών,
εκτός των γραφείων της ένωσης.

8. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρό-
εδρος, η τα δύο από τα μέλη της, ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσης. Η αίτηση
υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα
προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συ-
νεδρίαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζή-
τησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν την συγκαλέσει στην
πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε
κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι
υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί, όπως κατά την τακτική
σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

9. Οι αποφάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα
τουλάχιστον τα δύο (2) μέλη της.

10. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από δύο (2) συνεχείς συνε-
δριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το Κα-
ταστατικό και το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 24ο
1. Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την

Ελεγκτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους της ένωσης για τις ανώτερες οργανώσεις
που μετέχει, να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να εγκρί-
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νει τη λογοδοσία αυτής και για κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με
το Νόμο και το Καταστατικό αυτό, απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με
την εποπτεία και την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση, πριν από κάθε ψηφοφορία, για θέματα της προηγούμενης πα-
ραγράφου και για την εκλογή αυτής εφαρμόζονται ανάλογα η διαδικασία και οι δια-
τάξεις του άρθρου 14 του Καταστατικού αυτού, περί εκλογής του Διοικητικού
Συμβουλίου.

3. Μαζί με τα τρία τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά, που
αντικαθιστούν τον οποιονδήποτε κωλυόμενο, ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υπο-
χρεώσεις του, μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν
υποψηφιότητες σε συνδυασμούς, οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο,
στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Τότε
εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά
μέλη. Οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι δύο (2).

4. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σε περίπτωση εκλογών καταστατικών ορ-
γάνων και αντιπροσώπων στις ανώτερες οργανώσεις είναι ο αντιπρόσωπος της Δι-
καστικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3,4,5 και 6 του άρθρου
11 του Ν. 1264/1982.

5. Στην Εφορευτική Επιτροπή, δε μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για αξιώματα
για τα οποία γίνονται οι εκλογές.

6. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τη γνη-
σιότητα του αντιγράφου του Μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία,
το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Η ψηφοφορία γένεται πάντοτε, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή
άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και
με το ειδικό εκλογικό βιβλιάριο, όταν αυτό εκδοθεί. Μέχρι να εκδοθεί το εκλογικό
βιβλιάριο και αντ’ αυτού η ψηφοφορία γίνεται με το βιβλιάριο ασθενείας ή το
ασφαλιστικό βιβλιάριο. Στο εκλογικό βιβλιάριο ή στο ασφαλιστικό βιβλιάριο ή στο
βιβλιάριο ασθενείας και για τα δύο τελευταία στην τελευταία σελίδα τους, σημει-
ώνεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής η χρονολογία άσκησης του
εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα της ένωσης. Η
Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλα ψηφοφορίας, χωριστό για κάθε εκλογή κα-
ταστατικών οργάνων και χωριστό για την εκλογή αντιπροσώπων στις ανώτερες ορ-
γανώσεις, στα οποία καταχωρούνται κατ’ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του
ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείεται το
κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

8. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο
ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να
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εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει εκτός της αιθούσης
ψηφοφορίας οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβή-
τηση ή ένσταση που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία και τα συναφή με αυτή
θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων της ένωσης
για την επιβοήθηση του έργου της.

9. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και ανακήρυξη των επιτυχόντων
μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό.

10. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι
δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει την διαλογή των
ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει, από τους υποψηφίους,
τους εκλεγέντες σύμφωνα με το άρθρο 14 για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επι-
λαχόντες συμπληρωματικούς.

11. Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανα-
κήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για
κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από όλα τα μέλη της και τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Τα πρακτικά αυτά
με το αντίγραφο μητρώου και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν
στις εκλογές φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας της Οργάνωσης, αντίγραφο
δε αυτών στο αρχείο της ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Άρθρο 25ο
1. Οι αντιπρόσωποι της ένωσης στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις,

στις οποίες είναι μέλος η ένωση, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με
την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία τους είναι τριετής (3 έτη) και συμπί-
πτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός και αν έχουν εκλεγεί από τη δευτερο-
βάθμια, ή άλλη ανώτερη οργάνωση, σε τέτοια διοικητική θέση, η θητεία της οποίας
λήγει σε διαφορετικό χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το Καταστατικό της Δευτερο-
βάθμιας ή άλλης ανώτερης οργάνωσης. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη δια-
δικασία του άρθρου 14 περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου που εφαρμόζεται
ανάλογα.

2. Ο αριθμός των αντιπροσώπων της ένωσης στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις
που μετέχει ορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό αυτών και το Νόμο 1712/87.

3. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία, οι δε κατά σειρά
επιλαχόντες κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους, αναπληρούν αν-
τίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους, σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, έκ-
πτωσης ή ανακλήσεως των τακτικών μελών.

4. Για την εκλογή αντιπροσώπων της ένωσης στις Ομοσπονδίες, ψηφίζουν μόνο
τα μέλη που έχουν επιλέξει την ένωση αυτή σαν κύρια οργάνωση. Το μέλος δεν δι-
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καιούται να αλλάζει οργάνωση πριν περάσουν τρία (3) χρόνια από τις εκλογές στην
πρωτοβάθμια οργάνωση, την οποία προηγούμενα είχε επιλέξει σαν κύρια, και στην
οποία είχε ψηφίσει για εκλογή αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 26ο
Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση που

συνέρχεται για το σκοπό αυτό, στην οποία πρέπει να είναι παρόντες το ½ τουλάχι-
στον από τα μέλη που έχουν δικαίωμα εκλογής (τα ταμειακώς εντάξει μέλη) και απαι-
τείται η πλειοψηφία των ¾ της απαρτίας αυτής.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Άρθρο 27ο

1. Η  Ένωση διαλύεται:
α. Όταν ο αριθμός των μελών της μειωθεί κάτω των είκοσι.
β. Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος.
γ. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συνέρχεται ειδικά για το

σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ημίσεως (½) τουλάχιστον των
οικονομικώς τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των
παρόντων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 8 του Ν. 1712/87.

2. Διαλυμένης της ένωσης, η περιουσία αυτής περιέρχεται σε άλλη λειτουργούσα
ή μέλλουσα να λειτουργήσει πρωτοβάθμια οργάνωση, του ιδίου επαγγελματικού
κλάδου και σκοπού, ή στην δευτεροβάθμια οργάνωση που μετέχει η ένωση, με από-
φαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε καμία περίπτωση η περιουσία της ένωσης δεν δια-
νέμεται μεταξύ των μελών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 28ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος καθορίζει με

λεπτομέρεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του, τον τρόπο με τον
οποίο θα διεξάγονται οι εργασίες της ένωσης, τον τρόπο λειτουργίας του γραφείου
της ένωσης και γενικότερα το πώς θα αντιμετωπίζεται κάθε ζήτημα που μπορεί να
εμφανισθεί κατά την εφαρμογή του καταστατικού.

Άρθρο 29ο
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του

Ν. 1712/1987, ήδη τροποποιημένες από τον Ν. 2081/92, όπως αυτές θα ισχύουν
κάθε φορά και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Ει-
σαγωγικού Νόμου αυτού.
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Άρθρο 30ο
Η ένωση έχει δικαίωμα να ανήκει σε υπερκείμενες οργανώσεις που θα προτείνει

το Δ.Σ. και θα επιλέξει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31ο
Για κήρυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων και για λήξη αυτών αρμόδιο όργανο είναι

σε πρώτη φάση η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει, και το Διοικητικό Συμβού-
λιο σε δεύτερη, το οποίο και υλοποιεί την απόφαση της Γ.Σ..

Άρθρο 32ο
Όλα τα μέλη της ένωσης έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών

αυτής και έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
Μέλος που φέρεται εγγεγραμμένο και σε άλλη επαγγελματική Ομοσπονδία, έχει την
υποχρέωση να γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 33ο
Η Ενωση έχει στρογγυλή σφραγίδα, στης οποίας την περιφέρεια αναγράφεται η επω-
νυμία της: «Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών Αττικής»,
στο κέντρο το έτος ιδρύσεώς της, το 1977 και το έμβλημά της, το οποίο είναι ο ΑΤ-
ΛΑΝΤΑΣ γονυπετής και εστραμμένος προς τα αριστερά, ο οποίος φέρει  επί των χε-
ριών του ένα υπερμέγεθες κλειδί.

Άρθρο 34ο
Το παρόν καταστατικό, που περιέχει τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, μετά από τις

τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση, που συγ-
κλήθηκε για το σκοπό αυτό, και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή
των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου
Αθηνών.

Αθήνα, 1η Μαρτίου 2015.
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