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Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία
ΤΝΓΔΜΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΔΛΛΑΓΟ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι

Δπωνςμία-Έδπα-κοποί

Άπθπο 1

Δπωνςμία-Έδπα

1. Ηδξχεηαη κε ην παξφλ, κε θεξδνζθνπηθφ, επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία
ΤΛΓΔΚΟ ΔΣΑΗΡΗΩΛ ΤΚΒΟΤΙΩΛ ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΔΙΙΑΓΟ (ΔΚΑ) θαη ζηα
αγγιηθά Hellenic Association of Management Consulting Firms (SESMA).
2. Έδξα ηνπ ζσκαηείνπ νξίδεηαη ν Γήκνο Αζελψλ. Κεηά απφ απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, παξαξηήκαηα ηνπ ζσκαηείνπ κπνξνχλ λα ηδξπζνχλ θαη
ιεηηνπξγήζνπλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ησλ παξαξηεκάησλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ Γηνίθεζε ηνπ σκαηείνπ
ξπζκίδνληαη κε θαλνληζκφ πνπ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εγθξίλεηαη απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε.
Άπθπο 2

κοποί

θνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη:
1. Ζ ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε πςειήο εηθφλαο γηα ην έξγν ηνπ
πκβνχινπ Κάλαηδκελη θαη γηα ηε ζπκβνιή ησλ εηαηξηψλ πκβνχισλ Κάλαηδκελη
ζηε γεληθφηεξε αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα.
2. Ζ παξαθνινχζεζε, έξεπλα θαη κειέηε θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά ηνλ θιάδν ζε
επίπεδν επηζηεκνληθφ, ηερληθφ, νηθνλνκηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ θαη ε ελεκέξσζε ησλ
κειψλ ηνπ ζρεηηθά.
3. Ζ πξναγσγή θαη πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ε ππνζηήξημε
θαη ν ζπληνληζκφο θάζε ελέξγεηαο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ.
4. Ζ εθπξνζψπεζε ηνπ θιάδνπ ζε επίπεδν ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο φπσο θαη ε
παξνπζία ηνπ ζε εθδειψζεηο εζληθέο θαη δηεζλείο (εθζέζεηο, ηχπνο).
5. Ζ θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο κεηαμχ
ησλ κειψλ ηνπ θαη ε πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ απηψλ.
6. Ζ ζπλδξνκή πξνο ηελ πνιηηεία θαη πξνζθνξά θάζε ππεξεζίαο κέζα ζηα πιαίζηα
ησλ επηδηψμεψλ ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ πινπνίεζε εζληθψλ θαη
θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Άπθπο 3

Μέζα

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ πλδέζκνπ ζα επηδησρζεί κε ηελ άζθεζε
νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο θαη ιήςε νπνηνπδήπνηε πξφζθνξνπ θαη λφκηκνπ
κέζνπ κεηά απφ απφθαζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ πλδέζκνπ θαη ηδηαίηεξα:
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1. Κε ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δεκηνπξγία ζηελψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ
κειψλ ηνπ.
2. Κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ πλδέζκνπ σο κέινπο ζηελ Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία
πλδέζκσλ πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ (FEACO), θαη ζε ινηπνχο Γηεζλείο
Οξγαληζκνχο, κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
3. Κε ηε κειέηε θαη έξεπλα νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην έξγν ησλ
κειψλ ηνπ θαη ηελ ππφδεημε ζρεηηθψλ ιχζεσλ.
4. Κε ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ κειψλ ηνπ, ηε
ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ-ζπκβνπιεπηηθψλ νξγάλσλ, ηε δηνξγάλσζε δηαιέμεσλ,
ζπλεδξίσλ, κνξθσηηθψλ ηαμηδίσλ, ηελ έθδνζε πεξηνδηθψλ ή ελεκεξσηηθψλ
θπιιαδίσλ, ηελ επηκφξθσζε λέσλ ζηειερψλ ηνπ θιάδνπ, ηε ζπκκεηνρή ζε
εθπαηδεπηηθά ή άιια θνηλνηηθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα.
5. Κε ηελ παξάζηαζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Θπβεξλεηηθψλ Οξγάλσλ, Γεκνζίσλ
Αξρψλ θαη άιισλ θνξέσλ γηα ηελ πξνψζεζε θάζε κέηξνπ θαη λφκηκεο ελέξγεηαο
πξνο αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ, θαζψο θαη γηα ηελ ζέζπηζε ηνπ
θαηάιιεινπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ πλδέζκνπ θαη
ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ.
6. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ν χλδεζκνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηδξχεη ή
λα ζπκκεηέρεη ζε Ηλζηηηνχηα, αζηηθέο εηαηξίεο, θιπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Άπθπο 4

Σακηικά και ςνδεδεμένα Μέλη

1. Θχξηεο Θαηεγνξίεο Κειψλ ηνπ πλδέζκνπ απνηεινχλ ηα Σαθηηθά θαη ηα
πλδεδεκέλα Κέιε.
1.1

Σαθηηθά Κέιε

Σαθηηθά Κέιε ηνπ σκαηείνπ κπνξνχλ λα είλαη λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία
απνδέρνληαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ πλδέζκνπ θαη ζπγθεληξψλνπλ ζσξεπηηθά ηηο
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
Α) Θαιχπηνπλ έλαλ ηνπιάρηζηνλ
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ δηνίθεζεο:

απφ

ηνπο

παξαθάησ

ηνκείο

παξνρήο

 ηξαηεγηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο θαη Δπηρεηξεζηαθέο πκβνπιέο
 Οξγάλσζε Γνκψλ θαη Ιεηηνπξγηψλ
 Οξγάλσζε θαη Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
 ρεδηαζκφ θαη Τπνζηήξημε Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ
 Τπεξεζίεο Κarketing θαη Δπηρεηξεζηαθήο Δπηθνηλσλίαο
 ρεδηαζκφ θαη Δθαξκνγή Ιεηηνπξγηθψλ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο
Β) Γηαζέηνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
α. Αλεμαξηεζία
Σα κέιε πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθά απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα θαη λα αληινχλ θπξίσο
ηα έζνδά ηνπο απφ ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ζ’ έλα ζεκαληηθφ
αξηζκφ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, κέζα απφ αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη
κεραληζκνχο αγνξάο. Ζ δηαζπνξά θαη ε ζχλζεζε ηνπ πειαηνινγίνπ θαη ησλ εζφδσλ
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ησλ κειψλ ζεσξνχληαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο θαη
ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςηλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ππνςεθίσλ κειψλ. Δηαηξίεο
πκβνχισλ Κάλαηδκελη πνπ είλαη ζπγαηξηθέο Οξγαληζκψλ ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ
Σνκέα ή Σξαπεδψλ θαη αζθνχλ ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπ Οκίινπ ησλ
Δηαηξηψλ πνπ αλήθνπλ, δχλαληαη λα κεηέρνπλ ζην χλδεζκν πκβνχισλ Κάλαηδκελη,
εθφζνλ έρνπλ 70% ηνπιάρηζηνλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο εθηφο ηνπ νκίινπ ζηνλ
νπνίνλ αλήθνπλ. Δλαπφθεηηαη φκσο ζηε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Δηζδνρήο Κειψλ ή ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ λα δεηήζεη απφ ηηο αλσηέξσ εηαηξίεο θάζε
απνδεηθηηθφ κέζν γηα λα θάλεη δεθηή κηα ηέηνηα αίηεζε.
β. Δηδίθεπζε
Οη χκβνπινη ησλ Δηαηξηψλ Κειψλ, πξέπεη λα αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ην Κάλαηδκελη ησλ πειαηψλ ηνπο κε πιήξε
αληηθεηκεληθφηεηα θαη πξνο πιήξε εμππεξέηεζε ησλ θαιψο λννπκέλσλ ζπκθεξφλησλ
ηνπο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηάζεψλ ηνπο ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ
απφ ηνπο θχξηνπο ηνκείο ηεο παξνρήο πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ Κάλαηδκελη πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
γ. Ζζηθή
Σα κέιε ηνπ ΔΚΑ δηαθξίλνληαη γηα ηελ πξνζήισζή ηνπο ζηνπο θαλφλεο
επαγγεικαηηθήο εζηθήο θαη πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηνλ εγθεθξηκέλν
απφ ηνλ χλδεζκν Γενληνινγηθφ Θψδηθα θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ.
δ. Δπαγγεικαηηθή Πείξα
Σα κέιε πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ ηνπιάρηζηνλ επί ζπλερή ηξηεηία πξηλ ηελ αίηεζε εγγξαθήο ε δε άζθεζε
ηξηεηνχο δξαζηεξηφηεηαο μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία ίδξπζεο ηεο εηαηξίαο.
Οπζηαζηηθφ ηεθκήξην επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ησλ κειψλ απνηεινχλ ηα
αλαιεθζέληα θαη θαιψο πινπνηεζέληα απφ απηά έξγα. Γηα ην ιφγν απηφ νη Αηηήζεηο
Δηζδνρήο Λέσλ Κειψλ ζα πξέπεη, θαηά ην δπλαηφλ, λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηεθκήξηα
θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ έξγσλ πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή
εκπεηξία ησλ ππνςήθησλ κειψλ.
ε. Πξνζφληα
Οη εηαηξίεο-κέιε πξέπεη λα απνιακβάλνπλ γεληθφηεξα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, ηα δε
δηεπζπληηθά ζηειέρε πξέπεη λα δηαζέηνπλ πςειφ επίπεδν επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο
πνπ απνθηήζεθε κέζσ ζπλδπαζκνχ αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο ζηνλ
ηνκέα παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ.
Γ) Έρνπλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ, φπσο απηφο νξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηα Σαθηηθά Κέιε θαη απαζρνινχλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3)
επαγγεικαηίεο ζπκβνχινπο κε πιήξε απαζρφιεζε.
Γ) Έρνπλ δεκνζηεχζεη ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ ηζνινγηζκνχο
1.2

πλδεδεκέλα Κέιε

πλδεδεκέλα Mέιε ηνπ ζσκαηείνπ κπνξoχλ λα είλαη λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία
απνδέρνληαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ πλδέζκνπ θαη ζπγθεληξψλνπλ ζσξεπηηθά ηηο
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
Α) Απηέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα εδάθηα Α θαη Β ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1.1 ηνπ
Άξζξνπ 4.
Β) Έρνπλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ κεγαιχηεξν ηνπ 50% ηνπ νξηδφκελνπ απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε γηα ηα Σαθηηθά Κέιε.
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2. Δηαηξίεο πνπ θπξίσο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:
1. Project Management
2. ρεδηαζκφο θαη ππνζηήξημε Δπηρεηξεζηαθψλ-Δπελδπηηθψλ Πξνγξακκάησλ
3. Οηθνλνκηθέο θαη Πεξηβαιινληνινγηθέο Κειέηεο
4. Management Σερλνινγίαο, Δλέξγεηαο, Κεηαθνξψλ θαη Θαηλνηνκίαο
5. Δπηινγή Πξνζσπηθνχ
6. Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Ιεηηνπξγηψλ Σξίησλ (Outsourcing)
δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ χλδεζκν ππφ ηνλ φξν φηη παξέρνπλ θαη
Τπεξεζίεο πκβνχισλ Management, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξ.1Α θαη
δηαζέηνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξ.1Β.
3. Δηαηξίεο πνπ αζθνχλ απνθιεηζηηθά ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο:
1. Engineering Consultants
2. Ινγηζηηθέο/ Φνξνηερληθέο πκβνπιέο
3. Αλάπηπμε Software
4. Έξεπλα αγνξάο θαη Θαηαλαισηηθήο πκπεξηθνξάο
5. Υξεκαηηζηεξηαθέο πκβνπιέο θαη Κειέηεο Δπελδχζεσλ
6. Δθπαίδεπζε θαη Δπηκφξθσζε ζηειερψλ
7. Γηαθήκηζε
8. Auditing
δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε ηνπ πλδέζκνπ.
4. Σα ππνςήθηα κέιε δέρνληαη σο πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
χλδεζκν, φηη ε χπαξμε ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα εμαθξηβψλεηαη πξηλ
απφ ηελ εγγξαθή ηνπο σο κειψλ θαη ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηνπο, ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ ηνπο εγγξάθσλ, ησλ ηειεπηαίσλ
ηζνινγηζκψλ ηνπο, ελδεηθηηθνχ πειαηνινγίνπ θαη ελδεηθηηθψλ ππνζέζεσλ (projects)
πνπ ρεηξίζηεθαλ.
5. Σα κέιε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε άιινπο πλδέζκνπο ή Δλψζεηο κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη νη επηδηψμεηο ησλ άιισλ πλδέζκσλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε
κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ (πλδέζκνπ Δηαηξηψλ πκβνχισλ Κάλαηδκελη Διιάδνο)
ΔΚΑ.
6. Κε εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πλδέζκνπ
απνθαζίδεη γηα ηελ εμεηδίθεπζε θαη εξκελεία ησλ πξνυπνζέζεσλ εηζδνρήο λέσλ
κειψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν.
7. Ύζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ
ηα κέιε λα ππνβάιινπλ ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο γηα λα επηβεβαησζεί φηη
θαιχπηνληαη νη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη γηα ηελ εηζδνρή
λέσλ κειψλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή κειψλ.
Άπθπο 5
Γηα ηελ εγγξαθή Δηαηξίαο πκβνχισλ Κάλαηδκελη σο ηαθηηθνχ ή ζπλδεδεκέλνπ
κέινπο απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο αηηήζεσο, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηξία
ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθά κέιε ηνπ πλδέζκνπ θαη ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη δήισζε
πεξί αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, ηνπ Θψδηθα
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Γενληνινγίαο θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ. Σα ηξία πξνηείλνληα ηαθηηθά κέιε ηνπ
πλδέζκνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ άκεζε άπνςε γηα ην ππνςήθην κέινο θαη λα
βεβαηψλνπλ φηη έρνπλ άκεζε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςήθηνπ
κέινπο θαη είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή/θαη ηεο Δπηηξνπήο
Δηζδνρήο Κειψλ λα παξάζρνπλ θαη πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ππνςήθην κέινο.
Ζ Δπηηξνπή Δηζδνρήο Λέσλ Κειψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απεπζπλζεί ζην ζχλνιν
ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ πλδέζκνπ γλσζηνπνηψληαο ηελ ππνςεθηφηεηα θαη
δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα παξνρήο πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην ππνςήθην κέινο.
Ζ δηαδηθαζία εμέηαζεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο εηζδνρήο πξνζδηνξίδεηαη απφ
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλδέζκνπ.
Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Δηζδνρήο Κειψλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο,
ε νπνία εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 30 εκεξψλ, νθείιεη λα ζπλέιζεη γηα ηελ εμέηαζή
ηεο. Ζ επηηξνπή δχλαηαη λα θαιέζεη εγθαίξσο ηνλ εθπξφζσπν ηεο αηηνχζεο εηαηξίαο
γηα λα παξάζρεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο. Ζ Δπηηξνπή κε
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο πξνηείλεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ απνδνρή ή κε
ηεο αίηεζεο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη θαηά απφιπηε θξίζε ησλ κειψλ ηνπ θαη κε
κπζηηθή ςεθνθνξία, κεηά ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Δηζδνρήο Κειψλ γηα ηελ εγγξαθή
ή κε ηνπ αηηνχληνο σο κέινο ηνπ πλδέζκνπ, κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ
ππνβνιή ηεο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο κε πιεηνςεθία ησλ δπν ηξίησλ (2/3) ησλ
κειψλ ηνπ. Βαζηθφ θξηηήξην ζηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνηειεί ε
ελίζρπζε ησλ ζηφρσλ, ηεο εηθφλαο θαη ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πλδέζκνπ,
θαζψο θαη ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ ππνςήθηνπ κέινπο. ε πεξίπησζε απφξξηςεο
ηεο αίηεζήο ηνπ ν αηηψλ κπνξεί λα ππνβάιεη έλζηαζε πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε
αηηνχκελνο ηελ αθχξσζε ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ην ζέκα απηφ ζηελ εκεξήζηα
Γηάηαμε ηεο πξψηεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο
ησλ κειψλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη κε κπζηηθή
ςεθνθνξία.
Άπθπο 6
1. Σα κέιε πνπ απνηεινχλ ηνλ χλδεζκν δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά, ζπλδεδεκέλα θαη
επίηηκα. Σα ηαθηηθά έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ
απφ ην παξφλ Θαηαζηαηηθφ θαη απφ ην λφκν.
2. Σα ζπλδεδεκέλα κέιε έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ηαθηηθψλ
κειψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην παξφλ Θαηαζηαηηθφ θαη ην Λφκν, εθηφο απφ ην
δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη, θαζψο θαη λα ςεθίδνπλ γηα ηηο απνθάζεηο
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Θαη’ εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε εθινγή ηνπο ζηε
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, φπνπ δχλαηαη λα θαηαιακβάλνπλ κέρξη δχν ζέζεηο κε
βάζε ηε ζεηξά εθινγήο ηνπο.
3. Ζ δπλαηφηεηα εθινγήο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κειψλ ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή,
θαζψο θαη ζπκκεηνρήο ή εθπξνζψπεζεο ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ
πλδέζκνπ, πξνυπνζέηεη λα είλαη ηα ζπλδεδεκέλα κέιε ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα.
4. Δπίηηκα κέιε (εηαηξίεο ή θαη άηνκα) γίλνληαη φζνη πξνζέθεξαλ εμαηξεηηθέο
ππεξεζίεο ζην χλδεζκν, ππνζηήξημαλ έκπξαθηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη
ζπληέιεζαλ ζηελ πξφνδν ηνπ πλδέζκνπ. Αλαθεξχζζνληαη κε απφθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή πέληε (5)
κειψλ ηνπ πλδέζκνπ, έρνπλ δε φια ηα δηθαηψκαηα ησλ ηαθηηθψλ κειψλ εθηφο
απφ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη, θαζψο θαη ην δηθαίσκα λα
ςεθίδνπλ γηα ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ελψ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε
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λα θαηαβάιινπλ ηηο έθηαθηεο εηζθνξέο πνπ απνθαζίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ή θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε.
5. Σα ζπλδεδεκέλα Κέιε κπνξνχλ λα γίλνληαη Σαθηηθά κφιηο ζπγθεληξψζνπλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ησλ ηαθηηθψλ κειψλ, κεηά απφ αίηεζε ηνπο θαη ζρεηηθή απφθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Άπθπο 7
1. Θάζε κέινο δηθαηνχηαη λα παξαηηεζεί νπνηεδήπνηε απφ κέινο ηνπ πλδέζκνπ, κε
έγγξαθε δήισζή ηνπ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη
λα εθπιεξψζεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ κέρξη θαη ηνπ έηνπο εληφο
ηνπ νπνίνπ αηηείηαη ηελ δηαγξαθή. Ο παξαηηνχκελνο δελ έρεη δηθαηψκαηα επί ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ πλδέζκνπ.
2. Κε απφθαζε ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλδέζκνπ,
δχλαηαη λ’ απνθαζίζεη ηελ δηαγξαθή φζσλ απφ ηα κέιε,
α) αθνχ εηδνπνηήζεθαλ πξηλ έλα κήλα, θαζπζηεξνχλ αδηθαηνινγήησο ηελ εηήζηα
ζπλδξνκή ηνπο θαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξά,
β) έραζαλ ηηο απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο,
γ) ελήξγεζαλ πξάμεηο πνπ αληηηίζεληαη πξνο ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ηνπ
πλδέζκνπ ή ζπληζηνχλ παξάβαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο,
δ) επέδεημαλ θαθή ζπκπεξηθνξά ή αζπλέπεηα πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο κεηά απφ
έγγξαθε θαηαγγειία ηνπ πειάηε ηνπο πξνο ηνλ χλδεζκν,
ε) παξέβεζαλ ζθφπηκα θαη απνδεδεηγκέλα δηαηάμεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Θψδηθα
Γενληνινγίαο,
ζη) πηψρεπζαλ θαη
δ) γηα ιφγνπο πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθξηλε ζεκαληηθνχο κεηά απφ
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ.
Ζ απφθαζε πεξί δηαγξαθήο κέινπο γλσζηνπνηείηαη ζην ελδηαθεξφκελν κέινο, ην
νπνίν κπνξεί λα πξνζθχγεη ελψπηνλ ηεο επφκελεο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο πνπ ζα ζπγθιεζεί, ε νπνία εμεηάδεη εθ λένπ ηελ ππφζεζε θαη απνθαζίδεη
κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ γηα ηε
δηαγξαθή ηνπ ή φρη απφ ηνλ χλδεζκν.
Ζ επαλεγγξαθή δηαγξαθέληνο κέινπο είλαη δπλαηή κεηά απφ έγγξαθε αίηεζή ηνπ θαη
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
3. ηα κέιε ηα νπνία αληηζηξαηεχνληαη ηνπο ζθνπνχο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ
πλδέζκνπ ή παξέβεζαλ ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο επηβάιινληαη πεηζαξρηθέο πνηλέο
κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζα ιεθζεί κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη
κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. Ζ απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλεηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο ζαθψο αηηηνινγεκέλεο θαη
επαξθψο ηεθκεξησκέλεο εηζήγεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο, φπσο απηφο θάζε θνξά ηζρχεη.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί είηε:
α) λα απνθαζίζεη λα κελ επηβάιιεη ηηο εηζεγνχκελεο πεηζαξρηθέο πνηλέο,
β) λα απνθαζίζεη ηελ επηβνιή επηεηθέζηεξεο απφ ηεο εηζεγνχκελεο πεηζαξρηθή πνηλή
γ) λα απνθαζίζεη ηελ επηβνιή βαξχηεξεο πεηζαξρηθήο πνηλήο.
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ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλεηαη
νκφθσλα επί ηνπ ζπλφινπ ησλ Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
κπνξεί λα επηβάιιεη σο πεηζαξρηθή πνηλή:
α) γξαπηή επίπιεμε
β) αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο γηα δηάζηεκα ελφο έηνπο
γ) θαη δηαγξαθή
Άπθπο 8
Γικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ μελών
1. Σα κέιε ηνπ πλδέζκνπ νθείινπλ:
α) Λα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζθνπνί ηνπ, λα
ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο
θαη λα πξνζηαηεχνπλ κε θάζε ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ηνπ πλδέζκνπ.
β) Λα πξνζέξρνληαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο, φηαλ
θαινχληαη απφ ηε Γηνίθεζε θαη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απνθάζεηο ησλ
Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
γ) Λα θαηαβάιινπλ έγθαηξα, εθηφο ηνπ δηθαηψκαηνο εγγξαθήο ηνπο, ηελ εηήζηα
ζπλδξνκή ηνπο θαζψο θαη θάζε έθηαθηε εηζθνξά ή ελίζρπζε πνπ απνθαζίδεηαη
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηελ Γεληθή πλέιεπζε.
Σν χςνο ηνπ δηθαηψκαηνο εγγξαθήο θαη ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο θαζνξίδεηαη κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
2. Σα κέιε ηνπ πλδέζκνπ έρνπλ δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηηο Γεληθέο
πλειεχζεηο, λα ιακβάλνπλ ην ιφγν θαη λα εθθέξνπλ θαη ζπδεηνχλ ηηο απφςεηο
ηνπο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δπίζεο, λα κεηέρνπλ ζηηο Κφληκεο
ή Πξνζσξηλέο Δπηηξνπέο, θαζψο θαη ζηηο εθδειψζεηο ηνπ πλδέζκνπ.
3. Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ, λα εθιέγνληαη ζηα Όξγαλα Γηνίθεζεο θαη ζηα
πκβνπιεπηηθά Όξγαλα θαη λα ςεθίδνπλ γηα λα ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο ησλ
Γεληθψλ πλειεχζεσλ έρνπλ ηα ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλα ηαθηηθά κέιε, κε ηελ
εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 6.
4. Σακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλα ζεσξνχληαη ηα κέιε πνπ έρνπλ θαηαβάιιεη ηελ εηήζηα
ζπλδξνκή ηνπο θαη φπνηα άιιε νηθνλνκηθή ππνρξέσζή ηνπο φηαλ έρεη ζπγθιεζεί ε
Γεληθή πλέιεπζε.
5. Κφλν ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ πλδέζκνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ην
ινγφηππν θαη ηα αξρηθά ηνπ πλδέζκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηαηξηθή νλνκαζία
ηνπο θαη λα αλαγξάθνπλ ζην έληππν θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ ηνπο “κέινο ηνπ
ΔΚΑ” ή “member of SESMA”.
6. Σα πλδεδεκέλα Κέιε ηνπ πλδέζκνπ έρνπλ κφλν ην δηθαίσκα λα αλαγξάθνπλ
ζην έληππν θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ ηνπο, “ζπλδεδεκέλν κέινο ηνπ ΔΚΑ” ή
“associate member of SESMA”.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Άπθπο 9

Πόποι

Πφξνη ηνπ πλδέζκνπ είλαη ηα δηθαηψκαηα εγγξαθήο, νη ζπλδξνκέο ησλ κειψλ ηνπ, νη
έθηαθηεο εηζθνξέο πνπ θαζνξίδνληαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, νη
ρνξεγίεο, νη δσξεέο, ηα θιεξνδνηήκαηα θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, νη παξνρέο
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κειψλ ή ηξίησλ θαη γεληθφηεξα νη θάζε θχζεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο πνπ γίλνληαη
απνδεθηέο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηα έζνδα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ,
θαζψο θαη θάζε άιιν λφκηκν έζνδν κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV
Όπγανα Γιοίκηζηρ και άλλα Όπγανα ηος ςνδέζμος
- Μέλη ηων Οπγάνων
Άπθπο 10
Α. Γ ι ο ι κ η η ι κ ό  ς μ β ο ύ λ ι ο
1. Σν χλδεζκν δηνηθεί δεθακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Απφ ηα δέθα (10) κέιε ηα
ελλέα (9) εθιέγνληαη απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε γηα κηα δηεηία ζχκθσλα
κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδνπλ ν λφκνο θαη ην θαηαζηαηηθφ, ην δε 10ν κέινο
είλαη ex officio ν εθάζηνηε πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο αζηηθήο κε
θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΚΒΟΤΙΩΛ
ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ» - ΔΙ.Δ..ΚΑ κε αξηζκφ θαηαρψξηζεο ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ
14011/6.11.2003, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγθξηζεο ηεο ζπκκεηνρήο απηνχ απφ
ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο.
Θαη’ εμαίξεζε ε ζεηεία ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηαξθεί κέρξη ηελ
ηξίηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κεηά ηελ εθινγή ηνπ.
Δπηπιένλ ησλ ελλέα (9) αηξεηψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθιέγνληαη
απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη ηξία (3) αλαπιεξσκαηηθά κέιε.
2. Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη νη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξηψληαθηηθψλ κειψλ ηνπ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
Αλψηαηα ηειέρε, Γηαρεηξηζηέο ή Δηαίξνη ζηηο εηαηξίεο ηνπο θαη λα έρνπλ ηελ
ηθαλφηεηα λα δηθαηνπξαθηνχλ. Ζ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ππνβάιιεηαη ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηηο αξραηξεζίεο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.
3. Γηα λα γίλεη θαλείο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη ε εηαηξία πνπ
εθπξνζσπεί (ηαθηηθφ κέινο ηνπ πλδέζκνπ) λα είλαη γξακκέλε ηνπιάρηζηνλ έλα
έηνο ζην χλδεζκν θαη λα έρεη εθπιεξψζεη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ην χλδεζκν, φπσο ηηο νξίδεη ην
Θαηαζηαηηθφ.
Β.  ς μ β ο ς λ ε ς η ι κ ή Δ π ι η π ο π ή
1. Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή είλαη πεληακειέο ζπκβνπιεπηηθφ-γλσκνδνηηθφ φξγαλν
πνπ ππνζηεξίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σα πέληε (5) κέιε
ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε γηα
κία δηεηία, ζε θνηλή ζεηεία θαη ζε θνηλή ςεθνθνξία κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
2. Κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη νη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξηψληαθηηθψλ ή ζπλδεδεκέλσλ κειψλ ηνπ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Αλψηαηα ηειέρε, Γηαρεηξηζηέο ή Δηαίξνη ζηηο εηαηξίεο
ηνπο θαη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηθαηνπξαθηνχλ. Ζ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο
ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηηο αξραηξεζίεο
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
3. Γηα λα γίλεη θαλείο κέινο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πξέπεη ε εηαηξία πνπ
εθπξνζσπεί (ηαθηηθφ ή ζπλδεδεκέλν κέινο ηνπ πλδέζκνπ) λα έρεη εθπιεξψζεη
κέρξη ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο
πξνο ην χλδεζκν, φπσο ηηο νξίδεη ην Θαηαζηαηηθφ.
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Γ. Δ ξ ε λ ε γ κ η ι κ ή Δ π ι η π ο π ή
1. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία (3) ηαθηηθά κέιε θαη δχν (2)
αλαπιεξσκαηηθά κέιε, κε αξκνδηφηεηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ
πλδέζκνπ. Σα πέληε κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη απφ ηελ
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε γηα κηα δηεηία, ζε θνηλή ζεηεία κε ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη ζε ρσξηζηή ςεθνθνξία, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη δη’ αλαηάζεσο
ηεο ρεηξφο θαηά ηελ θξίζε ηεο εθάζηνηε αξκφδηαο Γεληθήο πλέιεπζεο.
2. Κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη νη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξηψληαθηηθψλ κειψλ ηνπ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
Αλψηαηα ηειέρε, Γηαρεηξηζηέο ή Δηαίξνη ζηηο εηαηξίεο ηνπο θαη λα έρνπλ ηελ
ηθαλφηεηα λα δηθαηνπξαθηνχλ. Ζ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ππνβάιιεηαη ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηηο αξραηξεζίεο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.
3. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κηα (1) θνξά ην ρξφλν, ην κήλα
Ηαλνπάξην, έθηαθηα δε φζεο θνξέο ην θξίλεη αλαγθαίν. Γηα ηελ απαξηία ηεο είλαη
αλαγθαία ε ηξηκειήο ζχλζεζή ηεο, ηπρφλ δε απνπζία ηαθηηθνχ κέινπο
ζπκπιεξψλεηαη κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. ηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζή ηεο
ζπληάζζεη θαηαηνπηζηηθή έθζεζε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πλδέζκνπ θαη γηα ηελ
θίλεζε ηνπ Σακείνπ θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο, ε νπνία
θαηαρσξείηαη ζε εηδηθφ βηβιίν θαη ππνβάιιεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ππνρξεσηηθά γηα έγθξηζε ελψπηνλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ακέζσο κεηά ηελ
έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Γ. Δ π ι η π ο π ή Γ ε ο ν η ο λ ο γ ί α ρ
1. Ζ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο είλαη ηξηκειήο κε αξκνδηφηεηα ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο
ησλ κειψλ ηνπ πλδέζκνπ ηνπ Θψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο θαη’ άξζξν
26 ηνπ παξφληνο Θαηαζηαηηθνχ. Σα ηξία (3) κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο,
θαζψο θαη ηξία (3) αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο, εθιέγνληαη απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε γηα κηα δηεηία, ζε θνηλή ζεηεία κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζε
ρσξηζηή ςεθνθνξία, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο θαηά
ηελ θξίζε ηεο εθάζηνηε αξκφδηαο Γεληθήο πλέιεπζεο.
2. Κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο εθιέγνληαη νη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξηψληαθηηθψλ κειψλ ηνπ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
Αλψηαηα ηειέρε, Γηαρεηξηζηέο ή Δηαίξνη ζηηο εηαηξίεο ηνπο θαη λα έρνπλ ηελ
ηθαλφηεηα λα δηθαηνπξαθηνχλ. Ζ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ππνβάιιεηαη ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηηο αξραηξεζίεο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.
3. Σα αμηψκαηα ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο
πεξηγξάθνληαη ζηνλ Θψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηνπ πλδέζκνπ.
Δ.  ς μ β ο ύ λ ι ο Π π ο έ δ π ω ν
1. Οη δηαηειέζαληεο Πξφεδξνη ηνπ πλδέζκνπ ζπληζηνχλ ην "πκβνχιην Πξνέδξσλ".
Σν φξγαλν απηφ είλαη ζπκβνπιεπηηθφ θαη ζπλεπηθνπξεί ην έξγν ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
2. Οη δηαηειέζαληεο Πξφεδξνη, νη νπνίνη δελ είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
3. Γηεπθξηλίδεηαη φηη θάζε δηαηειέζαο Πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ έρεη δηθαίσκα, σο
εθπξφζσπνο εηαηξίαο – κέινπο ηνπ πλδέζκνπ, λα είλαη ππνςήθην κέινο ησλ
νξγάλσλ ηνπ πλδέζκνπ, εθφζνλ εθπιεξψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη
ζηα αλσηέξσ θεθάιαηα Α, Β, Γ θαη Γ. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζπκκεηνρή θαη
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κφλνλ ζην “πκβνχιην Πξνέδξσλ” ελφο δηαηειέζαληνο Πξνέδξνπ (ν νπνίνο,
πξνθαλψο, πξνήιζε απφ εηαηξία – κέινο ηνπ πλδέζκνπ) δελ πξνζκεηξάηαη
ζηνπο δχν εθπξνζψπνπο θάζε εηαηξίαο – κέινπο πνπ νξίδεη ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
11 ηνπ παξφληνο.
Σ. Δ π ι η π ο π ή Δ ι ζ δ ο σ ή ρ Μ ε λ ώ ν
1. Ζ Δπηηξνπή Δηζδνρήο Κειψλ είλαη ηξηκειήο θαη εθιέγεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην κεηαμχ ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ. ε πεξίπησζε
πνπ κέινο ηεο παξαηηεζεί ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ζπκπιεξψλεη ηνλ αξηζκφ ηεο Δπηηξνπήο κε νξηζκφ λένπ κέινπο απηήο. Ζ Δπηηξνπή
ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηεο εθιέγεη ηνλ πξφεδξφ ηεο θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
2. Απνζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Δηζδνρήο Κειψλ είλαη ε γλσκνδφηεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην γηα ηελ εγγξαθή ή κε κειψλ ζην χλδεζκν, αθνχ εμεηάζεη ηε
ζπλδξνκή ησλ απαηηνπκέλσλ απφ ην παξφλ Θαηαζηαηηθφ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ
είζνδν λέσλ κειψλ. Ζ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο απηήο είλαη ζπκβνπιεπηηθή πξνο ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
3. Ζ Δπηηξνπή Δηζδνρήο Κειψλ ζπλέξρεηαη θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ πξνέδξνπ ηεο
νζάθηο ππάξρεη αλάγθε θξίζεσο ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί γηα
εγγξαθή λέσλ κειψλ ζην χλδεζκν.

Ε. Ά λ λ ε ρ Δ π ι η π ο π έ ρ
Άιιεο Δπηηξνπέο, κφληκεο ή πξνζσξηλέο, πξνο ππνζηήξημε ησλ ζθνπψλ θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ πλδέζκνπ κπνξνχλ λα ζπζηήλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ην νπνίν επίζεο ζα νξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηνλ θαλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Άπθπο 11

Μέλη ηων οπγάνων

1. Γελ είλαη δπλαηφ λα εθιεγνχλ ίδηα πξφζσπα σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
2. Δθπξφζσπνη ηεο ίδηαο εηαηξίαο – ηαθηηθνχ ή ζπλδεδεκέλνπ κέινπο δελ επηηξέπεηαη
λα κεηέρνπλ ζην ίδην φξγαλν ηνπ πλδέζκνπ.
3. Θάζε εηαηξία – ηαθηηθφ ή ζπλδεδεκέλν κέινο ηνπ πλδέζκνπ έρεη ην δηθαίσκα λα
κεηέρεη ζηα (δηαθνξεηηθά) φξγαλα ηνπ πλδέζκνπ κε κέρξη δχν εθπξνζψπνπο ηεο.
4. Σα κέιε ησλ νξγάλσλ ηνπ πλδέζκνπ γηα ηα αμηψκαηα πνπ θαηέρνπλ, είλαη
άκηζζα. Σα κέιε ησλ νξγάλσλ απηψλ δηθαηνχληαη ηα πξάγκαηη δαπαλεζέληα έμνδα
γηα ηηο ππνζέζεηο ηνπ πλδέζκνπ. Σπρφλ θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο ζηα
κέιε ησλ νξγάλσλ ηνπ πλδέζκνπ είλαη άθπξε θαη επηζηξέθεηαη.
5. Γελ επηηξέπεηαη γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα έρνπλ ςήθν θαη γηα ηα
κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο λα
ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλεδξηάζεηο/ζπκβνχιηα πνπ εμεηάδνπλ ζέκαηα εθαξκνγήο ηνπ
Θψδηθα Γενληνινγίαο θαη αθνξνχλ απηά ηα ίδηα, θαζψο θαη ηηο εηαηξίεο ηηο νπνίεο
εθπξνζσπνχλ.
6. Σα κέιε ησλ νξγάλσλ ηνπ πλδέζκνπ δελ επζχλνληαη έλαληη ηξίησλ γηα ηηο
απνθάζεηο ζπλεδξηάζεσλ ζηηο νπνίεο δελ ήηαλ παξφληα ή δηαθψλεζαλ, ε δε ηπρφλ
δηαθσλία ηνπο βεβαηψλεηαη ζηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ απηψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ V

Απσαιπεζίερ

Άπθπο 12
1. ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζηελ νπνία ππάξρεη ζέκα εθινγήο Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο
Γενληνινγίαο, κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ππνινίπσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, εθιέγεηαη ηξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή απφ κε ππνςεθίνπο ησλ
εθινγψλ, ε νπνία επνπηεχεη ηε δηελέξγεηα ησλ αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο.
2. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή εθιέγεη έλα ησλ κειψλ ηεο σο Πξφεδξν. ηνλ Πξφεδξν ή
ζηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ απηφο νξίδεη παξαδίλνληαη νη έγγξαθεο
αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο γηα ην αμίσκα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο
Γενληνινγίαο πνπ ππνβιήζεθαλ πέληε (5) κέξεο πξηλ ηηο αξραηξεζίεο ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, γηα λα ειεγρζεί ε χπαξμε ησλ πξνυπνζέζεσλ εθινγήο ηνπο.
3. Σα ςεθνδέιηηα θαηαξηίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε
θαη ειέγρεηαη ε ζσζηή θαηάξηηζή ηνπο απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. Ζ
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, επνπηεχεη ηηο
αξραηξεζίεο, ψζηε λα δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ θαη ηνπ
θαηαζηαηηθνχ, κε βάζε ην κεηξψν ησλ κειψλ θαη απνθαίλεηαη πξνζσξηλά γηα
θάζε ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε πνπ ζα ππνβιεζεί.
Άπθπο 13
1. Οη αξραηξεζίεο ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε γίλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία,
εθφζνλ δελ γίλνληαη δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο, εθιέγνληαη δε ηα ζρεηηθψο
πιεηνλνςεθήζαληα κέιε.
2. ε πεξίπησζε πνπ νη ππνβιεζείζεο εκπξφζεζκα ππνςεθηφηεηεο γηα ηα φξγαλα ηνπ
πλδέζκνπ δελ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ κειψλ ηαθηηθψλ θαη
αλαπιεξσκαηηθψλ θάζε νξγάλνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε έρεη δηθαίσκα λα δερηεί
ππνςεθηφηεηεο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ.
3. Θάζε εθινγεχο, αθνχ πηζηνπνηεζεί ε ηαπηφηεηά ηνπ απφ ηελ Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή, εθνδηάδεηαη απφ απηήλ κε έλα θάθειν θαη απνζχξεηαη ζηνλ θαηάιιεια
δηαξξπζκηζκέλν θαη απνρσξηζκέλν απφ ηελ Δπηηξνπή ρψξν, ζηνλ νπνίν
ζπκπιεξψλεη ην ςεθνδέιηηφ ηνπ θαη ην θιείλεη ζην θάθειν, ρσξίο λα γίλεη ζεαηφο
απφ έμσ. Αθνχ ζθξαγηζηεί ν θάθεινο απφ ηελ Δπηηξνπή θαη κνλνγξαθεζεί απφ
ηνλ Πξφεδξφ ηεο, ν εθινγεχο ξίρλεη απηφλ κέζα ζηελ ςεθνδφρν, ε νπνία πξέπεη
λα εμεηαζζεί θαη ζθξαγηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο.
4. Ζ εθινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. Θάζε κέινο ηνπ
πλδέζκνπ ζέηεη ζηαπξνχο ζηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ κέρξη ηνπ αξηζκνχ ησλ
αηξεηψλ κειψλ ηνπ νξγάλσλ ηνπ πλδέζκνπ.
5. Κεηά ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο γίλεηαη ε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ θαη ε
θαηακέηξεζε ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ έιαβε έθαζηνο ππνςήθηνο. Κεηά ηελ
δηαινγή αθνινπζεί ε αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ εθιεγεί κέιε, ηαθηηθά
θαη αλαπιεξσκαηηθά, ησλ νξγάλσλ ηνπ πλδέζκνπ, σο ιαβφληεο ηνπο
πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο κε πξάμε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ζηελ
νπνία αλαγξάθνληαη κε ζεηξά επηηπρίαο φια ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ κε βάζε
ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο ηνπ θάζε ππνςεθίνπ θαη ην απνηέιεζκα
ζεκεηψλεηαη ζηα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη
θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνςεθεζάλησλ.
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6. Δίλαη άθπξε ε ςήθνο, αλ ζην θάθειν βξεζνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα ςεθνδέιηηα ή
αλ απφ ην θάθειν ή ην ςεθνδέιηην κε ζεκεία ή άιιν ηξφπν πξνδίδεηαη ε
ηαπηφηεηα ηνπ ςεθίζαληνο ή αλ ζην ςεθνδέιηην έρνπλ ζεκεησζεί πεξηζζφηεξα
νλφκαηα.
7. Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα, απηνί νη ίδηνη ή κε εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ
ηνπο, λα παξεπξίζθνληαη ζηε ςεθνθνξία θαη ηε δηαινγή.
8. Σν εθινγηθφ πιηθφ, δειαδή ε θαηάζηαζε ησλ φζσλ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε
θαηάζηαζε ησλ φζσλ ςήθηζαλ, ην πξαθηηθφ ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηεο
αλαθεξχμεσο απηψλ πνπ εμειέγεζαλ, ν πίλαθαο δηαινγήο, ελδερφκελεο ελζηάζεηο
κε ηηο απνθάζεηο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα απηέο, επηπιένλ ςεθνδέιηηα θαη
θάθεινη, ςεθνδέιηηα ηεο εθινγήο θαη ν,ηηδήπνηε άιιν, παξαδίδνληαη ή
απνζηέιινληαη κέζα ζε 24 ψξεο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ απνρσξεί. Απηφο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην παξαπάλσ πιηθφ
κε ην αξρείν ηνπ πλδέζκνπ ζην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ VΙ

Γιοικηηικό ςμβούλιο

Άπθπο 14
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ εθιέρζεθε ζπλέξρεηαη κε θξνληίδα ηνπ
πιεηνλνςεθήζαληνο πκβνχινπ κέζα ζε πέληε (5) κέξεο απφ ηελ εθινγή ηνπ θαη
ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα κε ηελ εθινγή κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, κε κπζηηθή
ςεθνθνξία, ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη ηνπ
Σακία. Δπαλεθινγή κέινπο σο Πξνέδξνπ, Πξψηνπ Αληηπξνέδξνπ, Γεχηεξνπ
Αληηπξνέδξνπ, Γεληθνχ Γξακκαηέσο θαη Σακία δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη γηα
πεξηζζφηεξεο απφ δχν πιήξεηο ζεηείεο.
2. Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εθινγή ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην
απεξρφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξαδίδεη ηε ζθξαγίδα, ηα βηβιία, ην αξρείν, ην
ηακείν θαη θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ πλδέζκνπ ζην λέν Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην. Γηα ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή απηψλ ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ πνπ
θαηαρσξείηαη ζε εηδηθφ βηβιίν ηεξνχκελν απφ ηνλ χλδεζκν, επηθπξσκέλν
αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη ν Πξφεδξνο ηνπ απεξρφκελνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, εθφζνλ δεκηνπξγεζνχλ θελά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηνπ, ιφγσ παξαηηήζεσο εθπηψζεσο, απνβνιήο ή ζαλάηνπ κέινπο ηνπ, ηα
αλαπιεξψλεη απφ ηα εθιεγέληα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, θαηά ζεηξά αλάδεημήο ηνπο.
Ζ ζεηεία ησλ κειψλ απηψλ δηαξθεί κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έιεγε ε
ζεηεία εθείλσλ πνπ αληηθαηέζηεζαλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζνχλ θελά
πεξηζζφηεξα ησλ ηξηψλ αλαπιεξσκαηηθψλ, θαιείηαη έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε γηα
εθινγή λέσλ κειψλ πξνο ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ. Θαη ζηελ πεξίπησζε
απηή ε ζεηεία ησλ εθιεγέλησλ ιήγεη ηφηε φηαλ ζα έιεγε ε ζεηεία εθείλσλ πνπ
αληηθαηέζηεζαλ.
Άπθπο 15
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κελ ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ην
κήλα, έθηαθηα δε φηαλ παξαζηεί αλάγθε, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ,
πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εκέξα, ηνλ ηφπν, ην ρξφλν θαη ηα ζέκαηα ηεο ζπλεδξίαζεο
θαη γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε
κε ηνηρνθφιιεζή ηεο ζηα γξαθεία ηνπ πλδέζκνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε
απφθαζή ηνπ κπνξεί λα νξίζεη θαη ζπληνκφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ
ζπλεδξηάζεψλ ηνπ.
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2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα πέληε (5) κέιε
ηνπ θαη απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, ζε πεξίπησζε δε ηζνςεθίαο
ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Δίλαη δπλαηή ε παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο
ςήθνπ κε παξηζηακέλσλ κειψλ, ζε ζρέζε κε ηε ιήςε απφθαζεο γηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζε παξηζηάκελα κέιε, κέζσ γξαπηήο εμνπζηνδφηεζεο. Σν
αληηπξνζσπεπφκελν κέινο δελ ππνινγίδεηαη ζην ζρεκαηηζκφ απαξηίαο. Οη
απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηζρχνπλ απφ ηελ αλαγξαθή ηνπο ζην
βηβιίν ησλ πξαθηηθψλ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπο απφ ηα παξφληα θαηά ηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ κέιε ηνπ.
3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη εθηάθησο, φηαλ ην δεηήζνπλ θαη εγγξάθσο
πέληε (5) κέιε ηνπ. ην έγγξαθν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα
ζπδεηεζνχλ. Ο Πξφεδξνο ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη ππνρξέσζε λα ην ζπγθαιέζεη
ζε επηά (7) κέξεο. Ζ δηπιή άξλεζε ηνπ Πξνέδξνπ λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην κεηά ηελ πξναλαθεξζείζα αίηεζε επηθέξεη αλαγθαία ηελ έθπησζή ηνπ,
ε νπνία απαγγέιιεηαη, αλ απηφο αξλεζεί, κε απφθαζε ηνπ Κνλνκεινχο
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, κε
αίηεζε νηνπδήπνηε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
4. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην σο ζψκα δηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη ππεχζπλα ηηο ππνζέζεηο
ηνπ πλδέζκνπ θαηά ηνπο λφκνπο θαη ην Θαηαζηαηηθφ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε
ζέκα πνπ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ, δηαρεηξίδεηαη ηελ
πεξηνπζία ηνπ πλδέζκνπ, ιακβάλεη φια ηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ιχζε
ησλ δηαθφξσλ δεηεκάησλ ηνπ πλδέζκνπ, απνθαζίδεη ηε ζχγθιεζε ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπο, ζπγθξνηεί
εηδηθέο επηηξνπέο γηα ηε κειέηε θαη πξνψζεζε θάζε ζέκαηνο. Σν Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην δχλαηαη λα εθρσξεί νξηζκέλεο απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζε άιια
ππεξεζηαθά φξγαλα ηνπ πλδέζκνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νξγαλψλεη ηηο
ππεξεζίεο θαη πξνζιακβάλεη ην απαηηνχκελν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηε
δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλδέζκνπ. ηνλ επηθεθαιήο ηνπ δηνηθεηηθνχ
Πξνζσπηθνχ, Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληή, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαζέηεη δηνηθεηηθά
θαη δηαρεηξηζηηθά θαζήθνληα θαηά ηελ θξίζε ηνπ.
5. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απέρνπλ αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο
ζπλερείο (3) ζπλεδξηάζεηο ζεσξνχληαη παξαηηεζέληα θαη αληηθαζίζηαληαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, θαινπκέλνπ πξψηνπ εθείλνπ
πνπ έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Ζ παξαίηεζε ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ είλαη δπλαηή, πξέπεη δε λα ππνβάιιεηαη γξαπηά πξνο ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην. Ο θαηά ηα παξαπάλσ παξαηηεζείο κπνξεί λα επαλέιζεη κε αίηεζή ηνπ
πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, εθφζνλ θελσζεί ζέζε θαη ε παξαίηεζή ηνπ δελ
νθείιεηαη ζε πεηζαξρηθφ ή πνηληθφ παξάπησκα.
Άπθπο 16

Ππόεδπορ-Ανηιππόεδπορ

1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ηνλ χλδεζκν δηθαζηηθά θαη
εμψδηθα ελψπηνλ θάζε Αξρήο θαη θάζε δηθαζηεξίνπ ή ηδηψηνπ, δηεπζχλεη ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εηζεγείηαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, δηεθπεξαηψλεη ηηο ππνζέζεηο ηνπ πλδέζκνπ κεηά απφ απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαιεί ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ππνγξάθεη
ηα έγγξαθα θαη εληάικαηα πξνο πιεξσκή ησλ δαπαλψλ θαη ηα πξαθηηθά ησλ
ζπλεδξηάζεσλ θαη θξνληίδεη γηα ηελ αθξηβή θαη πηζηή ηήξεζε ηνπ παξφληνο
Θαηαζηαηηθνχ.
2. Ο Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ή άιινπ
θσιχκαηνο ζηε δηθαζηηθή ή εμψδηθε εθπξνζψπεζε ηνπ πλδέζκνπ θαη ζηηο άιιεο
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δεκφζηεο εκθαλίζεηο. Σνλ Αληηπξφεδξν θσιπφκελν αλαπιεξνί κέινο πνπ νξίδεηαη
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ δηθαζηηθή εθπξνζψπεζε ηνπ πλδέζκνπ είλαη
δπλαηφ κε πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα αλαηεζεί θαη ζε άιιν κέινο
ηνπ.
3. Σν Γ έρεη ηε δπλαηφηεηα εθινγήο θαη δεπηέξνπ Αληηπξνέδξνπ κε αξκνδηφηεηεο
ίδηεο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη γηα ηνλ Αληηπξφεδξν αλσηέξσ, ν νπνίνο θαη
αλαπιεξψλεη, ζηελ πεξίπησζε απηή, ηνλ πξψην Αληηπξφεδξν ζε πεξίπησζε
θσιχκαηνο ή απνπζίαο.
Άπθπο 17

Γενικόρ Γπαμμαηέαρ

1. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο θαηαξηίδεη κεηξψν κειψλ, ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ πλειεχζεσλ, ελεξγεί ηελ
αιιεινγξαθία θαη ηεξεί πξσηφθνιιν γηα απηφ, ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη καδί κε
ηνλ Πξφεδξν θάζε έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ, ηεξεί θάθειν ησλ εηζεξρφκελσλ θαη
εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ, θξαηάεη ην αξρείν θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ,
επηκειείηαη ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ πλδέζκνπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έγθαηξε
εηδνπνίεζε ησλ κειψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο θαη πξνΐζηαηαη ηνπ εκκίζζνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πλδέζκνπ.
Θσιπφκελνο αλαπιεξψλεηαη απφ ηαθηηθφ ή αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη απηφλ.
2. ε πεξίπησζε αλάγθεο είλαη δπλαηφ λα δηνξηζζεί κε ακνηβή εηδηθφο Γξακκαηέαο κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθηφο ησλ κειψλ ηνπ, ησλ κειψλ ηεο
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο
Γενληνινγίαο.
Ά π θ π ο 18

Σαμίαρ

1. Ο Σακίαο ηνπ πλδέζκνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θηλεηήο θαη
αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ πλδέζκνπ. Σεξεί φια ηα δηαρεηξηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία
ηνπ πλδέζκνπ θαη πξνζππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν θάζε έγγξαθν πνπ αθνξά ηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε.
2. Τπνβάιιεη θάζε κήλα ζπλνπηηθή θαηάζηαζε εζφδσλ θαη εμφδσλ ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, θαηαξηίδεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ζην ηέινο θάζε
έηνπο θαη ηνπο ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή
πλέιεπζε. Θξαηεί ην Σακείν ηνπ πλδέζκνπ θαη ππνρξενχηαη λα θαηαζέηεη ζε
Σξάπεδα ησλ Αζελψλ πνζά αλψηεξα ηνπ εθάζηνηε νξηδνκέλνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην πνζνχ.
3. Θάζε δαπάλε γίλεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηα πιαίζηα
ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ θαη
βάζεη λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ. Θάζε είζπξαμε ζα γίλεηαη κε έθδνζε δηπιφηππεο
απφδεημεο απφ κπινθ ζεσξεκέλν ζε θάζε ζειίδα θαη κνλνγξαθεκέλν απφ ηνλ
Πξφεδξν, πνπ ζα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ Σακία. Ο Σακίαο επζχλεηαη πξνζσπηθά
γηα θάζε δαπάλε ρσξίο ηα λφκηκα παξαζηαηηθά ηνπ δηθαηνχρνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ
έγθαηξε είζπξαμε θάζε νθεηιήο πξνο ην χλδεζκν θαη ηελ εκπξφζεζκε εθπιήξσζε
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πλδέζκνπ.
4. ηελ Σξάπεδα νη θαηαζέζεηο ζα γίλνληαη ζην φλνκα ηνπ πλδέζκνπ, νη δε
αλαιήςεηο ρξεκάησλ ζα δηελεξγνχληαη κε επηηαγέο πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ
Πξφεδξν θαη ηνλ Σακία.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ VΙΙ
Ά π θ π ο 19

Γενική ςνέλεςζη
Γενική ςνέλεςζη

Κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη νη λφκηκα εμνπζηνδνηεζέληεο εθπξφζσπνη ησλ
ηαθηηθψλ κειψλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ είλαη ην αλψηαην θαη θπξίαξρν
φξγαλν ηνπ πλδέζκνπ, έρεη ηελ αλψηαηε επνπηεία θαη ηελ ηειηθή απφθαζε γηα θάζε
ππφζεζε ηνπ πλδέζκνπ.
1. Κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο εθιέγεη ηξηκειέο πξνεδξείν κε αλάηαζε ηεο
ρεηξφο, γηα ηελ θαηεχζπλζε θαη δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο.
2. Δθιέγεη ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηελ πκβνπιεπηηθή
Δπηηξνπή, ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο θαη
απαιιάζζεη απηά ή ηα κέιε ηνπο απφ ηα θαζήθνληα ηα νπνία έρνπλ.
3. Δγθξίλεη ηα πεπξαγκέλα θαη ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη απνθαζίδεη γηα ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ηηο επζχλεο ηνπ. Διέγρεη
φιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ πλδέζκνπ θαη ηε δξάζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
4. Διέγρεη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ δηαγξαθή κέινπο ή ηελ
επηβνιή πεηζαξρηθψλ πνηλψλ, φπσο ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο νξίδεη.
5. Σξνπνπνηεί ή ζπκπιεξψλεη ην θαηαζηαηηθφ θαη απνθαίλεηαη γηα θάζε ζέκα ηνπ
πλδέζκνπ.
6. Απνθαζίδεη ηε ιχζε ηνπ σκαηείνπ.
7. Απνθαζίδεη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ
νξγάλνπ ηνπ πλδέζκνπ.
Ά π θ π ο 20
1. Οη Γεληθέο πλειεχζεηο δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο. Ζ ηαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε ζπγθαιείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ έδξα
ηνπ ζσκαηείνπ ή θαη ζε φπνην ηφπν νξίζεη κε απφθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, κηα (1) θνξά ην ρξφλν, εληφο ησλ ηξηψλ πξψησλ κελψλ ηνπ
εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη φζεο θνξέο θξίλεη
απηφ αλαγθαίν ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ππνβιεζεί αίηεζε ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3)
ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ πλδέζκνπ, ε νπνία
αλαγξάθεη απαξαίηεηα θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ.
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη φηαλ ππνβιεζεί ε παξαπάλσ αίηεζε λα
ζπγθαιέζεη Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) κέξεο κε ζέκαηα εκεξήζηαο
δηάηαμεο κφλν φζα αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε.
3. ε πεξίπησζε άξλεζεο ή δπζηξνπίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα ζπγθαιέζεη
Γεληθή πλέιεπζε θαη αθνχ απηή ζπγθιεζεί κε άδεηα ηνπ Κνλνκεινχο
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, πνπ παξέρεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ
κέηξσλ κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ
ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ πλδέζκνπ, ηίζεηαη πξφζζεην θαη πξψην ζέκα ζηελ
παξαπάλσ αίηεζε ε απαιιαγή νιφθιεξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηα
θαζήθνληά ηνπ ή φζσλ παξεκπφδηζαλ ηελ ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Άπθπο 21
Ζ πξφζθιεζε γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν πνπ ζα ζπλέιζεη, ππνγξάθεηαη δε
απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα. Ζ πξφζθιεζε γλσζηνπνηείηαη ζε φια ηα
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κέιε ηνπ πλδέζκνπ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο, είηε κε έγγξαθε θνηλνπνίεζε ζηα κέιε (ζπζηεκέλε επηζηνιή ή
απφδεημε παξαιαβήο ηεο πξφζθιεζεο απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ κέινπο) είηε κε
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο-κέινπο ή/θαη
αηνκηθά ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο-κέινπο. ε θάζε πεξίπησζε ε πξφζθιεζε
ηνηρνθνιιάηαη ζηα γξαθεία ηνπ πλδέζκνπ.
Ά π θ π ο 22
1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ην ήκηζπ πιένλ ελφο
ηνπιάρηζηνλ φισλ ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ ηαθηηθψλ κειψλ. Δάλ
πξνθχπηεη θιάζκα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απαξηίαο ηνπ εκίζεσο πιένλ ελφο, ην
θιάζκα ζα ηζνδπλακεί κε κία κνλάδα. Αλ δελ επηηεπρζεί απαξηία ζηελ πξψηε
Γεληθή πλέιεπζε, ζπγθαιείηαη λέα κεηά απφ επηά (7) εκέξεο ζηνλ ίδην ρψξν, ηελ
ίδηα ψξα, ηελ ίδηα εκέξα θαη κε ηα ίδηα ζέκαηα, ρσξίο ηδηαίηεξε πξφζθιεζε ησλ
ηαθηηθψλ κειψλ. ηελ επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε, νη παξφληεο ζρεκαηίδνπλ
απαξηία, άζρεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο.
2. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη ηηο αξραηξεζίεο πξνυπνζέηεη ηα κέιε λα
έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδεη ην Θαηαζηαηηθφ πξνο ην
χλδεζκν.
Ζ εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ είλαη δπλαηφ λα γίλεη θαη ηελ εκέξα
ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη αξραηξεζηψλ.
Άπθπο 23
1. Οη απνθάζεηο ησλ πλειεχζεσλ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ ηαθηηθψλ κειψλ κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη απφ
ην λφκν ή ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ θαη
ππνγξάθνληαη θαηά ην λφκν. Πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί ε πλέιεπζε γηα ζέκαηα
εκπηζηνζχλεο πξνο ηε δηνίθεζε, έγθξηζε ινγνδνζίαο θαη άιια πξνζσπηθά ζέκαηα
δηεμάγεηαη κπζηηθή ςεθνθνξία.
2. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Θαηαζηαηηθνχ, ε δηάιπζε ηνπ πλδέζκνπ θαη ε
αλάθιεζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο
γίλεηαη απφ Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη εηδηθά γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, κε
παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηνπ ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ ηαθηηθψλ κειψλ πνπ έρνπλ
δηθαίσκα ςήθνπ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ
(3/4) ησλ παξφλησλ ηαθηηθψλ κειψλ, επηθπιαζζνκέλεο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ
100 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα.
3. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηελεξγνχληαη εθινγέο κέζα
ζε ηξεηο (3) κήλεο γηα αλάδεημε λένπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ VΙΙI
Άπθπο 24
Λειηοςπγία ςμβοςλεςηικήρ Δπιηποπήρ
1. Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο, ν
νπνίνο θαηαξηίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηφπηλ ζρεηηθήο
εηζήγεζήο ηεο, ην αξγφηεξν δχν κήλεο κεηά ηελ πξψηε εθινγή ηεο.
2. Ωο πληνληζηήο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο αλαθεξχζζεηαη ην κέινο ην νπνίν
έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Ο πληνληζηήο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο
έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε
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ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο.
3. Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εηζεγείηαη κε πξσηνβνπιία
ηεο, πξνηάζεηο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ζθνπφ
θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πλδέζκνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα
κειεηά ηηο πξνηάζεηο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη λα ηηο ιακβάλεη ππφςε
ηνπ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηνπ.
4. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαζέηεη ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ηελ επεμεξγαζία
θξίζηκσλ ζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
πλδέζκνπ γηα ηελ ππνβνιή εηζεγήζεσλ πξνο ιήςε απνθάζεσλ. Ζ πκβνπιεπηηθή
Δπηηξνπή νθείιεη λα νινθιεξψλεη ηηο εηζεγήζεηο γηα ηα ζέκαηα ηα νπνία ηεο έρνπλ
αλαηεζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο δχν κελψλ.
5. Σπρφλ θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζεηείαο ηεο, ζπκπιεξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ
ηνπο επηιαρφληεο – κε εθιεγέληεο ππνςεθίνπο γηα ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή.
Άπθπο 25
Λύζη και εκκαθάπιζη ηος ςνδέζμος
Ο χλδεζκνο ιχεηαη θαη ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε, φηαλ:
1) ηα κέιε ηνπ ειαηησζνχλ ζε αξηζκφ κηθξφηεξν ησλ είθνζη θαη
2) κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηελ πιεηνςεθία θαη απαξηία ηνπ
άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο.
ε πεξίπησζε ιχζεο ηνπ πλδέζκνπ, ε πεξηνπζία ηνπ ζε ρξήκα, ρξεφγξαθα, θηλεηά
ή αθίλεηα, φπσο θαη ην αξρείν, κεηαβηβάδνληαη ζε ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή
θηιαλζξσπηθφ ζχιινγν ή νξγάλσζε, πνπ ζα απνθαζίζεη ε ηειεπηαία Γεληθή
πλέιεπζε.
Άπθπο 26

Α π σ έ ρ η ο ς Κ ώ δ ι κ α Γ ε ο ν η ο λ ο γ ί αρ

1. Δληφο εμακήλνπ απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ην πξψην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη Θψδηθα Γενληνινγίαο δηεπφκελν απφ ηηο
παξαθάησ, πεξηιεπηηθά αλαθεξφκελεο αξρέο ηνλ νπνίν ζα θέξεη πξνο έγθξηζε ζε
εηδηθή πξνο ην ζθνπφ απηφ Γεληθή πλέιεπζε.
2. Θάζε κέινο ηνπ πλδέζκνπ νθείιεη λα εθπιεξψλεη ηελ απνζηνιή ηνπ κε βάζε ηηο
αξρέο ηεο θαιήο πίζηεσο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη λα πξναζπίδεη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ θιάδνπ θαη ησλ πειαηψλ ηνπ. Οη βαζηθέο αξρέο πνπ ζα δηέπνπλ
ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο είλαη νη εμήο:
α. Ζ δηαθχιαμε ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη ε απνθπγή δφιηαο ρξήζεο ησλ
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ην
πξνζσπηθφ ηνπ πειάηε ηεο εηαηξίαο κέινπο.
β. Ζ εμαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο ησλ ζπκβνπιψλ
πξνο ηνλ πειάηε.
γ. Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία κε ηνλ πειάηε είηε σο πξνο ην χςνο ηεο ακνηβήο
είηε σο πξνο ηε βάζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο.
δ. Ζ απνθπγή ζπκπεξηθνξάο πνπ κεηψλεη ην θχξνο ηνπ θιάδνπ παξνρήο
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ δηνίθεζεο.
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Ά π θ π ο 27
Απαγνξεχεηαη ε νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ πλδέζκνπ απφ νπνηνδήπνηε πνιηηηθφ
θνξέα. Απαγνξεχεηαη ε άζθεζε εκπνξηθψλ πξάμεσλ απφ ηνλ χλδεζκν, θαζψο θαη ε
ιήςε πξνκήζεηαο θαηά ηε δηελέξγεηα πξάμεσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.
Ά π θ π ο 28
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθδψζεη εζσηεξηθφ θαλνληζκφ πνπ εγθξίλεηαη απφ
ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα λα ξπζκίζεη ιεπηνκεξέζηεξα ηα ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ πλδέζκνπ.
Ά π θ π ο 29
Ο χλδεζκνο έρεη ηε δηθή ηνπ ζθξαγίδα ζρήκαηνο ζηξνγγπινχ πνπ θέξεη ζε θπθιηθή
δηάηαμε ηηο ιέμεηο χλδεζκνο Δηαηξηψλ πκβνχισλ Κάλαηδκελη Διιάδνο (ΔΚΑ) θαη
ηνλ αξηζκφ 1991 έηνο ίδξπζήο ηνπ.
Ά π θ π ο 30
Θάζε ηπρφλ αζάθεηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ιχεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη
γηα φπνην ζέκα δελ ππάξρεη ξεηή δηάηαμε ζην θαηαζηαηηθφ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
πεξί ζσκαηείσλ ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα θαη ησλ εηδηθψλ λφκσλ.
Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2016
Ο Πξφεδξνο

H Γεληθή Γξακκαηέαο

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Βαζίιεηνο Ρεγθνχδαο

Θιεάλζε Υξηζηίδνπ
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