1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΩΝ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1ο
Συνιστάται

Επαγγελματικό

Σωματείο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

με

την

επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΡΩΜΑΤΩΝ" και διακριτικό τίτλο "Π.Σ.Β.Α.Κ.".
Για τις συναλλαγές του με αλλοδαπούς το Σωματείο θα χρησιμοποιεί την επωνυμία:
"The Hellenic Cosmetic, Τoiletry and Ρerfumery Association - P.S.V.A.K.".
Ως έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, τα δε γραφεία του θα
ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.
Η διάρκεια του Σωματείου ορίζεται για ενενήντα εννέα (99) έτη και μπορεί να
παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου με την απαρτία και
πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 21 του παρόντος.

Άρθρο 2ο
Σκοποί του Σωματείου είναι:
•

Να προστατεύει και να προάγει τα οικονομικά και επαγγελματικά συμφέροντα
των μελών.

•

Να βοηθάει στη διατήρηση και ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα εντός των
εκάστοτε ισχυόντων νομοθετικών πλαισίων και κανόνων.

•

Να ενεργεί με σκοπό την βελτίωση του κλάδου και εν γένει να επιδιώκει την
αναβάθμιση αυτού.

•

Να εντοπίζει και να μελετά τα διάφορα προβλήματα του κλάδου και να προβαίνει
στην εφαρμογή πρόσφορων μέτρων με σκοπό την επίλυση αυτών και την
επίτευξη όλων των ανωτέρω σκοπών.

•

Να συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον
κλάδο.
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•

Να συνδράμει στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας αρωγής
μεταξύ των μελών, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του
Σωματείου και ενός εκάστου εξ αυτών.

•

Να συνεργάζεται με τις εθνικές και ευρωπαϊκές κυβερνητικές αρχές και
εποπτεύουσες αρχές των οποίων οι κανονιστικές πράξεις επηρεάζουν τον
κλάδο.

•

Να συνεργάζεται και να συνομιλεί επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος με
άλλους κλάδους, με οργανισμούς και με ενώσεις.

•

Να πράττει κάθε τι νόμιμο για την προώθηση των ανωτέρω καθώς και για την
αποτελεσματική λειτουργία του Σωματείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’
ΜΕΛΗ - ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 3ο
Κατηγορίες Μελών του Σωματείου
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε:
1. Τακτικά: Αυτά είναι τα ιδρυτικά μέλη, δηλαδή αυτά που αναφέρονται στο
πρακτικό ίδρυσης του Σωματείου, καθώς και τα μέλη που γίνονται δεκτά βάσει της
υπό το επόμενο άρθρο του παρόντος προβλεπόμενης διαδικασίας. Τακτικά μέλη
του Σωματείου δικαιούνται να γίνουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα ή
κατοικία στην Ελλάδα, τα οποία είναι παραγωγοί, έμποροι ή επίσημοι ή
εξουσιοδοτημένοι διανομείς ή αντιπρόσωποι καλλυντικών και αρωματικών
προϊόντων στην Ελλάδα. Εξαιρούνται αυτοί που πωλούν τα ως άνω προϊόντα κατά
κύριο λόγο λιανικώς. Όλα τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του σωματείου θεωρούνται
τακτικά μέλη με εξαίρεση όσων αναφέρονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο υπό 3.
2. Επίτιμα: Αυτά είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές
υπηρεσίες στο Σωματείο ή στον κλάδο γενικότερα και βοήθησαν σημαντικά το έργο
και τους σκοπούς του. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από
τουλάχιστον πέντε (5) τακτικά μέλη του Σωματείου και αποφασίζεται από τη Γενική
Συνέλευση που συνεδριάζει με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Τα επίτιμα μέλη
δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται στα όργανα

του Σωματείου.

Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις
και κρίσεις χωρίς ψήφο. Περαιτέρω, τα μέλη της παρούσας παραγράφου δεν
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υποχρεούνται στην καταβολή στο Σωματείο οποιουδήποτε τέλους ή ποσού, καθώς
και οποιασδήποτε συνδρομής.
3. Συνδεδεμένα: Αυτά είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν
συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να καταστούν τακτικά μέλη του Σωματείου,
αλλά συμμετέχουν στο Σωματείο λόγω της εν γένει σχέσης ή συνδρομής τους στον
κλάδο. Η ανάδειξη των συνδεδεμένων μελών προτείνεται από τουλάχιστον πέντε
(5) τακτικά μέλη του Σωματείου και αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα
συνδεδεμένα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται στα όργανα του
Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και
διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο. Περαιτέρω, τα μέλη της παρούσας
παραγράφου καταβάλλουν μειωμένη συνδρομή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και δεν υποχρεούνται στην καταβολή στο
Σωματείο οποιουδήποτε άλλου τέλους ή ποσού. Συνδεδεμένα μέλη μπορούν
επίσης να καταστούν όσα παλαιά μέλη του Σωματείου το επιθυμούν και έπειτα από
σχετική αίτησή τους προς τούτο προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Άρθρο 4ο
Διαδικασία εγγραφής τακτικού μέλους

Προκειμένου φυσικό ή νομικό πρόσωπο να γίνει δεκτό ως τακτικό μέλος του
Σωματείου οφείλει να υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετική αίτηση
συνοδευόμενη από ένα συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα ορίζεται από
το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
Η αίτηση πρέπει να προσυπογραφεί και από τρία (3) τακτικά μέλη του
Σωματείου, τα οποία προτείνουν την είσοδο του νέου μέλους στο Σωματείο.
Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο επιθυμεί να καταστεί τακτικό μέλος του
Σωματείου οφείλει, εκτός από την παραπάνω αίτηση, να καταθέσει ειδική
εξουσιοδότηση για τη νόμιμη εκπροσώπησή του από πρόσωπο που είναι μέλος
του διοικητικού συμβουλίου του ή διευθυντικό στέλεχός του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποφασίζει επί της αιτήσεως με
μυστική ψηφοφορία, δεν δικαιούται όμως να αποδεχτεί την είσοδο του αιτούντος
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ως μέλος, εάν αυτός δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
παρόν. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει υπέρ της εισόδου του νέου
μέλους, προβαίνει στην εγγραφή του στα οικεία Μητρώα του Σωματείου .
Άρθρο 5ο
Συνδρομή τακτικών και συνδεδεμένων μελών
Κάθε τακτικό μέλος οφείλει να καταβάλει στο Ταμείο του Σωματείου την
τακτική ετήσια συνδρομή του, όπως καθορίζεται από το άρθρο 10 του παρόντος
Καταστατικού και προσδιορίζεται από το Δ.Σ. βάσει κριτηρίων που επίσης
προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται
από το νέο τακτικό μέλος ως προϋπόθεση για την εγγραφή του και την παραμονή
του ως μέλος του Σωματείου.
Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται είτε εφ’ άπαξ είτε σε δύο (2) εξαμηνιαίες
δόσεις.
Κάθε συνδεδεμένο μέλος οφείλει να καταβάλει στο Ταμείο του Σωματείου
την τακτική ετήσια συνδρομή του, όπως καθορίζεται από το άρθρο 10 του παρόντος
Καταστατικού και προσδιορίζεται από το Δ.Σ. βάσει κριτηρίων που επίσης
προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται
από το συνδεδεμένο μέλος ως προϋπόθεση για την εγγραφή του και την παραμονή
του ως μέλος του Σωματείου. Σε περίπτωση που παλαιό μέλος του Σωματείου
επιθυμεί να καταστεί συνδεδεμένο, θα οφείλει να καταβάλει μόνο την τακτική ετήσια
συνδρομή.
Άρθρο 6ο
Δικαιώματα τακτικών μελών
Άπαντα τα τακτικά μέλη του Σωματείου, εφόσον εκπληρώνουν ανελλιπώς τις
υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, απολαμβάνουν ισοτιμία δικαιωμάτων. Με την
εξαίρεση των πρώτων μετά την ίδρυση του Σωματείου αρχαιρεσιών, τα τακτικά
μέλη δεν δικαιούνται να ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ., εφ’
όσον δεν παρήλθε εξάμηνο από την έκδοση της απόφασης σχετικά με την εγγραφή
τους στο Σωματείο.
Πιο συγκεκριμένα δικαιούνται:
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α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις.
β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη των οργάνων του Σωματείου.
δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών των οργάνων του Σωματείου.
ε. Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την
ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.

Άρθρο 7ο
Εκπροσώπηση τακτικών μελών στη Γενική Συνέλευση

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να εκπροσωπηθούν στη Γενική
Συνέλευση και από κάποιο άλλο τακτικό μέλος, δυνάμει έγγραφης εξουσιοδότησης
απευθυνομένης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Κάθε τακτικό μέλος δεν
μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη κατά τα ανωτέρω.
Σε περίπτωση που πρόκειται για μέλη - νομικά πρόσωπα, αυτά ορίζουν
εγγράφως ως εκπρόσωπο τους στο Σωματείο και στα όργανα αυτού ένα από τα
μέλη της διοίκησης ή διεύθυνσης αυτών.
Άρθρο 8ο
Υποχρεώσεις Μελών
Ι.

Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:
α. Να τηρούν τη νομοθεσία περί καλλυντικών και αρωματικών προϊόντων.
β. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
γ. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.
δ. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου.
ε. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους ετήσια συνδρομή και τυχόν έκτακτες
συνδρομές
στο Σωματείο.
Ωστόσο τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμμία οικονομική
επιβάρυνση.
στ.

Να επιδεικνύουν μεταξύ

αλληλεγγύη.

τους

συναδελφική συμπεριφορά

και
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ζ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις
διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
ΙΙ.

Κάθε αποδεδειγμένη παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού και του

νόμου που αφορά τα Σωματεία, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων,
συμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.

Άρθρο 9ο
Αποχώρηση Μέλους

Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να αποχωρούν από το Σωματείο
ελεύθερα, μετά από κοινοποίηση σχετικής επιστολής αποχώρησης προς το
Διοικητικό Συμβούλιο. Η αποχώρηση αναπτύσσει τις έννομες συνέπειές της τρεις
(3) μήνες από την περιέλευση της σχετικής επιστολής στον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου. Το αποχωρήσαν μέλος δεν απαλλάσσεται από τις
οικονομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι του Σωματείου κατά το έτος της
αποχώρησής του, τις οποίες οφείλει να καταβάλει στο σύνολό τους. Διευκρινίζεται
ότι τα μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν τηρώντας
την διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στο παρόν Καταστατικό.
Άρθρο 10ο
Πειθαρχικές Κυρώσεις
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, που λαμβάνεται
με μυστική ψηφοφορία και κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου,
επιβάλλονται οι πειθαρχικές κυρώσεις της επίπληξης, του προστίμου μέχρι του
ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10,000.00) ή, για παράβαση του όρου ΙΙ του
άρθρου 8, της αποβολής του μέλους, του οποίου η συμπεριφορά και διαγωγή ήταν
επιζήμια για τα συμφέροντα του Σωματείου ή αντίθετη προς τις επιδιώξεις και την
πραγμάτωση των σκοπών του ή ανάρμοστη προς την αξιοπρέπεια του Σωματείου
και των μελών που το συγκροτούν ή επιβλαβής για την ομόνοια των μελών και την
εύρρυθμη λειτουργία του Σωματείου, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση κατά την
οποία συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος.
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Με την ανωτέρω διαδικασία δύναται να αποφασισθεί από την Γενική
Συνέλευση η αποβολή τακτικού ή συνδεδεμένου μέλους, το οποίο καθυστερεί να
καταβάλει την οφειλόμενη συνδρομή του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερου του
έτους. Η επανεγγραφή των μελών που διαγράφονται για αυτόν τον λόγο είναι
απαράδεκτη, εφόσον δεν καταβάλουν και τις οφειλόμενες πριν τη διαγραφή
συνδρομές.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων των μελών που απορρέουν από το
Καταστατικό, η κάθε επανεγγραφή θεωρείται ως πρώτη εγγραφή.
Aπαγορεύεται στα τακτικά μέλη του Σωματείου να είναι συγχρόνως και
τακτικά μέλη άλλων Σωματείων που επιδιώκουν τον ίδιο ή αμέσως παρεμφερή
σκοπό με το Σωματείο.
Άρθρο 11ο
Πόροι του Σωματείου
Πόροι του Σωματείου θεωρούνται:
α. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των τακτικών και συνδεδεμένων μελών.
β. Οι έκτακτες συνδρομές των τακτικών μελών.
γ. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου.
Το ύψος των ανωτέρω ποσών, καθώς και ο τρόπος και χρόνος καταβολής τους,
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 5 του παρόντος και τίθενται προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση, η
οποία αποφασίζει με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.
δ. Οι δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες προς το Σωματείο και τυχόν
άλλα έσοδα από εκδηλώσεις συναφείς προς τον σκοπό του Σωματείου.
Άρθρο 12ο
Οικονομική Διαχείριση
Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον
Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου
μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Ο Απολογισμός του παρελθόντος έτους και ο Προϋπολογισμός του
επομένου έτους, καθώς και η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται
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υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση που πρέπει να αποφανθεί μέσα σε
δύο (2) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
Οι πόροι εισπράττονται και εκδίδεται για κάθε περίπτωση διπλότυπο
αριθμημένου γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Σωματείου
που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και
κατατίθενται σε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα.
Η ανάληψη χρημάτων από την τράπεζα ενεργείται με επιταγή που
υπογράφεται από τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση
απουσίας αυτού από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Η μηνιαία οικονομική διαχείριση οριστικοποιείται μόνον εφόσον εγκριθεί από
το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Άρθρο 13ο
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που
αποτελείται από τακτικά μέλη του, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο.
Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη
νομίμως εκπροσωπούμενα σε περίπτωση μελών - νομικών προσώπων, εφόσον
έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο και έχουν
συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος ως τακτικά μέλη στο Σωματείο.
Άρθρο 14ο
Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται κατά την τακτική Γενική
Συνέλευση κάθε δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια με την
επιμέλεια τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται νωρίτερα από την
ίδια Γενική Συνέλευση.
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Τα υποψήφια προς εκλογή μέλη ανακηρύσσονται ως τέτοια από το
Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν την διενέργεια της
ψηφοφορίας, βάσει των γραπτών προτάσεων υποψηφιοτήτων που έχουν
υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ως επιτυχόντα στις αρχαιρεσίες θεωρούνται τα κατά σειρά λαβόντα τις
περισσότερες ψήφους μέλη.
Η διαλογή των ψήφων ενεργείται από την ως άνω Εφορευτική Επιτροπή,
ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται μεταξύ των ισοψηφισάντων μελών
κλήρωση, εάν τα ισοψηφίσαντα μέλη καταλαμβάνουν την τελευταία θέση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα επιλαχόντα μέλη αναγράφονται κατά σειρά ληφθέντων ψήφων στο
Πρακτικό Εκλογής και καλούνται κατά σειρά επιτυχίας προκειμένου να
αναπληρώσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κωλύονται ή αδυνατούν
να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, καθώς και σε περίπτωση αποχώρησης,
διαγραφής ή έκπτωσης αυτών από το σχετικό αξίωμα.
Σχετικά με την διενέργεια και τα αποτελέσματα της εκλογής τηρείται από
την Εφορευτική Επιτροπή Πρακτικό το οποίο χρονολογείται και υπογράφεται από
όλα τα μέλη της και παραδίδεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης
προκειμένου να καταχωρηθεί στα πρακτικά της.
Με την συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σωματείου, ο Πρόεδρος του προηγούμενου Διοικητικού
Συμβουλίου εγχειρίζει στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ενυπόγραφη
κατάσταση των κατά το προηγούμενο άρθρο τακτικών μελών με δικαίωμα ψήφου,
καθώς και το Μητρώο όλων των μελών του Σωματείου. Ενυπόγραφα αντίγραφα
των ως άνω καταστάσεων μονογεγραμμένα και από τον Πρόεδρο της Γενικής
Συνέλευσης επιδίδονται και στην Εφορευτική Επιτροπή.
Άρθρο 15ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
Οι Σύμβουλοι που εξελέγησαν κατά τα ανωτέρω, συνέρχονται εντός 10
ημερών από την εκλογή τους με πρόσκληση του μέλους που συγκέντρωσε τις
περισσότερες ψήφους κατά την κατά το προηγούμενο άρθρο διαδικασία εκλογής
και εκλέγουν μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα
και τον Ταμία.
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Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του
Γενικού Γραμματέα και του Ταμία του Σωματείου καθορίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης επιλέγει και διορίζει και τον Γενικό
Διευθυντή του Σωματείου, ο οποίος δεν προέρχεται από τα μέλη του Σωματείου,
και καθορίζει τις αρμοδιότητες αυτού.
Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα
και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
Εντός 5 ημερών από την ως άνω συγκρότηση του σε σώμα, το Διοικητικό
Συμβούλιο συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση μετά του παλαιού Διοικητικού
Συμβουλίου, ενημερώνεται για την περιουσία και τα αρχεία του Σωματείου,
συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο στα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σωματείου, καθώς και Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής
του Ταμείου του Σωματείου.
Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού
Γραμματέα ή του Ταμία, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός δέκα (10)
ημερών από την αναπλήρωση κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του παρόντος
του μέλους του και εκλέγει μεταξύ των μελών του νέο Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή
Γενικό Γραμματέα ή Ταμία, αντίστοιχα.

Άρθρο 16ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που
αφορά στην επιδίωξη των σκοπών του Σωματείου, τη λειτουργία του και εν γένει
την διοίκησή του, καθώς και να εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε τρίτου,
φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή
αλλοδαπού. Μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. Συγκαλεί τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
β. Συντάσσει Ετήσιο Προϋπολογισμό τον οποίο υποβάλλει στην Γενική
Συνέλευση για έγκριση και εγκρίνει τοv Ετήσιο Απολογισμό που συντάσσει ο
Ταμίας, τον οποίον επίσης υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.
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γ. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου σε πρώτο βαθμό,
όπως ειδικότερα περιγράφεται στο άρθρο 10.
δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις
της Γενικής Συνελεύσεως.
ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
στ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως από τα μέλη του Σωματείου των
διατάξεων του Καταστατικού.
ζ. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι
νόμοι επιβάλλουν.
η. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση
θεμάτων του Σωματείου.
θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των
σκοπών του Σωματείου.
ια. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.
ιβ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των
κρατικών Αρχών.
ιγ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή
τεχνικούς συμβούλους.
ιδ. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει
συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο
και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.
ιε. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
ιστ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου.
ιζ. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού.
ιη. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
ιθ. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση συγκεκριμένων
εξουσιών του σε τρίτο πρόσωπο, μέλος του ή μη, με απόφαση του.
Άρθρο 17ο
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με έγγραφη γνωστοποίηση στα μέλη,
μέσω τηλεομοιοτυπίας, e-mail ή επιστολής, του τόπου, ημέρας και ώρας της
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συνεδρίασης και της Ημερήσιας Διάταξης τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης.
Σε έκτακτες περιπτώσεις, τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της
συνεδριάσεως με οποιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.
Κατ’ εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα χωρίς την
τήρηση προθεσμίας σύγκλησης και συζητά και αποφασίζει επί οποιουδήποτε
θέματος εφόσον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα και δεν
αντιλέγουν στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα
τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προσκαλείται και
να παρίσταται και ο Γενικός Διευθυντής του Σωματείου, ο οποίος μπορεί να
συμμετέχει στη συζήτηση επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης χωρίς όμως να έχει
δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων αυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των
παρισταμένων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει μόνον επί των
θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά, ο
Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας, ή ο Σύμβουλος με την χρονικά μεγαλύτερη
προϋπηρεσία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
Άρθρο 18ο
Ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται με λεπτομερή και
αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη
απαρτία και πλειοψηφία, μόνο εξαιτίας βαρείας παράβασης των καθηκόντων τους
ή ανικανότητας αυτών για τακτική διαχείριση των υποθέσεων του Σωματείου. Η
σχετική πρόταση μομφής γίνεται δεκτή προς συζήτηση, εφ’ όσον υποστηρίζεται
αποδεδειγμένα από τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των τακτικών μελών που
έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που
λαμβάνονται σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρέστησαν ή για ζητήματα επί
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των οποίων ρητώς διαφώνησαν και η διαφωνία αυτή βεβαιούται από τα Πρακτικά
του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 19ο
Συγκρότηση και σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα τακτικά μέλη που έχουν πλήρη
δικαιώματα καθώς και το δικαίωμα ψήφου και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές
τους υποχρεώσεις κατά τα ανωτέρω άρθρα. Τα επίτιμα και συνδεδεμένα μέλη,
μολονότι έχουν περιορισμένα δικαιώματα και δη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου,
δικαιούνται να προσκαλούνται στην Γενική Συνέλευση, να παρίστανται σε αυτήν, να
λαμβάνουν το λόγο και να αναπτύσσουν τις απόψεις τους με όρους ίσους με αυτούς
που απολαμβάνουν για τα θέματα αυτά τα τακτικά μέλη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και καθορίζει τα
θέματα της Ημερησίας Διάταξης αυτής.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά το χρόνο μέσα στο
πρώτο δίμηνο του έτους για να συζητήσει:
➢ την έγκριση των Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου,
➢ την έγκριση του Ετήσιου Προϋπολογισμού και Απολογισμού,
➢ την έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής,
➢ όποιο άλλο θέμα ορίζει η Ημερήσια Διάταξη.
Έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/3 των μελών του
Σωματείου με την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό.
Με έγγραφη αίτηση του 1/3 των μελών του Σωματείου που γνωστοποιείται
στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται
να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση
της ως άνω αίτησης προκειμένου αυτή να συνεδριάσει εντός τριάντα (30) ημερών
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από τη γνωστοποίηση της ως άνω αίτησης και να συμπεριλάβει στην Ημερήσια
Διάταξη αυτής τα θέματα που τα εν λόγω μέλη προτείνουν.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου να
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, οι αιτούντες μπορούν να ζητήσουν δια της
δικαστικής οδού την εξουσιοδότηση σύγκλησης αυτής.
Άρθρο 20ο
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών, τακτικές και έκτακτες, συγκαλούνται
κατόπιν έγγραφης

πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία

σημειώνονται ρητώς ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνέλευσης, τα θέματα της
Ημερησίας Διάταξης, ο απαιτούμενος αριθμός παρόντων μελών προς συγκρότηση
νόμιμης απαρτίας ως και εάν η συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση είναι η αρχική ή η
επαναληπτική.
Οι εν λόγω προσκλήσεις κοινοποιούνται προς τα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον
ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Προκειμένου για Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις σε κατεπείγουσα περίπτωση,
η ως άνω κοινοποίηση ενεργείται έγκυρα έως και πριν 24 ώρες.
Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελευσης απαγορεύεται

η

προσθήκη στην πρόσκληση νέων προς συζήτηση θεμάτων.
Άρθρο 21ο
Λήψη αποφάσεων
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη
πλειοφηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις εξαιρέσεις αυξημένης απαρτίας
και πλειοψηφίας που αναγράφονται στο παρόν.
Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, εφ’ όσον είναι παρόντα
ή αντιπροσωπεύονται τα μισά τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε
περίπτωση που δεν

επιτευχθεί κατά τη

Γενική Συνέλευση, συγκαλείται

επαναληπτική με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης μετά την παρέλευση τριών (3)
έως δέκα (10) ημερών το αργότερο από την αρχική.
Κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφ’ όσον
παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον των τακτικών μελών των εχόντων δικαίωμα ψήφου.
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Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία και σε αυτή την Γενική Συνέλευση, αυτή
συγκαλείται εκ νέου και απαιτείται να είναι παρόν σε αυτήν το 1/5 τουλάχιστον των
τακτικών μελών των εχόντων δικαίωμα ψήφου. Η απαρτία όμως σε αυτή την
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του αριθμού των 12 τακτικών μελών των
εχόντων δικαίωμα ψήφου εφ’ όσον το Σωματείο έχει λιγότερα από 100 και
περισσότερα από 60 μέλη. Εάν και αυτή την φορά δεν επιτευχθεί απαρτία, δεν
μπορεί να συγκληθεί εκ νέου Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα παρά μόνο μετά
την παρέλευση ενός (1) μήνα, οπόταν και θεωρείται ως η αρχική Γενική Συνέλευση
αναφορικά με την απαιτούμενη απαρτία.
Άρθρο 22ο
Με την έναρξη της Συνέλευσης και αφού διαπιστωθεί από τον Πρόεδρο ότι
υφίσταται η νόμιμη απαρτία, διενεργείται με φανερή ψηφοφορία η εκλογή του
Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα αυτής. Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και κηρύσσει την έναρξη των εργασιών
της, διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει τον λόγο ελεύθερα σε κάθε μέλος που το ζητάει,
τον αφαιρεί όταν κάποιο μέλος παρεκτρέπεται, θέτει τα ζητήματα για ψηφοφορία
και γενικώς μεριμνά για την κανονική και ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων,
υπογράφοντας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα οικεία πρακτικά της Γενικής
Συνέλευσης.
Προκειμένου για αρχαιρεσίες ο εκλεγείς Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
μεριμνά για την συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής και την παροχή σε αυτήν
όλων των αναγκαίων μέσων και στοιχείων για την κανονική και απρόσκοπτη
διεξαγωγή της εκλογής.
Άρθρο 23ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου,
δυνάμενη να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις του Σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον
της για συζήτηση.
Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να
επανασυζητηθούν.
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Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής:
α. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων απολογισμού του παρελθόντος
έτους και του προϋπολογισμού του επομένου έτους.
β. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου έπειτα από τον
απολογισμό του έργου του παρελθόντος έτους.
γ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε. Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
στ. Εποπτεία και έλεγχο της διοικήσεως του Σωματείου και των αποφάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου.
ζ. Παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής
για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
η. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.
θ. Απόφαση για προσχώρηση ή συμμετοχή του Σωματείου σε άλλες
ημεδαπές ή αλλοδαπές ενώσεις με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν του
Σωματείου.
ι. Τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.
ια. Έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
ιβ. Αναστολή των εργασιών του Σωματείου.
ιγ. Μεταβολή της νομικής μορφής, διάλυση του Σωματείου ή παράταση της
διάρκειάς του.
ιδ. Κάθε άλλο θέμα για το οποίο αναφέρεται σε άλλα άρθρα του παρόντος
Καταστατικού ότι αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με τους όρους που
προβλέπονται στο οικείο άρθρο.
Στις περιπτώσεις με στοιχεία η, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ, καθώς και όπου στο παρόν
ειδικά ορίζεται, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των
μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.
Σε περίπτωση που η απαρτία των 2/3 δεν συγκεντρώνεται, η Γενική
Συνέλευση δεν πραγματοποιείται και συγκαλείται έγκυρα εφόσον παρίστανται τα
μισά τουλάχιστον τακτικά μέλη. Σε περίπτωση που δεν συντελείται ούτε αυτή η
απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίσταται το 1/3 των
τακτικών μελών του Σωματείου.
Άρθρο 24ο
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Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών,
με φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως. Στις
περιπτώσεις όπου απαιτείται απαρτία 2/3 για την λήψη αποφάσεων, η Γενική
Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις με πλειοψηφία 3/4 των παρισταμένων μελών.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες,
σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση
λογοδοσίας, σε προσωπικά θέματα ή για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται σχετικά
στο παρόν, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, όπου αυτή προβλέπεται,
παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 25ο
Για την λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Καταστατικού απαιτείται η
παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Γενικής Συνέλευσης και πλειοψηφία
των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά
Βιβλία του Πρωτοδικείου.
Για την λήψη απόφασης περί διάλυσης του Καταστατικού απαιτείται η
παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Γενικής Συνέλευσης και πλειοψηφία
των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να λυθεί το Σωματείο για παράβαση
του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

Άρθρο 26ο
Σε περίπτωση που αποφασισθεί η λύση του Σωματείου, την απόφαση λύσης
ακολουθεί η εκκαθάρισή του, δηλαδή η εκποίηση της περιουσίας του, η
ικανοποίηση τυχόν δανειστών και η απόδοση του υπόλοιπου κατά την κρίση της
Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.
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Σε καμμία περίπτωση δεν αποδίδεται τυχόν υπόλοιπο στα μέλη του
Σωματείου, δεδομένου του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αυτού.
Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στον διορισμό των εκκαθαριστών. Ως
εκκαθαριστές διορίζονται ο Ταμίας ή ο αναπληρωτής αυτού και άλλοι δύο που
εκλέγονται από τα παρόντα τακτικά μέλη στην εν λόγω Γενική Συνέλευση, τα
οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το
Σωματείο και έχουν δικαίωμα ψήφου.
Οι εκκαθαριστές προβαίνουν κατ’ αρχάς στην εξόφληση των χρεών του
Σωματείου, ρευστοποιώντας το τυχόν υπάρχον από κινητά ή ακίνητα ενεργητικό
της περιουσίας του, το δε εναπομείναν καθαρό κεφάλαιο διατίθεται σύμφωνα με
την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27ο
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε έτους εκλέγεται διμελής Ελεγκτική
Επιτροπή από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου τακτικά μέλη, η οποία κατά την διάρκεια
του έτους στην αρχή του οποίου εκλέχθηκε προβαίνει σε έλεγχο της οικονομικής
διαχείρισης του Σωματείου που ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλει
αναφορικά με αυτόν λεπτομερή έκθεση στην τακτική Γενική Συνέλευση που
λαμβάνει χώρα μετά την λήξη του διαχειριστικού έτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στην ως άνω Ελεγκτική
Επιτροπή κάθε διευκόλυνση για την ευχερή άσκηση των καθηκόντων της και ιδίως
να εμφανίζει σε αυτήν κάθε βιβλίο, απόδειξη ή άλλο έγγραφο τυχόν ζητηθεί. Η
Ελεγκτική Επιτροπή οφείλει παράλληλα να ασκεί έλεγχο με κάθε διακριτικότητα και
κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην παρακωλύονται οι εργασίες του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 28ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επί ζητημάτων που εκάστοτε ανακύπτουν
και ανάγονται στους σκοπούς του Σωματείου να διορίζει τακτικές ή έκτακτες
επιτροπές από δύο ή περισσότερα τακτικά μέλη του Σωματείου για την μελέτη και
παρακολούθηση των εν λόγω ζητημάτων.
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Άρθρο 29ο
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν
επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας
ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σωματείο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη
ανταλλάγματος.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία τριών
τετάρτων (3/4) των παρισταμένων μελών του μπορεί να συνάψει σύμβαση
εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το
ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται κατά την συζήτηση και για την λήψη
αποφάσεως επί του θέματος δεν λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του.
Άρθρο 30ο
Εσωτερικοί Κανονισμοί
Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να
ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
Οι Κανονισμοί αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 31ο
Βιβλία του Σωματείου
Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι:
- Υποχρεωτικά:
α. Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία
των μελών που αφορούν το Σωματείο.
β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών.
- Προαιρετικά:
α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.
Άρθρο 32ο
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Το παρόν Καταστατικό, του οποίου οι διατάξεις συμπληρώνονται από τις
ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της νομοθεσίας περί Σωματείων,
αναγνώσθηκε άρθρο κατ’ άρθρο, ψηφίσθηκε στο σύνολό του και εγκρίθηκε υπό
την αρχική του μορφή κατά την συνεδρίαση των μελών και ιδρυτών του Σωματείου
την 6η Φεβρουαρίου 1964, εν συνεχεία:
•

τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου της 26ης
Φεβρουαρίου 1971,

•

τροποποιήθηκε με

απόφαση

των

παρισταμένων

μελών της

Γενικής

μελών της

Γενικής

Συνέλευσης της 19ης Φεβρουαρίου 2001, αλλαγή έδρας
•

τροποποιήθηκε με

απόφαση

των

παρισταμένων

Συνέλευσης της 9ης Φεβρουαρίου 2005, προκειμένου να αναπροσαρμοσθεί
βάσει των σύγχρονων αναγκών του κλάδου
•

τροποποιήθηκε με

απόφαση

των

παρισταμένων

μελών της

Γενικής

μελών της

Γενικής

Συνέλευσης της 1ης Ιουνίου 2012, αλλαγή έδρας
•

τροποποιήθηκε με

απόφαση

των

παρισταμένων

Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2021, αλλαγή έδρας
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα εγκρίνεται
σήμερα από τα τακτικά μέλη στην Αθήνα και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Αθήνα, 01/07/2021
α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΛΟΥΣ

1. ADELCO A.E.
2. AMWAY HELLAS EΠΕ
3. APIVITA AEBE
4. AVON COSMETICS GREECE ΕΠΕ
5. BOLTON HELLAS A.E.B.E.
6. COLGATE PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε
7. COSMETIA ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΒΕΕ
8. ENTARCO ABEE
9. FARCOM A.E
10. FARMECO A.E.
11. FLAX ΕΠΕ
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12. FRESH FORMULA Α.Ε.
13. FROIMED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
14. HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
15. L´OREAL HELLAS A.E.
16. LA VIE EN ROSE ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Ε.
17. LABORATOIRE NATIVE HELLAS MAE
18. LAVIPHARM HELLAS A.E.
19. MACROVITA A.Ε.
20. NATURA PHARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
21. ORIFLAME HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
22. PIERRE FABRE HELLAS A.E.
23. TARGET PHARMA ΜΕΠΕ
24. ΑΡΡΙΑΝI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
25. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
26. Γ. ΠΑΧΩΠΟΣ Α.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
27. ΖΥΛΙΕΤ ΑΡΜΑΝΤ A.E.
28. ΚΟΡΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
29. ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.
30. ΜΠΟΥΤΣΗ Ι. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ PROFESSIONAL BEAUTY SERVICES
31. ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
32. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
33. ΤΕΟΡΟΣ ΑΕΒΕ
34. ΤΣΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "COSMETIC"
35. ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ

