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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
 

Άρθρο 1 
ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ 

 
 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ “, με έδρα την Καβάλα, η οποία σε 
πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως “ASSOCIATION 
OF MARBLE ENTERPRISES IN MACEDONIA-THRACE ” 
 

Άρθρο 2 
ΣΚΟΠΟΙ 

 
 Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι : 
 1. Η μελέτη, προστασία των ηθικών, οικονομικών και 
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου και η 
ανάπτυξη αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των μελών. 
 2. Η συμβολή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και η 
διευκόλυνση των διαδικασιών εγκαταστάσεως και λειτουργίας στον 
τομέα της εξόρυξης, επεξεργασίας, μαρμαρογλυφίας, εμπορίας και 
τοποθέτησης μαρμάρου καθώς και η δημιουργία ευνοϊκότερων 
συνθηκών ανταγωνισμού των ελληνικών μαρμάρων στην ελληνική και 
διεθνή αγορά. 
 3. Η ανύψωση της παραγωγικότητας του κλάδου και η από 
κοινού διενέργεια ερευνών για εφαρμογή μεθόδων για την βελτίωση 
των τύπων και της ποιότητας των προϊόντων και η καθιέρωση ειδικού 
σήματος, του οποίου την χρήση θα δικαιούνται τα μέλη. 
 4. Η ανάληψη προσπάθειας για την διευκόλυνση με κατάλληλες 
ενέργειες της διάθεσης και διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων 
βιοτεχνίας και βιομηχανίας  μαρμάρου στην ελληνική και διεθνή αγορά, 
όπως η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, δημοσιεύσεις,  δημόσιες 
σχέσεις . 
 5. Η εκτίμηση των συνθηκών αγοράς, προώθησης και προβολής 
του ελληνικού  μαρμάρου στην Ευρωπαική Ένωση, η έρευνα και μελέτη 
των αναφυέντων προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων για την 
αντιμετώπισή τους. 
 6. Η μέσα στην Ελλάδα και εξωτερικό εκπροσώπηση του 
Συνδέσμου για την προβολή των θέσεων των μελών του και η 
συμμετοχή σε επιδιώκουσες, παρεμφερείς σκοπούς, διεθνείς ενώσεις 
του κλάδου.  
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 7. Η ανάληψη εμπειρογνωμοσύνης από μέλη του Συνδέσμου για 
θέματα που σχετίζονται με την εξόρυξη, επεξεργασία, εμπορία και 
τοποθέτηση όταν ζητηθεί από τρίτους. 

8.  Η ανάληψη διαιτησιών σε διαφορές μελών του Συνδέσμου με 
επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού ή η υπόδειξη διαιτητών ή 
επιδιαιτητών σε παρόμοιες διαφορές. 
 9. Η συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, 
συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις γενικά, που έχουν σχέση με 
τους επιδιωκόμενους από τον Σύνδεσμο σκοπούς. 
 10. Η παρακολούθηση της νομοθεσίας, Ελληνικής και Κοινοτικής, 
της σχετικής με την εξόρυξη, βιομηχανική  και βιοτεχνική επεξεργασία, 
την προστασία του περιβάλλοντος, την βελτίωση και καθορισμό των 
συνθηκών και όρων εργασίας και του διεθνούς εμπορίου, την 
μαρμαρογλυφία και την τοποθέτηση και γενικά η φροντίδα για συνεχή 
επικοινωνία του Συνδέσμου με τα αρμόδια Υπουργεία προς τον σκοπό 
προβολής και υποστήριξης των θέσεών του. 
 11. Η πληροφόρηση των μελών του για επενδυτικές δυνατότητες 
και  προγράμματα της Ευρωπαικής ΄Ενωσης και η συνεργασία με 
Εταιρίες Μελετών Αναπτύξεως και Επενδύσεων για την ένταξη του 
Συνδέσμου σε τέτοια  Κοινοτικά Προγράμματα. 
 12. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων εξειδίκευσης του 
προσωπικού, χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Εργασίας, τον 
Ο.Α.Ε.Δ. και κάθε άλλο Οργανισμό, Τράπεζα, Ίδρυμα και Υπηρεσία. 
 13. Η παροχή στα μέλη του τεχνικής υποστήριξης για επενδυτικά 
σχέδια και τεχνολογία, αναφορικά με την εξόρυξη, κοπή, κατεργασία, 
τοποθέτηση και εξαγωγές. 
 14. Η δημιουργία Μητρώου όλων των εμπλεκομένων στον κλάδο 
του μαρμάρου.   
 15. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβολή του για την ίδρυση από το 
Κράτος Σχολής Μαρμάρου, έδρας Μαρμάρου σε Ανώτατα ή Ανώτερα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης και η δημιουργία, όπου 
χρειάζεται, βιοτεχνικών ή βιομηχανικών πάρκων. 
 Σε κάθε περίπτωση οι σκοποί του Συνδέσμου είναι μη 
κερδοσκοπικοί.  
 

Άρθρο 3 
ΜΕΣΑ 

 
Τα κυριότερα μέσα, με τα οποία ο Σύνδεσμος επιδιώκει την 
πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών του είναι τα εξής: 
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 α) η ίδρυση, οργάνωση και διατήρηση γραφείων στην έδρα του 
Συνδέσμου, πλαισιωμένων με το κατάλληλο επιστημονικό και 
διοικητικό προσωπικό. 
 β) η οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και διαλέξεων γύρω από 
αντικείμενα συνδεόμενα άμεσα ή έμμεσα με τους ανωτέρω σκοπούς. 
  γ) η συμμετοχή  σε διεθνή συνέδρια και εκθέσεις, η παράσταση 
στις αρχές και κατάθεση σχετικών υπομνημάτων υποστηρικτικών των 
απόψεών του. 
 δ) η συστηματική μελέτη και παρακολούθηση της 
δραστηριότητας της βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εν γένει μεταποίησης, 
μαρμαρογλυφίας, τοποθέτησης, εμπορίας, εξαγωγών και κάθε 
συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βαλκανικές και Παρευξείνιες Χώρες και 
γενικότερα σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, με την συγκέντρωση 
στατιστικών, επιστημονικών πληροφοριακών και άλλων στοιχείων.  
 ε) η ενημέρωση των μελών του, δημόσιων υπηρεσιών και λοιπών 
ενδιαφερομένων με εγκυκλίους, έντυπα και δημοσιεύσεις 
ανακοινώσεων, πληροφοριών, στοιχείων και εκθέσεων στον ημερήσιο ή 
περιοδικό οικονομικό και πολιτικό τύπο της χώρας μας ή του 
εξωτερικού πάνω σε βιομηχανικά, βιοτεχνικά, κατασκευαστικά και 
οικονομικά θέματα του κλάδου και τους σκοπούς του Συνδέσμου. 
 στ)  η δημιουργία και η έκδοση οδηγού-καταλόγου μαρμάρων και 
λοιπών εντύπων, η φωτογράφιση των προϊόντων των επιχειρήσεων και 
απεικόνισή τους σε DVD και σε φίλμς. 
 ζ) η εκπόνηση οικονομικών, τεχνικών, στατιστικών και συναφών 
μελετών για την προώθηση και προβολή του ελληνικού μαρμάρου στην 
αγορά του εσωτερικού και εξωτερικου καθώς επίσης και η συμμετοχή 
του Συνδέσμου σε επιχορηγούμενα κοινοτικά προγράμματα. 
 η) η δημιουργία ταινιών με θέματα την παραγωγή, προβολή και 
προώθηση του ελληνικού μαρμάρου ως και των επιχειρήσεων του 
κλάδου. 
 θ)  η συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση και τους 
εκπροσώπους των κομμάτων στην Βουλή, με τα αρμόδια Όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών για την προαγωγή, ενίσχυση και 
ανάπτυξη της Ελληνικής βιομηχανίας, βιοτεχνίας, μαρμαρογλυφίας, 
τοποθέτησης, κατασκευών,  εμπορίας και εξαγωγών. 
 ι) Η συνεργασία με τις διάφορες παραγωγικές τάξεις και τις 
διάφορες επαγγελματικές οργανώσεις για την πραγμάτωση των πιο 
πάνω σκοπών. 
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 ια) Η εκπροσώπηση των μελών του Συνδέσμου κατά κλάδους ή 
μεμονωμένα για την σύναψη Συλλογικών Επιχειρησιακών Συμβάσεων 
Εργασίας σε όλη την νόμιμη διαδικασία με τις αντίστοιχες εργοδοτικές 
και εργατικές οργανώσεις από το πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων 
μέχρι την έκδοση αποφάσεως από τα αρμόδια Διαιτητικά Δικαστήρια 
και το Συμβούλιο της Επικρατείας. 
 ιβ) Η συμμετοχή του Συνδέσμου στις διάφορες οργανώσεις, 
όργανα, επιτροπές, συνέδρια και ενώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 
Βαλκανικών και Παρευξείνιων Χωρών, καθώς και κάθε άλλης διεθνούς 
οργάνωσης που έχει επιδιώξεις παρεμφερείς με τους σκοπούς του 
Συνδέσμου. 
 ιγ) Οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο, το οποίο επιλέγεται κατά 
περίπτωση από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για 
την πραγματοποίηση των σκοπών του. 
 

Άρθρο 4 
ΜΕΛΗ 

 
 Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε Τακτικά, Συνδεδεμένα 
και Επίτιμα. 
 1) Σαν Τακτικά μέλη του Συνδέσμου είναι, πλέον αυτών που 
νόμιμα εκπροσωπούμενα συνέστησαν αυτόν τον Σύνδεσμο, και   τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα υποκαταστήματα, οι 
αντιπροσωπείες και τα πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς 
και οι πάσης φύσεως Ενώσεις των παραπάνω προσώπων που είναι 
εγκατεστημένα στην Ελλάδα και ασκούν μία τουλάχιστον από τις 
κατωτέρω  δραστηριότητες. 
 
 -λατομία, 
 -βιομηχανική, βιοτεχνική, μαρμαρογλυφική και   καλλιτεχνική 
κατεργασία, 
 - εμπορία και τοποθέτηση μαρμάρου σε όλη την Ελλάδα και το 
Εξωτερικό. 
 -παραγωγή-εμπορία μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών 
απαραιτήτων στην λατομία, στη βιομηχανική, βιοτεχνική, 
μαρμαρογλυφική ή καλλιτεχνική κατεργασία ως επίσης και στην  
τοποθέτηση μαρμάρου. 
 -παροχή κάθε είδους υπηρεσιών στις επιχειρήσεις μαρμάρου του 
Συνδέσμου 
  -κάθε συναφή δραστηριότητα με τον κλάδο του μαρμάρου. 
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 Κάθε μέλος δηλώνει τη δραστηριότητα, ή τις δραστηριότητες με 
τις οποίες καταχωρείται στο Μητρώο του Συνδέσμου. 
 2) Σαν Συνδεδεμένα μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις αυτών, 
που είτε ασκούν μία από τις ως άνω δραστηριότητες, είτε 
παρακολουθούν και ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις και τα τεκταινόμενα 
στο χώρο του μαρμάρου και δραστηριοποιούνται εν γένει σε χώρους 
ενδιαφέροντος του Συνδέσμου. 
 Τα μέλη αυτά  απολαμβάνουν  την υποστήριξη του Συνδέσμου, 
συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, πλην όμως δεν συμμετέχουν 
στις διαδικασίες εκλογής και λήψης αποφάσεων.  
 Τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις αυτών 
αποτελούν τα τακτικά ή συνδεδεμένα μέλη του Συνδέσμου, εφόσον 
αποδέχονται να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, 
εκπροσωπούνται δε στον Σύνδεσμο με έναν εκπρόσωπό τους, φυσικό 
πρόσωπο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος. 
 γ) Σαν Επίτιμα μέλη εκλέγει, μετά από πρόταση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων  μελών του, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύνδεσμο ή στην οικονομία ή  
εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του 
δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν όμως δικαίωμα να 
συμμετέχουν στις συζητήσεις της Γ.Σ. 
 

Άρθρο 5 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

 
 1. Η εγγραφή των τακτικών μελών στον Σύνδεσμο γίνεται με 
αίτηση που υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
παρόντος καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων 
προσώπων. Αν την εγγραφή ζητούν  Ενώσεις (Σωματεία, Σύνδεσμοι, 
Συνεταιρισμοί), στην περίπτωση αυτή η αίτηση εγγραφής πρέπει να 
συνοδεύεται: α) από επικυρωμένο αντίγραφο αποφάσεως του 
συλλογικού οργάνου αυτών, με την οποία έχει αποφασισθεί να ζητηθεί 
η εγγραφή του νομικού προσώπου ως μέλους του Συνδέσμου και β) 
από επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της Ενώσεως. 
 2. Η εγγραφή των Συνδεδεμένων μελών γίνεται με την πιο πάνω 
διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον πληρούνται και οι 
προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού. 
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 Στην ίδια διαδικασία και υπό τις αυτές προϋποθέσεις 
εγγράφονται σαν Συνδεδεμένα μέλη του Συνδέσμου και οι ανωτέρω 
Ενώσεις.   
 3. Στην αίτηση εγγραφής των νομικών προσώπων ως μελών 
πρέπει να ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που θα εκπροσωπεί στο 
Σύνδεσμο το νομικό πρόσωπο που ζητά την εγγραφή ως τακτικού ή 
συνδεδεμένου μέλους αντιστοίχως. 
 Ο εκπρόσωπος αυτός μπορεί να αντικαθίσταται κατά τον ίδιο 
τρόπο και να γνωστοποιείται η αντικατάσταση του εγγράφως στον 
Σύνδεσμο. 
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εξετάζοντας την 
συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων αποφασίζει για την εγγραφή με 
φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
 

Άρθρο 6 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 

 
 

 1. Κάθε μέλος που η δραστηριότητά του είναι ενάντια στους 
σκοπούς του Συνδέσμου ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων 
των οργάνων διοίκησης του, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία του γνωστοποιείται. Το υπό διαγραφήν μέλος 
δύναται να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται 
οριστικά. 
 2. Κάθε μέλος δικαιούται να ζητήσει την διαγραφή του από τον 
Σύνδεσμο, η οποία αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με 
απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Για 
να γίνει δεκτή η αποχώρηση ενός μέλους πρέπει οπωσδήποτε να έχουν 
καταβληθεί οι συνδρομές του τουλάχιστον του εξαμήνου μέσα στην 
διάρκεια του οποίου υποβάλλεται η αίτηση διαγραφής. Μέλος που 
διαγράφηκε με αίτησή του μπορεί να εγγραφεί και πάλι σαν μέλος με 
νέα αίτησή του κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού. Για να 
επανεγγραφεί ένα μέλος που διαγράφηκε θα πρέπει να εξοφλήσει 
προηγουμένως τις τυχόν οφειλόμενες παλιές συνδρομές του και να 
έχουν εκλείψει οι λόγοι της διαγραφής του. 
  3. Παύει αυτοδικαίως να  είναι τακτικό μέλος του Συνδέσμου το 
φυσικό πρόσωπο από την οριστική του συνταξιοδότηση από φορέα 
κύριας ασφαλίσεως, μπορεί όμως να παραμείνει συνδεδεμένο μέλος. 
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Άρθρο 7 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 
 1. Τα μέλη του Συνδέσμου, τακτικά και συνδεδεμένα, 
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού 
αυτού, να εκπληρώνουν τις κάθε μορφής υποχρεώσεις τους προς τον 
Σύνδεσμο και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την 
πραγματοποίηση των σκοπών του. 
 2. Μέλος που καθυστερεί τις συνδρομές του έξι τουλάχιστον 
ημερολογιακών μηνών μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως όμως και ανεξάρτητα από την 
διαγραφή αυτή, το τακτικό μέλος που δεν έχει εξοφλήσει τις συνδρομές 
του, του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, στερείται της χορήγησης 
του ειδικού σήματος των μελών και του δικαιώματος να εκλέγει και να 
εκλέγεται κατά τις τακτικές ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις, που 
συνέρχονται μέχρι τέλους Ιανουαρίου κάθε χρόνου, μέχρι της 
εξοφλήσεως των παραπάνω οικονομικών του υποχρεώσεων.  
 3. Στον Σύνδεσμο τηρείται βιβλίο με τον τίτλο “Μητρώο των 
Μελών” που είναι αριθμημένο κατά φύλλο, στο οποίο καταχωρούνται 
σε ξεχωριστούς πίνακες που θα προβλεφθούν για κάθε κατηγορία των 
μελών, κατά περίπτωση α) τα τακτικά, β) τα συνδεδεμένα και γ) τα 
επίτιμα μέλη. 
 Η κάθε καταχώρηση περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό, το 
ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του μέλους, τον χρόνο ιδρύσεως της 
επιχειρήσεως της εταιρίας ή της Ένωσης, την ιθαγένεια αυτών και την 
απόφαση εγγραφής καθώς και της διαγραφής για όσους διαγράφονται. 
Τηρείται επίσης αναλυτικό μηνιαίο φύλλο συναλλαγών και καρτέλες 
των μελών που καταδείχνουν την όλη κίνηση των λογαριασμών του  
κάθε μέλους. 
 Τα μέλη ύστερα από έγγραφη αίτησή τους έχουν δικαίωμα να 
λαμβάνουν γνώση του μητρώου αυτού. 
 

Άρθρο 8 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

 
 1. Τα μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα να ζητούν την ηθική 
υποστήριξη του Συνδέσμου για κάθε ζήτημα που αφορά την επιχείρησή 
τους ή τον κλάδο του μαρμάρου. 
 2. Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα να 
μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου, να εκλέγουν και να 
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εκλέγονται με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των διατάξεων 
του παρόντος Καταστατικού. 
 3. Τα τακτικά μέλη φυσικά πρόσωπα και οι αντιπρόσωποι 
νομικών προσώπων μπορούν να εκλέγονται σαν μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου  14 και 
έχουν ορισθεί σαν αντιπρόσωποι των νομικών προσώπων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος. 
 4. Τα συνδεδεμένα και τα επίτιμα μέλη παρίστανται στις Γενικές 
Συνελεύσεις του Συνδέσμου, μετέχουν των συζητήσεων, εκφέρουν την 
γνώμη τους, δεν συμμετέχουν όμως στις διαδικασίες εκλογής και λήψης 
αποφάσεων. 

 
Άρθρο 9 
ΠΟΡΟΙ 

 
 Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται: 
 α) από τις τακτικές συνδρομές των τακτικών και συνδεδεμένων 
μελών του. 
 β) από τις έκτακτες εισφορές αυτών. 
 γ) από δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων προς τον 
Σύνδεσμο, κληρονομιές και κληροδοσίες. 
 δ) από κάθε πρόσοδο των περιουσιακών στοιχείων του 
Συνδέσμου και  
 ε) από οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις Κρατικές, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Οργανισμών. 
 

Άρθρο 10 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

 
 Το ύψος, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής των συνδρομών των 
τακτικών και των συνδεδεμένων μελών ορίζονται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου με βάση κριτήρια που ορίζει και ανάλογα με τη 
δυναμικότητα της επιχείρησης μέλους και διαφοροποιούνται ανάλογα 
με την ιδιότητα των μελών ως τακτικών ή συνδεδεμένων. 
 

Άρθρο 11 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

 
 Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου 
και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. 
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΄Αρθρο 12 

ΔΩΡΕΕΣ 
 
 Ανακηρύσσονται Δωρητές του Συνδέσμου με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των μελών, όσοι προσφέρουν χορήγημα 
τουλάχιστον τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) και Ευεργέτες, όσοι 
προσφέρουν χορήγημα αξίας ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων 
ευρώ (10.000€). 
 

Άρθρο 13 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 
 1. Για να αποκτήσει ο Σύνδεσμος από επαχθή αιτία ακίνητα ή 
κινητά αξίας μεγαλύτερης του 30% του ετήσιου προϋπολογισμού  του  
αμέσως προηγούμενου διαχειριστικού έτους απαιτείται πάντοτε 
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. 
 2. Η εκμετάλλευση  της περιουσίας του Συνδέσμου δεν μπορεί να 
συνεπάγεται την ανάμειξη αυτού σε κερδοσκοπική επιχείρηση. 
 3. Μπορεί ο Σύνδεσμος, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει και γενικά να συμμετέχει σε αστικές 
και άλλες εταιρίες που δεν έχουν κερδοσκοπικό σκοπό. 
 4. Απαγορεύεται η λήψη προμήθειας από τον Σύνδεσμο κατά την 
διενέργεια των πράξεων εκμεταλλεύσεως της περιουσίας του. 
 5. Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές μόνο μετά 
από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία παρέχεται με 
απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία του ημίσεως τουλάχιστον 
των μελών του Συνδέσμου. 
 6. Κληρονομιές καταλειπόμενες στον Σύνδεσμο γίνονται δεκτές 
πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής. 
 7. Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Συνδέσμου και 
για ορισμένο σκοπό αποτελούν ιδιαίτερο κονδύλιο μέσα στον 
προϋπολογισμό του, οι πρόσοδοι δε που προέρχονται από την 
διαχείριση αυτού διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους που όρισε 
ο διαθέτης ή δωρητής. 
 8. Οι δωρεές προς τον Σύνδεσμο για να γίνουν δεκτές πρέπει, 
εκτός των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται με το παρόν 
Καταστατικό, να είναι και επώνυμες. 
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Άρθρο 14 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Τρόπος εκλογής 
 
 

 1. Ο Σύνδεσμος έχει Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 
επτά (7) μέλη, που εκλέγονται κάθε διετία από την Γενική Συνέλευση 
των τακτικών μελών του κατά τις διατάξεις των άρθρων   του παρόντος.
 2. Τα παραπάνω επτά (7) τακτικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συνδέσμου, εκλέγονται ανά διετία από την τακτική 
Γενική Συνελεύση των μελών του Συνδέσμου με ενιαίο ψηφοδέλτιο με 
σταυρούς από έναν μέχρι επτά και με τις προϋποθέσεις και τη 
διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 8 παρ.3, των άρθρων 25 και του 
άρθρου 14 παρ. 3-9  του παρόντος. 
 3. Σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικό μπορεί να 
εκλεγεί μόνο όποιος κατέχει μία από τις κατωτέρω θέσεις στην 
εκπροσωπούμενη από αυτόν επιχείρηση και είναι νόμιμα προς τούτο 
εξουσιοδοτημένος. 
 α) Να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης 
Εταιρίας. 
 β) Να είναι εταίρος σε προσωπική εταιρία. 
 γ) Να έχει στο όνομά του ατομική επιχείρηση. 
 δ)Να είναι διαχειριστής σε Ε.Π.Ε. ή Πρόεδρος ή Διευθυντής 
Συνεταιρισμού. 
 ε) Να είναι Γενικός Διευθυντής επιχείρησης. 
          στ) Να είναι Διοικητικό Στέλεχος της επιχείρησης – μέλους. 
  ζ)Να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κλαδικής 
Ενώσεως Επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του 
παρόντος Καταστατικού. 
 5. Τέλος υποψήφιος για να είναι εκλέξιμος σαν μέλος στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, εκτός από την συνδρομή μιας 
τουλάχιστον από τις ανωτέρω προϋποθέσεις της παραγράφου 3, θα 
πρέπει να καλύπτει αθροιστικά και τις κατωτέρω προϋποθέσεις. 
 α) Να είναι το αντιπροσωπευόμενο από τον υποψήφιο μέλος του 
Συνδέσμου ταμειακά ενημερωμένο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του 
παρόντος Καταστατικού. 
 β) Να μην έχει στερηθεί  ο υποψήφιος από τα πολιτικά του 
δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 
 γ) Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα ο υποψήφιος για 
αδικήματα, τα οποία από τον νόμο συνεπάγονται αυτοδίκαια έκπτωση 
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από το αξίωμα του σαν συμβούλου σωματείου, εκτός αν έχει 
αποκατασταθεί. 
 δ) Να μην έπαυσε να εκπροσωπεί το μέλος του Συνδέσμου. 
 ε) Να μην έχει διαγραφεί από το Μητρώο των μελών του 
Συνδέσμου το μέλος που εκπροσωπεί. 
 στ) Να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ο ίδιος ή η 
αντιπροσωπευόμενη από αυτόν επιχείρηση-μέλος του Συνδέσμου, 
εκτός αν έχουν νόμιμα αποκατασταθεί. 
 6. Η υποψηφιότητα για την εκλογή σαν τακτικό μέλος στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, υποβάλλεται με έγγραφη αίτηση-
δήλωση του φυσικού ή του νομικού προσώπου στην περίπτωση που ο 
υποψήφιος είναι αντιπρόσωπος Εταιρίας,  μέλους του Συνδέσμου ή 
κλαδικής ενώσεως επιχειρήσεων που περιγράφονται στο άρθρο 4 του 
παρόντος Καταστατικού και είναι μέλος του Συνδέσμου. 
 Η αίτηση-δήλωση των υποψηφιοτήτων για τα τακτικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να υποβάλλεται στον Σύνδεσμο με 
εγγραφή τους στο Γενικό Πρωτόκολλο το βραδύτερο 3  πλήρεις ημέρες 
πριν από τη Γενική Συνέλευση, της ημέρας συγκλήσεως της Γενικής 
Συνελεύσεως μη υπολογιζόμενης στην προθεσμία αυτή. 
 7. Μαζί με τους πιο πάνω επτά τακτικούς συμβούλους εκλέγονται 
για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο αναπληρωματικά μέλη. 
 8. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή μεταξύ των 
συμψηφούντων γίνεται με κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Η 
κλήρωση γίνεται αμέσως μετά το πέρας της διαλογής των ψήφων. Κατά 
την κλήρωση καλούνται να παραστούν αν είναι παρόντες οι 
ισοψηφίσαντες. Η κλήρωση που έγινε καθώς και η πρόσκληση να 
παραστούν σε αυτήν οι ισοψηφούντες πρέπει να αναφέρονται στο 
πρακτικό διαλογής των ψήφων. 
  9. Αν για οποιοδήποτε λόγο απομένουν λιγότερα από επτά 
τακτικά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει εξαντληθεί  ο αριθμός 
των κατά τα ανωτέρω εκλεγομένων δύο αναπληρωματικών μελών-
συμβούλων, τα υπόλοιπα μέλη οφείλουν να συγκαλέσουν Γενική 
Συνέλευση των μελών για την διεξαγωγή μερικών αρχαιρεσιών προς 
συμπλήρωση των κενών θέσεων και την εκλογή   δύο ακόμα 
αναπληρωματικών συμβούλων. Αν όμως το Διοικητικό Συμβούλιο 
διανύει το τελευταίο έτος της θητείας του, τα υπάρχοντα δε μέλη 
συγκροτούν νόμιμη απαρτία, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει τη 
θητεία του μέχρι την λήξη της χωρίς να συγκαλείται Γενική Συνέλευση 
για την συμπλήρωση των κενών θέσεων των Συμβούλων του. 
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 Εάν εξάλλου απομένουν λιγότερα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου από όσα απαιτούνται για τη συγκρότηση απαρτίας, τότε τα 
υπόλοιπα μέλη υποχρεούνται να συγκαλέσουν αμέσως Γενική 
Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 
πρέπει να συνέλθει το αργότερο μέσα σε δύο μήνες. 
 Αν τελικά δεν απομένουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε 
νόμιμος αριθμός από τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, μπορεί να 
ζητήσει από το Δικαστήριο τον διορισμό προσωρινού Διοικητικού 
Συμβουλίου με μοναδική εντολή  την διενέργεια αρχαιρεσιών για την 
εκλογή νέων οργάνων διοικήσεως του Συνδέσμου. 
 10. Μέχρι την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε 
σώμα ο Σύνδεσμος διοικείται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο 
και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος. 
 Οι εξουσίες του Προέδρου της απερχόμενης διοικήσεως παύουν 
από της εκλογής του νέου Προέδρου  από τα μέλη του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 Οι εξουσίες του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου παύουν 
από της συγκροτήσεως του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

Άρθρο 15 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 

 
 Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου: 
 α) αυτός που στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση. 
 β) αυτός που καταδικάσθηκε αμετάκλητα για αδίκημα που από 
τον νόμο συνεπάγεται την αυτοδίκαια έκπτωση από το αξίωμα του 
συμβούλου του  σωματείου, εκτός αν τύχει αποκαταστάσεως. 
 γ) αυτός που καταδικάσθηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
για αδίκημα που συνεπιφέρει την εφ’ όρου της ζωής του έκπτωση από 
το αξίωμα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου  σωματείου. 
 δ) ο εκπρόσωπος μέλους του Συνδέσμου, ο οποίος μετά την 
εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, έπαυσε να 
εκπροσωπεί το μέλος του Συνδέσμου. 
 ε) εάν δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις συνδρομές του προς τον 
Σύνδεσμο ή αν δεν καταβάλει τις συνδρομές του το νομικό  πρόσωπο 
μέλος που αντιπροσωπεύει. 
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 στ) Ο Σύμβουλος που κηρύχθηκε ο ίδιος ή το αντιπροσωπευόμενο 
από αυτόν νομικό πρόσωπο- μέλος του Συνδέσμου σε κατάσταση 
πτωχεύσεως και δεν έχουν αποκατασταθεί. 
 Σε περίπτωση εκπτώσεως μέλους από το Δ.Σ, την θέση του 
καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών. 
 

Άρθρο 16 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. 

  
  1. Μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική 
Συνέλευση των μελών μέσα σε επτά (7) ημέρες από αυτήν 
συγκαλούνται από τον πλειονοψηφήσαντα σύμβουλο οι επιτυχόντες 
νέοι σύμβουλοι σε συνεδρίαση. Της συνεδριάσεως προεδρεύει ο 
πλειονοψηφήσας σύμβουλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά 
τη συνεδρίαση αυτή με μυστική ψηφοφορία και χωριστά για κάθε 
αξίωμα εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο  Γενικός Γραμματέας 
και ο Οικονομικός Επόπτης. Μετά την εκλογή του Προέδρου του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου, της συνεχιζόμενης συνεδριάσεως προεδρεύει 
αυτός.  
 2. Οι υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον 
Σύνδεσμο  παρέχονται χωρίς αμοιβή. 
 3. Η παραίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την 
ιδιότητά τους αυτή ή από το αξίωμα που τυχόν κατέχουν είναι 
ελεύθερη. Όταν κενούται για οποιοδήποτε λόγο θέση συμβούλου εκ 
των επτά (7) τακτικών μελών του Δ.Σ.  καλείται μέσα σε τριάντα ημέρες 
από την επομένη της κενώσεως της θέσεως για αναπληρωτής ο πρώτος 
κατά σειρά εκλεγμένος αναπληρωματικός σύμβουλος, στη συνέχεια ο 
δεύτερος και κατόπιν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 9 
του παρόντος Καταστατικού.   
 

Άρθρο 17 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ 

 
  

  Tο Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Σύνδεσμο. Χαράσσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την πραγματοποίηση των σκοπών του 
Συνδέσμου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος 
καταστατικού, στη διαμόρφωση της πολιτικής που πρέπει να 
ακολουθείται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και σε όσα άλλα 
ορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 
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 Διαχειρίζεται την περιουσία του, εκπονεί ισολογισμό και 
απολογισμό της διαχειρίσεώς του, τον οποίο δίνει προς έγκριση στη 
Γενική Συνέλευση, υποβάλει στη Συνέλευση για έγκριση τα θέματα της 
αρμοδιότητάς της και γενικά διευθύνει όλες τις υποθέσεις του, εκτός 
από αυτές που ανάγονται σε θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα 
της Συνελεύσεως. 
 Αποφασίζει τη συμμετοχή του Συνδέσμου σε ευρωπαϊκές και 
διεθνείς  οργανώσεις. 
  Αποφασίζει τη σύναψη και λύση συμβάσεων έμμισθης εντολής 
και οποιονδήποτε άλλων συμβάσεων με τρίτους, οργανώνει τις 
υπηρεσίες του Συνδέσμου. 
  Το Δ.Σ. μπορεί με ειδική εξουσιοδότηση να αναθέσει σε κάθε 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθυντή ή σε άλλο 
υπάλληλο, ή στον Νομικό Σύμβουλο του Συνδέσμου συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες ή εξουσίες. 
  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να καταρτίσει 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Συνδέσμου, ο οποίος θα 
δεσμεύει τα μέλη εφόσον δεν αντιτίθεται στις διατάξεις του παρόντος 
καταστατικού και του νόμου. Μπορεί το Δ.Σ. να τροποποιεί τον 
παραπάνω Κανονισμό, χωρίς και πάλι οι νέες διατάξεις να έρχονται σε 
αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου. 
Εκτός από τα Συμβούλια, τα οποία συγκροτούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να 
συγκροτεί και άλλες επιτροπές και συμβουλευτικές ομάδες του 
Συνδέσμου, να ορίζει τα καθήκοντά τους, να διαλύει τις επιτροπές 
αυτές ή συμβουλευτικές ομάδες και να διορίζει ή να ανακαλεί 
οποτεδήποτε κατά την ελεύθερη κρίση του το σύνολο ή μέρος μόνο των 
μελών τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παραπέμπει 
οποιοδήποτε θέμα σε επιτροπή ή Συμβουλευτική ομάδα του 
Συνδέσμου. Οι Συμβουλευτικές ομάδες μπορούν να συγκροτούν και 
ομάδες εργασίας, οι οποίες ορίζονται για να ερευνούν ή να εφαρμόζουν 
ειδικά θέματα, προγράμματα ή λειτουργίες.  

 
Άρθρο 18 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση 
τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
τουλάχιστον δέκα ημέρες προ της ημερομηνίας σύγκλησης του και 
βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε τουλάχιστον από τα μέλη 
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του, εκ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.  
Απαιτείται φυσική παρουσία τουλάχιστον πέντε μελών και επιτρέπεται 
η δια αντιπροσώπου μέλους του Δ.Σ. παράσταση των υπολοίπων. Ο 
Πρόεδρος διευθύνει τη συνεδρίαση, για δε τις συζητήσεις και 
αποφάσεις τηρούνται Πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο υπογράφεται 
από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τα παρευρισκόμενα μέλη. 
 2. Αντιπροσώπευση μέλους του Συμβουλίου από άλλο μέλος του 
επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότηση που 
καταχωρείται στα Πρακτικά. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα 
μόνο μέλος με τον περιορισμό ότι απαιτείται φυσική παρουσία πέντε 
τουλάχιστον μελών. Η αντιπροσώπευση μέλους του Συμβουλίου από 
άλλο μέλος αυτού, επιτρέπεται μόνο για δύο συνεχείς συνεδρίες. Η 
συστηματική απουσία μέλους του Δ.Σ. δεν είναι αποδεκτή και το μέλος 
εκπίπτει της ιδιότητας του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 3. Εάν δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο παρόν Καταστατικό ή 
στο νόμο, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και σε 
περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του 
προεδρεύοντος Αντιπροέδρου. 
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί  ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα των μελών του να ενεργούν για λογαριασμό του 
ορισμένη  ή κατηγορία πράξεων ή να εκτελούν και παρακολουθούν την 
εκτέλεση των αποφάσεών του. 
  

 
Αρθρο 19 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο δικαστικώς, εξωδίκως 
και σε όλες τις σχέσεις του με τις Δημόσιες Αρχές, τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και τους τρίτους γενικά, συγκαλεί τις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Γενικές Συνελεύσεις 
των μελών, διευθύνει τις συζητήσεις των οργάνων, υπογράφει  κάθε 
σχετικό έγγραφο, τα πρακτικά, ελέγχει το ταμείο, λογοδοτεί για το 
Διοικητικό Συμβούλιο και τα πεπραγμένα αυτού κατά τη διάρκεια της 
θητείας του και υποβάλλει στις Γενικές Συνελεύσεις για έγκριση τον 
οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό.  
 Στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών  προεδρεύει ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου και δεν εκλέγεται άλλος Πρόεδρος 
Συνελεύσεως, όταν πρόκειται για ενημερωτικές Συνελεύσεις, στις 
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οποίες δεν πρόκειται να επακολουθήσει ψηφοφορία, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 26  του παρόντος. 
 Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.  
 2. Στις περιπτώσεις που ο Πρόεδρος μετέχει σαν εκπρόσωπος του 
Συνδέσμου σε συμβούλια Οργανισμών, σε επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας ή σε άλλα όργανα διοικήσεως, στα οποία κατά νόμο ή με 
υπουργική απόφαση ή με διοικητική πράξη προβλέπεται η συμμετοχή 
του Προέδρου, είναι δυνατόν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
να τον αναπληρώνουν ο Αντιπρόεδρος ή τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή και έμμισθα πρόσωπα της υπηρεσίας του Συνδέσμου. 
 3. Με απόφαση ακόμα του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να 
ανατεθεί η υπογραφή ορισμένης κατηγορίας εγγράφων του Συνδέσμου 
σε οποιοδήποτε  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόσωπο της 
έμμισθης υπηρεσίας του Συνδέσμου.  
 

Άρθρο 20 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 1. Ο Γενικός Γραμματέας κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει 
τις υπηρεσίες του Συνδέσμου,  τηρεί το αρχείο του Συνδέσμου, τηρεί τα 
υποχρεωτικά και προαιρετικά βιβλία και υπογράφει μαζί με τον 
Πρόεδρο τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής 
Συνελεύσεως, τον Ισολογισμό και Απολογισμό. 
 2. Με προσωπική του ευθύνη τηρεί: α) το βιβλίο πρακτικών 
συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, β) το βιβλίο πρακτικών των 
Γενικών Συνελεύσεων των μελών και γ) το βιβλίο Μητρώου των μελών 
του Συνδέσμου. 
 3. Τον Γενικό Γραμματέα όταν κωλύεται αναπληρώνει ένα μέλος 
από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφασή του. 
 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατεθεί 
η υπογραφή ορισμένης κατηγορίας εγγράφων του Συνδέσμου σε 
πρόσωπα της έμμισθης υπηρεσίας του Συνδέσμου. 
 

Άρθρο 21 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ 

 
1. Ο Οικονομικός Επόπτης  διαχειρίζεται το ταμείο του Συνδέσμου. 
 2. Το ανώτατο χρηματικό ποσό που επιτρέπεται να διατηρείται 
στο ταμείο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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 3. Ο Οικονομικός Επόπτης είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα 
εισπραττόμενα, υποχρεούμενος να υποβάλλει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο στο τέλος κάθε  ημερολογιακού εξαμήνου έκθεση της 
οικονομικής καταστάσεως του Ταμείου και στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού έτους ετήσιο οικονομικό απολογισμό, ο οποίος 
υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη, μετά τη λήξη της ετήσιας 
χρήσεως, Γενική Τακτική Συνέλευση των μελών που συγκαλείται 
σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού, στο δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την λήξη της 
προηγούμενης χρήσης. 
 4. Ο Οικονομικός Επόπτης τηρεί με προσωπική του ευθύνη 
υποχρεωτικά, εκτός από τα διάφορα βοηθητικά βιβλία και τα κατωτέρω 
αριθμημένα βιβλία: α) το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, στο οποίο 
καταχωρούνται τακτικά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές και β) το 
βιβλίο περιουσίας του Συνδέσμου, στο, οποίο καταχωρείται όλη η 
κινητή και ακίνητη περιουσία του Συνδέσμου. 
 Του περιεχομένου των βιβλίων αυτών μπορούν να λαμβάνουν 
γνώση τα τακτικά  και συνδεδεμένα μέλη του Συνδέσμου. 
 5. Σε περίπτωση κωλύματος διαρκείας μεγαλυτέρου του ενός 
μηνός, μπορεί να αναπληρωθεί ο Οικονομικός Επόπτης με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του 
αναπληρούμενου. 
 Αν όμως το κώλυμα διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες, τότε 
αντικαθίσταται ο Οικονομικός Επόπτης από άλλο μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου με νέα εκλογή. 
 

Άρθρο  22 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 1. Για κάθε διετία που είναι ταυτόχρονη με την θητεία του 
Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των 
μελών, Διμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία καταρτίζεται σε σώμα 
μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή της με μυστική ψηφοφορία, 
εκλεγόμενου ενός Προέδρου και ενός Γραμματέως αυτής, 
συντασσομένου σχετικού πρακτικού στο ιδιαίτερο βιβλίο συνεδριάσεων 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
 2. Για την υποβολή υποψηφιοτήτων μελών για την Εξελεγκτική 
Επιτροπή, την ανακήρυξη αυτών, την εκλογή τους και την αναπλήρωση 
τους, ισχύουν όσα ορίζονται στο παρόν Καταστατικό για τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
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 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή διενεργεί οικονομικό έλεγχο του 
Συνδέσμου: α) οποτεδήποτε ύστερα από την λήψη νόμιμης αποφάσεως 
της, υποβάλλουσα την έκθεσή της στο Διοικητικό Συμβούλιο και την 
Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου και β) υποχρεωτικά στο 
τέλος κάθε οικονομικής χρήσεως υποβάλλουσα την έκθεσή της στην 
τακτική Γενική Συνέλευση των μελών με πρότασή της για την απαλλαγή 
ή όχι της Διοικήσεως του Συνδέσμου σε ότι αφορά την οικονομική της 
διαχείριση.  
 

Άρθρο 23 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 
 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου είναι το 
ανώτατο όργανο αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον 
Σύνδεσμο. 
 2. Η Συνέλευση συγκροτείται από τα μέλη του, τακτικά και 
συνδεδεμένα ή τους νομίμους αντιπροσώπους των μελών των νομικών 
προσώπων που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 
προς τον Σύνδεσμο μέχρι λήξεως του προηγουμένου της συγκλήσεως 
της Συνέλευσης, ημερολογιακού έτους για τις τακτικές Συνελεύσεις, ενώ 
για τις έκτακτες Συνελεύσεις για ταμειακή ενημέρωση και δικαίωμα 
συμμετοχής σε αυτές, απαιτείται η πληρωμή των συνδρομών μέχρι και 
του προηγούμενου ημερολογιακού μηνός από της συγκροτήσεως της 
Συνελεύσεως. Οι αντιπρόσωποι των μελών νομικών προσώπων 
διορίζονται με απλές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις του αρμόδιου οργάνου 
κάθε νομικού προσώπου προς τον Σύνδεσμο, που μπορούν να 
υποβάλλονται μέχρι την ώρα έναρξης των εργασιών κάθε Συνέλευσης. 
 3. Η Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου έχει την εποπτεία και 
τον έλεγχο των οργάνων της διοικήσεως και δικαιούται να παύει αυτά 
οποτεδήποτε. 
 4. Η Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου έχει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα: 
 α) να εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 
 β) να εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων της 
Διοικήσεως του Συνδέσμου, τον οικονομικό απολογισμό της 
προηγούμενης χρήσεως και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσεως, 
 γ) να ανακηρύσσει επίτιμα μέλη, όπως στο άρθρο 4 του παρόντος 
ορίζεται, 
 δ) να εγκρίνει την αγορά ακινήτων, 
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 ε) να αποδέχεται δωρεές υπό τρόπον και κληρονομιές, 
 στ) να αποφασίζει την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος 
Καταστατικού, 
 ζ) να αποφασίζει την εκούσια διάλυση του Συνδέσμου και να 
θέτει αυτό υπό εκκαθάριση, 
 η) να αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν προσδιορίζεται ειδικώς 
εδώ, που όμως από τη φύση του ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής 
Συνέλευσης. 
 5. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συνδέσμου διακρίνονται 
σε τακτικές και έκτακτες και συγκαλούνται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 Η τακτική Γενική Συνέλευση  συγκαλείται υποχρεωτικά στην 
Καβάλα μία φορά τον χρόνο και μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
Ιανουαρίου εκάστου έτους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25. 
 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε, όταν το 
Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει ή μετά από αίτηση των μελών του 
Συνδέσμου σύμφωνα με το άρθρο  28 του παρόντος και μπορεί να 
γίνεται οπουδήποτε στην περιφέρεια. 
 6. Η ημερήσια διάταξη των τακτικών και έκτακτων συνελεύσεων 
καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις έκτακτες όμως Γενικές 
Συνελεύσεις που συγκαλούνται με αίτηση των μελών του Συνδέσμου 
σύμφωνα με το άρθρο  28 του παρόντος, τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης ορίζονται από τα μέλη που ζητούν την σύγκληση με αίτησή 
τους και διαλαμβάνονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο με 
απόφασή του στην ημερήσια διάταξη. 
 Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει νόμιμα επί 
θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, πλην των 
οριζομένων στο άρθρο 27 παρ. 2 εδ.2. 
  

Άρθρο 24 
ΧΡΟΝΟΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

  
 1. Κάθε διετία στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών που 
συγκαλείται κατά το τέλος του μηνός Ιανουαρίου, όπως ορίζεται στην  
σχετική διάταξη του προηγουμένου άρθρου γίνονται και οι αρχαιρεσίες 
για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
 2. Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Σύνδεσμο 
τα επόμενα δύο χρόνια, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, 
η δε Εξελεγκτική Επιτροπή διενεργεί διαχειριστικό έλεγχο των αυτών 
δύο επομένων χρήσεων και στο τέλος κάθε ετήσιας χρήσεως συντάσσει 
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την έκθεση της, την οποία υποβάλλει για έγκριση στην αντίστοιχη 
Γενική Συνέλευση των μελών. 
 

Άρθρο 25 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΠΑΡΤΙΑ 
 
 1. Οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες συγκαλούνται μετά 
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 2. Η πρόσκληση τόσο των τακτικών όσο και των εκτάκτων 
Συνελεύσεων γίνεται σε εκτέλεση της αποφάσεως του Διοικητικού 
συμβουλίου από τον Πρόεδρο αυτού προ τουλάχιστον 20 ημερών με 
ατομικές προσκλήσεις. 
 3. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία αν 
παρίστανται μέλη ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των 
νομικών προσώπων μελών του, καλύπτοντα το 1/2 τουλάχιστον των 
τακτικών ταμειακά ενημερωμένων μελών του, απαγορευμένης της 
εκπροσωπήσεως δύο ή περισσοτέρων νομικών προσώπων μελών από 
το αυτό φυσικό πρόσωπο. 
 Για την διαπίστωση των κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης 
ταμειακά ενημερωμένων μελών αναρτάται στα γραφεία του Συνδέσμου 
σχετική κατάσταση με επιμέλεια του Οικονομικού Επόπτη και του 
Γενικού Γραμματέα. Πάντως είναι επιτρεπτή η εξόφληση των ταμειακών 
οφειλών προς τον Σύνδεσμο μέχρι την ώρα ενάρξεως των εργασιών 
κάθε Γενικής Συνέλευσης. 
 4. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη ημερομηνία 
συγκλήσεως της Συνελεύσεως, καλούνται τα μέλη να συνέλθουν εκ 
νέου μέσα σε οκτώ (8) το πολύ ημέρες. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται 
ότι βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται το 1/3 τουλάχιστον των 
τακτικών ενημερωμένων ταμειακά μελών.  
 5. Ειδικά για τις Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται α) για την 
τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, β) για την 
αποδοχή δωρεών υπό τρόπο, κληροδοτημάτων, κληρονομιών υπό 
τρόπο, γ) για την λήψη απόφασης διαλύσεως του Σωματείου, δ) για την 
ανακήρυξη “Προέδρων επί τιμή” και ε) για την ανακήρυξη επιτίμων 
μελών, απαιτείται πάντα η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των 
τακτικών μελών και  πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. 

 
Άρθρο 26 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 
 
 Με την έναρξη συνεδριάσεως κάθε Γενικής Συνέλευσης (τακτικής 
ή έκτακτης) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελώντας 
καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Συνελεύσεως προσλαμβάνει σαν 
προσωρινό γραμματέα ένα από τα παριστάμενα μέλη της και αφού 
βεβαιώσει προς την Συνέλευση την ύπαρξη απαρτίας, καλεί τα μέλη να 
εκλέξουν με ανάταση του χεριού α) τον οριστικό Πρόεδρο της 
Συνελεύσεως, β) τον Γραμματέα αυτής και γ) Τριμελή Εφορευτική 
Επιτροπή, εκτός αν πρόκειται για ενημερωτικές Συνελεύσεις των μελών, 
στις οποίες δεν πρόκειται να επακολουθήσει ψηφοφορία, οπότε των 
Συνελεύσεων αυτών προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τα πρακτικά τηρεί ο Γενικός Γραμματέας αυτού. 
 2. Μετά την εκλογή των ανωτέρω, αναλαμβάνουν τα καθήκοντά 
τους ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνελεύσεως. Ο Πρόεδρος, 
αφού κηρύξει την έναρξη των εργασιών της, εισέρχεται στην ημερήσια 
διάταξη διευθύνοντας αυτήν μέχρι το τέλος και μετά την διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας, κηρύσσει την λήξη των εργασιών της. 
 Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά τα οποία υπογράφει με τον 
Πρόεδρο και την Εφορευτική Επιτροπή. 
 3. Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει την διεξαγωγή κάθε 
μυστικής ψηφοφορίας, η οποία γίνεται σύμφωνα με τον ενυπόγραφο 
κατάλογο όσων προσήλθαν στη Συνέλευση μελών κάνει την διαλογή 
των ψήφων, συντάσσει το πρακτικό ψηφοφορίας, διενεργεί την 
κλήρωση σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των όσων ισοψήφησαν 
συμβούλων, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παρ.8 του παρόντος 
Καταστατικού και αποφασίζει πάνω σε κάθε θέμα που αναφύεται κατά 
την διενέργεια της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις της καταχωρούνται 
υποχρεωτικά στα πρακτικά ψηφοφορίας. 
 Το πρακτικό ψηφοφορίας με τους πίνακες διαλογής των ψήφων, 
τα ψηφοδέλτια και τον κατάλογο όσων ψήφισαν, αφού κλείσει η 
Εφορευτική Επιτροπή με σχετικές πράξεις της και αφού τις υπογράψουν 
τα μέλη της, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως τα 
παραδίδουν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Άρθρο 27 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
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 1. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων με εξαίρεση τα 
θέματα που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, λαμβάνονται με 
ονομαστική κλήση ή με ανάταση του χεριού, ουδέποτε δε δια βοής. 
 2. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται: α) στην 
εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) στην διαγραφή 
μέλους, γ) στην έγκριση λογοδοσίας και πεπραγμένων απερχόμενης 
διοίκησης του Συνδέσμου, οικονομικού απολογισμού, 
προϋπολογισμού, δ) στην τροποποίηση του Καταστατικού, ε) στην 
επιβολή στα μέλη έκτακτων εισφορών στ) στην διάλυση του Συνδέσμου 
και σε όποια άλλη περίπτωση αποφασίσει τούτο η Συνέλευση μετά από 
αίτηση του 1/3 των παρισταμένων μελών και μόνο εφόσον 
περιλαμβάνονται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης  λαμβάνονται με  
μυστική ψηφοφορία. 
 Για θέματα ήσσονος σημασίας είναι δυνατή λήψη αποφάσεως 
και εκτός ημερησίας διάταξης με ομόφωνη γνώμη και φανερή 
ψηφοφορία των παρισταμένων μελών εφόσον υπάρχει απαρτία. 
 3. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με 
πλειοψηφία του ημίσεως συν μία ψήφο, των παρόντων μελών. 
 4. Για την λήψη αποφάσεως μεταβολής του σκοπού του 
Συνδέσμου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών του Συνδέσμου. 
  

 
Άρθρο 28 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 
ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 
 Δικαιούται το 1/10 των  ταμειακά ενημερωμένων μελών να 
ζητήσει με αίτηση που υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, την 
σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως των μελών προσδιορίζοντας 
ταυτόχρονα και επακριβώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να 
συνεδριάσει το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες και υποχρεούται να 
ορίσει την ημερομηνία συγκλήσεως της ζητούμενης Συνελεύσεως των 
μελών το  αργότερο σε άλλες είκοσι ημέρες, τηρούμενων κατά τα λοιπά 
των γενικών διατάξεων του παρόντος σε ότι αφορά την διαδικασία 
συγκλήσεως της Συνελεύσεως. 
 Στην περίπτωση αυτή ταμειακώς ενημερωμένα θεωρούνται τα 
μέλη που κατέβαλαν τις συνδρομές τους μέχρι και τον προηγούμενο 
ημερολογιακό μήνα από την ημερομηνία πραγματοποιήσεως της 
Συνελεύσεως. 
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 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τις διατάξεις του 
άρθρου  25 του παρόντος. 
 

Άρθρο 29 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

 1. Πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται η ασυμβίβαστη προς την 
ιδιότητα του μέλους γενικά συμπεριφορά, η οποία είναι αντίθετη προς 
τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Συνδέσμου καθώς και κάθε πράξη 
ή παράλειψη του μέλους, με την οποία παραβιάζονται οι διατάξεις του 
παρόντος Καταστατικού ή η περί σωματείων νομοθεσία. 
 2. Για τα ανωτέρω πειθαρχικά παραπτώματα επιβάλλονται στα 
μέλη που υποπίπτουν σε αυτά, οι κατωτέρω πειθαρχικές ποινές 
ανάλογα με την βαρύτητα της πράξεως ή παραλείψεως: α) η έγγραφη 
παρατήρηση, β) η πρόσκαιρη μέχρι τριών μηνών αναστολή του 
δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως και γ) η διαγραφή του μέλους 
από τον Σύνδεσμο. 
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την άσκηση 
πειθαρχικής διώξεως και επιβολής πειθαρχικής ποινής. Τούτο 
αποφασίζει σε ειδική συνεδρίαση στην οποία συνεδριάζει μόνο σαν 
Πειθαρχικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή για την ύπαρξη απαρτίας 
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των 3/4 των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Κατά την συνεδρίαση καλείται υποχρεωτικά για ακρόαση 
και το μέλος σε βάρος του οποίου ασκείται η πειθαρχική δίωξη για να 
αναπτύξει εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις του πάνω στην εναντίον 
του κατηγορία. 
 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρισταμένων μελών του. 
 Στην συνεδρίαση παρίστανται μόνο τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, χρέη δε Γραμματέως εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του 
Συνδέσμου. 
 Η απόφαση λαμβάνεται μετά την αποχώρηση από την αίθουσα 
του μέλους που ευρίσκεται υπό κατηγορία με μυστική ψηφοφορία. 
 4. Κατά τη καταδικαστικής αποφάσεως επιτρέπεται η άσκηση 
εφέσεως από μέρους του καταδικασθέντος μέλους ενώπιον της Γενικής 
Συνελεύσεως των μελών μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από της 
κοινοποιήσεως προς αυτόν της αποφάσεως. Αρμόδια για την εκδίκαση 
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της εφέσεως είναι η πρώτη τακτική γενική Συνέλευση των μελών που 
συγκαλείται μετά την επιβολή της ποινής από το Πειθαρχικό Συμβούλιο. 
 Η άσκηση εφέσεως αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής. 
 Η Γενική Συνέλευση, αφού ακούσει α) την απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, β) την έφεση του καταδικασθέντος μέλους και 
γ) την αυτοπρόσωπη από τον ίδιο ανάπτυξη των απόψεών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών με μυστική 
ψηφοφορία. 
 5. Στην περίπτωση επικυρώσεως από μέρους τη Γενικής 
Συνελεύσεως της απόφασης με την οποία διαγράφεται από τον 
Σύνδεσμο το μέλος που καταδικάσθηκε, δικαιούται τούτο να προσφύγει 
στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε δύο μήνες από την 
κοινοποίηση προς αυτόν της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. 
 

Άρθρο 30 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 
 Ο Σύνδεσμος έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία κυκλικά γράφει 
την επωνυμία του “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ”, στο κέντρο έχει την απεικόνιση των ελληνικών 
κιόνων, δωρικού, ιωνικού και κορινθιακού ρυθμού. Στην δε Αγγλική 
σφραγίδα θα αναγράφεται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην 
Αγγλική γλώσσα “ASSOCIATION OF MARBLE ENTERPRISES IN 
MACEDONIA-THRACE”. 
 

Άρθρο 31 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 

 
 1. Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τον 
νόμο σε συνδυασμό με τις διατάξεις του παρόντος. 
 2. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συνδέσμου που επέρχεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του Αστικού Κώδικα, η 
περιουσία του Συνδέσμου περιέρχεται με απόφαση του Πρωτοδικείου 
Καβάλας σε κοινωφελή ιδρύματα των Δήμων Δράμας-Καβάλας-Θάσου. 
Τα δε αρχεία του Συνδέσμου περιέρχονται στα αρχεία του κράτους στο 
υποκατάστημα της Καβάλας. 
   
 

Άρθρο 32 
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 Το Καταστατικό αυτό εγκρίθηκε για πρώτη φορά με την υπ.αρ. 
150/1972 απόφαση του Πρωτοδικείου Καβάλας, τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αρ. 23/1982, 67/1984, 3507/155/178/1989   και 149/1999  
αποφάσεις του αυτού Δικαστηρίου και ήδη αποφασίζεται η 
τροποποίηση  των διατάξεών του και η κωδικοποίηση αυτών σε 
ενιαίο κείμενο. 
 
 
     
 
 
 


