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Η Πρωτοβάθµια Επαγγελµατική Οργάνωση µε την επωνυµία 

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ιδρύθηκε 

στον Πειραιά και το καταστατικό εγκρίθηκε µε την υπʼ αριθµόν 1945/1934 

απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και στη συνέχεια µε την 

υπʼ αριθµ. 2722/20-10-1939 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 

Πειραιώς και γράφτηκε στο βιβλίο Σωµατείων µε αρ. Β.Σ. 1573/13-10-1939. 

Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το καταστατικό του Συλλόγου µε την υπʼ 

αριθµόν 317/1973 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που 

καταχωρήθηκε στα βιβλία σωµατείων του ίδιου Πρωτοδικείου µε αύξοντα 

αριθµό 1522/1-9-1973. Η ψήφιση του Ν. 1712/1987 «Περί εκσυγχρονισµού 

των επαγγελµατικών οργανώσεων» καθώς και η ανάγκη γλωσσικής 

αναπροσαρµογής του αρχικού κειµένου, επέβαλε νέα τροποποίηση του 

καταστατικού και συνολική του αναδιατύπωση, που πραγµατοποιήθηκε και 

καταχωρήθηκε στα βιβλία σωµατείων του ίδιου Πρωτοδικείου µε αριθµό 

Μητρώου Γενικό 1522 και Ειδικό 1080/12-7-89 µε βάση τις υπʼ αριθµ. 

238/1997 και 1219/1996 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Πειραιώς. 

Στη συνέχεια παρατίθεται κωδικοποιηµένο το καταστατικό του 

«ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» στη µορφή 

µε την οποία ισχύει σήµερα. 



Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 

Άρθρο 1ο 

Ιδρύεται πρωτοβάθµια επαγγελµατική οργάνωση µε την επωνυµία 

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». 

ΕΔΡΑ : Του Συλλόγου είναι η πόλη του Πειραιά. 

ΣΚΟΠΟΣ : Του Συλλόγου είναι : α) η µέριµνα για την προστασία των 

επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών του, β) η υποστήριξη και ανάπτυξη 

της συναδελφικής αλληλεγγύης ανάµεσα στα µέλη του και απέναντι στα λοιπά 

µέλη της Ελληνικής Εµπορικής τάξης, γ) η συστηµατική παρακολούθηση 

όλων των επαγγελµατικών ζητηµάτων του κλάδου, δ) η εν γένει συµβολή του 

Συλλόγου για τη βελτίωση της ποιότητας, εµφάνισης και διάδοσης του βιβλίου, 

ως πνευµατικού φορέως του ελληνικού λαού. Για την επίτευξη των σκοπών 

του ο Σύλλογος χρησιµοποιεί κάθε νόµιµο και πρόσφορο µέσο.  

Ιδιαίτερα, απευθύνεται προς τις Δηµόσιες, Διοικητικές και Δικαστικές 

Αρχές, Δηµόσιους Οργανισµούς και την τοπική Αυτοδιοίκηση, τις 

συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων 

κοινωνικών οµάδων για κάθε ζήτηµα που αφορά τα επαγγελµατικά 

συµφέροντα των µελών του για τη διαµόρφωση, τη λήψη και την εφαρµογή 

των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελµατικά, οικονοµικά και 

κοινωνικά συµφέροντα των µελών του και γενικότερα τα συµφέροντα του 

κοινωνικού συνόλου. Για την ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης και την 

εξύψωση του κύρους του επαγγέλµατος, οργανώνει διάφορες πολιτιστικές και 

κοινωνικές εκδηλώσεις, προγράµµατα, επιµορφώσεις των µελών του 

(διαλέξεις, σεµινάρια, συµπόσια, συνέδρια κλπ. και ιδρύει εντευκτήριο και 

βιβλιοθήκες). Δια της διαφωτίσεως των µελών του Συλλόγου και της κοινής 

γνώµης. 

Δια της συνεργασίας µε όλα τα πνευµατικά σωµατεία και συναφή 

επαγγέλµατα.  



Δια της συµµετοχής του Συλλόγου εις τη Πανελλήνια Οµοσπονδία 

εκδοτών βιβλιοπωλών και χαρτοπωλών ως και εις την Οµοσπονδίαν 

Επαγγελµατιών και βιοτεχνών Πειραιώς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΜΕΛΗ 

Άρθρο 2 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Μέλη του Συλλόγου είναι, τα φυσικά και ικανά προς δικαιοπραξία 

πρόσωπα, τα οποία κατά κύριο λόγο, ασκούν πραγµατικά και για το δικό τους 

συµφέρον, το επάγγελµα του βιβλιοπώλου ή χαρτοπώλου αναλώσιµων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστηµάτων MULTIMEDIA ή µικτών 

βιβλιοχαρτοπώλου µετά τυπογράφου ή εκδότου µε την προϋπόθεση ότι η 

µορφή του καταστήµατος του µέλους του Συλλόγου είναι κατά 3/4 

βιβλιοπωλείο ή χαρτοπωλείο και διατηρούν µόνιµη επαγγελµατική στέγη στην 

ευρύτερη περιφέρεια του Νοµού Πειραιώς. Ειδικότερα στον Σύλλογο 

εγγράφονται :  

α) Τα φυσικά πρόσωπα που διατηρούν ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις. 

β) Τα Οµόρρυθµα µέλη Οµόρρυθµων και Ετερορρύθµων εµπορικών 

εταιρειών. 

γ) Οι διαχειριστές – εταίροι εταιρειών περιορισµένης ευθύνης Ε.Π.Ε. και µέχρι 

δύο τον αριθµό. 

δ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου ή ο Διευθύνων Σύµβουλος και δύο 

µέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας του 

Διοικητικού Συµβουλίου των Συνεταιρισµών. Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω 

νοµικών προσώπων εγγράφονται εφόσον δεν ασχολούνται µε άλλο 

επάγγελµα άσχετο µε τα στην αναφερθέντα. 

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νοµικού προσώπου, έχει το 

δικαίωµα να είναι µέλος σε 2 το πολύ πρωτοβάθµιες επαγγελµατικές 

οργανώσεις. 



Αποκλείονται του δικαιώµατος εγγραφής όσοι ασχολούνται µε την 

µεταποίηση (βιοµηχανίας – βιοτεχνίας) την παροχή υπηρεσιών και εκείνοι που 

ασκούν µεσολαβητικό χαρακτήρα, βοηθητικές πράξεις του εµπορίου. 

Για την εγγραφή µέλους του Συλλόγου, απαιτείται να υποβληθεί από 

τον ενδιαφερόµενο αίτηση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου, µε την οποία ζητεί την 

εγγραφή  του στο µητρώο µελών και δηλώνει : 

α) το ονοµατεπώνυµό του, β) την ακριβή διεύθυνση του 

επαγγελµατικού του χώρου, γ) ότι πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος 

άρθρου και δ) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και 

τις νόµιµες αποφάσεις της Γ.Σ. 

Για την αποδοχή της αίτησης, αποφασίζει το Δ.Σ. στην πρώτη 

συνεδρίασή του µετά την υποβολή της αίτησης. Εάν απορριφθεί η αίτησή του 

ή παρέλθουν 30 µέρες χωρίς το Δ.Σ. να αποφασίσει, ο ενδιαφερόµενος 

µπορεί να προσφύγει στο κατά τόπο αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο µέσα 

σ΄ ένα  µήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή την 

παρέλευση της πιο πάνω προθεσµίας των 30 ηµερών. 

Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται ένα µήνα µετά από την απόφαση του 

Διοικητικού Συµβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που 

διατάζει εγγραφή. 

Η απόφαση του Δ.Σ. για την απόρριψη αίτησης εγγραφής υποψηφίου 

µέλους στο Σύλλογο πρέπει να είναι έγγραφη και να κοινοποιείται στον 

ενδιαφερόµενο.  

Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να απονεµηθεί ο 

τίτλος του επίτιµου µέλους σε πρόσωπα που κατέχουν διακεκριµένη θέση 

στην πολιτεία ή στην Κοινωνία ή συνέβαλαν στην επίτευξη των σκοπών του 

Συλλόγου. Τα επίτιµα µέλη έχουν το δικαίωµα παραστάσεως στις Γενικές 

Συνελεύσεις και τα Διοικητικά Συµβούλια του Συλλόγου, στερούµενα του 

Δικαιώµατος ψήφου και εκλογής. 

Άρθρο 3 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Τα µέλη του Συλλόγου δικαιούνται και έχουν καθήκον να συµµετέχουν 

σε όλες τις εκδηλώσεις και τις Γενικές Συνελεύσεις, να συζητούν κάθε θέµα 

της ηµερησίας διατάξεως, να ψηφίζουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα 



του Συλλόγου, να ελέγχουν τις πράξεις αυτού και γενικά να ασκούν όλα τα 

δικαιώµατα που τους παρέχουν το Καταστατικό και η περί επαγγελµατικών 

οργανώσεων νοµοθεσία. 

Τα µέλη του Συλλόγου υποχρεούνται : 

α)  Να τηρούν το Καταστατικό, τους νόµους και τις διατάξεις περί 

σωµατείων καθώς και να πειθαρχούν στις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. 

β) Να µην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλήψεις αντίθετες µε τους 

σκοπούς και το κύρος του Συλλόγου και γενικότερα σε ενέργειες που 

προσβάλλουν την εµπορική πίστη, τις κρατούσες εµπορικές συνήθειες και τα 

συναλλακτικά ήθη και έθιµα. 

γ) Να εκπληρώνουν κανονικά τις προς το Σύλλογο οικονοµικές 

υποχρεώσεις τους. 

Έχουν επίσης καθήκον να γνωστοποιούν στο Διοικητικό Συµβούλιο, 

χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 

και της νοµικής µορφής της εταιρείας από την οποία έλκουν το δικαίωµα να 

είναι µέλη του Συλλόγου. 

Άρθρο 4 

ΟΡΟΙ ΕΞΟΔΟΥ 

Κάθε µέλος δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα από τον Σύλλογο, 

γνωστοποιώντας εγγράφως την απόφασή του προς το Διοικητικό Συµβούλιο.  

Το µέλος που εξέρχεται υποχρεούται να καταβάλει τις µηνιαίες 

συνδροµές µέχρι της ηµεροµηνίας γνωστοποίησης της αποφάσεως του. 

Μέλος αποβάλλεται από τον Σύλλογο µε αιτιολογηµένη απόφαση του 

Διοικητικού Συµβουλίου, αν : 

α) Εκλείψουν οι προϋποθέσεις εγγραφής του, 

β) Ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της Οργάνωσης, 

γ) καθυστερεί για δύο συνεχόµενα χρόνια την υποχρεωτική συνδροµή του, 

δ) καταδικαστεί αµετάκλητα για αδικήµατα που προβλέπονται και τιµωρούνται 

από την ισχύουσα νοµοθεσία,  

ε) καταδικαστεί αµετάκλητα για αδικήµατα του ποινικού Νόµου. 

 Η περί αποβολής µέλους πράξη του Δ.Σ. εγκρίνεται από την Γ.Σ. των 

µελών του Συλλόγου, από της οποίας εγκρίσεως επέρχονται και τα 

αποτελέσµατα της αποβολής. 



 Το Διοικητικό Συµβούλιο, όπως και η Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται 

να ασκούσουν προηγουµένως το µέλος του οποίου ζητείται η αποβολή. Το 

µέλος που αποβάλλεται µπορεί µέσα σε 30 µέρες από την επίδοση της περί 

αποβολής αποφάσεως να προσφύγει στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά, 

που δικάζει κατά διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας. Μέχρι την πάροδο της 

προθεσµίας ή την τελεσιδικία της αποφάσεως στερείται του δικαιώµατος 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι επανεγγραφή µέλους που απεχώρησε ελεύθερα 

επιτρέπεται µετά πάροδο τριετίας από τη διαγραφή του ή και νωρίτερα, µε 

απόφαση του Δ.Σ. εφ΄ όσον εξέλειψαν οι λόγοι διαγραφής του. Το µέλος όταν 

συνταξιοδοτηθεί διαγράφεται, εκτός αν ο νόµος επιτρέπει την άσκηση της 

επαγγελµατικής της του δραστηριότητας και µετά την συνταξιοδότηση. 

 Το µέλος που αποχωρεί ή αποβάλλεται δεν διατηρεί κανένα δικαίωµα 

στην περιουσία του Συλλόγου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΠΟΡΟΙ -  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΔΑΧΕΙΡΗΣΗ – ΔΩΡΗΤΗΣ -  ΒΙΒΛΙΑ 

Άρθρο 5 

ΠΟΡΟΙ 

 Πόροι του Συλλόγου είναι : α) οι τακτικές και έκτακτες συνδροµές των 

µελών καθώς και τα δικαιώµατα εγγραφής τους, 

β) Οι προαιρετικές εισφορές των µελών, 

γ) Τα εισοδήµατα από την περιουσία του Συλλόγου, 

δ) Τα έσοδα από επώνυµες δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες πάντοτε 

επ΄ ωφελεία απογραφής, 

ε) Επιχορηγήσεις ή οικονοµικές ενισχύσεις του Δηµοσίου του εµπορικού και 

βιοµηχανικού επιµελητηρίου Πειραιώς και 

στ) κάθε άλλο τακτικό ή έκτακτο έσοδο που έχει νόµιµη προέλευση (έσοδα 

από διάφορες πολιτιστικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ή ενηµερωτικό δελτίο 

κ.λ.π.) 

 Κάθε µέλος υποχρεούται να καταβάλει στο ταµείο στου Συλλόγου και 

µε σχετική απόδειξη α) το δικαίωµα εγγραφής και τη β) µηναία συνδροµή. 



 Ο καθορισµός του ύψους του δικαιώµατος εγγραφής, της 

υποχρεωτικής συνδροµής ή και κάθε άλλη επιβάρυνση των µελών, 

ρυθµίζονται από το Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Κάθε ποσόν που καταβάλλεται πέρα της µηνιαίας υποχρεωτικής 

συνδροµής, εισπράττεται ως προαιρετική εισφορά. 

Άρθρο 6ο 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Περιουσία του Συλλόγου αποτελούν όλα τα ακίνητα και κινητά 

περιουσιακά στοιχεία στα οποία περιλαµβάνονται τα κατατεθειµένα ή µη, σε 

Τράπεζες χρήµατα µε τους τόκους τους και τα επενδεδυµένα κατόπιν 

αποφάσεως του Διοικητικού Συµβουλίου κεφάλαια σε εθνικά χρεόγραφα και 

µετοχές, τα έπιπλα, τα σκεύη και ο λοιπός εξοπλισµός των γραφείων και, 

γενικά, τα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από τους αναφερόµενους 

ανωτέρω πόρους του. 

Η περιουσία του Συλλόγου δεν µπορεί να διατεθεί για σκοπούς 

διάφορους από αυτούς που προβλέπει το καταστατικό και ουδέποτε 

µοιράζεται στα µέλη του Συλλόγου. 

Άρθρο 7 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) είναι αντίστοιχη µε τον 

ηµερολογιακό χρόνο (από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 31ης Δεκεµβρίου). 

Ο Σύλλογος διατηρεί σε Τράπεζες ένα ή περισσότερους έντοκους 

λογαριασµούς στους οποίους καταθέτει από τον Ταµία κάθε ταµειακό 

υπόλοιπο, εκτός του ποσού που καθορίζεται µε απόφαση το Δ.Σ. για 

τρέχουσες δαπάνες και έξοδα του Συλλόγου. 

Άρθρο 8 

ΔΩΡΗΤΕΣ 

 Δωρητής του Συλλόγου θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 

δωρίζει σ΄ αυτόν χρήµατα, κινητές αξίες ή ακίνητα αξίας µεγαλύτερης των 

150.000 δρχ. Ευεργέτης όταν η δωρεά υπερβαίνει κατ΄ αξία τις 300.000 δρχ. 

Μέγας ευεργέτης όταν η δωρεά υπερβαίνει κατ΄αξία το 1.000.000 δραχµές. Το 



ύψος των ποσών αυτών αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Διοικητικού 

Συµβουλίου. 

 Ειδικοί πίνακες που αναγράφουν τα ονόµατα των ανωτέρω αναρτώνται 

σε εµφανή σηµεία των γραφείων του Συλλόγου. 

  

Άρθρο 9 

ΒΙΒΛΙΑ 

1. - Ο Σύλλογος τηρεί τα ακόλουθα βιβλία που αριθµούνται και 

θεωρούνται από το Γραµµατέα του Πρωτοδικείου Πειραιώς πριν αρχίσουν να 

χρησιµοποιούνται : 

α) Βιβλίο Μητρώου µελών, στο οποίο αναγράφονται µε αριθµητική 

σειρά το ονοµατεπώνυµο του µέλους, τα ονόµατα των γονέων του, το 

επάγγελµα, ο αριθµός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθµός του ειδικού 

εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής και η ταµειακή 

ενηµέρωση του µέλους.  

β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων των µελών. 

γ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συµβουλίου. 

δ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων ελεγκτικής επιτροπής. 

ε) Βιβλίο ταµείου στο οποίο καταχωρίζονται µε χρονολογική σειρά όλες 

οι εισπράξεις και πληρωµές. 

στ) Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και 

ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου. 

ζ) Βιβλίο, στο οποίο καταχωρίζονται µε αριθµητική σειρά τα 

ονοµατεπώνυµα των µελών του Συλλόγου, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό 

εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθµός καταχώρησης στο βιβλίο αυτό αποτελεί και τον 

αριθµό του εκλογικού βιβλιαρίου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης η 

ηµεροµηνία έκδοσης καθώς και η ηµεροµηνία απώλειας, ή ακύρωσης του 

ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. 

Σε περίπτωση απώλειας, αναγράφεται και ο αριθµός του νέου ειδικού 

εκλογικού βιβλιαρίου. 

Σε ιδιαίτερη στήλη αναφέρεται η επωνυµία της δεύτερης πρωτοβάθµιας 

οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το µέλος. 

2. – Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται αριθµηµένα γραµµάτια 

εισπράξεων, που θεωρούνται από τον πρόεδρο της ελεγκτικής επιτροπής ή το 



νόµιµο αναπληρωτή  του, πριν από την χρησιµοποίηση τους και οποιαδήποτε 

άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία τα οποία επιβάλλει η οικονοµική 

κατάσταση του Συλλόγου, για την λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και 

αρτιότητα αυτού. 

Τέλος, τηρούνται από οποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που 

διατάξεις άλλων νόµων επιβάλλουν. 

 3. – Τα µέλη του Συλλόγου, καθώς και οι υπερκείµενες οργανώσεις στις 

οποίες ανήκει, έχουν το δικαίωµα µετά από έγγραφη αίτησή τους να 

πληροφορούνται το περιεχόµενο των ανωτέρων βιβλίων και στοιχείων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

Άρθρο 10 

 Τα όργανα της Διοικήσεως του Συλλόγου είναι : 

1. Η Γενική Συνέλευση των µελών του Συλλόγου 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο 

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή. 

Άρθρο 11 

Γενική Συνέλευση 

 Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και 

αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν υπάγεται, σύµφωνα µε το Νόµο ή το 

Καταστατικό, στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου. 

 Ιδιαίτερα : 

1)Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των οργάνων του Συλλόγου. 

2)Εκλέγει τα συλλογικά όργανα του Συλλόγου, εγκρίνει ή απορρίπτει τον 

ετήσιο ισολογισµό και απολογισµό δράσης και διαχείρισης του Δ.Σ., την 

απαλλαγή από ευθύνη αυτού καθώς και την ετήσια έκθεση της ελεγκτικής 

επιτροπής. 

3)Εγκρίνει, τροποποιεί ή συµπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισµούς 

εσόδων και εξόδων για κάθε οικονοµικό χρόνο. 

4)Εγκρίνει τις πράξεις του Δ.Σ. περί αποβολής µελών του Συλλόγου. 

5)Επιλέγει τις οµοσπονδίες στις οποίες  ο Σύλλογος ανήκει. 



6) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, για τη διάλυση, 

συγχώνευση ή τη µετατροπή του σκοπού του Συλλόγου, τη θέση του υπό 

εκκαθάριση καθώς και για την τύχη της περιουσίας του µετά το πέρας της 

εκκαθαρίσεως, και γενικά για κάθε θέµα που θα τεθεί υπό την κρίση της. 

Άρθρο 12 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Τα µέλη του Συλλόγου µε απόφαση του Δ.Σ. συνέρχονται 

αυτοπροσώπως σε τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση µέσα στο πρώτο τρίµηνο 

κάθε χρόνου και εκτάκτως στις περιπτώσεις που θα κριθεί αναγκαίο από το 

Διοικητικό Συµβούλιο ή θα ζητηθεί από το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των 

οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. 

Αν η αίτηση δεν εισακουστεί, µπορεί να επιδιωχθεί η σύγκληση της 

Συνελεύσεως δικαστικώς. 

Η πρόσκληση των µελών σε Γενική Συνέλευση συντάσσεται από το 

Διοικητικό Συµβούλιο. Σ’ αυτή περιλαµβάνονται ο χρόνος και ο τόπος 

συγκλήσεως της Συνελεύσεως, ο χαρακτηρισµός της ως έκτακτης ή τακτικής, 

τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως για τα οποία συγκαλείται, οι ηµεροµηνίες 

των επαναληπτικών συνελεύσεων, σε περίπτωση µε επίτευξης απαρτίας και 

τέλος τα ποσοστά απαρτίας που απαιτούνται. 

Η πρόσκληση αναρτάται σε εµφανές µέρος στα γραφεία του Συλλόγου 

δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί η 

σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και αποστέλλεται ταχυδροµικώς, µε  απλό 

ταχυδροµείο ή δηµοσιεύεται σε µία από τις τοπικές εφηµερίδες. 

Για την συµµετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις απαιτείται κάθε µέλος να 

έχει εκπληρώσει µέχρι την ηµέρα της Συνελεύσεως όλες τις προβλεπόµενες 

από το Καταστατικό Οικονοµικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο. 

Η Συνέλευση λογίζεται ότι βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται το ένα 

δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. 

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση των µελών, 

συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο 

τόπο, ίδια µέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας. Κατ’ αυτήν απαιτείται η 



παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον του όλου αριθµού των 

οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. 

Εάν και κατά τη δεύτερη σύγκληση δεν επιτευχθεί απαρτία, συνέρχεται, 

χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 

ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας, κατά την οποία η Συνέλευση 

βρίσκεται σε απαρτία µε οποιοδήποτε αριθµό παρόντων. 

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. 

Πρώτο θέµα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, 

Αντιπροέδρου, Γραµµατέα και ψηφολέκτη, που γίνεται µε ανάταση της χειρός 

και κατά την οποία εκλέγονται στις ανωτέρω θέσεις όσοι συγκέντρωσαν τις 

περισσότερες ψήφους. 

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως προ της ενάρξεως των εργασιών, 

καθορίζει το χρόνο που έχει στη διάθεσή του ο κάθε αγορητής. Δευτερολογία 

επιτρέπεται µία φόρα και για το χρονικό διάστηµα το µισό του αρχικού. 

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως διευθύνει τιε εργασίες της, φροντίζει για 

την ακριβή τήρηση της ηµερήσιας διατάξεως, δίδει το λόγο σε όσους 

επιθυµούν να µιλήσουν, κατά σειρά προτεραιότητας, και αφαιρεί αυτόν σε 

περίπτωση εκτροπής του οµιλητού σε θέµατα ξένα προς το υπό συζήτηση ή 

σε περίπτωση χρησιµοποιήσεως απαράδεκτων εκφράσεων  και λόγων ή 

υπερβάσεως του ορισθέντος χρόνου. Διακόπτει την συνεδριάσει όταν δια 

βίαιων ή απαράδεκτων µέσων διαταράσσεται η τάξη της Συνελεύσεως. Σε 

περίπτωση επαναλήψεως των βίαιων και απαράδεκτων εκδηλώσεων ή 

Συνέλευση µε εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει την υποβολή από την 

αίθουσα των υπαιτίων. Πάντως οι αποβαλλόµενοι δεν στερούνται του 

δικαιώµατος ψήφου. Επιµελείται και ελέγχει την νοµιµότητα των 

παρισταµένων την ύπαρξη απαρτίας και γενικά διευθύνει µέχρι τέλους τις 

εργασίες της Συνελεύσεως υπογράφοντας τα πρακτικά αυτής µαζί µε τον 

Γραµµατέα. 

Ο Γραµµατέας της Συνελεύσεως επιµελείται της σύνταξης, 

καθαρογραφής και υπογραφής των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και 

τα παραδίδει στο Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Ο ψηφολέκτης συνδράµει τον Πρόεδρο κατά τη διεξαγωγή όλων των 

ψηφοφοριών στην Συνέλευση. 



Οι αποφάσεις της ευρισκόµενης σε απαρτία Γενικής Συνελεύσεως, 

λαµβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. 

Για την τροποποίηση του Καταστατικού, τη µεταβολή του σκοπού ή την 

διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου 

(1/2) των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών και πλειοψηφία των τριών 

τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής 

Απόφαση λαµβάνεται µόνο επί των θεµάτων που είναι γραµµένα στην 

ηµερήσια διάταξη. Για τα θέµατα που δεν είναι γραµµένα στην ηµερήσια 

διάταξη µόνο συζήτηση µπορεί να γίνει αν το ζητήσει το ένα τέταρτο (1/4) των 

παρόντων µελών. Η συζήτηση γίνεται µετά την περαίωση και ψηφοφορία 

όλων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.  

Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των µελών του Συλλόγου, το 

Διοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει, προς έγκριση, την έκθεση διαχειρίσεως και 

ελεγκτικής επιτροπής και γενικά τον απολογισµό του χρόνου που έληξε 

ζητώντας απαλλαγή του από κάθε ευθύνη για την περίοδο αυτή. 

Επίσης υποβάλλει για έγκριση τον προϋπολογισµό του νέου χρόνου. 

Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις υποβάλλεται κάθε θέµα που 

ενδιαφέρει και αφορά τον Σύλλογο. 

Κάθε απόφαση που αφορά σε : 

1) εκλογές Διοικητικού Συµβουλίου, ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής 

και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθµια επαγγελµατική οργάνωση, 

2) επιλογή δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής οργάνωσης, 

3) θέµατα εµπιστοσύνης προς την διοίκηση, 

4) προσωπικά ζητήµατα, και 

5) διοικητικό και οικονοµικό απολογισµό, 

είναι έγκυρη µόνον εφόσον λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία. 

 Κάθε άλλη ψηφοφορία γίνεται µε απόφαση του Προέδρου της 

Συνελεύσεως είτε µυστική, είτε µε ονοµαστική κλήση και ανάταση της χειρός. 

Ψηφοφορία δια βοής δεν επιτρέπεται. 

 Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. οφείλει, πριν από την έναρξη της µυστικής 

ψηφοφορίας, να διατάξει την έξοδο από την αίθουσα κάθε προσώπου που 

δεν έχει δικαίωµα ψήφου, εκτός από το έµµισθο προσωπικό του Συλλόγου και 

του οριζόµενους Νοµικούς Συµβούλου. Το µέλος ψηφίζει αυτοπροσώπως. 



Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση τρίτου για τη συµµετοχή του µέλους στα 

όργανα διοικήσεως και στις ψηφοφορίες. Των συνεδριάσεων της Γ.Σ. 

τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών 

συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και 

τον Γραµµατέα της Συνελεύσεως. 

Κατά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ασκείται αγωγή 

ενώπιων του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς µέσα σε αποκλειστική 

προθεσµία 30 ηµερών από την λήξη της αποφάσεως, σύµφωνα µε το νόµο. 

Κατά της αποφάσεως που θα εκδοθεί ασκείται έφεση µέσα σε 10 µέρες από 

την επίδοσή της. 

Άρθρο 13 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Το  Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου εκλέγεται από την Γενική 

Συνέλευση, είναι επταµελές και αποτελείται αποκλειστικά από τα µέλη του 

Συλλόγου. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, ένα (1) Αντιπρόεδρο, τον Γενικό 

Γραµµατέα. Τον Ταµία και τρεις (3) Συµβούλους. Η θητεία του Διοικητικού 

Συµβουλίου είναι τριετής, αρχόµενη από την ηµεροµηνία της εκλογής του. 

 Εντός δέκα (10) ηµερών από της εκλογής του, το Διοικητικό Συµβούλιο 

συγκροτείται σε σώµα µε πρόσκληση του Συµβούλου που συγκέντρωσε το 

µεγαλύτερο αριθµό ψήφων και σε περίπτωση παραλείψεως αυτού από τους 

κατά σειρά πλειοψηφίσαντες συµβούλους. Της συνεδριάσεως του Δ.Σ. 

προεδρεύει αυτός που απηύθηνε την πρόσκληση. Κατά την συνεδρίαση 

εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός 

Γραµµατέας και ο Ταµίας, οι οποίοι αποτελούν το Προεδρείο του Συλλόγου. Η 

εκλογή γίνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν δεν επιτευχθεί 

απόλυτη πλειοψηφία για ένα ή περισσότερα αξιώµατα, επαναλαµβάνεται την 

ίδια ηµέρα δεύτερη ψηφοφορία µεταξύ των δύο πλειοψηφισάντων, οπότε 

εκλέγεται ο συγκεντρώσας τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας γίνεται κλήρωση µεταξύ των ισοψηφισάντων. Πρώτα εκλέγεται ο 

Πρόεδρος. Μετά την εκλογή του Προέδρου, ακολουθεί η εκλογή για τις 

υπόλοιπες θέσεις του Προέδρου κατά την αναφερόµενη ανωτέρω σειρά. Οι 

ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα και Ταµία του 



συλλόγου δεν επιτρέπεται να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς α΄ ή 

β΄βαθµού. 

 Το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου συγκαλείται από τον Πρόεδρο 

σε συνεδριάσεις, τακτικές το αργότερο ανά δίµηνο, έκτακτες δε όταν το κρίνει 

αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των µελών του 

Διοικητικού Συµβουλίου µε εγγραφή αίτηση που απευθύνεται στον Πρόεδρο 

και περιλαµβάνει τα προς συζήτηση θέµατα. Ο πρόεδρος υποχρεούται να 

συγκαλέσει το συµβούλιο εντός (10) ηµερών. 

 Το Διοικητικό Συµβούλιο (και το προεδρείο – Διοικητική Επιτροπή) 

βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι τα µισά συν ένα µέλη του. 

 Οι αποφάσεις του Συµβουλίου ( και του Προεδρείου – Διοικητικής 

Επιτροπής) λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, σε 

περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μυστική 

ψηφοφορία γίνεται µόνο για προσωπικά θέµατα, ή αν αποφασισθεί από τον 

Πρόεδρο ή ζητηθεί από το ένα πέµπτο (1/5) των παρόντων συµβούλων, σε 

περίπτωση ισοψηφίας, σε µυστική ψηφοφορία, επαναλαµβάνεται αυτήν την 

ίδια µέρα, σε περίπτωση και νέας ισοψηφίας, η απόφαση θεωρείται 

απορριπτική. 

 Τα µέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαµβάνονται σε 

συνεδρίαση στην οποία δεν παρέστησαν ή παριστάµενοι διεφώνησαν και η 

διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα Πρακτικά. 

 Των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά τα οποία 

καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. και υπογράφονται 

από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα. Σε περίπτωση παραιτήσεως, 

θανάτου, εκπτώσεως, αποχωρήσεως ή συνεχούς κωλύµατος του Προέδρου ή 

άλλου µέλους του Προεδρείου, το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγει νέο σε 

αντικατάστασή του. 

 Εάν µέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερο από τρείς 

(3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, ή δικαιολογηµένα πέραν του έτους, 

εκπίπτει από το αξίωµα του, ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού 

Συµβουλίου και µετά προηγούµενη ακρόαση. Αν ο αριθµός των µελών του 

Δ.Σ. µειωθεί για οποιαδήποτε λόγο, συµπληρώνεται από τα αναπληρωµατικά 

µέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους, χωρίς αυτά να µπορούν να υπερβούν 

τον αριθµό των τακτικών. Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η 



συµπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ. χωρίς ο αριθµός των αναπληρωµατικών 

µελών να υπερβεί τον αριθµό των τακτικών συνέρχεται η συνέλευση, µέσα σε 

τριάντα (30) ηµέρες, µε πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του 

αναπληρωτού του, που γίνεται δέκα (10) ηµέρες πριν από τη σύνοδο, µε θέµα 

την εκλογή Δ.Σ. Μέλη της Διοικήσεως του Συλλόγου δεν επιτρέπεται να 

παρέχουν εξαρτηµένη εργασία µε αµοιβή ή να συνάπτουν µε τον Σύλλογο 

συµβάσεις που συνεπάγονται την απόληψη αµοιβής για προσφορά κάθε 

είδους παροχής υπηρεσιών. 

 Μπορεί, όµως, να καταβάλλονται τα έξοδα για την εκτέλεση ορισµένων 

αποστολών. 

Άρθρο 14 

Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου 

 Το διοικητικό Συµβούλιο : 

 Διοικεί τον Σύλλογο, εποπτεύει, παρακολουθεί και ελέγχει την 

εφαρµογή και εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. 

 Ειδικότερα : 

1) Συγκαλεί τις Συνελεύσεις και καταρτίζει τα θέµατα της ηµερήσιας 

διατάξεως. 

2) Υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση θέµατα αρµοδιότητάς 

της. 

3) Συντάσσει τον απολογισµό και προϋπολογισµό και εισηγείται την 

έγκρισή τους στην Γενική Συνέλευση, στην οποία και λογοδοτεί για κάθε 

ενέργεια ή παράλειψή του. 

4) Εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή µελών. 

5) Δύναται να αποφασίζει για την αποβολή µέλους, η οποία πράξη της 

αποβολής εγκρίνεται από την Γ.Σ. των µελών. 

6) Καθορίζει το ύψος του δικαιώµατος εγγραφής, της υποχρεωτικής 

συνδροµής και κάθε άλλης επιβάρυνσης των µελών. 

7) Συντάσσει και τηρεί βιβλία µελών. 

8) Υποδεικνύει τους αντιπροσώπους του Συλλόγου στις διάφορες 

επιτροπές που συγκροτούνται από την Πολιτεία για τη µελέτη των 

οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων ζητηµάτων, σε 

Νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, Διοικητικά Συµβούλια Νοµικών 



Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, οργανισµών και Δηµοσίων Επιχειρήσεων, 

Τοπικής Αυτοδιοικήσεως κ.λ.π. 

9) Αποφασίζει την οργάνωση ή συµµετοχή του Συλλόγου σε διάφορες 

εκδηλώσεις, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 

10) Καταρτίζει ειδικές επιτροπές, υπηρεσίες και τµήµατα και αναθέτει σε 

ειδικούς τη µελέτη τόσο των προβληµάτων της τάξεως όσο και των 

γενικότερων θεµάτων, οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτιστικών κ.λ.π. 

11) Προσλαµβάνει και απολύει κατά την κρίση του το έµµισθο προσωπικό, 

καθώς και νοµικούς ή άλλους επιστηµονικούς συµβούλους και ορίζει τις 

αποζηµιώσεις τους αποφασίζει για κάθε άλλη δαπάνη του Συλλόγου. 

12) Απονέµει τον τίτλο του Μεγάλου Ευεργέτη, του Ευεργέτη και του 

Δωρητή και επιµελείται για την ανάρτηση πίνακα του ονόµατός τους στα 

γραφεία του Συλλόγου και εικόνων των Προέδρων αυτού στην αίθουσα 

του Δ.Σ. 

13) Αποφασίζει για την άσκηση αγώνων και προσφυγών για την 

περιφρούρηση των συµφερόντων του Συλλόγου ή για την απόκρουση 

αγώνων στρεφόµενων κατ’ αυτού και για κάθε ένδικο µέσο ή παραίτηση 

από αυτό. 

14) Αποφασίζει την µεταβίβαση ορισµένων αρµοδιοτήτων, µε απόφαση 

που είναι οποτεδήποτε αµετάκλητη, σε επιτροπή που αποτελείται από τον 

Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και τους 

νόµιµους αναπληρωτές του. 

15) Παίρνει αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις – απεργίες, 

συνέδρια, συγκεντρώσεις, διαλέξεις, κ.λ.π. 

16) Αποφασίζει για την αγορά – πώληση ακινήτου και λήψη ενυποθήκου ή 

µη δανείου. 

17) Το Δ.Σ. µε απόφασή του µπορεί να ορίζει από τα µέλη του Υπεύθυνο 

Δηµοσίων Σχέσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι 

αρµοδιότητες του Υπεύθυνου Δηµοσίων Σχέσεων. 

 Για τη λήψη αποφάσεων για : α) απεργία, β) αγορά - πώληση ακινήτου, 

απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των 

µελών του και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων µελών 

αυτού. 



 Εάν το Συµβούλιο σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις, δεν µπορεί να λάβει 

απόφαση, τότε τα θέµατα αυτά µπορούν να παραπεµφθούν στη Γ.Σ., η οποία 

αποφαίνεται οριστικά. 

 Για την παρουσία τρίτων προσώπων κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

απαιτείται προηγούµενη έγκριση αυτού. 

Άρθρο 15 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Η Διοικητική Επιτροπή του Συλλόγου αποτελείται από τον Πρόεδρο, 

τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραµµατέα, τον Ταµία και τους νόµιµους 

αναπληρωτές του. 

 Στην Διοικητική Επιτροπή µπορούν να µεταβιβάζονται ορισµένες 

αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου για ορισµένο χρονικό διάστηµα µε 

απόφασή του, που είναι ελεύθερα ανακλητή. Με την ίδια απόφαση θα 

καθορίζεται αν θα τηρούνται και πρακτικά για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.  

 Άλλως, οι αποφάσεις θα καταχωρούνται στα πρακτικά του Δ.Σ. µετά 

την ενηµέρωση αυτού. Η Διοικητική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά µία φορά 

τον µήνα, έκτακτα δε όταν κληθεί από τον Πρόεδρο. 

 Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής λαµβάνονται κατ’ απόλυτο 

πλειοψηφία των παρόντων µελών. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι 

περί Διοικ. Συµβουλίου διατάξεις του παρόντος. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 

Άρθρο 16 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο δικαστικώς και εξωδίκως 

ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής και έναντι κάθε φυσικού ή 

νοµικού προσώπου. 

 Δέχεται και κοινοποιεί αγωγές και δικόγραφα, ασκεί όλα τα ένδικα µέσα, 

εκπροσωπεί τον σύλλογο σε κάθε δίκη διορίζοντας πληρεξούσιους 

δικηγόρους. Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Συµβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής και θέτει θέµατα σε 



ψηφοφορία. Καλεί το Δ.Σ. και τη Διοικητική Επιτροπή σε συνεδριάσεις και 

προΐσταται και διευθύνει τιε εργασίες αυτών. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη 

τους σε εύθετο χρόνο, δίνει το λόγο σε όποιον το ζητεί κατά σειρά και τον 

αφαιρεί σε περίπτωση παρεκτροπής. Απαγορεύει την εκτός θέµατος 

συζήτηση. Υπαγορεύει µαζί µε τον Γεν. Γραµµατέα τα πρακτικά του Δ.Σ. και 

της Διοικητικής Επιτροπής και όλα τα εξερχόµενα έγγραφα, εκθέσεις κλπ του 

Συλλόγου. Προσυπογράφει µε τον Γεν. Γραµµατέα τα εντάλµατα πληρωµών. 

Υπογράφει µόνος τις προσκλήσεις του Δ.Σ., της Διοικ. Επιτροπής και Γεν. 

Συνελεύσεως καθώς και συµβάσεις, κατ’ εξουσιοδότηση, βάσει αποφάσεων 

του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Προΐσταται προσωρινά των συνεδριάσεων της Γενικής 

Συνελεύσεως µέχρι εκλογής Προεδρείου αυτής και επιµελείται την εκτέλεση 

των αποφάσεών της, καθώς και ενώπιον του Διοικ. Συµβουλίου και της 

Επιτροπής. 

 Ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταµία στη 

διαχείρισή του. Διατάσσει την είσπραξη των εσόδων. Γενικά ενεργεί ό,τι 

επιβάλλεται για την εύρυθµο λειτουργία του Συλλόγου και των συλλογικών 

αυτού οργάνων, µέσα στον κύκλο της αρµοδιότητάς του και µε γνώµονα τα 

συµφέροντα του Συλλόγου. 

Άρθρο 17 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αντικαθιστά κατά σειρά 

προτεραιότητας ο Αντιπρόεδρος. 

 Για τον καταµερισµό των εργασιών του Συλλόγου µπορεί µε απόφαση 

του Δ.Σ. ή του Προέδρου, που είναι ελεύθερα ανακλητή, να αναθέτονται 

συγκεκριµένα καθήκοντα ή εκπροσωπήσεις σε διάφορες Αρχές ή επιτροπές, 

στον Αντιπρόεδρο για ορισµένο ή αόριστο χρονικό διάστηµα. Αυτός φέρει και 

το κύριο βάρος βοήθειας προς τον Πρόεδρο. 

 Τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληροί καθ’  άπαντα αυτού 

τα καθήκοντα και δικαιώµατα ο πρεσβύτερος των συµβούλων. 



Άρθρο 18 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 Ο Γενικός Γραµµατέας κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει την καλή 

λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών του Συλλόγου έχοντας την γενική 

εποπτεία και διεύθυνση των γραφείων και του προσωπικού αυτού. 

Επιµελείται, έχοντας την ευθύνη τήρησης, φύλαξης και διακίνησης του αρχείου 

του Πρωτοκόλλου της αλληλογραφίας, των υποχρεώσεων από το Νόµο και  

προαιρετικών βιβλίων, των πρακτικών συνεδριάσεων των συλλογικών 

οργάνων, καθώς και των λοιπών εγγράφων και εντύπων. Προσυπογράφει 

µαζί µε τον Πρόεδρο τα πρακτικά συνεδριάσεων και όλα τα εξερχόµενα 

έγγραφα και συνεργάζεται µαζί του στη µελέτη, διαχείριση και αντιµετώπιση 

των υποθέσεων του συλλόγου και στη σύνταξη της έκθεσης για την δράση της 

Διοικήσεως την οποία θέτει υπό την κρίση του Διοικ. Συµβουλίου και στη 

συνέχεια φέρει στη Γενική Συνέλευση. 

 Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του, αναπληρώνεται από 

νεώτερο µέλος του Δ.Σ. µε εντολή του Προέδρου. 

 Με απόφαση του Δ.Σ. µπορεί, µέρος των αρµοδιοτήτων του Γεν. 

Γραµµατέα να ανατίθεται στον Ταµία. 

Άρθρο 19 

ΤΑΜΙΑΣ 

 Ο Ταµίας ενεργεί κάθε είσπραξη, εκδίδοντας τις σχετικές διπλότυπες 

αποδείξεις, κάθε νόµιµη πληρωµή µε εντάλµατα υπογεγραµµένα από τον 

Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα. Τηρεί τα προβλεπόµενα από το Νόµο και 

το Καταστατικό βιβλία της χρηµατικής διαχειρίσεως. Καλούµενος από τον 

Πρόεδρο, υποβάλλει λεπτοµερή έκθεση για την περιουσιακή κατάσταση του 

Συλλόγου. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον ετήσιο χρηµατικό 

προϋπολογισµό και ισολογισµό για το από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 Δεκεµβρίου 

χρονικό διάστηµα. Κρατεί στα χέρια του το καθοριζόµενο κάθε φορά µε 

απόφαση Δ.Σ. ποσό για τις ανάγκες του Συλλόγου και το υπόλοιπο το 

καταθέτει σε Τράπεζα, όπου καταθέτει και τα χρεώγραφα και τις µετοχές που 

ανήκουν στο Σύλλογο. 



 Κάθε ανάληψη χρηµάτων που ενεργεί ο Ταµίας γίνεται µε επιταγή η 

οποία έχει δύο υπογραφές : του Προέδρου και του Γεν. Γραµµατέα ή των 

νόµιµων αναπληρωτών τους σε διαταγή του Ταµία. 

 Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ. και Γ.Σ. για την διαχείριση και 

για κάθε ελάττωση της περιουσίας του Συλλόγου, που προέρχεται από 

υπαιτιότητά του. 

 Ο Ταµίας, µε ευθύνη του µπορεί να αναθέσει την πραγµατοποίηση των 

εισπράξεων και την τήρηση των βιβλίων της χρηµατικής διαχειρίσεως σε 

πρόσωπα του έµµισθου προσωπικού του Συλλόγου. Οι ανωτέρω εργασίες 

γίνονται πάντοτε υπό την άµεσο παρακολούθηση και έλεγχο του Διευθυντού. 

Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των αποδείξεων, ενταλµάτων πληρωµής και 

όλων γενικά των δικαιολογητικών της διαχείρισης. 

 Τον Ταµία απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ο Γενικός Γραµµατέας 

και αυτόν κωλυόµενο ο αναπληρωτής του. 

Άρθρο 20 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Η Ελεγ κ τ ι κ ή Επ ι τ ροπή ε ί ν α ι τ ρ ιµ ε λή ς µ ε ι σ άρ ι θµούς 

αναπληρωµατικούς. 

 Η διάρκεια της θητείας της ελεγκτικής επιτροπής συµπίπτει µε τη θητεία 

του Δ.Σ.  

 Οι εκλογές για Ελεγκτική Επιτροπή γίνονται ταυτόχρονα µε τις ίιες 

προϋποθέσεις και διαδικασίες που απαιτούνται για την εκλογή Δ.Σ. 

 Έργο της ελεγκτικής επιτροπής είναι η καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου 

παρακολούθηση της οικονοµικής διαχείρισης του Συλλόγου και ο έλεγχος του 

ετήσιου Ισολογισµού εσόδων και εξόδων και της εν γένει διαχειρίσεως του 

Συλλόγου, που θα υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση. Στη διάθεση της 

Ελεγκτικής Επιτροπής τίθενται τα πρακτικά του Δ.Σ.. της Δ.Ε. και των Γενικών 

Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχειρίσεως και γνωστοποιείται σ’ αυτήν δέκα (10) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την τακτική ετήσια Γ.Σ. η έκθεση διαχειρίσεως 

και ο Ισολογισµός. 

 Σχετικά µε το έργο της η ελεγκτική επιτροπή συντάσσει έκθεση την 

οποία υποβάλλει στο Δ.Σ. πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ετήσια 



τακτική Γενική Συνέλευση, για να ανακοινωθεί προς αυτή. Σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύµατος τα µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής αναπληρώνονται 

από τα αναπληρωµατικά µέλη αυτής. 

 Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα της συλλογικά. Κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και 

ελέγχου. Ο έλεγχος της διαχειρίσεως γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου. 

Άρθρο 21 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΝΟΜΙΚΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 1. Με απόφαση του Δ.Σ. µπορεί να προσληφθεί Διευθυντής του 

Συλλόγου. Ο Διευθυντής είναι έµµισθος υπάλληλος, ο οποίος προΐσταται του 

προσωπικού του Συλλόγου και διευθύνει τα γραφεία αυτού επιλαµβάνεται 

οποιοδήποτε εµφανιζόµενου θέµατος ή ζητήµατος, το οποίο φέρει σε γνώση 

του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα και εκτελεί τις εντολές τους. 

 Παρακολουθεί τα θέµατα που απασχολούν το Σύλλογο και φροντίζει για 

την επιτυχή εκτέλεση των, σχετικών µε τα θέµατα αυτά αποφάσεων, που 

έχουν ληφθεί από τα διοικητικά όργανα αυτής. Επιµελείται της καλής 

λειτουργίας των γραφείων του Συλλόγου και προβαίνει στις αναγκαίες προς 

τούτο εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο, το Γεν. Γραµµατέα, τον Ταµία, την 

Διοικητική Επιτροπή και το Διοικητικό Συµβούλιο. Μπορεί να παρίσταται 

(χωρίς ψήφο) στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., της Διοικητικής Επιτροπής και των 

Γενικών Συνελεύσεων. Μπορεί να του ανατεθεί από τον Πρόεδρο, τον Γενικό 

Γραµµατέα ή τον Ταµία η εισήγηση ορισµένων θεµάτων. Με απόφαση του 

Διοικ. Συµβουλίου, ελεύθερα ανακλητή, µπορεί να του ανατεθεί η παράσταση 

ενώπιον Δηµόσιας Αρχής και φυσικό ή νοµικού προσώπου Ιδιωτικού ή 

Δηµοσίου Δικαίου για ορισµένες υποθέσεις του Συλλόγου καθώς και η 

υπογραφή εγγράφων τρεχούσης φύσεως. Τον Διευθυντή απόντα ή 

κωλυόµενο, αναπληρώνει άλλο πρόσωπο από το έµµισθο προσωπικό του 

Συλλόγου, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 2. Ο Νοµικός και ο Ειδικός Σύµβουλος γνωµατεύουν για κάθε νοµικό ή 

ειδικό ζήτηµα του Συλλόγου που υποβάλλεται σ’ αυτούς, επιµελούνται υπό την 

ιδιότητα τους των υποθέσεων του Συλλόγου και γενικά ασχολούνται µε κάθε 

θέµα της αρµοδιότητάς τους. 



 Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνελεύσεως 

χωρίς ψήφο. Καλούµενοι από το Δ.Σ. ή τη Διοικητική Επιτροπή ή τον 

Πρόεδρο, παρέχουν τη ζητούµενη απ’ αυτούς νοµική συµβουλή ή ειδική 

εργασία. Μπορούν να εκπροσωπούν τον Σύλλογο σε ειδικά καθορισµένες 

περιπτώσεις µε εντολή του Προέδρου ή µε απόφαση του Δ.Σ. Σε περίπτωση 

που υπάρχουν περισσότεροι Νοµικοί ή Ειδικοί σύµβουλοι, το Διοικητικό 

Συµβούλιο µε απόφασή του, καθορίζει τις αρµοδιότητες καθενός. 

 3. Η οργάνωση και η λειτουργία του Συλλόγου µπορούν να υπαχθούν 

σε εσωτερικό κανονισµό του Συλλόγου, ο οποίος εγκρίνεται και τροποποιείται 

από τη Γ.Σ. µε την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ 

Άρθρο 22 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Οι εκλογές όλων των οργάνων του Συλλόγου γίνονται µε την 

εποπτεία και την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής. 

2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα (4) τακτικά µέλη 

και δύο (2) αναπληρωµατικά που εκλέγονται κατά τη Γ.Σ. πριν από 

κάθε εκλογή οργάνων Διοικήσεως του Συλλόγου. Η κατανοµή των 

εδρών γίνεται κατά τον τρόπο που κατανέµονται οι έδρες του Δ.Σ.  

Η ιδιότητα µέλους του Δ.Σ. ή της ελεγκτικής επιτροπής ή 

αντιπρόσωπου δεν µπορεί να συµπίπτει στο αυτό πρόσωπο µε την ιδίοτητα 

µέλους της Εφορευτικής Επιτροπής. 

3.  Της Εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστής που  ορίζεται 

σύµφωνα µε το Νόµο. 

4. Η Εφορευτική Επιτροπή, πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, 

παραλαµβάνει από το Δ.Σ. του Συλλόγου αντίγραφο µητρώου µελών, βάσει 

και του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, την γνησιότητα του οποίου και 

ελέγχει.  

5.   Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως, εποπτεύει ώστε οι εκλογές να 

διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου κα του Καταστατικού και 



αποφασίζει προσωρινά πάνω σε κάθε αµφισβήτηση που προκύπτει ή ένταση 

που υποβάλλεται. 

6.   Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και 

τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακηρύξεως των επιτυχόντων τα 

οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά, µαζί µε το αντίγραφο µητρώου που 

χρησιµοποιήθηκε στις εκλογές, φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς και 

αντίγραφά τους φυλάσσονται στα αρχεία του Συλλόγου. 

Άρθρο 23 

ΕΚΛΟΓΕΣ 

 Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου και την εκλογή 

αντιπροσώπων για τις δευτεροβάθµιες Οργανώσεις που µετέχει ο Σύλλογος 

γίνονται κάθε τρία χρόνια µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. 

 1. Όσοι επιθυµούν να εκλεγούν µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, της 

Ελεγκτικής ή Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και ως αντιπρόσωποι σε 

δευτεροβάθµιες επαγγελµατικές οργανώσεις, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση 

υποψηφιότητας προς το Σύλλογο µέχρι και την Πέµπτη ηµέρα, πριν από την 

ηµεροµηνία συγκλήσεως της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, που θα έχει σαν 

θέµα ηµερησίας διατάξεως την εκλογή τους. 

 2. Την Τέταρτη ηµέρα πριν από την πρώτη Συνέλευση, ο Πρόεδρος και 

ο Γραµµατέας του Συλλόγου προβαίνουν στην ανακήρυξη των υποψήφιων 

που έχουν, σύµφωνα µε το παρόν Καταστατικό τα προσόντα και αναρτάται 

κατάλογος των υποψηφίων αυτών στα γραφεία  του. 

 3. Εκλογές και υποψήφιοι µπορούν να είναι τα µέλη τα οποία έχουν 

εκπληρώσει όλες τους τις προς το Σύλλογο Ταµιακές Υποχρεώσεις τους µέχρι 

της ηµέρας των εκλογών. 

 4. Κάθε υποψήφιος µπορεί ταυτόχρονα να διεκδικεί την εκλογή του σαν 

µέλος του Δ.Σ. και σαν αντιπρόσωπος σε δευτεροβάθµια επαγγελµατική 

οργάνωση όχι όµως και µέλος Εφορευτικής ή Ελεγκτικής Επιτροπής.  

 5. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων Διοικήσεως του 

Συλλόγου διεξάγεται σε δυο συνεχόµενες ηµέρες και σε ώρες που 

καθορίζονται µε την απόφαση του Δ.Σ. περί προκηρύξεως εκλογών. Πρώτη 



ηµέρα της ψηφοφορίας είναι η επόµενη της Γενικής Συνελεύσεως που 

επετεύχθη και εξελέγη η Εφορευτική Επιτροπή. 

 6. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε µε την επίδειξη του ειδικού εκλογικού 

βιβλιαρίου ή της αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου δηµόσιου εγγράφου, από το 

οποίο προκύπτει η ταυτότητα του µέλους καθώς επίσης και µε την επίδειξη 

του βιβλιαρίου ασθένειας ή του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, που αποκαθιστά 

στην περίπτωση αυτή το εκλογικό βιβλιάριο. Στο βιβλιάριο σηµειώνεται από 

τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής ή χρονολογία ασκήσεως του 

εκλογικού δικαιώµατος και θέτεται η υπογραφή του και η σφραγίδα του 

Συλλόγου. 

 7. Κάθε υποψήφιος µπορεί να θέσει τόσους σταυρούς, όσους είναι και 

ο αριθµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής 

και Εφορευτικής Επιτροπής κα µέχρι του συνολικού αριθµού των υποψηφίων 

κάθε συνδυασµού για τις θέσεις των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθµιες 

επαγγελµατικέ οργανώσεις. 

Οι ψηφοφόροι ρίχνουν το ψηφοδέλτιο τους µέσα σε σφραγισµένες 

ψηφοδόχους και εκλέγουν τα µέλη : 

α) του Διοικητικού Συµβουλίου 

β) της Ελεγκτικής Επιτροπής, και 

γ) τους αντιπροσώπους για τις δευτεροβάθµιες Οργανώσεις (Οµοσπονδίες), 

που συµµετέχει ο Σύλλογος. Για κάθε κατηγορία εκλεγοµένων υπάρχει 

ξεχωριστή ψηφοδόχος. 

 8. Οι έδρες του Διοικητικού Συµβουλίου της Ελεγκτικής Επιτροπής και 

οι θέσεις των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθµιες οργανώσεις που 

συµµετέχει ο Σύλλογος, κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών κα των 

µεµονωµένων υποψηφίων ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη. 

Ειδικότερα : 

- Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών 

του Διοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής αυξηµένα κατά µια 

µονάδα. 

- Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό µέτρο. 

Το µέτρο της εκλογής αντιπροσώπων καθορίζεται από το Καταστατικό της 

δευτεροβάθµιας οργάνωσης που συµµετέχει ο Σύλλογος. 



Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συµβούλιο, στην 

ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φόρες χωρεί το 

εκλογικό µέτρο στον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. 

- Μεµονωµένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή µεγαλύτερο αριθµό ψήφων 

από το εκλογικό µέτρο καταλαµβάνει µία έδρα στο όργανο για το οποίο έχει 

θέσει υποψηφιότητα. 

- Συνδυασµός που περιλαµβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που 

ανήκουν καταλαµβάνει τόσες έδρες, ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι 

είναι οι υποψήφιοι του. 

- Οι έδρες για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή που δεν έχουν διατεθεί και 

οι θέσεις των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των παραπάνω παραγράφων, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά µεγέθους των 

υπολοίπων τους στους συνδυασµούς εκείνους που έχουν καταλάβει 

τουλάχιστον µία έδρα για το Δ.Σ. ή για την Ελεγκτική Επιτροπή ή δεν έχουν 

εκλέξει έναν αντιπρόσωπο κατά την κατανοµή που έγινε σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια 

περισσότερα από το µισό του εκλογικού µέτρου, όπως ορίζεται ανωτέρω. 

- Συνδυασµός που συγκέντρωσε απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην 

κατανοµή των εδρών από τους άλλους συνδυασµούς ανεξάρτητα από το 

µέγεθος των υπολοίπων του. 

- Ως συνδυασµοί για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης 

παραγράφου, θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθµός των υποψηφίων είναι 

τουλάχιστον ίσος µε το µισό των εδρών του Διοικητικού Συµβουλίου ή της 

Ελεγκτικής ή των θέσεων των αντιπροσώπων κατά περίπτωση. 

- Οι έδρες που µένουν αδιάθετες ή οι θέσεις των αντιπροσώπων που δεν 

καλύπτονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, 

κατανέµονται ανά µία σειρά µεγέθους των υπολοίπων τους στους 

συνδυασµούς ή στους υποψηφίους που τα υπόλοιπά του δεν 

χρησιµοποιήθηκαν στις προηγούµενες κατανοµές. 

Από κάθε συνδυασµό εκλέγονται κατά σειρά όσοι συγκέντρωσαν τον 

µεγαλύτερο αριθµό σταυρών προτιµήσεως. 



Άρθρο 24 

Ο Σύλλογος έχει το δικαίωµα να είναι µέλος σε δύο (2) το πολύ Οµοσπονδίες, 

µία κλαδικού και µία τοπικού ή γενικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 25 

ΣΗΜΑΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Ο Σύλλογος έχει την ίδια σηµαία και σφραγίδα, η οποία φέρει τις λέξεις: 

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και το χρόνο 

ιδρύσεως 1934. 

Άρθρο 26 

 Ο Σύλλογος εορτάζει την επέτειο ιδρύσεως αυτού, την εορτήν του Αγίου 

Πνεύµατος, την οποία και καθορίζει ηµέρα αργίας αυτού. Τον τρόπο, χρόνο 

και τόπο εορτής κανονίζει το Διοικητικό Συµβούλιο. 

Άρθρο 27 

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

1. Ο Σύλλογος διαλύεται : 

α)  Όταν ο αριθµός των µελών του µειωθεί κάτω των 10. 

β) Κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, όπως ορίζει ο Νόµος. 

γ) Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που συνέρχεται ειδικά 

προς τον σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται αυξηµένη απαρτία και 

πλειοψηφία σύµφωνα µε το Νόµο και παρόν Καταστατικό. 

 2. Μετά τη διάλυση, ο Σύλλογος τελεί υπό εκκαθάρισα η οποία 

διενεργείται από το Διοικητικό Συµβούλιο το οποίο µετά το πέρας του έργου 

του υποβάλλει έκθεση στη Συνέλευση. 

Η περιουσία του Συλλόγου περιέχεται εις την Πανελλήνιον Οµοσπονδία 

εκδοτών – βιβλιοπωλών ή µη υπαρχούσης ταύτης εις το Τ.Ε.Β.Ε. και σε καµία 

περίπτωση δεν µοιράζεται µεταξύ των µελών  

Άρθρο 28 

Το παρόν Καταστατικό ( αποτελούµενο από 28 άρθρα) εγκρίθηκε µε τη 

νόµιµη απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπει το άρθρο5 παρ.4 του Ν. 

1712/87 από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου κατ’ άρθρο και στο σύνολο 



του, που συνήλθε για το σκοπό αυτό στις 6 Μαΐου 1996. Η ισχύς του αρχίζει 

από την εγγραφή του στο ειδικό βιβλίο επαγγελµατικών οργανώσεων του 

Πρωτοδικείου Πειραιώς και την καταχώρηση του αριθµού δικαστικής 

αποφάσεως περί εγκρίσεώς του. 

Πειραιάς, 1 Σεπτεµβρίου 1999 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.


