
       ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

    ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ 

 

               ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Τροποποιείται το καταστατικό του ιδρυθέντος 

επαγγελµατικού σωµατείου, δυνάµει της υπ’ αριθµ. 

10803/1957 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, (όπως 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµό 1522/1986 απόφαση του 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) της Ενώσεως Βιοµηχανιών 

Ψύχους, των εγκατεστηµένων σε όλη την Επικράτεια 

Βιοµηχανιών παραγωγής ψύχους και πάγου υπό την επωνυµία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ» και ενσωµατώνεται 

µαζί µε τις προϋπάρχουσες διατάξεις κωδικοποιούµενο σε 

ενιαίο κείµενο, το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Η επωνυµία της ενώσεως ορίζεται ως 

ακολούθως: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ». Στις 

διεθνείς συναλλαγές, η επωνυµία ορίζεται “GREEK COLD 

STORAGE AND LOGISTICS ASSOCIATION”  

Ως Βιοµηχανία Ψύχους ορίζεται κάθε Φυσικό ή Νοµικό 

Πρόσωπο που διαθέτει µηχανολογική υποδοµή για την 

παραγωγή Ψύξης, δηλαδή τη µεταφορά (µεταποίηση) θερµικού 

φορτίου από τα προϊόντα που αποθηκεύει προς το 

περιβάλλον. Οι Βιοµηχανίες Ψύχους έχουν ως κύριο 

αντικείµενο την προσφορά προς τρίτους υπηρεσιών 

αποθήκευσης και διανοµής προϊόντων σε ελεγχόµενες 

συνθήκες. Ενδεικτικά προϊόντα που διακινούνται από 

Βιοµηχανίες Ψύχους αναφέρονται τρόφιµα, φάρµακα, άνθη. Οι 

Βιοµηχανίες Ψύχους διαθέτουν θαλάµους για την αποθήκευση  

σε ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας, 

συστήµατα διακίνησης και / ή διανοµής, συστήµατα 

διαχείρισης αποθεµάτων και  απαραίτητες  κρατικές άδειες 
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λειτουργίας. Άλλη ονοµασία είναι «ΨΥΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» 

ή ∆ιεθνώς “PUBLIC REFRIGERATED WAREHOUSE”.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Έδρα της ενώσεως. Ως έδρα της ενώσεως 

ορίζεται ο δήµος Ταύρου του νοµού Αττικής. Με απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου θα ορίζεται η διεύθυνση των 

γραφείων της εταιρίας. Το ∆.Σ. µπορεί να ορίζει γραφεία 

και σε άλλους δήµους του νοµού Αττικής.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ∆ιάρκεια της Ενώσεως. Η διάρκεια της 

Ενώσεως ορίζεται αορίστου χρόνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Σκοπός. 

Σκοπός της Ενώσεως είναι:  

α) η προστασία και προαγωγή των γενικών συµφερόντων 

των Βιοµηχανιών Ψύχους  

β)η υποστήριξη και προαγωγή της αρτιότητας και της 

επαγγελµατικής συνέπειας του κλάδου στην παροχή υπηρεσιών 

αποθήκευσης και διανοµής προϊόντων πελατών τους σε 

ελεγχόµενες συνθήκες. Τούτο επιτυγχάνεται µε την βελτίωση 

στην αποθήκευση, διανοµή, µεταφορά, πληροφόρηση, 

ετικετοποιήσεις, ανασυσκευασίες και λοιπές ελαφριές 

µεταποιήσεις, και άλλες υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, 

προς όφελος των πελατών τους και της Κοινωνίας. 

Προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού το επαγγελµατικό 

σωµατείο: α) αποβλέπει στα εξής: 

 

1.Εκπαίδευση: Η ΕΕΒΨ προσφέρει εκπαίδευση και 

εκπαιδευτική υποστήριξη και πληροφόρηση σε όλους τους 

σχετικούς τοµείς του κλάδου των τροφίµων. 

2.Προώθηση της Αγοράς του κλάδου (µάρκετινγκ). 

Προωθεί πρόγραµµα συλλογικού µάρκετινγκ, το οποίο  

ενηµερώνει την Αγορά για τις  δυνατότητες  του κλάδου, 

σχετικά µε την αποθήκευση, µεταφορά, λοιπές υπηρεσίες 
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logistics  και τα οικονοµικά οφέλη των πελατών. Επίσης 

ανταποκρίνεται στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις και τάσεις. 

3. Υπηρεσίες προς τα µέλη: Προσφέρει µια πλήρη οµάδα 

υπηρεσιών προς τα µέλη της, χρησιµοποιώντας  προχωρηµένες 

τεχνολογίες επικοινωνίας. 

4. Οδηγοί Πρακτικής: Μελετάει, καθορίζει και 

αναπτύσσει τις καλύτερες πρακτικές για την προαγωγή του 

κλάδου και τις κοινοποιεί στα µέλη της. 

5. Νοµικές και Κανονιστικές απαιτήσεις: Καταγράφει 

Νοµικές, Κανονιστικές και Εµπορικές απαιτήσεις που 

αφορούν το κλάδο και τις κοινοποιεί στα µέλη της.  

6. ∆ιεύρυνση των µελών: Προσπαθεί να διευρύνει τις 

κατηγορίες των µελών της, σε Πανελλαδικό επίπεδο. 

7. Αποδοτικότητα της Ένωσης: ∆ιασφαλίζει την 

οικονοµική ευρωστία της Ένωσης, δια µέσου της 

αποτελεσµατικής και αποδοτικής ∆ιοίκησης της.  

 

β) και επιδιώκει:  

1) Την επίτευξη συνεργασίας όλων των ευρισκοµένων 

οπουδήποτε µέσα στην Επικράτεια Βιοµηχανιών Ψύχους, µέσω 

της συγκέντρωσης και της ανακοίνωσης στα µέλη τους, όλων 

των χρήσιµων και ενδιαφερουσών πληροφοριών και 

ανακοινώσεων επί θεµάτων εµπορικών, νοµοθετικών, 

οικονοµικών και εν γένει επί  κάθε θέµατος που είναι 

σχετικό και αναφέρεται  στα προβλήµατα του κλάδου. 

2) Την παρακολούθηση, συγκέντρωση και ανακοίνωση, 

των εκάστοτε γενικών και ειδικών µέτρων που µελετώνται 

και λαµβάνονται από το Κράτος, τα οποία έχουν σχέση  µε 

τις Βιοµηχανίες Ψύχους και την παρέµβαση, µε κάθε νόµιµο 

µέσο για την προστασία των συµφερόντων των µελών της. 

3) Τη σύµµετρη ανάπτυξη τους µέσα στα πλαίσια του 

οικονοµικού προγραµµατισµού της Χώρας και των σύγχρονων 

εκάστοτε τεχνικών εξελίξεων, µε σκοπό την καλύτερη δυνατή 

θέση των µελών της στην Εθνική Οικονοµία. 
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4) Τη διαφώτιση, την ενηµέρωση και το διάλογο µε την 

εκάστοτε Κυβέρνηση και τους αρµόδιους κρατικούς φορείς, 

αποβλέποντας σε πιο ωφέλιµες και πιο σκόπιµες ρυθµίσεις, 

για τις Βιοµηχανίες Ψύχους, ακόµη δε και την αρµόδια 

υποβολή χρήσιµων και εποικοδοµητικών προτάσεων για τη 

βελτίωση και συµπλήρωση της Νοµοθεσίας για τον κλάδο. 

5) Την παρακολούθηση και συµµετοχή σε κάθε φύσεως 

εκδηλώσεις, συνέδρια, εσωτερικές ή διεθνείς συσκέψεις 

κ.λπ. Για την πληρέστερη διεξαγωγή και πραγµατοποίηση των 

κατά το παρόν άρθρο σκοπών της Ενώσεως, µπορεί αυτή, 

εκτός από τα γραφεία της έδρας της, να διατηρεί γραφεία 

και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

6) Τη διάχυση της γνώσης και των µέσων 

εκσυγχρονισµού στα µέλη της, µέσω επικοινωνίας µε 

προµηθευτές του κλάδου, µε έµφαση στα συνδεδεµένα µέλη 

της.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΛΗ – ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΜΕΛΩΝ 

 

Μέλος της Ενώσεως εγγράφεται, µε αίτησή του, κάθε 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σύµφωνα µε τις εξής διακρίσεις: 

1.Τακτικά µέλη: Οι Βιοµηχανίες Ψύχους, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.  Ως τέτοιες ορίζονται 

οι βιοµηχανικές µονάδες, που έχουν κατάλληλο µηχανολογικό 

και κτιριακό εξοπλισµό, για την παραγωγή ψύξης 

(µεταποίηση, αφαίρεση θερµικού φορτίου από τα 

αποθηκευόµενα προϊόντα). Οι µονάδες αυτές µπορεί να είναι  

επιχειρήσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων και έχουν σαν 

αντικείµενο την προσφορά  υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας 

σε ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 

(logistics  τροφίµων). Ως υπηρεσίες νοούνται η (ψυχρή) 

αποθήκευση και διανοµή, (υπό ελεγχόµενες θερµοκρασίες 

ψύξη, κατάψυξη κλπ), καθώς και παρελκόµενες υπηρεσίες, 

όπως ετικετοποίηση, ηλεκτρονική πληροφόρηση κλπ. Επίσης 
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περιλαµβάνονται οι µονάδες παραγωγής πάγου, καθώς και 

παρεµφερείς ενώσεις οµοειδών επιχειρήσεων τοπικού 

χαρακτήρα.  

 

2.Συνδεδεµένα µέλη (associated members): Ως τέτοια 

ορίζονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και Οργανισµοί, οι 

οποίοι  προσφέρουν προϊόντα  ή υπηρεσίες σχετικές µε το 

αντικείµενο των  τακτικών µελών. Περιλαµβάνονται ∆ηµόσιοι 

και Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί Οργανισµοί, Σωµατεία, 

Επαγγελµατικές Ενώσεις. 

3.Οποιοσδήποτε ιδιώτης  επιθυµεί να έχει γνώση του 

κλάδου. 

4.Σπουδαστές: Αυτοί που το αντικείµενο σπουδών τους 

έχει σχέση µε το κλάδο. 

5. Επίτιµα µέλη: Προσωπικότητες  που βοήθησαν την 

«ΕΝΩΣΗ», τον κλάδο και τους απονέµεται δωρεάν η ιδιότητα 

του µέλους.  

 

Εκτός από τα ήδη υπάρχοντα µέλη, για τα οποία 

διαλαµβάνει το εγκριθέν αρχικό καταστατικό, για την 

εγγραφή νέων τακτικών µελών υποβάλλεται πρώτον υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρο 8 Ν. 1599/1986 ή του εκάστοτε ισχύοντος 

νόµου, για την πραγµατική επιχειρηµατική άσκηση 

βιοµηχανίας ή επιχείρησης ψύχους και για τον όγκο κυβικών 

και ψυκτικών χώρων, δεύτερον, αίτηση από το νόµιµο 

εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου ή του φυσικού προσώπου επί 

ατοµικής επιχείρησης, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να 

συνυπογράφεται από δύο (2) από τα εγγεγραµµένα τακτικά 

µέλη της Ενώσεως και στην οποία αίτηση πρέπει απαραιτήτως 

να αναγράφεται ότι το προς εγγραφή µέλος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού της Ενώσεως. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ενώσεως δέχεται ή 

απορρίπτει αυτήν την αίτηση µε µυστική ψηφοφορία. Το 

αποτέλεσµα της ψηφοφορίας δε, το οποίο µάλιστα 
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αιτιολογείται, κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο. 

Η απόρριψη της αίτησης δίνει στον ενδιαφερόµενο το 

δικαίωµα να εγγραφεί ως µέλος, µε την επανυποβολή της 

ίδιας αίτησης, µετά την πάροδο εξαµήνου από την πρώτη 

απορριπτική απόφαση και από τη γνώση της από τον 

ενδιαφερόµενο. Εάν απορριφθεί και η δεύτερη αίτηση, η 

δεύτερη αυτή απόρριψη αποστερεί τον ενδιαφερόµενο από το 

δικαίωµα επανυποβολής όµοιας αίτησης για µια τριετία από 

τη δεύτερη απόρριψη. 

Απαραίτητη προϋπόθεση του δικαιώµατος εγγραφής 

τακτικού µέλους είναι, η µεν επιχείρηση να βρίσκεται σε 

πλήρη λειτουργία, το δε εγγραφόµενο µέλος να είναι 

ιδιοκτήτης, αν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση, ή 

Πρόεδρος ή ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ή ειδικώς εξουσιοδοτηµένο όργανο, αν πρόκειται για 

εταιρία ή νοµικό πρόσωπο γενικά, µε εξουσιοδότηση που 

αποδεικνύεται µε σχετικό πρακτικό του ∆.Σ. και θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής του εκδίδοντος το σχετικό 

αντίγραφο του πρακτικού.  

Απαγορεύεται η εγγραφή τακτικού µέλους στο Σωµατείο 

ατοµικώς, εκ µόνης της ιδιότητάς του ως Προέδρου του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου εταιρίας, 

εκτός της περίπτωσης που ήδη αναφέρθηκε κατά την οποία η 

Βιοµηχανία Ψύχους είναι ατοµική επιχείρηση. 

Για την αποδοχή της αιτήσεως εγγραφής, κάθε νέο 

τακτικό µέλος υποχρεούται να καταβάλει κατά την εγγραφή 

του το δικαίωµα εγγραφής που ορίζεται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µε βάση τα κυβικά µέτρα της αποθήκης. 

Επιβάλλεται ελάχιστη εισφορά στις πολύ µικρές µονάδες. Το 

ανά κυβικό ποσό σε Ευρώ που θα καταβάλλει  κάθε µέλος θα 

αναπροσδιορίζεται από το ∆.Σ. κατ’ εντολή της Γενικής 

Συνέλευσης. 

Τακτικό µέλος που αποκτά και άλλη χωρητικότητα πλην 

εκείνης, δυνάµει της οποίας έγινε η εγγραφή του, οφείλει 
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να το αναγγείλει χωρίς καθυστέρηση στην Ένωση και να 

καταβάλει την επιπλέον συνδροµή και για τη χωρητικότητα 

αυτή, ολόκληρη µεν, αν η πρόσκτηση της χωρητικότητας 

έλαβε χώρα τους πρώτους έξι µήνες του έτους, µισή δε, αν 

(η πρόσκτηση) έλαβε χώρα το δεύτερο εξάµηνο του έτους. 

Το ∆.Σ. αποφασίζει για την εγγραφή των συνδεδεµένων 

και λοιπών µελών µετά τη  συµπλήρωση και υποβολή σχετικής 

τυποποιηµένης αίτησης. Το ∆.Σ. ορίζει επίσης µε απόφασή 

του τα ποσά εγγραφής των συνδεδεµένων και λοιπών µελών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απονέµει τον τίτλο 

του επίτιµου µέλους της Ενώσεως σε όσους παρέχουν 

αξιόλογες υπηρεσίες στην Ένωση µε τη δηµόσια ή ιδιωτική 

δράση τους. 

Τα επίτιµα µέλη µπορούν να παρίστανται στις Γενικές 

Συνελεύσεις µε δικαίωµα ψήφου αν εξακολουθούν να είναι 

ενεργά µέλη, ή χωρίς δικαίωµα ψήφου αν έχουν αποχωρήσει 

από την Ένωση. Τα επίτιµα µέλη ουδεµία έχουν οικονοµική 

επιβάρυνση. 

 

ΑΡΘΡΟ 7o: Αποχώρηση – ∆ιαγραφή µελών. 

Κάθε µέλος έχει δικαίωµα παραίτησης από την ιδιότητα 

του µέλους, µε σχετική δήλωση της βούλησής του που 

απευθύνεται πάντοτε εγγράφως στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το 

µέλος που αποχωρεί υποχρεούται πάντως να καταβάλει τις 

συνδροµές ολόκληρου του έτους, κατά το οποίο αποχώρησε.  

Εκτός  από αυτούς που παραιτούνται οικειοθελώς και 

εκτός από τις περιπτώσεις διαγραφής και εκπτώσεως,  που 

προβλέπονται στον ισχύοντα νόµο, διαγράφονται από µέλη 

της Ένωσης και µάλιστα µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία και 

κατόπιν µυστικής ψηφοφορίας, και,  
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α) Όσοι απέβαλαν πέραν του έτους τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 5 του παρόντος εφόσον αποδεδειγµένα δεν υπήρξε 

µεταβολή των συνθηκών. 

β) Όσοι καθυστερούν προς την Ένωση την ετήσια οφειλή 

– συνδροµή τους, πέραν των δύο (2) συνεχών ετών. 

γ) Όσοι επέδειξαν συµπεριφορά επιβλαβή ή ασυµβίβαστη 

προς τους σκοπούς της Ενώσεως ή που αντιβαίνει στις 

νοµικές και ηθικές υποχρεώσεις τους, ως µελών της  

Ενώσεως Βιοµηχανιών Ψύχους. 

Στη συγκεκριµένη αυτή τελευταία περίπτωση, για τη 

διαγραφή, απαιτείται απόφαση, η οποία λαµβάνεται µε  

πλειοψηφία των 5/7 του συνόλου των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, το οποίο υποχρεούται, πριν τη λήψη της 

αποφάσεώς του, να κοινοποιήσει την πρόταση διαγραφής στο 

υπό διαγραφή µέλος τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν τη συνεδρία 

του και να ακροασθεί τον ενδιαφερόµενο εφόσον αυτός το 

ζητήσει µε αίτησή του. 

Κατά της απόφασης διαγραφής που ελήφθη για 

οποιοδήποτε λόγο από το ∆. Συµβούλιο, επιτρέπεται στον 

ενδιαφερόµενο, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως, 

η οποία κρίνει σε δεύτερο βαθµό και αποφαίνεται  

αµετάκλητα για τη διαγραφή ή µη διαγραφή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Κάθε µέλος, που διαγράφεται, εκπίπτει ή 

παραιτείται, δε διατηρεί καµία αξίωση για δωρεά που έγινε 

από αυτό προς την Ένωση, αντίθετα υποχρεούται στην 

πληρωµή της συνδροµής του για το διανυόµενο έτος και 

ευθύνεται έναντι της Ένωσης για ανειληµµένες υποχρεώσεις 

έναντι αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Κάθε µέλος οφείλει να προσέρχεται στις 

Γενικές Συνελεύσεις της Ενώσεως και να µεριµνά για την 

πρόοδο των εργασιών της, αλλά και να συµµορφώνεται προς 
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τις έγκυρα λαµβανόµενες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως 

και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ενώσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Τα µέλη της Ενώσεως,  όπως αυτά ορίζονται 

στο άρθρο 5 του παρόντος, έχουν τα δικαιώµατα και 

απολαµβάνουν τα προνόµια που προβλέπονται στο παρόν 

καταστατικό ή τον κανονισµό της Ενώσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Πόροι της Ενώσεως: 

Τακτικοί πόροι της Ενώσεως είναι: 

α) Το δικαίωµα εγγραφής. 

β) Οι  ετήσιες συνδροµές των µελών. 

γ) Οι ειδικές εισφορές. 

δ) Γενικά οι πρόσοδοι από την περιουσία αυτή. 

ε) Το αντίτιµο για έντυπα που εκδίδονται από αυτήν. 

στ) Οι συνδροµητικές εισφορές από πληροφοριακό υλικό που 

δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο.  

ζ) Οι δωρεές µελών, κληρονοµιών, κληροδοσιών ως και τα 

έσοδα διαφόρων εκδηλώσεων και εορτών και οι τυχόν δωρεές 

τρίτων. 

Η  ετήσια συνδροµή των τακτικών  µελών ορίζεται µε 

βάση τον κυβισµό των ψυκτικών χώρων του καθενός από αυτά, 

µε ελάχιστη ετήσια συνδροµή για τις πολύ µικρές µονάδες. 

Η Γενική Συνέλευση της Ενώσεως µε απόφασή της, 

καθορίζει συντελεστή κατά κυβικό µέτρο, ο οποίος 

πολλαπλασιαζόµενος µε το ύψος του κυβισµού των ψυκτικών 

χώρων κάθε επιχείρησης (τακτικού µέλους) σύµφωνα µε την 

υπεύθυνη δήλωση του µέλους, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 

5, δίνει το ύψος της  ετήσιας συνδροµής, η οποία όµως δεν 

µπορεί να είναι µικρότερη από ένα ελάχιστο ποσό ετήσιας 

συνδροµής, που καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 

Για τις µικτές επιχειρήσεις, δηλαδή Ψυγεία - 

Παγοποιεία, η µηνιαία συνδροµή καθορίζεται κατά τις 

διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, δηλαδή µε βάση το 
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ύψος του κυβισµού των ψυκτικών χώρων, θεωρώντας τους  

χώρους κατασκευής πάγου ως ίδιους κατ’ όγκο µε τους 

ψυκτικούς θαλάµους. 

Για µονάδες που λειτουργούν εποχιακά, υπάρχει η 

δυνατότητα καθορισµού µειωµένων συνδροµών, κατόπιν 

απόφασης ∆.Σ. 

Η Γενική Συνέλευση διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα µετά 

από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυξοµείωσης των 

κατά τα προηγούµενα εδάφια συντελεστών. 

Οι ειδικές εισφορές ορίζονται από τη Γενική 

Συνέλευση µε πρόταση του ∆. Συµβουλίου. 

Συνδροµές που έχουν εισπραχθεί από διάφορους 

συντελεστές ή αιτίες δεν επιστρέφονται. 

Οι ετήσιες συνδροµές των λοιπών εκτός των τακτικών 

µελών που περιγράφονται στο άρθρο 5, καθορίζονται άπαξ 

ετησίως και κατά περίπτωση, κατόπιν απόφασης ∆.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: 

Το κυρίαρχο όργανο της Ενώσεως είναι η Γενική 

Συνέλευση των µελών. 

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και 

έκτακτες. Στις  Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος 

της Ενώσεως, εφόσον δεν αποφάσισε διαφορετικά η Γενική 

Συνέλευση. Ο Πρόεδρος προεδρεύει πάντοτε στις  Γενικές 

Συνελεύσεις (τακτικές και έκτακτες) εκτός από αυτές που 

συνέρχονται µε αρχαιρεσίες στις οποίες προεδρεύει µέλος 

εκλεγόµενο από τη Γ.Σ. µε ανάταση χειρός. Επίσης 

εκλέγεται ένας Γραµµατέας, ο οποίος συντάσσει τα 

πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. 

και αυτόν (το Γραµµατέα) και καταχωρούνται στο οικείο 

βιβλίο µε µέριµνά τους. 

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες των Γενικών 

Συνελεύσεων και γενικά εποπτεύει για την κανονική και 
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εύρυθµη διεξαγωγή των συζητήσεων επί των θεµάτων της 

ηµερησίας διατάξεως. 

Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται κατόπιν 

προσκλήσεως από µέρους του ∆. Συµβουλίου προς τα  τακτικά 

και τα επίτιµα µόνον µέλη της Ενώσεως, µε συστηµένες 

επιστολές 15 πλήρεις ηµέρες πριν την παράσταση ή  

ηµεροµηνία συγκλήσεώς τους. 

Οι προσκλήσεις πρέπει να αναφέρουν α) τον τόπο, β) 

την ηµεροµηνία και ώρα, γ) τα συζητητέα θέµατα και δ) αν 

πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη συνεδρία τον αριθµό 

των ψήφων και των µελών που απαιτούνται για απαρτία. 

Κάθε µέλος πρέπει να εγχειρίσει στη Γραµµατεία της 

Ενώσεως έγγραφο που να νοµιµοποιεί την εκπροσώπηση αυτού 

και της επιχείρησής του. 

Το έγγραφο αυτό µπορεί να παραλείπεται µετά την 

πρώτη κατάθεσή του, αν και εφόσον δεν έχουν επέλθει 

µεταβολές στη νόµιµη εκπροσώπηση των επιχειρήσεων µελών 

της Ένωσης. 

Απαγορεύεται κατ’ άρθρο 8 του Ν.1264/1982 η 

συµµετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες µε 

οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Κάθε ψηφοφορία για 

οποιοδήποτε θέµα ηµερησίας διάταξης, είτε πρόκειται για 

τακτικές Γεν. Συνελεύσεις είτε για έκτακτες είτε για 

αρχαιρεσίες, γίνεται πάντα µε ψηφοφορία και ουδέποτε δια 

βοής ή ανατάσεως της χειρός. 

Η ψηφοφορία είναι πάντοτε µυστική όταν αναφέρεται σε 

εκλογή ∆. Συµβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής 

Επιτροπής όπως τυχόν και σε εκλογή αντιπροσώπων. Επίσης, 

είναι µυστική για τυχόν επιλογή δευτεροβάθµιας οργάνωσης 

προς αντιπροσώπευση σε τριτοβάθµια οργάνωση. Είναι 

µυστική επί θεµάτων εµπιστοσύνης προς τη ∆ιοίκηση, για 

έγκριση λογοδοσίας, επί προσωπικών ζητηµάτων και επί 

κηρύξεως απεργίας. 
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Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται 

πάντοτε µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων µελών. 

Κατά τις περιπτώσεις όµως µυστικής ψηφοφορίας, αν 

για την απαρτία της Συνελεύσεως είναι αρκετή η παρουσία 

ως και του ¼ των µελών, είναι δε παρόντα τόσα µέλη, όσα 

να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθµό, απαιτείται 

πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. 

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης µπορεί να ακυρωθεί αν σε 

αυτήν παρέστησαν πρόσωπα τα οποία δεν ήταν µέλη της 

Ενώσεως και η παρουσία τους µπορούσε να επηρεάσει το 

αποτέλεσµα. 

Σε περίπτωση, κατά την οποία, µε απόφαση του ∆. 

Συµβουλίου της Ενώσεως ή κατόπιν αιτήσεως του 1/10 των 

οικονοµικώς τακτοποιηµένων µελών της, συγκληθεί η Γενική  

Συνέλευση, για να αποφασίσει την ενοποίησή της µε άλλη 

οµοιοεπαγγελµατική οργάνωση, ή τη δηµιουργία γεωργικού 

συνεταιρισµού, απαιτείται σύγκληση και απαρτία του 1/3 

των µελών της Ενώσεως, µυστική ψηφοφορία και απόφαση, που 

λαµβάνεται κατά πλειοψηφία των ¾ των παρόντων µελών. Η 

ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε τον ίδιο τρόπο και 

για την εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων στην ενιαία 

οργάνωση ή το συνεταιρισµό που θα προκύψει από την 

ενοποίηση. 

Κατά τη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων µπορούν να 

παρίστανται µόνον χωρίς δικαίωµα ψήφου τα συνδεδεµένα 

µέλη.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 ΑΚ, για να 

γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τις Γενικές 

Συνελεύσεις απαιτείται παρουσία τουλάχιστον του 1/3 (ενός 

τρίτου) των οικονοµικώς τακτοποιηµένων µελών. Πέραν της  

πρώτης αυτής συνεδρίας και εφόσον δεν επιτευχθεί απαρτία, 

η Συνέλευση γίνεται εντός δέκα (10) ηµερών, ανεξαρτήτως 
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του αριθµού των παρόντων µελών βρίσκεται σε απαρτία, οι 

δε αποφάσεις της λαµβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία. 

Ειδικά και προκειµένου για απόφαση για την 

τροποποίηση καταστατικού ή για τη διάλυση της Ενώσεως, 

απαιτείται η παρουσία του ½ τουλάχιστον των µελών της 

Ένωσης και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων κατ’ άρθρο 99 

ΑΚ. 

Και για τη λήψη αποφάσεως για µεταβολή του σκοπού 

της Ενώσεως, απαιτείται η Συνέλευση όλων των µελών της. 

Η συναίνεση των απόντων δίνεται και εγγράφως. 

Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης της 

Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται εντός της αποκλειστικής 

προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της 

Συνελεύσεως, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Η σχετική αίτηση 

πρέπει να υποβάλλεται από το 1/50 των οικονοµικώς 

τακτοποιηµένων µελών. 

Η απόφαση του Ειρηνοδικείου είναι δυνατό να εκκληθεί 

στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών εντός 10 ηµερών από την 

επίδοσή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται µία φορά το 

χρόνο υποχρεωτικά και εντός του πρώτου τριµήνου από τη 

λήξη του οικονοµικού έτους, σε τόπο και ώρα καθοριζόµενα 

από το ∆. Συµβούλιο και κατά τον τρόπο που διαλαµβάνεται 

στο άρθρο 12 του παρόντος,  και σ’ αυτήν υποβάλλεται προς 

έγκριση η συνταχθείσα από την Εξελεγκτική Επιτροπή έκθεση 

της οικονοµικής διαχείρισης του ∆. Συµβουλίου, ο 

ισολογισµός και ο απολογισµός του διανυόµενου έτους όπως 

και ο τυχόν προϋπολογισµός του εποµένου έτους. 

Στην Τακτική Γεν. Συνέλευση, µαζί µε τη λογοδοσία 

του ∆. Συµβουλίου, υποβάλλεται και η έκθεση δύο ελεγκτών, 

οι οποίοι µπορούν να είναι είτε µέλη της Ενώσεως, είτε 

εκτός Ενώσεως, και εκλέγονται ή προσλαµβάνονται 
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αντιστοίχως από την Ένωση. Προκειµένου για ελεγκτές εκτός 

Ενώσεως, η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει και καθορίζει και 

την αµοιβή τους. 

Στη συνέχεια, ο ταµίας της Ένωσης διαβάζει τον 

εγκεκριµένο ισολογισµό του έτους και ζητά την έγκρισή του 

από τη Γενική Συνέλευση και την απαλλαγή του ∆. 

Συµβουλίου από κάθε ευθύνη. Οµοίως ζητά την έγκριση του 

προϋπολογισµού του αρχόµενου έτους, τον οποίο υποβάλλει 

στη Γενική Συνέλευση. 

Πριν τη λήψη απόφασης, η οποία εγκρίνει τη 

διαχείριση του έτους που λήγει, η Γενική Συνέλευση 

λαµβάνει υποχρεωτικά γνώση της έκθεσης του λογιστού και 

κυρίως της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τις οποίες  διαβάλει ο 

Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Η έγκριση και ψήφιση του ισολογισµού, του έτους που 

λήγει αλλά και του προϋπολογισµού του επόµενου έτους, 

γίνεται µε µυστική ψηφοφορία κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων µελών. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

Κάθε δεύτερο έτος, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση 

των τακτικών µόνον µελών της Ενώσεως, σε τόπο και ώρα, 

οριζόµενα από το ∆. Συµβούλιό της, προκειµένου να 

διενεργηθούν αρχαιρεσίες, για την εκλογή των οργάνων της 

∆ιοικήσεως. Ο τρόπος σύγκλησης της Γενικής αυτής 

Συνέλευσης γίνεται µε τον ίδιο τρόπο, ο οποίος 

προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος. Μετά τη διαπίστωση 

της προβλεπόµενης, κατά το άρθρο 13 του παρόντος, αρχικής 

απαρτίας του 1/3 των οικονοµικώς τακτοποιηµένων µελών της 

Ενώσεως, ή αν αυτή δεν επιτευχθεί, µετά από αναβολή, και 

µετά από 10 ηµέρες, οποιουδήποτε αριθµού µελών, εκλέγεται  

από τα παριστάµενα µέλη, µε µυστική ψηφοφορία, τριµελής 

εφορευτική επιτροπή και ένα αναπληρωµατικό µέλος της, για 

τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, της οποίας προΐσταται ο 
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∆ικαστικός Αντιπρόσωπος και της οποίας τα δικαιώµατα και 

οι υποχρεώσεις ορίζονται στο νόµο. 

Στην προκείµενη Γεν. Συνέλευση για την ανάδειξη των 

οργάνων της ∆ιοίκησης, κανένα άλλο θέµα ηµερησίας 

διατάξεως δεν µπορεί να συζητηθεί, αν δεν περιέχεται στην 

πρόσκληση και τη σχετική ηµερήσια διάταξη εκ των 

προτέρων. 

Οι υποψηφιότητες, µε την ένδειξη του αξιώµατος, 

υποβάλλονται µε έγγραφη αίτηση των ενδιαφεροµένων και 

όσων έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους στη 

Γραµµατεία της Ενώσεως, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν 

τις αρχαιρεσίες, µε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι 

το υποψήφιο µέλος δεν τελεί αυτοδικαίως ή κατόπιν 

δικαστικής απόφασης σε στέρηση των πολιτικών του 

δικαιωµάτων και ότι δεν έχει καταδικασθεί αµετάκλητα σε 

αδίκηµα από τα αναφερόµενα στο νόµο και το οποίο 

συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από µέλους της 

∆ιοίκησης. 

∆ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα 

εγγεγραµµένα, ένα έτος τουλάχιστον πριν από τη Γενική 

Συνέλευση, τακτικά µέλη του Σωµατείου, ως φυσικά πρόσωπα 

ή υπό την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου, νοµικού 

προσώπου, χωρίς όµως αυτή η απαγόρευση να ισχύει κατά την 

πρώτη εφαρµογή του παρόντος. Το ∆. Συµβούλιο παραλαµβάνει 

τις αιτήσεις υποψηφιότητας και καταρτίζει πίνακα των 

υποψηφίων, µε την παρατήρηση για καθένα απ’ αυτούς για το 

αν η υποψηφιότητα είναι σύµφωνη µε τις παρούσες 

καταστατικές διατάξεις και το νόµο, παραδίδει  τον πίνακα 

αυτό µε τις αιτήσεις στην Εφορευτική Επιτροπή των 

αρχαιρεσιών, η οποία προβαίνει στην ανακήρυξη των 

υποψηφίων, αναγράφοντας τα ονόµατά τους κατ’ αλφαβητική 

σειρά. 

Η εκλογή των οργάνων της Ενώσεως γίνεται µε το 

σύστηµα της απλής αναλογικής κατ’ άρθρο 12 παρ.1 του 
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Ν.1264/1982, κατά την περίπτωση που υπήρξαν περισσότεροι 

του ενός συνδυασµοί ή χωριστοί υποψήφιοι, αναλόγως µε την 

εκλογική τους δύναµη. 

Οι έδρες του ∆. Συµβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής 

και ο αριθµός των αντιπροσώπων κατανέµονται µεταξύ των 

συνδυασµών και των χωριστών υποψηφίων αναλόγως µε την 

εκλογική τους δύναµη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων 

διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών του ∆. Συµβουλίου ή 

της ελεγκτικής επιτροπής ή µε τον αριθµό των αντιπροσώπων 

που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, 

παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. 

Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες στο ∆. 

Συµβούλιο, όσες φορές χωρά το εκλογικό µέτρο στον αριθµό 

των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Χωριστός (ανεξάρτητος) 

υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή µεγαλύτερο αριθµό ψήφων από 

το εκλογικό µέτρο καταλαµβάνει µια έδρα στο όργανο για το 

οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος 

εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. 

Συνδυασµός, ο οποίος περιλαµβάνει υποψηφίους 

λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαµβάνει 

τόσες µόνο έδρες ή εκλέγει τόσους µόνο αντιπροσώπους, 

όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. 

Για τις αδιάθετες έδρες ισχύουν οι παράγραφοι 5 και 6 του 

άρθρου 12 του ανωτέρω νόµου. 

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει µόνο ένας 

συνδυασµός και ένα µόνο ψηφοδέλτιο, η εκλογή των οργάνων 

της ενώσεως, γίνεται υποχρεωτικά µε πλειοψηφικό σύστηµα 

και ως εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που έλαβαν κατά σειρά 

τις περισσότερες ψήφους. Η Εφορευτική Επιτροπή µεριµνά 

για τη µυστική ψηφοφορία, η οποία γίνεται πάντοτε µε την 

επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου δηµοσίου 

εγγράφου. 

Τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης 

των επιτυχόντων, καθώς και το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας 
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και απόσπασµα των πρακτικών παραδίδονται την επόµενη 

µέρα, µετά το τέλος της εκλογής από την Εφορευτική 

Επιτροπή στο Γραµµατέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και 

φυλάσσονται στο φάκελο της Ενώσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται, όποτε 

αποφασίσουν για τη σύγκλησή τους το ∆. Συµβούλιο ή 

ζητήσει τη σύγκλησή τους το 1/3 των ταµειακώς 

τακτοποιηµένων µελών, µε αιτιολογηµένη έγγραφη αίτησή 

του, στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέµατα, 

οπότε το ∆. Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την 

έκτακτη Γεν. Συνέλευση εντός 20 ηµερών το αργότερο από 

την επίδοση της αίτησης. Στις έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις, 

οι αποφάσεις λαµβάνονται από τα παρόντα µέλη που έχουν 

δικαίωµα ψήφου µε πλειοψηφία του ½ συν µία ψήφο.  

Για την απαρτία των εκτάκτων αυτών Γεν. Συνελεύσεων 

ισχύουν όσα διαλαµβάνονται στο άρθρο 13 του παρόντος 

καταστατικού. 

Για τις υπόλοιπες προϋποθέσεις σύγκλησης των 

εκτάκτων αυτών Γεν. Συνελεύσεων, και γενικά για τη 

διαδικασία που ακολουθείται, ισχύουν όσα διαλαµβάνονται 

στο άρθρο 12 του παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ  

Η Ένωση διοικείται από 7µελές ∆. Συµβούλιο, το οποίο 

εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση των µελών της µε µυστική 

ψηφοφορία για διετή θητεία. Η θητεία του ∆. Συµβουλίου 

µπορεί να ανανεωθεί για µία ή περισσότερες διετίες, 

κατόπιν απόφασης της Γεν. Συνέλευσης, µε νέες 

αρχαιρεσίες. Κάθε θέση που µένει κενή κατά τη διάρκεια 

της θητείας του ∆. Συµβουλίου, πληρούται αντιστοίχως από 

τα εκλεγόµενα τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη. Το ∆. 

Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη του, για διετή θητεία, 
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κατόπιν µυστικής ψηφοφορίας τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, 

το γραµµατέα και τον ταµία της Ένωσης. 

Το ∆. Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

εγκύρως όταν παρίστανται τέσσερις (4) τουλάχιστον 

σύµβουλοι. Η θητεία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να 

ορισθεί άνω της τριετίας, ασχέτως αν το ∆. Συµβούλιο 

µπορεί να επανεκλεγεί, σύµφωνα µε όσα διαλαµβάνονται στην 

αρχή του παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆. Σ. 

Το ∆. Συµβούλιο της Ενώσεως συνέρχεται σε τακτική 

συνεδρία ανά δίµηνο. Συνέρχεται όµως εκτάκτως και 

υποχρεωτικά, µε έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή 

Αντιπροέδρου, όσες φορές παρίσταται σχετική ανάγκη. 

Για τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. τηρούνται απαραιτήτως 

πρακτικά στο οικείο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του 

∆.Σ. τα οποία υπογράφονται από τα µέλη του µετά το τέλος 

κάθε συνεδρίας. Εφ’ όσον υφίσταται µηχανογραφηµένο 

σύστηµα τα πρακτικά µπορούν να τηρηθούν και 

µηχανογραφικά. Σε κάθε περίπτωση υπογράφονται από τα µέλη 

κατά τα ως άνω.  

Το ∆.Σ. καθορίζει το ετήσιο πρόγραµµα ενεργειών της 

Ένωσης σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης και 

τις διατάξεις του παρόντος. Συντάσσει και εισηγείται 

έγκαιρα τον ετήσιο προϋπολογισµό της Ένωσης προς έγκριση 

από τη Γεν. Συνέλευση και εισάγει µε τον ίδιο τρόπο τον 

ισολογισµό κάθε έτους προς ψήφιση . 

Συντάσσει την έκθεση πεπραγµένων µε τον απολογισµό 

προς τη Γεν. Συνέλευση. Συγκαλεί τις τακτικές και 

έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις, καθορίζοντας τις ηµερήσιες 

διατάξεις για τα συζητητέα θέµατα. 
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Επιλαµβάνεται κάθε θέµατος, το οποίο αφορά στη 

∆ιοίκηση της Ένωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος. 

∆ιορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, καθορίζοντας και 

την αµοιβή τους για κάθε περίπτωση ή πληρεξουσίους 

δικηγόρους µε µηνιαία αµοιβή. 

∆ιορίζει διοικητικό προσωπικό προς εξυπηρέτηση των 

αναγκών της Ένωσης. Τέλος, αποτελεί το καταρχήν αρµόδιο 

όργανο εκπροσώπησης της Ένωσης ενώπιον κάθε δηµοσίας, 

διοικητικής, δικαστηριακής Αρχής ή και οργανώσεων, εκτός 

αν µε απόφασή του αποφασίσει το διορισµό ενός από τα µέλη 

του ως νοµίµου εκπροσώπου της Ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΤΟΥ ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος µε το Γεν. Γραµµατέα, είτε από κοινού, 

είτε χωριστά ο καθένας, υπογράφουν όλα τα εξερχόµενα 

έγγραφα. 

Μεριµνούν για την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆.Σ. 

κατά τις διατάξεις του παρόντος. 

Καταβάλλουν κάθε προσπάθεια συνεργασίας µε τις 

αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες και άλλων συγγενών οργανώσεων 

για την προώθηση των σκοπών της Ένωσης και την επίλυση 

των θεµάτων που απασχολούν τον κλάδο, όπως επίσης και για 

την οργάνωση συνεδριών και άλλων χρήσιµων για την Ένωση 

συσκέψεων κ.λ.π. Προτείνουν προς το ∆. Συµβούλιο την 

πρόσληψη του απαιτούµενου προσωπικού κατά τις διατάξεις 

του παρόντος. 

Προβαίνουν σε κάθε ενέργεια έστω και µη ειδικώς 

αναφερόµενη στο καταστατικό, προς το συµφέρον της Ένωσης, 

η οποία όµως οπωσδήποτε δεν πρέπει να αντίκειται στις 

διατάξεις του παρόντος και στο ισχύοντα για τα Σωµατεία 

νόµο. 
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Για όλες τις παραπάνω ενέργειες τους ενηµερώνουν 

υποχρεωτικά το ∆.Σ. στις τακτικές συνεδρίες του ή και 

στις τυχόν έκτακτες. Τέλος, ο Πρόεδρος µε το Γενικό 

Γραµµατέα, είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας µπορούν 

κατόπιν σχετικής απόφασης του ∆. Συµβουλίου να 

εκπροσωπούν την Ένωση ενώπιον κάθε ∆ηµοσίας, ∆ιοικητικής 

ή ∆ικαστηριακής Αρχής ή Οργανώσεως. 

 

Ειδικότερα: 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ., αν υπάρχει σχετική απόφαση του 

∆.Σ., κατά το προηγούµενο άρθρο, εκπροσωπεί την Ένωση 

ενώπιον των ∆ικαστηρίων, ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και κάθε 

Αρχής. ∆ιευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και των Γεν. 

Συνελεύσεων, εκτός αν υπάρχει αντίθετη απόφαση των µελών 

της Ένωσης. Υπογράφει όλα τα έγγραφα, γραµµάτια 

εισπράξεων και εντάλµατα πληρωµών και καταρτίζει την 

ηµερήσια διάταξη των συνελεύσεων, διοικητικών συµβουλίων, 

φροντίζει για την εφαρµογή του καταστατικού, των 

αποφάσεων των Γ.Σ. και του ∆.Σ. και  γενικά προβαίνει σε 

κάθε ενέργεια για την προώθηση των συµφερόντων της 

Ένωσης,. 

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται  

από τον  Αντιπρόεδρο µε τα ίδια ως άνω καθήκοντα και 

αρµοδιότητες. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: 

Ο Γεν. Γραµµατέας, είτε µόνος είτε µαζί µε τον 

Πρόεδρο του ∆.Σ. µπορεί κατόπιν απόφασης του ∆.Σ., να 

εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον των ∆ικαστηρίων, ∆ηµοσίων 

Υπηρεσιών και κάθε αρχής. 

Ο Γ. Γραµµατέας φυλάσσει το αρχείο της Ένωσης και τη 

σφραγίδα της, τηρεί το βιβλίο µητρώου των µελών και  όλα 

τα βιβλία, που προβλέπονται από το νόµο, συντάσσει τα 
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πρακτικά του ∆.Σ. και της Γ.Σ., καταχωρώντας τα στα 

οικεία βιβλία πρακτικών, συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τα 

κάθε φύσης εισερχόµενα ή εξερχόµενα  έγγραφα, 

συνεργάζεται µε τον Πρόεδρο για την οµαλή και έγκαιρη 

διεξαγωγή των αναγκών της Ένωσης, επιµελείται της 

αλληλογραφίας και τέλος, συντάσσει και υποβάλλει προς τον 

Πρόεδρο και το ∆.Σ. προς έγκριση, τα διάφορα έγγραφα. Το 

Γενικό Γραµµατέα αναπληρώνει ένας ∆ιοικητικός Σύµβουλος, 

ο οποίος ορίζεται στην πρώτη συνεδρία του ∆.Σ., δυνάµει 

αποφάσεώς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ: 

Ο ταµίας εισπράττει δια διπλοτύπων αποδείξεων τις 

εγγραφές, τις µηνιαίες συνδροµές, τις έκτακτες εισφορές, 

όπως και κάθε έσοδο του Σωµατείου. Πληρώνει τα έξοδα και 

κάθε υποχρέωση της Ένωσης προς τρίτους, κατόπιν εντολής 

του προέδρου ή του ∆. Συµβουλίου. Είναι προσωπικώς 

υπεύθυνος για κάθε απώλεια των χρηµάτων, την οποία 

οφείλει να αποκαταστήσει από την περιουσία του. 

Τηρεί το βιβλίο του ταµείου και το ταµείο εισπράξεων 

και πληρωµών και κάθε γενικά στοιχείο που απεικονίζει την 

οικονοµική κατάσταση της Ένωσης και των µελών αυτής 

έναντι της Ένωσης. 

∆εν µπορεί να προβαίνει σε καµία πληρωµή, χωρίς 

εντολή του Προέδρου του ∆.Σ. ή αν αυτός κωλύεται, του 

Αντιπροέδρου. 

Ο ταµίας κρατά στα χέρια του ποσό οριζόµενο εκάστοτε 

από την τακτική Γεν. Συνέλευση, για την αντιµετώπιση των 

καθηµερινών αναγκών, τα δε επιπλέον χρήµατα, τα καταθέτει 

σε τράπεζα οριζόµενη µε απόφαση του ∆.Σ,. στο όνοµα και 

για λογαριασµό της Ενώσεως. Υπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα 

τα εντάλµατα πληρωµών. 

Τις αναλήψεις από τις Τράπεζες ενεργεί ο ταµίας από 

κοινού µε τον Πρόεδρο του ∆.Σ. µε τον οποίο συνυπογράφει 
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κάθε σχετικό µε αυτό έγγραφο και αν αυτοί απουσιάζουν ή 

κωλύονται, οι αναλήψεις γίνονται από πρόσωπα που 

ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. σε µία από τις συνεδρίες 

του. 

Αν ο ταµίας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από 

µέλος του ∆.Σ. που διορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) µέλη, 

τα οποία εκλέγονται ανά διετία ταυτόχρονα µε τα µέλη του 

∆.Σ. από τη Γενική Συνέλευση µε µυστική ψηφοφορία, µεταξύ 

αυτών που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

Συγχρόνως µε την εκλογή των δύο τακτικών αυτών µελών 

της Εξ. Επιτροπής, εκλέγονται και δυο (2) αναπληρωµατικά 

µέλη της. 

Έργο της Εξ. Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η 

εποπτεία των πράξεων του ∆.Σ. Αρµοδιότητα της Εξ. 

Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος του ∆.Σ. ως 

προς την οικονοµική διαχείριση της ενώσεως.  

∆ικαιούται να εξετάζει βιβλία της ενώσεως και 

κυρίως, κάθε στοιχείο που σχετίζεται µε τη διαχείριση των 

οικονοµικών της Ένωσης και την κίνηση του ταµείου. 

Στο τέλος κάθε χρήσης συντάσσει εκθέσεις για την 

οικονοµική διαχείριση, την οποία υποβάλλει στην τακτική 

Γ. Συνέλευση προς έγκριση της οικονοµικής διαχείρισης της 

Ένωσης και απαλλαγή του ∆.Σ. από κάθε ευθύνη. 

Τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δε δικαιούνται 

καµία αµοιβή για τη διεξαγωγή του έργου τους. 

Νοείται ότι παράλληλα προς τον έλεγχο της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής, έλεγχος διαχείρισης διενεργείται, 

εσωτερικά, και από τη Γενική Συνέλευση (τακτική), αλλά 

και από έκτακτη Γενική Συνέλευση, εφόσον συντρέχει λόγος 

γι’ αυτό. 
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ΑΡΘΡΟ 24ο:  

Για την εσωτερική υπηρεσία της Ενώσεως θεσπίζεται µε 

το παρόν η ευχέρεια του ∆. Συµβουλίου να προσλαµβάνει 

υπαλλήλους µε περιορισµένα διοικητικά καθήκοντα, επί 

µηνιαία µισθοδοσία, καθοριζόµενη από το ∆.Σ. και 

υποκείµενη στην τελική έγκριση στο τέλος κάθε έτους από 

τη Γεν. Συνέλευση. 

 

ΑΡΘΡΟ 25o: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

Η Ένωση λύνεται οποτεδήποτε, µετά από απόφαση της 

Γενικής Συνελεύσεως των τακτικών µόνον µελών, η οποία 

λαµβάνεται, µε απαρτία και παρουσία του 50% τουλάχιστον 

των µελών της Ένωσης και κατά πλειοψηφία των 75% των 

παρόντων. Η Ένωση διαλύεται κατά περίπτωση όταν ο αριθµός 

των µελών της µειωθεί σε λιγότερα από δέκα(10)τακτικά 

µέλη. 

Η Ένωση µπορεί να διαλυθεί κατόπιν απόφασης του 

Πρωτοδικείου Αθηνών, αφού προηγηθεί αίτηση του ∆. 

Συµβουλίου ή του 25% των µελών αυτής ή της εποπτεύουσας 

αρχής κατά τις εξής περιπτώσεις: 

Α) Εάν είναι αδύνατη η ανάδειξη ∆. ΣυΜέλος που 

αποκτά και άλλη χωρητικότητα πλην εκείνης, δυνάµει της 

οποίας έγινε η εγγραφή του, οφείλει να το αναγγείλει 

χωρίς καθυστέρηση στην Ένωση και να καταβάλει την 

επιπλέον συνδροµή και για τη χωρητικότητα αυτή, ολόκληρη 

µεν, αν η πρόσκτηση της χωρητικότητας έλαβε χώρα τους 

πρώτους έξι µήνες του έτους, µισή δε, αν (η πρόσκτηση) 

έλαβε χώρα το δεύτερο εξάµηνο του έτους. 

µβουλίου ή γενικώς καθίσταται αδύνατη η εξακολούθηση 

της Ένωσης σύµφωνα µε το καταστατικό. 

Β) Εάν εκπληρωθεί ο σκοπός της Ένωσης ή αν 

συµπεραίνεται ότι εγκαταλείφθηκε ο σκοπός της Ένωσης 

εξαιτίας µακροχρόνιας αδράνειας. Και  
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Γ) Εάν η Ένωση επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από 

εκείνο που ορίζεται στο καταστατικό ή αν ο σκοπός της ή η 

λειτουργία της έγιναν παράνοµοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι 

στους κανόνες δηµοσίας τάξεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο:  

Όταν η Ένωση διαλυθεί για οποιοδήποτε λόγο, 

περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθάρισης και θεωρείται ότι 

υφίσταται µόνο για το σκοπό της εκκαθάρισης και κάθε 

έγγραφο της Ένωσης αναγράφει υποχρεωτικά ότι αυτή τελεί 

υπό εκκαθάριση. 

Η Γεν. Συνέλευση, µε την ίδια απόφαση µε την οποία 

αποφασίζει τη διάλυση της Ένωσης, εκλέγει κατά 

πλειοψηφία, από τα ενεργά µέλη της, δύο εκκαθαριστές, οι 

οποίοι υποχρεούνται να προβούν στην εκκαθάριση της 

περιουσίας της ΄Ενωσης, κατά τις νόµιµες διατάξεις και 

τηρώντας πάντοτε το άρθρο 106 του ΑΚ. 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι αποφάσεις του παρόντος ∆. Συµβουλίου, οι οποίες 

υπόκεινται σε κύρωση από τη Γεν. Συνέλευση, ισχύουν και 

είναι έγκυροι µέχρι τη σύγκληση Γεν. Συνέλευσης, οπότε θα 

χωρήσει η διαδικασία έγκρισής τους για το µέλλον. 

Παράλληλα µε την έγκριση του παρόντος , το ∆.Σ. πρέπει να 

µεριµνήσει για την έγκαιρη και νοµότυπη περαιτέρω 

διαδικασία εγγραφής του παρόντος τροποποιητικού στα 

οικεία βιβλία περί σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Με το παρόν προβλέπεται σύσταση προσωρινού ∆.Σ. και 

ανάδειξη προσωρινού προέδρου και Γενικού Γραµµατέως, 

προκειµένου, ο µεν πρόεδρος και Γεν. Γραµµατέας να 

υπογράψουν και να υποβάλουν το παρόν, το δε ∆.Σ. να 

ενεργήσει καθετί απαραίτητο για τη διενέργεια, εντός 

τριµήνου από τη νόµιµη δηµοσίευση του παρόντος, 

αρχαιρεσιών, για την εκλογή όλων των προβλεπόµενων στο 
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παρόν τακτικών οργάνων ∆ιοίκησης και εκπροσώπησης της 

Ένωσης. 

Εσωτερικά, εννοείται ότι οι πράξεις του προσωρινού 

Προέδρου και Γεν. Γραµµατέως, όπως και του ∆.Σ., οι 

οποίες θα διενεργηθούν εντός τριµήνου, είναι απολύτως 

ισχυρές και έγκυρες. 

Η Ένωση µπορεί να µετέχει σε σύνδεσµο ή Ένωση 

περισσοτέρων σωµατείων, όπως και σε δευτεροβάθµια ή 

τριτοβάθµια οργάνωση, για την επιδίωξη κοινών 

συµφερόντων, κατά τις οριζόµενες στο νόµο προϋποθέσεις, 

διατηρώντας όµως την οικονοµική και διοικητική της 

αυτοτέλεια. 

Απαγορεύεται η εξάρτηση της Ένωσης από πολιτικό 

κόµµα. 

Απαγορεύεται η λήψη προµήθειας από την Ένωση ή από 

µέλη της κατά τη διενέργεια πράξεων επωφελούς 

εκµετάλλευσης της περιουσίας της. 

Συµφωνείται ρητά ότι το ενεργητικό υπόλοιπο της 

περιουσίας που τυχόν θα προκύψει µετά την εκκαθάριση, 

διατίθεται, κατόπιν αποφάσεως της Γ. Σ., η οποία 

λαµβάνεται πριν ή ταυτόχρονα µε την απόφαση διάλυσης, για 

κάθε νόµιµο και ηθικό σκοπό, ποτέ όµως η περιουσία της 

Ενώσεως δε διανέµεται µεταξύ των µελών της, όπως ήδη 

ειπώθηκε. 

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και 

λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους. 

Το απερχόµενο ∆.Σ. όπως και το προσωρινό ∆.Σ., 

υποχρεούνται σε έκθεση πεπραγµένων από αυτά, κατά την 

πρώτη τακτική Γεν. Συνέλευση, η οποία και θα εγκρίνει τα 

πεπραγµένα και θα απαλλάξει τα ∆.Σ. από κάθε ευθύνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο:  

Κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από το αρχικό 

καταστατικό και από το παρόν τροποποιητικό, µπορεί να 
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ρυθµίζεται µε αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων, οι οποίες 

λαµβάνονται µε εισήγηση του ∆.Σ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στις διατάξεις του ΑΚ για τα σωµατεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 

Η Ένωση, µετά την τροποποίηση που έγινε θα έχει 

σφραγίδα στρογγυλή, η οποία φέρει κυκλικά τις εξής 

λέξεις: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ» και στη µέση 

«ΑΘΗΝΑΙ 1957». Για τις ∆ιεθνείς Συναλλαγές σφραγίδα GREEK 

COLD STORAGE & LOGISTICS ASSOCIATION” και στη µέση 

“ATHENS 1957”.  

 

       ΑΘΗΝΑ – 30 Απριλίου 2004 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


