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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Άρθρο 1Ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ
1.
Ιδρύεται Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ» και διακριτικό τίτλο
«Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.».
H επωνυμία της Ένωσης στην Αγγλική γλώσσα θα αποδίδεται ως “HELLENIC
AEROSPACE AND DEFENSE INDUSTRIES GROUP” με διακριτικό τίτλο στην Αγγλική
“HASDIG”.
2.

Έδρα της Ένωσης ορίζεται η Αθήνα.
Άρθρο 2ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η Ένωση έχει στρογγυλή σφραγίδα πάνω στην οποία φέρει την επωνυμία της
Ένωσης με κυκλικά γραμμένες τις λέξεις «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ» ή την Αγγλική της εκδοχή και στο κέντρο την
απεικόνιση του Ηφαίστου που παραδίδει τα όπλα του Αχιλλέα στην Θέτιδα, που
προέρχεται από ερυθρόμορφο αγγείο της κλασσικής εποχής.
Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ
1.
Η Ένωση είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ο σκοπός της είναι:
α. Να εκπροσωπεί, να προβάλλει και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών
της σε όλες τις κρατικές και διεθνείς αρχές.
β. Να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για τα θεσμικά όργανα και τις αρχές του
κράτους όσο και για τους διεθνείς οργανισμούς, και να είναι ο συνομιλητής τους για
πολιτικά, οικονομικά, βιομηχανικά και τεχνολογικά θέματα που αφορούν στο πεδίο
δραστηριότητας των μελών της Ένωσης.
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γ. Να μελετά προβλήματα που αφορούν στους τομείς δραστηριότητας των μελών
της Ένωσης και επί του προκειμένου να συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους
φορείς για την επίλυσή τους.
δ. Να εξετάζει και να προβάλλει κάθε πτυχή (νομική, χρηματοοικονομική και
διοικητική) θεμάτων που αφορά στα συμφέροντα των μελών της Ένωσης. Επί του
προκειμένου να υποστηρίζει τα μέλη της στις σχέσεις τους με τις αρχές.
ε. Να συνεργάζεται με τις κρατικές αρχές ώστε η παραγωγή των μελών της Ένωσης
να ευθυγραμμίζεται με την εθνική οικονομική και βιομηχανική πολιτική. Οι δράσεις
αυτές να συντονίζονται με αυτές της παρ. δ.
στ. Να παρεμβαίνει με όλα τα μέσα ώστε η εθνική παραγωγή στους τομείς
δραστηριότητας της Ένωσης να αντιμετωπίζεται με την αρχή της αμοιβαιότητας σε
άλλα κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συμφωνίες διμερούς αμυντικής και
βιομηχανικής συνεργασίας.
ζ. Να συμμετέχει σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για τον καθορισμό ενιαίων
κανονισμών (προτυποποίηση, πιστοποιήσεις κλπ…)
η. Να προβάλλει μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των εξειδικευμένων
εντύπων και με ενέργειες δημοσίων σχέσεων την ενημέρωση της κοινής γνώμης για
το έργο που επιτελούν οι επιχειρήσεις του κλάδου στα πλαίσια της εθνικής
οικονομίας, καθώς και για τη σημασία τους στην ανάπτυξη, στην τεχνολογία και
στην εργασία.
θ. Να συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες οικονομικού, νομικού, και στατιστικού
χαρακτήρα που τυγχάνουν ενδιαφέροντος του κλάδου και να διαχέει στα μέλη της
τις εν λόγω πληροφορίες με κάθε μέσο.
ι. Να προβάλλει και να διοργανώνει συλλογικές δράσεις επιστημονικού,
βιομηχανικού, οικονομικού, εμπορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα (συνέδρια,
εκθέσεις κλπ…) που αφορούν στους τομείς δραστηριότητας του κλάδου.
ια. Να προβάλλει και να υποστηρίζει με όλα τα μέσα πρωτοβουλίες μελών της που
προσβλέπουν στην ανάπτυξη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ τους με χαρακτήρα
οικονομικό, επιστημονικό, εμπορικό και βιομηχανικό.
ιβ. Να βρίσκεται σε επαφή με οργανισμούς και παρόμοιες ενώσεις, να προβάλλει και
να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες σε επίπεδο ομοσπονδίας που
στοχεύουν στην καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων των μελών της Ένωσης
και του κλάδου.
ιγ. Για την υλοποίηση των παραπάνω η Ένωση μπορεί:
Να εκτελεί και να συντονίζει μελέτες και ενέργειες που προάγουν και βελτιώνουν
τη θέση της Ελληνικής αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας.
Να οργανώνει συνέδρια, να συνεισφέρει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών επαφών
και να παρέχει υπηρεσίες ή/και υποστήριξη σε σχετικά προγράμματα.
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Να ιδρύει μόνιμες (ή μη) επιτροπές και ομάδες εργασίας.
Να οργανώνει ομιλίες, διαλέξεις, και συναντήσεις.
Να αναθέτει μέσω των επιτροπών ή ομάδων εργασίας-την εκπόνηση μελετών και
προτάσεων.
2.
Επιπρόσθετα η Ένωση συμμετέχει στο Φόρουμ ASD για την καταπολέμηση
της διαφθοράς και για τον σκοπό αυτό έχει προσυπογράψει το National Association
Endorsement Sheet, ενώ όλα τα Μέλη της έχουν αντίστοιχα προσυπογράψει την
Δήλωση Προσχώρησης (Company Statement of Adherence) στην εφαρμογή των
Common Industry Standards (CIS)
Άρθρο 4ο
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1. Τακτικά Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις που
κατά την υποβολή της αιτήσεως μέλους αποδεδειγμένα:
Δραστηριοποιούνται στη σχεδίαση ή την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό ή τη
συντήρηση ολοκληρωμένων αεροδιαστημικών μονάδων και συναφών
συστημάτων για πολιτικές εφαρμογές ή/και
Δραστηριοποιούνται στη σχεδίαση ή την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό ή τη
συντήρηση ολοκληρωμένων αεροδιαστημικών μονάδων και συναφών
συστημάτων για αμυντικές εφαρμογές και εφαρμογές ασφαλείας ή/και
Δραστηριοποιούνται στη σχεδίαση ή την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό ή τη
συντήρηση ολοκληρωμένων ναυτικών μονάδων και συναφών συστημάτων για
αμυντικές εφαρμογές και εφαρμογές ασφαλείας ή/και
Δραστηριοποιούνται στη σχεδίαση ή την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό ή τη
συντήρηση ολοκληρωμένων επίγειων μονάδων και συναφών συστημάτων για
αμυντικές εφαρμογές και εφαρμογές ασφαλείας ή/και
Δραστηριοποιούνται στη σχεδίαση ή την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό ή τη
συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων και εξοπλισμού για χρήση σε συστήματα
που περιγράφονται στα προηγούμενα τέσσερα εδάφια ή/και
Εκτελούν έρευνα και ανάπτυξη στις περιοχές που περιγράφονται στα
προηγούμενα πέντε εδάφια, ή σε εφαρμογές και υπηρεσίες που αφορούν στον
τομέα του διαστήματος, της αεροναυτικής, της άμυνας και της ασφάλειας,
διαθέτουν άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους, είναι εγγεγραμμένες στο
Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο ή στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, συμμετέχουν
ήδη ή αποδέχονται την συμμετοχή τους στο Φόρουμ ASD για την καταπολέμηση της
διαφθοράς προσυπογράφοντας την Δήλωση Προσχώρησης της Εταιρείας (Company
Statement of Adherence) στην εφαρμογή των Common Industry Standards (CIS),
είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού σύμφωνα με το
Π.Δ. 3/2008 και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους σε δραστηριότητες που
περιγράφονται παραπάνω για την τριετία πριν την υποβολή αίτησης – μέλους να
υπερβαίνει κατά μέσο όρο το 1εκ. €/έτος. Τα εγγεγραμμένα σήμερα μέλη της
Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. θεωρούνται ιδρυτικά μέλη και η προαναφερθείσα οικονομική
προϋπόθεση και η εγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού δεν
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εφαρμόζεται σε αυτά. Με απόφαση του ΔΣ που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3
των μελών του δύναται να αυξομειωθεί το άνω ποσό.
Τακτικά Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν και κλαδικοί φορείς, ομοσπονδίες,
σύνδεσμοι και ενώσεις εταιρειών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους
τομείς του διαστήματος, της αεροναυτικής, της άμυνας και της ασφάλειας και
συμμετέχουν ήδη ή αποδέχονται την συμμετοχή τους στο Φόρουμ ASD για την
καταπολέμηση της διαφθοράς προσυπογράφοντας τη Δήλωση Προσχώρησης
(Company Statement of Adherence) στην εφαρμογή των Common Industry
Standards (CIS).
2. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον πληροί τους όρους του
παρόντος άρθρου και αποδέχεται το Καταστατικό, μπορεί να γίνει μέλος της Ένωσης,
μετά από αίτηση του προς το Δ.Σ. που θα αποφασίσει σχετικά με αιτιολογημένη
απόφαση μέσα σε 90 ημέρες από την υποβολή της. Η μη απόφαση εντός των 90
ημερών, σημαίνει αποδοχή της αιτήσεως. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλες
τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες για τη λειτουργία στο χώρο της άμυνας και της
αεροδιαστημικής, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου κατασκευής ή υπηρεσίας
που προσφέρεται και αναφορά στις δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί
(συμφωνίες, συμβάσεις, πελατολόγιο, κύκλος εργασιών κλπ.) ώστε να τεκμαίρεται το
κριτήριο του Αρ.4/Παρ.1.
Αν πρόκειται για εταιρεία η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο
αυτής, που σύμφωνα με το καταστατικό της έχει δικαίωμα να τη δεσμεύει,
διαφορετικά την αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύει απόφαση του συλλογικού
οργάνου για την συμμετοχή του υποψήφιου μέλους στην Ένωση που παράλληλα θα
ορίζει σαν εκπρόσωπό του, ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο. Η εν λόγω αίτηση πρέπει
να συνυπογράφεται και από δύο μέλη της Ένωσης.
Σε περίπτωση που η αίτηση εγγραφής απορριφθεί από το Δ.Σ. τότε ο
ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στη Γ.Σ., η οποία αποφασίζει υποχρεωτικά
και αμετάκλητα στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή της.
Εφόσον η Γ.Σ. κάνει δεκτή την προσφυγή, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται μέλος της
Ένωσης από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως με την προϋπόθεση καταβολής του
δικαιώματος εγγραφής και προκαταβολής της ετήσιας συνδρομής. Για τη λήψη
απόφασης εγγραφής νέου μέλους απαιτείται ομοφωνία των μελών.
3. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ.
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την Ένωση, η οποία διατηρείται με
τα υπόλοιπα μέλη της. Το μέλος που αποσύρεται δεν δικαιούται επιστροφή του
συνόλου ή μέρους της ετήσιας συνδρομής που έχει προκαταβάλλει. Η αποχώρηση
γίνεται υποχρεωτικά με γραπτή δήλωση του μέλους προς το Δ.Σ. Δεν επιτρέπεται
αποχώρηση από την Ένωση μέλους το οποίο συμμετέχει σε επιτροπή, ομάδα
εργασίας ή σε έργο που του έχει ανατεθεί από την Ένωση πριν ολοκληρωθεί η
υποχρέωσή του.
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4.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ . Με απόφαση της Γ.Σ. τακτικής ή έκτακτης η οποία
λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ του συνολικού αριθμού των ψήφων και μετά από
πρόταση του Δ.Σ. επιτρέπεται η διαγραφή μέλους στις ακόλουθες περιπτώσεις.
α.
Αν το μέλος δεν προκαταβάλλει την ετήσια συνδρομή του όπως ορίζεται στο
σχετικό άρθρο και αφού προηγούμενα κληθεί με έγγραφο από το Δ.Σ.
β.
Αν δεν ανανεωθεί η εγγραφή του μέλους κατά τις αναθεωρήσεις του
Μητρώου Κατασκευαστών Αμυντικού υλικού.
Αν η διαγραφή έγινε γιατί το μέλος δεν κατέβαλε τις εισφορές του, ή γιατί δεν
ανανεώθηκε η εγγραφή του μέλους κατά τις αναθεωρήσεις του Μητρώου
Κατασκευαστών Αμυντικού υλικού, παρέχεται δικαίωμα επανεγγραφής υπό τον όρο
ότι θα καταβληθούν οι οφειλόμενες μέχρι της διαγραφής εισφορές ή ότι
πραγματοποιήθηκε η ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού. Η επανεγγραφή λογίζεται σαν νέα εγγραφή.
γ.
Αν το μέλος στρέφεται ενάντια στους σκοπούς και τα συμφέροντα της
Ένωσης όπως αυτές προσδιορίζονται στο παρόν καταστατικό και στις αποφάσεις των
οργάνων της Ένωσης, αν υπάρχει σοβαρός λόγος της Ένωσης ή υπάρχει σοβαρός
λόγος κατά το άρθρο 88 του Α.Κ. Η απόφαση διαγραφής γνωστοποιείται
υποχρεωτικά στο μέλος μέσα σε 10 ημέρες από τότε που λήφθηκε.
δ. Αν το αντικείμενο δραστηριότητας του μέλους διαφοροποιηθεί από το αντικείμενο
της Ένωσης.
Άρθρο 5ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα μέλη είναι ίσα και απολαμβάνουν όσα δικαιώματα τους παρέχουν αυτό το
καταστατικό και οι σχετικοί νόμοι. Έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις
των Γ.Σ. εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην
Ένωση, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Έχουν επίσης το δικαίωμα να
προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της
Ένωσης με έγγραφη πρόταση των προς τη διοίκηση, που είναι υποχρεωμένη να
απαντήσει στην πρόταση.
Άρθρο 6ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη έχουν υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών της
Ένωσης και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα, που αντιστρατεύεται στους
σκοπούς αυτούς. Επίσης να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι
στην Ένωση.
Άρθρο 7ο
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Οι πόροι της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
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Τακτικοί πόροι είναι:
α.
Οι ετήσιες συνδρομές των μελών.
β.
Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και οι πάσης φύσεως παροχές από
οποιονδήποτε τρίτο.
γ.
Κάθε πρόσοδος από την περιουσία της Ένωσης.
Έκτακτοι πόροι είναι:
α.
Οι έκτακτες εισφορές με τις οποίες μπορούν να επιβαρυνθούν τα μέλη μετά
από απόφαση της Γ.Σ. και πρόταση του Δ.Σ.
β.
Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, παροχές και άλλες ενισχύσεις από
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα.
Οι κληρονομιές γίνονται αποδεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.
Η ετήσια συνδρομή θα ορίζεται αναλογικά σύμφωνα με τον ετήσιο κύκλο εργασιών
(που εμπίπτει στο άρθρο 4 του καταστατικού) κάθε επιχείρησης – μέλους και μέχρις
ότου καλυφθεί το ποσό του προϋπολογισμού της ΕΕΛΕΑΑ του επομένου έτους.
Ως ελάχιστη ετήσια συνδρομή ορίζεται το ποσό των 500 €. Το ποσό της ελάχιστης
ετήσιας συνδρομής θα καθορίζεται ετησίως με απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μελών.
Η ετήσια συνδρομή κλαδικών φορέων, ομοσπονδιών, συνδέσμων και ενώσεων που
είναι μέλη της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α ορίζεται στο ποσό της εκάστοτε ελάχιστης ετήσιας
συνδρομής.
Ο προϋπολογισμός του κάθε έτους θα καθορίζεται από το Δ.Σ., το αργότερο μέχρι
την 15 Ιανουαρίου του έτους που αφορά.
Τα άνω ποσά πρέπει να καταβάλλονται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις και μέσα στον
πρώτο μήνα κάθε εξαμήνου. Ο χρόνος λογίζεται ολόκληρος ανεξαρτήτως από το
μήνα εγγραφής κάθε μέλους.
Άρθρο 8ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Το Δ.Σ. συντάσσει τον ισολογισμό του οικονομικού έτους που πέρασε και τον
προϋπολογισμό για τον επόμενο χρόνο και τον υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια
τακτική Γ.Σ.
Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και
πάντα για το συμφέρον της Ένωσης.
Άρθρο 9ο
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Συλλογικά όργανα της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο η
Εφορευτική Επιτροπή , το Γραφείο, οι Μόνιμες Επιτροπές και οι Ομάδες Εργασίας.
Καταστατικό Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.
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Άρθρο 10ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. Η Γ.Σ. των μελών της Ένωσης είναι το ανώτατο όργανο.
Οι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλα τα μέλη και αυτά που απουσιάζουν ή
διαφωνούν. Ειδικότερα η Γ.Σ. είναι αρμόδια να αποφασίζει:
α.
Για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. (με την επιφύλαξη των αναφερομένων
στο άρθρο 12 του παρόντος) και των εκκαθαριστών.
β.
Για παύση των οργάνων της Διοίκησης (με την επιφύλαξη των αναφερομένων
στο άρθρο 12 του παρόντος) κατά το άρθρο 94 ΑΚ.
γ.
Για την τροποποίηση του Καταστατικού.
δ.
Για την έγκριση του Ισολογισμού και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από
κάθε ευθύνη.
ε.
Για την έγκριση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
στ.
Για τη διάλυση της Ένωσης.
ζ.
Για την μεταβολή του σκοπού της Ένωσης
η.
Για την μετατροπή της Ένωσης σε άλλο νομικό πρόσωπο.
θ.
Για την επιλογή ελεγκτών καθορίζοντας και την αμοιβή αυτών.
ι.
Για κάθε θέμα που δεν ανατέθηκε σε άλλο όργανο ή παραπέμφθηκε σ’ αυτή
για έγκριση από το Δ.Σ.
2.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.
Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και
έκτακτες:
α.
Οι τακτικές συνελεύσεις συγκαλούνται μια φορά το χρόνο μέσα στο μήνα
Ιανουάριο.
β.
Οι έκτακτες όταν το Δ.Σ. θεωρήσει αναγκαία τη σύγκληση ή όταν το
ζητήσουν το ¼ από τα εγγεγραμμένα και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη με αίτησή
τους προς το Δ.Σ. που πρέπει να περιέχει και τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ. είναι
υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της
αιτήσεως.
γ.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το Δ.Σ συνέρχεται έγκαιρα, καθορίζει τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης, προσδιορίζει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης της
Γ.Σ. και προσκαλεί τα μέλη με έγγραφη πρόσκληση που στέλνεται 5 ημέρες
τουλάχιστον πριν τη συζήτηση ή σε κατεπείγουσες περιπτώσεις ειδοποιούνται
γραπτώς πριν από 24 ώρες.
3.
ΑΠΑΡΤΙΑ- ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
α)
Στις Γ.Σ. μετέχουν και ψηφίζουν τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ½ τουλάχιστον από τα μέλη που
έχουν δικαίωμα ψήφου.
Αν δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται πάλι την αντίστοιχη μέρα και
ώρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα και στον ίδιο τόπο.
Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση πρέπει να παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον
από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν αποτύχει και η δεύτερη σύγκληση η
Γ.Σ. συνέρχεται πάλι την αντίστοιχη μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο
τόπο, με τα ίδια θέματα και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των
μελών, που θα είναι παρόντα.
Καταστατικό Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.
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β)
Όταν πρόκειται για τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης η Γ.Σ.
βρίσκεται σε απαρτία μόνο όταν παρίσταται το ½ τουλάχιστον από τα μέλη που
έχουν δικαίωμα ψήφου. Για απόφαση διαλύσεως της Ένωσης η Γ.Σ. βρίσκεται σε
απαρτία όταν παρίστανται τα 2/3 τουλάχιστον από τα μέλη που έχουν δικαίωμα
ψήφου.
4.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Κάθε μέλος διαθέτει ψήφους αναλογικά με τον αριθμό των
εργαζομένων που απασχολεί στους κλάδους που εμπίπτουν στο άρθρο 4 του
Καταστατικού και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
1 – 250 εργαζόμενοι 1 ψήφος
251 – 500 εργαζόμενοι 2 ψήφοι
Πάνω από 500 εργαζομένους 3 ψήφους
Ειδικά για τις επιχειρήσεις/μέλη της Ένωσης οι οποίες ανήκουν σε ομίλους
επιχειρήσεων στη Γ.Σ. δικαιούται να ψηφίσει η μια εταιρεία/ μέλος και θα διαθέτει
τόσες ψήφους όσες αντιστοιχούν στο σύνολο των εργαζομένων, που απασχολούνται
στους κλάδους που εμπίπτουν στο άρθρο 4 του καταστατικού, των
επιχειρήσεων/μελών της Ένωσης που ανήκουν στον όμιλο.
Όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρεται ο όμιλος επιχειρήσεων έχει την έννοια
των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 .
Κάθε μέλος της Ένωσης που είναι κλαδικός φορέας, ομοσπονδία, σύνδεσμος ή
ένωση θα δικαιούται να ψηφίσει με 1 ψήφο.
Για να ληφθεί απόφαση σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης απαιτείται πλειοψηφία
του ½ πλέον ενός από το σύνολο των παρόντων ψήφων, εκτός από τις παρακάτω
περιπτώσεις, που απαιτείται πλειοψηφία των ¾ από το σύνολο των παρόντων
ψήφων, ήτοι :
α.
Όταν πρόκειται για τροποποίηση καταστατικού.
β.
Όταν πρόκειται για απόφαση διαλύσεως της Ένωσης. Εξαιρετικά προκειμένου
για απόφαση που αφορά την μεταβολή του σκοπού της Ένωσης απαιτείται
παμψηφία των εγγεγραμμένων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών της.
γ.
Όταν πρόκειται για είσοδο ή αποβολή μέλους.
δ.
Όταν πρόκειται για επαύξηση των υποχρεώσεων των μελών.
ε.
Όταν πρόκειται για μετατροπή της Ένωσης σε άλλο νομικό πρόσωπο.
Στις Γ.Σ. η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά με ανάταση του χεριού εκτός από τις
κάτωθι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται μυστική ψηφοφορία:
α.
Εκλογές συλλογικών οργάνων.
β.
Θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση της Ένωσης.
γ.
Έγκριση λογοδοσίας.
δ.
Προσωπικά ζητήματα.
Κατά τη μυστική ψηφοφορία κάθε μέλος ρίχνει τόσα ψηφοδέλτια όσοι είναι και οι
ψήφοι που διαθέτει.
Στις Γ.Σ. απαγορεύεται να συζητηθούν θέματα που δεν αναγράφονται στην
πρόσκληση, εκτός αν συμφωνούν όλα τα μέλη της Γ.Σ.
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5.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ. Με την έναρξη της Γ.Σ. αφού διαπιστωθεί
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. η νόμιμη απαρτία, διενεργείται με ψηφοφορία η εκλογή
Προέδρου και Γραμματέως.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη των εργασιών, διευθύνει τις συζητήσεις
δίνει το λόγο σε όποιο μέλος θέλει να μιλήσει, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία,
φροντίζει για την κανονική διεξαγωγή της συνεδριάσεως και υπογράφει με το
γραμματέα τα πρακτικά.
Για τις συζητήσεις που έγιναν πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις
σχετικές αποφάσεις κρατούνται πρακτικά, που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο
πρακτικών της Γ.Σ.
6.
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ . Πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών για την
ανάδειξη συλλογικών οργάνων η Γ.Σ., συνήθως η ετήσια τακτική, κάθε δύο χρόνια
εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή.
Τα μέλη της επιτροπής απαγορεύεται να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. Η
εφορευτική επιτροπή ετοιμάζει και φυλάει το εκλογικό υλικό, φροντίζει για τη σωστή
διεξαγωγή των εκλογών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και αποφασίζει
προσωρινά τις τυχόν ενστάσεις, που θα υποβληθούν κατά τη διαδικασία των
εκλογών.
Άρθρο 11ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.
Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από
τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά με την επιφύλαξη της παραγράφου 3. Η
θητεία του ΔΣ είναι διετής και τα μέλη του επανεκλέξιμα.
2.
Παρέχεται το δικαίωμα σε όσα μέλη της Ένωσης απασχολούν πάνω από
διακόσιους πενήντα (250) εργαζόμενους στους κλάδους που εμπίπτουν στο άρθρο 4
να διορίζει ο καθένας ένα (1) μέλος του Δ.Σ.
Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα στους κλαδικούς φορείς, ομοσπονδίες, συνδέσμους
και ενώσεις που είναι μέλη της Ένωσης να διορίζει ο καθένας ένα (1) μέλος του Δ.Σ.,
το οποίο θα διαθέτει 1 ψήφο.
Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού το δικαιούμενο μέλος πρέπει να
γνωστοποιήσει το διορισμό του Συμβούλου στην Ένωση εγγράφως πέντε (5)
πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης για την
εκλογή Συμβούλων.
Εάν ασκηθεί το ως άνω δικαίωμα εκείνος που το άσκησε (καθώς επίσης και οι λοιπές
επιχειρήσεις του ομίλου εάν ανήκει σε όμιλο) δεν συμμετέχει στην εκλογή του
υπόλοιπου συμβουλίου, η δε Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των λοιπών
συμβούλων.
Οι σύμβουλοι που διορίζονται κατά τον ως άνω τρόπο δύνανται να ανακληθούν
οποτεδήποτε από εκείνον που είχε το δικαίωμα του διορισμού τους και να
αντικατασταθούν απ’ άλλον ή άλλους. Εάν κενωθεί θέση συμβούλου που διορίστηκε
με αυτόν τον τρόπο λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου διορίζεται άλλος
από εκείνον που έχει το προς τούτο δικαίωμα.
Καταστατικό Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.
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Για την τροποποίηση της παραγράφου αυτής απαιτείται η συναίνεση εκείνων που
έχουν το δικαίωμα διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.
Σε κάθε περίπτωση τα εκλεγόμενα από τη Γ.Σ. μέλη της Ένωσης πρέπει να
είναι το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των μελών του Δ.Σ. Ο ακριβής αριθμός των
μελών του Δ.Σ. για την τήρηση της παραπάνω διάταξης θα αποφασίζεται από την
Γενική Συνέλευση που θα εκλέγει το εκάστοτε Δ.Σ. λαμβανομένου υπόψη του
αριθμού των διοριζομένων συμβούλων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου.
Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών από την Γενική Συνέλευση γίνεται με ενιαίο
ψηφοδέλτιο στο οποίο μπορεί να τεθούν τόσοι σταυροί προτίμησης όσοι
αντιστοιχούν στο ήμισυ των εκλεγομένων μελών απαλειφομένου τυχόν
προκύπτοντος κλάσματος.
Σε περίπτωση ισοψηφίας για την εκλογή μελών ή μέλους του Δ.Σ. διενεργείται
κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι θα αναγράφονται στο ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική
σειρά.
4.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις/μέλη που ανήκουν σε ομίλους επιχειρήσεων ως
μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να διορισθεί ή να εκλεγεί παραπάνω από ένα μέλος από
όλες τις επιχειρήσεις/μέλη του ομίλου.
5.
Τα εκλεγέντα και διορισθέντα τακτικά μέλη στην πρώτη μετά τη Γ.Σ.
συνεδρίασή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο μέλος δύο ή και
παραπάνω από τις ιδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και
του Ταμία
6.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση ανά τρίμηνο,
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και έκτακτα αν το κρίνει αναγκαίο, ο
Πρόεδρος ή το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του.
Η πρόσκληση που
στέλνεται στα μέλη, 3 τουλάχιστον μέρες πριν από το συνεδρίαση ή με
τηλεγράφημα πριν από 24 τουλάχιστον ώρες (επείγουσες περιπτώσεις) πρέπει να
περιλαμβάνει τα θέματα της Η.Δ. επί των οποίων μπορούν να ληφθούν αποφάσεις.
Αν κανένα από τα μέλη δεν διαφωνεί μπορούν να ληφθούν αποφάσεις και για
θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην Η.Δ. εφ’ όσον είναι παρόντα ή
αντιπροσωπεύονται σε όλα τα μέλη.
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου πέραν
των μελών, ο Υπεύθυνος Γραφείου καθώς και οι Πρόεδροι των Επιτροπών και
Ομάδων Εργασίας που έχουν συγκροτηθεί.
7.
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. προεδρεύει ο
Πρόεδρος αυτού ή ο Αντιπρόεδρος όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει.
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Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Προς εξεύρεση του
αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Κατά την ψηφοφορία για την λήψη
αποφάσεων κάθε σύμβουλος έχει τόσες ψήφους όσες δικαιούται το μέλος της
Ένωσης (το οποίο εκπροσωπεί ο σύμβουλος) να έχει και κατά την ψηφοφορία στις
Γ.Σ. εφαρμοζόμενου αναλογικά του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου
10 του παρόντος.
Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα και μόνο σύμβουλο και να ψηφίζει
με την μια ή τις τυχόν περισσότερες ψήφους που έχει ο εξουσιοδοτών σύμβουλος με
την προσκόμιση γραπτής εξουσιοδοτήσεως που θα παραδίδει ο εξουσιοδοτούμενος
στον Πρόεδρο του Δ.Σ. πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων συντάσσονται από το Γενικό Γραμματέα και
υπογράφονται από όλα τα μέλη.
8.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα,
που αποσκοπεί στη διοίκηση της Ένωσης, στην διαχείριση της περιουσίας της και
στην επιδίωξη των σκοπών της σύμφωνα πάντα με το καταστατικό και τον νόμο.
Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση ορίζει τον Διευθυντή Γραφείου.
Μεταξύ άλλων το ΔΣ μπορεί να προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό
και να καθορίζει με απόφαση του τις αποζημιώσεις , να νοικιάζει κατάλληλο χώρο για
την εγκατάσταση της Ένωσης να διαθέτει από τους οικονομικούς πόρους της
Ένωσης τα απαραίτητα χρήματα για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας και
για την προώθηση των σκοπών της Ένωσης κ.λ.π.
Επίσης το Δ.Σ. διορίζει τον Διευθυντή Γραφείου και το προσωπικό υποστήριξης του
Γραφείου και μπορεί να ιδρύει μόνιμες ή μη επιτροπές και ομάδες εργασίας για την
διερεύνηση και μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων ή την εκτέλεση συγκεκριμένου
έργου σύμφωνα με τον σκοπό της Ένωσης.
Ακόμη καθορίζει τις αρμοδιότητες, την καθηκοντολογία και τον τρόπο λειτουργίας
αυτών των επιτροπών και των ομάδων εργασίας.
9.
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ Δ.Σ. Το Δ.Σ. κάθε χρόνο λογοδοτεί στην ετήσια τακτική Γ.Σ.
για τη χρηματική διαχείριση της Ένωσης. Γι’ αυτό είναι υποχρεωμένο μέχρι την 30η
Ιουνίου κάθε χρόνου να καταρτίσει τον ισολογισμό του οικονομικού χρόνου που
πέρασε, την έκθεση πεπραγμένων και τον προϋπολογισμό του ερχομένου χρόνου.
Τα στοιχεία αυτά, όπως και όλα τα στοιχεία διαχειρίσεως του ταμείου, υποβάλλονται
στη Γ.Σ. για έγκριση.
10.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή παυθεί από
την Γ.Σ., την θέση του καταλαμβάνει το πρώτο σε σειρά ψήφων αναπληρωματικό
μέλος εκτός αν είναι από τα μέλη που υποδεικνύονται οπότε ορίζεται νέο από αυτόν
που έχει το δικαίωμα. Αν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις
του σώματος δύναται να αντικατασταθεί από το πρώτο κατά σειρά εκλογής
αναπληρωματικό μέλος με απόφασή του που λαμβάνεται
με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δ.Σ.
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Αν παραιτηθεί από το αξίωμα του ο Αντιπρόεδρος, ή ο Ταμίας θέλει όμως να διατηρεί
τη θέση του σαν μέλος του Δ.Σ., τότε το Δ.Σ. συνέρχεται το συντομότερο δυνατό με
επιμέλεια του Προέδρου για την εκλογή νέου. Αν η παραίτηση των
προαναφερθέντων γίνεται από τη θέση τους σαν μελών του Δ.Σ., τότε εφαρμόζεται
το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Αν κάποιος νόμιμος εκπρόσωπος μίας εταιρείας παυθεί από την εταιρεία του για
οποιοδήποτε λόγο και τυχαίνει (ο νόμιμος αυτός εκπρόσωπος) να είναι μέλος του
Δ.Σ. της Ένωσης, η Εταιρεία οφείλει να γνωστοποιήσει, τούτο αμέσως στο Δ.Σ. της
Ένωσης, οπότε και από μέλος του Δ.Σ. και αναπληρώνεται από το πρώτο σε σειρά
ψήφων αναπληρωματικό μέλος ή υποδεικνύεται από την έχουσα το δικαίωμα
εταιρεία. Η εταιρεία φυσικά εξακολουθεί να είναι μέλος της Ένωσης και οφείλει να
γνωρίσει στο Δ.Σ. της Ένωσης τον καινούργιο, νόμιμο εκπρόσωπό της.
Αν παραιτηθεί ολόκληρο το Δ.Σ. τα μέλη οφείλουν να συγκαλέσουν μέσα σε
προθεσμία 10 ημερών, από την ημέρα παραιτήσεώς τους, έκτακτη Γ.Σ. για την
εκλογή εφορευτικής επιτροπής η οποία θα προκηρύξει και θα διενεργήσει εκλογές.
Τα μέλη του Δ.Σ. που παραιτήθηκαν οφείλουν να παραμείνουν στην θέση τους και
να εκτελέσουν τις επείγουσες ανάγκες της Ένωσης μέχρι την εκλογή των νέων
συμβούλων.
Αν η προθεσμία των 10 ημερών περάσει άπρακτη, τότε υπάρχει έλλειψη διοικήσεως
και εφαρμόζεται το άρθρο 69 του Α.Κ. Στην περίπτωση αυτή, τα μέλη του
παραιτηθέντος Δ.Σ. δεν θα έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για
επανεκλογή στο αμέσως επόμενο Δ.Σ.
Άρθρο 12ο
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Το Γραφείο συμπεριλαμβάνει:
•
Τον Διευθυντή που διορίζεται από το ΔΣ
•
Το προσωπικό υποστήριξης που προσλαμβάνεται από το ΔΣ.
Ο Διευθυντής έχει εκτελεστική εξουσία σε όλα τα θέματα εκτός από αυτά που
σύμφωνα με το Καταστατικό αποτελούν αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και
του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευθύνει το Γραφείο και είναι υπεύθυνος για τον
συντονισμό και την παρακολούθηση του τρέχοντος έργου της Ένωσης. Επίσης θα
μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ASD.
Άρθρο 13ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Ένωση σε κάθε δικαστική ή διοικητική αρχή
και σε κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υπογράφοντας με το Γεν. Γραμματέα
κάθε είδους έγγραφο (δικαστικό ή εξώδικο).
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Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις του, καταρτίζει την Η.Δ.,
εισηγείται τα θέματα που θα συζητηθούν, υπογράφει με το Γεν. Γραμματέα και τα
παρόντα μέλη τα πρακτικά του Δ.Σ., επιμελείται για τη πιστή εφαρμογή των
αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και γενικά εποπτεύει για τη καλή λειτουργία της
διοίκησης της Ένωσης.
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος
αυτοδίκαια, που έχει κατά τον χρόνο της αναπλήρωσης όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του Προέδρου.
Άρθρο 14ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας έχει τη φροντίδα της σύνταξης των πρακτικών, διεξάγει την
αλληλογραφία, φυλάει τη σφραγίδα και το αρχείο της Ένωσης και τηρεί υποχρεωτικά
τα βιβλία Μητρώου των μελών, πρακτικών συνεδριάσεων των συνελεύσεων των
μελών, πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Σε περίπτωση που ο Γεν. Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από
άλλο σύμβουλο, που ορίζεται από τον ίδιο.
Άρθρο 15ο
ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας διαχειρίζεται τη περιουσία της Ένωσης, τηρεί υποχρεωτικά βιβλίο
εισπράξεων και πληρωμών φροντίζει για την είσπραξη των εσόδων και ενεργεί τις
πληρωμές. Οι πληρωμές γίνονται με έγγραφο χρηματικό ένταλμα που υπογράφεται
από τον Πρόεδρο ενώ οι εισπράξεις πάντοτε γίνονται με γραμμάτια εισπράξεων που
υπογράφει ο Ταμίας και τα οποία πριν χρησιμοποιηθούν πρέπει να αριθμηθούν και
θεωρηθούν.
Υποβάλλει, όταν του ζητηθεί από τα Δ.Σ. ταμειακή κατάσταση της Ένωσης και
συντάσσει την επί των οικονομικών θεμάτων λογοδοσία της Διοίκησης προς τη Γ.Σ.
Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη περιουσία της Ένωσης και στερείται ψήφου στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. όταν συζητούνται θέματα σχετικά με τα καθήκοντά του, και
την διαχείριση του ταμείου.
Άρθρο 16ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο οικονομικός έλεγχος της Ένωσης θα ανατίθεται ανά διετία, με απόφαση της Γ.Σ. σε
τριμελή ελεγκτική επιτροπή, κατά την συνεδρίαση εκλογής του Δ.Σ.
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Άρθρο 17ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από τη Γ.Σ. με την απαρτία και
πλειοψηφία, που αναφέρεται στο αρ. 10 παρ. 4 του Καταστατικού. Επίσης με τις
ίδιες προϋποθέσεις πλειοψηφίας η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διάλυση της
Ένωσης.
Άρθρο 18ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Εάν η Γ.Σ. αποφασίσει τη διάλυση της Ένωσης, η Ένωση βρίσκεται αυτοδίκαια σε
εκκαθάριση, γι αυτό η ίδια Γενική Συνέλευση πρέπει να διορίσει δύο (2)
εκκαθαριστές οι οποίοι θα εκκαθαρίσουν σύμφωνα με τον νόμο την περιουσία της
Ένωσης. (Η ίδια Γ.Σ. αποφασίζει ελευθέρως και για τη τύχη της περιουσίας της
Ένωσης). Σε περίπτωση λύσης, η περιουσία της Ένωσης περιέρχεται στα μέλη της
αναλογικά με τις συνδρομές που έχει καταβάλει έκαστος.
Άρθρο 19ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
Ο διαχειριστικός χρόνος της Ένωσης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την
31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου .
2.
Το παρόν Καταστατικό συμπληρώνεται σε ότι δεν έχει προβλεφθεί από τις
σχετικές διατάξεις του Α.Κ.
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