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ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ”

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυµία

Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπική εταιρία (εφεξής “Εταιρία” ή “ΣΕΦ”) µε την επωνυµία
“ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ” και αντίστοιχη επωνυµία στην
αγγλική γλώσσα “Hellenic Association of Photovoltaic Companies” (HELAPCO).

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων. Η έδρα της αστικής Εταιρίας µπορεί να
αλλάζει µε απλή απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, χωρίς να απαιτείται
για αυτό τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η προώθηση των τεχνολογιών:
a.

συστηµάτων για την παραγωγή ηλεκτρισµού ή και θερµότητας από την
αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας (και ειδικότερα από φωτοβολταϊκά)

b. αποθήκευσης της ενέργειας, η οποία παράγεται από την αξιοποίηση της
ηλιακής ενέργειας
c. απορρόφησης / κατανάλωσης / διαχείρισης της ενέργειας η οποία
παράγεται από την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας
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και η εν γένει προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, της εξοικονόµησης
και της ορθολογικής χρήσης των ενεργειακών πόρων, µε έµφαση στην ηλιακή
ενέργεια.

2.

Η µελέτη ζητηµάτων που ενδιαφέρουν τους εταίρους της.

3.

Η προάσπιση των επαγγελµατικών συµφερόντων των εταίρων της και η
αλληλεγγύη µεταξύ των εταίρων της.

4.

Ο συντονισµός δράσης των εταίρων της για την επίτευξη των κοινών στόχων τους
και η αρµονική συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη µεταξύ των εταίρων της.

5.

Η διαρκής παρακολούθηση όλων των εξελίξεων/τάσεων και παραγόντων που
επηρεάζουν τη λειτουργία και την εν γένει αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που
περιγράφονται στο άρθρο 1.1, καθώς επίσης η επιµέλεια και φροντίδα για τον
εκσυγχρονισµό, βελτίωση, ή/και τροποποίηση του σχετικού νοµοθετικού
πλαισίου.

6. Η συλλογή, επεξεργασία και µελέτη στατιστικών στοιχείων, επιστηµονικών δεδοµένων
και µη εµπιστευτικών δεδοµένων και εµπειριών/πρακτικών που αφορούν στη
δραστηριότητα των επιχειρήσεων του κλάδου και δεν συνιστούν επαγγελµατικά
µυστικά ή απόρρητα.

7. Η συµµετοχή σε άλλες συναφείς ελληνικές ή ξένες ενώσεις ή συνδέσµους, ευρωπαϊκής
ή παγκόσµιας εµβέλειας.

8. Η ενηµέρωση των αρµοδίων Αρχών, Υπηρεσιών, φορέων, ΜΜΕ και καταναλωτών για
πάσης φύσεως θέµατα που άπτονται του σκοπού της εταιρίας .

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία δύναται:

1.

Να εκπροσωπεί τους εταίρους της ενώπιον των ελληνικών, διεθνών και
αλλοδαπών αρχών, δηµοσίων ή µη φορέων και οργανισµών.
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2.

Να ενηµερώνει τους εταίρους της για θέµατα που αφορούν τη δραστηριότητά
τους.

3.

Να συµβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών µεταξύ των εταίρων της
εταιρίας και ελληνικών και διεθνών οργανισµών µε συναφείς δραστηριότητες.

4.

Να συστήνει Οµάδες Εργασίας ή/και Επιτροπές.

5.

Να οργανώνει συνέδρια και να συµµετέχει σε εκθέσεις και σε ευρωπαϊκά
προγράµµατα.

Οι παραπάνω δραστηριότητες της εταιρίας ενδέχεται να αποφέρουν οικονοµικά οφέλη
στην εταιρία, οι οποίες ωστόσο δεν θα συνιστούν κερδοσκοπικές δραστηριότητες.

Άρθρο 4
∆ιάρκεια – Λύση – Εκκαθάριση

Η διάρκεια της Εταιρίας είναι αόριστη.

Η Εταιρία λύεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µε απαρτία των 3/4 του συνόλου
των εταίρων και πλειοψηφία των 3/4 των ψήφων των παρόντων και εκπροσωπουµένων
εταίρων.

Η Εταιρία µπορεί να λυθεί και χωρίς τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, αρκεί η λύση να
φέρει την υπογραφή όλων των εταίρων της εταιρίας.

Η Εταιρία από της λύσεως της εξ οιασδήποτε νοµίµου αιτίας, τελεί εν εκκαθαρίσει. Η
εκκαθάριση αυτής συντελείται σύµφωνα µε το νόµο. Εφόσον δεν αποφασισθεί
διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων, χρέη εκκαθαριστών ασκούν τα µέλη
του ∆.Σ., τα οποία υπάρχουν κατά το χρόνο της λύσεώς της και την έναρξη της
εκκαθαρίσεως. Έτσι το ∆.Σ., εκπροσωπούµενο και εν προκειµένων κατ’ αναλογίαν, από
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τον Πρόεδρο, διενεργεί την εκκαθάριση και στο τελικό πρακτικό αυτού καθορίζονται το
ενεργητικό, το παθητικό της εταιρικής περιουσίας και το καθαρό υπόλοιπο.
Κάθε εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε
έτους.
Άρθρο 5
Εταίροι – Αρωγοί – ∆ικαιώµατα – Υποχρεώσεις

∆ικαίωµα να γίνουν εταίροι ή αρωγοί (ή αρωγά µέλη) της Εταιρίας έχουν, µε τους
κατωτέρω αναφερόµενους περιορισµούς, νοµικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και
ατοµικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόµιµα, των οποίων ο σκοπός δεν είναι αντίθετος
µε τους σκοπούς της Εταιρίας.

Ειδικότερα
Εταίροι γίνονται νοµικά πρόσωπα και ατοµικές επιχειρήσεις τα οποία έχουν έδρα σε
οποιoδήποτε κράτος-µέλος της ΕΕ, που σκοπός των δραστηριοτήτων τους είναι
(διαζευκτικά) ο σχεδιασµός, η παραγωγή, εµπορία εξοπλισµού, εγκατάσταση και
συντήρηση προϊόντων και υπηρεσιών που περιγράφονται στο άρθρο 1.1.

Αρωγοί γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι εταίροι
ή δεν επιθυµούν την ένταξή τους στην Εταιρία ως εταίροι και των οποίων η δραστηριότητα και η
δράση τους είναι ενισχυτική για την επιδίωξη των σκοπών του ΣΕΦ"

Ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος υποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο (∆.Σ.) της εταιρίας. Το ∆Σ εξετάζει εάν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις
ένταξης ως εταίρος ή αρωγός και σε καταφατική περίπτωση γνωστοποιεί την
υποψηφιότητα µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε όλους τους εταίρους.

Ο υποψήφιος εγγράφεται καταρχήν στα µητρώα εταίρων ή αρωγών της αστικής Εταιρίας,
εάν µετά πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηλεκτρονική γνωστοποίηση της
προηγούµενης παραγράφου, δεν εκφράσουν αντιρρήσεις ένταξης το ήµισυ πλέον ενός
των ταµειακώς ενήµερων εταίρων. Μετά την ηλεκτρονική έγκριση της υποψηφιότητας,
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ως ανωτέρω, ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες να
καταβάλει την εισφορά του, ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος και στη
συνέχεια εγγράφεται οριστικά στα µητρώα εταίρων ή αρωγών.

Οι νέοι εταίροι ή αρωγοί δεσµεύονται από τις αποφάσεις και συµφωνίες της εταιρίας που
ελήφθησαν κατά το παρελθόν.

Κάθε εταίρος ή αρωγός έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται πλήρως προς τους νόµους, τις
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τον εσωτερικό
κανονισµό και τον κώδικα δεοντολογίας της Εταιρίας, να δρα κατά την άσκηση του
επαγγέλµατός του µέσα στα όρια που καθορίζονται από την καλή πίστη, τα χρηστά
συναλλακτικά ήθη και το πνεύµα αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και τέλος να
εξοφλεί εµπρόθεσµα όλες τις προς τον ΣΕΦ οικονοµικές του υποχρεώσεις, χορηγώντας
άµεσα τα τυχόν ζητούµενα από την ∆ιοίκηση στοιχεία για τον προσδιορισµό τους. Οι
εταίροι δικαιούνται να λαµβάνουν γνώση των τηρουµένων από τον ΣΕΦ στοιχείων
αναφορικά µε την ενηµερότητα των υπολοίπων εταίρων και αρωγών.

Οι εταίροι έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζουν σε
αυτές. Επίσης έχουν το δικαίωµα, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης
της Εταιρίας. Εταίροι που καθυστερούν την καταβολή των οφειλόµενων εισφορών
στερούνται των δικαιωµάτων τους να ψηφίζουν, να εκλέγουν ή να εκλέγονται καθώς και
των υπηρεσιών του ΣΕΦ που παρέχονται προς τους εταίρους, ενώ ο ΣΕΦ θα συνεχίζει να
παρέχει τις υπηρεσίες του προς τους εταίρους αυτούς για διάστηµα ενός (1) µήνα ακόµη
από την ηµεροµηνία που η οφειλή τους έχει καταστεί ληξιπρόθεσµη.

Οι αρωγοί έχουν το δικαίωµα να παρευρίσκονται και να εκφράζουν τις απόψεις τους στις
Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου παρά µόνο µέσω του εκπροσώπου
τους (άρθρα 11 και 19). Επίσης δεν έχουν άµεσο δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα
όργανα διοίκησης της Εταιρίας, αλλά εκπρόσωπός τους συµµετέχει στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρίας, όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 11. Αρωγοί που
καθυστερούν την καταβολή των οφειλόµενων εισφορών στερούνται του δικαιώµατος του
παρευρίσκεσθαι και των λοιπών υπηρεσιών του ΣΕΦ, ενώ ο Σύνδεσµος θα συνεχίζει να
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παρέχει τις υπηρεσίες του προς τους αρωγούς αυτούς για διάστηµα ενός (1) µήνα ακόµη
από την ηµεροµηνία που η οφειλή τους έχει καταστεί ληξιπρόθεσµη..

Η εταιρική ιδιότητα και το εταιρικό µερίδιο είναι αµεταβίβαστα. Κάθε εκχώρηση είναι
άκυρος.

Άρθρο 6
Πόροι - Έσοδα

Πόροι της Εταιρίας για την πραγµάτωση των σκοπών και δραστηριοτήτων της είναι:

1.

Οι εισφορές κατά την εγγραφή των νέων εταίρων της Εταιρίας, καθώς και οι
ετήσιες τακτικές συνδροµές των εταίρων και αρωγών.

2.

Οι έκτακτες εισφορές των εταίρων.

3.

Κάθε πρόσοδος από την εν γένει λειτουργία της, ως από εκδηλώσεις, διαλέξεις,
σεµινάρια, έκδοση εντύπων, περιοδικών κ.α., τα οποία θα προωθούν τους
σκοπούς της εταιρίας.

4.

Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις ελληνικών και αλλοδαπών οργανισµών ή Νοµικών
Προσώπων Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου ∆ικαίου, ως και του Ελληνικού Κράτους και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.

Τυχόν χορηγίες προς την Εταιρία από ιδιώτες.

6.

Κάθε δωρεά, κληρονοµία ή κληροδοσία υπέρ της Εταιρίας.

Πάντως, το σύνολο των εσόδων της Εταιρίας από κάθε πηγή θα διατίθεται για την
εξυπηρέτηση των σκοπών της και δεν θα διανέµεται σε καµιά περίπτωση στους εταίρους
ως κέρδος, γιατί η Εταιρία είναι µη κερδοσκοπική.
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Άρθρο 7
Εισφορές Εταίρων - Αρωγών

Για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού τα έξι (6) ιδρυτικά µέλη - εταίροι εισέφεραν κατά
την εγγραφή τους στην Εταιρία το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ έκαστος, και έτσι το
συνολικό ποσό το οποίο όλοι οι εταίροι – ιδρυτικά µέλη – εισέφεραν στην Εταιρία
ανήλθε στα έξι χιλιάδες ευρώ (6.000 €).

Κάθε νέος εταίρος της εταιρίας, κατά την εγγραφή του στην Εταιρία, θα καταβάλει το
ποσό εγγραφής που έχει καθοριστεί από το ∆.Σ.

Επίσης, ανά έτος κάθε εταίρος θα εισφέρει για τις ανάγκες της Εταιρίας ποσό, το οποίο
ορίζεται από το ∆.Σ.

Κάθε αρωγός ανά έτος θα εισφέρει για τις ανάγκες της Εταιρίας ποσό, το οποίο θα
ορίζεται από το ∆.Σ.

Τα ποσά της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς για τους εταίρους και τους αρωγούς, θα
ορίζονται µε απόφαση του ∆Σ. και θα αφορούν στην επόµενη χρονιά (χρήση), χωρίς να
είναι επιτρεπτή η διαφοροποίησή τους εντός του ίδιου έτους.

Κάθε εταίρος και αρωγός οφείλει να έχει εξοφλήσει την ετήσιά του εισφορά προς την
εταιρία το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους. Μετά την παρέλευση της
ως άνω ηµεροµηνίας, ο εταίρος ή ο αρωγός καθίσταται υπερήµερος.

Κάθε εταίρος οφείλει να προσφέρει κάθε δυνατή εκ µέρους του συµβολή και τις
επιστηµονικές τεχνικές γνώσεις και εµπειρία του για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 8
Αποχώρηση – ∆ιαγραφή Εταίρων και Αρωγών

Κάθε εταίρος και αρωγός έχει το δικαίωµα να αποχωρήσει και να διαγραφεί από το
Μητρώο των εταίρων ή αρωγών, µετά από έγγραφη δήλωσή του προς το ∆.Σ. του ΣΕΦ.
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Εταίροι ή αρωγοί, οι οποίοι κηρύσσονται σε κατάσταση πτώχευσης ή τελούν σε λύση και
εκκαθάριση, διαγράφονται αυτοδικαίως από τα µητρώα του ΣΕΦ και δεν απαιτείται η
επικύρωση της διαγραφής µε απόφαση ΓΣ. Το ∆Σ, ευθύς µόλις περιέλθει σε γνώση του η
αποδεδειγµένη έλευση µίας εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, προβαίνει σε έκδοση
διαπιστωτικής απόφασης και διαγράφει τον εταίρο ή αρωγό από τα µητρώα του ΣΕΦ.

Επίσης εταίρος ή αρωγός, που παραβίασε το νόµο, το καταστατικό, τον κανονισµό
δεοντολογίας ή και τον εσωτερικό κανονισµό του ΣΕΦ, διαγράφεται από τα µητρώα του
ΣΕΦ µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. την οποία εγκρίνει η Γ.Σ., σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 30.

Η Γενική Συνέλευση έχει την εξουσία µε απαρτία του ½ του συνόλου των εταίρων και
πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων εταίρων να διαγράφει από την Εταιρία εταίρους ή
αρωγούς, εάν παρακωλύουν τη λειτουργία ή βλάπτουν το έργο της Εταιρίας καθώς και αν
δεν επιδεικνύουν συστηµατικά το κατά την καλή πίστη, αναµενόµενο ενδιαφέρον για την
προώθηση των σκοπών της Εταιρίας.

Οι εταίροι που αποχωρούν οικιοθελώς ή διαγράφονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το
Μητρώο των εταίρων του ΣΕΦ, δεν διατηρούν αξιώσεις στα περιουσιακά στοιχεία της
Εταιρίας τα οποία παραµένουν στην Εταιρία µετά την αποχώρησή τους για την
εξυπηρέτηση των σκοπών της.

Άρθρο 9
Όργανα ΣΕΦ

1.

Όργανα του ΣΕΦ είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.)
γ) Το Συµβούλιο Αρωγών µελών (Σ.Αρ.)
δ) Η Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦ.Ε.)
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2. Όσοι απαρτίζουν τα ανωτέρω όργανα του ΣΕΦ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
χωρίς αµοιβή.
Τα πάσης φύσεως αναγκαία έξοδα των µελών των ανωτέρω οργάνων, που γίνονται
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αφορούν στην εκπλήρωση αυτών (π.χ.
έξοδα µετακινήσεως, διαµονής κλπ.), καλύπτονται από τον ΣΕΦ, µετά από έγκριση
του ∆.Σ.

Άρθρο 10
Τήρηση Βιβλίων ΣΕΦ

Η Εταιρία υποχρεούται να τηρεί τα εκ του νόµου προβλεπόµενα βιβλία και στοιχεία τα
οποία ενδεικτικά και κατ’ ελάχιστον είναι:

1. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

2. Βιβλίο Πρακτικών ∆ιοικητικού Συµβουλίου

3. Βιβλίο Μητρώου εταίρων και αρωγών

4. Βιβλία Λογιστηρίου

5. Βιβλίο Ταµείου

6. Βιβλίο Πρακτικών Συµβουλίου Αρωγών µελών

Άρθρο 11
∆ιοικητικό Συµβούλιο – Συγκρότηση- Αρµοδιότητες

Η Εταιρία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από επτά (7)
µέλη, φυσικά πρόσωπα. τα οποία εκλέγει για διετή θητεία η Γενική Συνέλευση,
εκλέγοντας συγχρόνως και τρία (3) κατά σειρά αναπληρωµατικά µέλη για την περίπτωση
κένωσης θέσης µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εφόσον ο αριθµός των αρωγών
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µελών είναι από δέκα (10) και άνω, τότε η Γενική Συνέλευση αναδεικνύει (6) µέλη στο
∆Σ και ένα (1) αναδεικνύεται από τα αρωγά µέλη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
19 ως εκπρόσωπος του Συµβουλίου Αρωγών. ∆ιευκρινίζεται ότι εφόσον τα αρωγά µέλη
είναι κάτω από δέκα (10), όλα τα µέλη του ∆Σ εκλέγονται από τους εταίρους
Σε περίπτωση κατά την οποία, από τις εκλογές για την ανάδειξη τακτικών ή
αναπληρωµατικών µελών του ∆.Σ. ισοψηφήσουν

µεταξύ τους υποψήφια µέλη,

διενεργείται κλήρωση για την κάλυψη της αντίστοιχης θέσης.

Το νεοεκλεγµένο ∆.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την
ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν από τη Γ.Σ., µε ευθύνη και προεδρεία του
πρώτου σε ψήφους υποψηφίου και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία και µε σχετική
πλειοψηφία των παρόντων, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα και τον
Ταµία. Το µέλος που εκπροσωπεί το Συµβούλιο Αρωγών έχει δικαίωµα εκλέγειν αλλά όχι
εκλέγεσθαι στα ανωτέρω αξιώµατα. Σε περίπτωση που το νέο ∆.Σ. δε συγκληθεί ή δε
συγκροτηθεί σε σώµα εντός είκοσι (20) ηµερών από τη διενέργεια των εκλογών, το
απερχόµενο ∆.Σ. συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. µε µόνο θέµα συζήτησης τη συγκρότηση του
∆.Σ.

Σε περίπτωση που δεν συµφωνείται η κάλυψη των θέσεων µε ψηφοφορία µεταξύ των
µελών του ∆Σ, τότε η κάλυψη γίνεται µε βάση τις ψήφους που πήραν τα µέλη του ∆Σ
στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη µελών ∆Σ και µε την εξής σειρά:

Πρόεδρος,

Αντιπρόεδρος, Γραµµατέας, Ταµίας.

Τα µέλη του απερχοµένου ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιµα.
Ο µέγιστος αριθµός των αρωγών που µπορεί να µετέχει στο ∆Σ είναι ένας (1).
Το αρωγό µέλος του ∆Σ µπορεί να έχει µόνο θέση απλού µέλους του ∆Σ.

Μέλος του ∆.Σ. αποχωρεί αυτοδικαίως από το ∆.Σ. σε περίπτωση που ο εταίρος τον
οποίο εκπροσωπεί, παύσει να είναι εταίρος του ΣΕΦ. Το ∆.Σ. αναπληρώνει το µέλος που
αποχώρησε µε το αµέσως επόµενο αναπληρωµατικό µέλος του ∆.Σ.
Μέλος του ∆.Σ. που αποχωρεί από τον εταίρο που εκπροσωπεί, συνεχίζει να είναι µέλος
του ∆.Σ., εφόσον συνεργαστεί µε άλλο εταίρο και µέσα σε διάστηµα τριών (3) µηνών.
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Ο εταίρος δεν διατηρεί κανένα δικαίωµα για να αναπληρώσει τον εκπρόσωπό του που
αποχώρησε από το ∆.Σ.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για κάθε θέµα το οποίο αφορά τη διοίκηση και
εκπροσώπηση της Εταιρίας, εφόσον δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της
Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει την κατά περίπτωση
εκπροσώπηση της Εταιρίας καθώς και µέρος των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του σε
έναν ή περισσότερους συµβούλους ή άλλους υπαλλήλους ή συνεργάτες της Εταιρίας.

Το ∆.Σ. για την εξυπηρέτηση των σκοπών και δραστηριοτήτων του ΣΕΦ, µπορεί να
αποφασίζει να συνάπτονται συµβάσεις εργασίας ορισµένου και αορίστου χρόνου, ως και
συµβάσεις έργου, σε θέσεις όπως ενδεικτικά αναφέρονται: ∆ιευθυντή, Συµβούλου,
Στελεχών, Γραµµατέως, Λογιστή, Βοηθητικού προσωπικού κ.λ.π. Οι συµβάσεις αυτές για
λογαριασµό του ΣΕΦ υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταµία του ΣΕΦ.

Σε περίπτωση κένωσης θέσης µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνεπεία
παραιτήσεως, θανάτου ή άλλης αιτίας, τα αποµένοντα µέλη, εφόσον µπορεί να υπάρξει η
απαιτούµενη απαρτία και πλειοψηφία, αποφασίζουν την αναπλήρωση της κενής θέσης
από τα κατά σειρά εκλεγµένα αναπληρωµατικά µέλη, κατά την τελευταία εκλογή του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Αν ο κατάλογος αναπληρωµατικών µελών εξαντληθεί συνέρχεται η Γενική Συνέλευση
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες µε πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ. ή του αναπληρωτού
του, µε µοναδικό θέµα την εκλογή αναπληρωµατικών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο 12
Λήψη Αποφάσεων ∆.Σ.

1.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4)

µέλη του, εκ των οποίων τα 3 µέλη κατ’ ελάχιστον απαιτείται να έχουν φυσική παρουσία
και ένα ακόµα µέσω τηλεδιάσκεψης, δεδοµένου ότι είναι δυνατή η συµµετοχή σε
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συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσω τηλεδιάσκεψης. Κάθε µέλος του ∆Σ
δύναται να συµµετέχει στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη το πολύ έως πέντε (5) φορές
κάθε ηµερολογιακό έτος, εκτός εάν η έδρα της εταιρίας του εταίρου- µέλους του ∆Σ είναι
εκτός Αττικής. Κάθε µέλος του ∆Σ δύναται να συµµετέχει στη συνεδρίαση µε
εξουσιοδότηση το πολύ έως πέντε (5) φορές κάθε ηµερολογιακό έτος.
∆εν επιτρέπεται σε µέλος του ∆Σ να µη συµµετέχει σε περισσότερες από πέντε (5)
τακτικές συνεδριάσεις του ∆Σ ανά ηµερολογιακό έτος. Mέλος το οποίο δε συµµετέχει δια
φυσικής παρουσίας, µέσω τηλεδιάσκεψης ή εξουσιοδότησης σε περισσότερες από πέντε
(5) τακτικές συνεδριάσεις του ∆Σ ανά ηµερολογιακό έτος, εκπίπτει της θέσεως που
κατέχει και η θέση του στο ∆Σ καταλαµβάνεται από τον επόµενο επιλαχόντα των
αρχαιρεσιών.
Αποφάσεις δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι νόµιµες και δύνανται να λαµβάνονται,
εφόσον αποδεδειγµένα έχουν λάβει γνώση όλα τα µέλη.

Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων και εκπροσωπουµένων µελών.

Το ∆.Σ. µπορεί επί συγκεκριµένου θέµατος, ή επί κατηγορίας θεµάτων, να αποφασίσει ότι
για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία, ή και οµοφωνία.

2.

Με εξαίρεση τα προσωπικά θέµατα και τα θέµατα εκείνα για τα οποία τυχόν

απαιτείται από το νόµο ή το Καταστατικό προς λήψη αποφάσεως µυστική ψηφοφορία, οι
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν
το ∆.Σ. κατά πλειοψηφία αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 13
Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆.Σ.

1.

Κατά τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΦ τηρούνται από τον
Γραµµατέα πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων αυτού.
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2.

Τα πρακτικά καταχωρούνται στο αρχείο πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
στο οποίο επίσης καταχωρούνται και οι γνώµες των διαφωνούντων µελών, εφόσον το
ζητήσουν.

3.

Τα πρακτικά υπογράφονται υποχρεωτικώς από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από όλα τα µέλη που έλαβαν µέρος στη
συνεδρίαση.

4.

Κανένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν δικαιούται να αρνηθεί να υπογράψει
τα πρακτικά εφόσον έλαβε µέρος στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Αν
διαφωνεί, υπογράφει µε επιφύλαξη, την οποία συνοδεύει µε έγγραφη αιτιολογία
καταχωρούµενη στα πρακτικά.

Άρθρο 14
Εκπροσώπηση ΣΕΦ

1.

Ο ΣΕΦ εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενώπιον όλων
των

Ελληνικών

∆ικαστηρίων

παντός

βαθµού

και

δικαιοδοσίας,

συµπεριλαµβανοµένου του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας,
ενώπιον όλων των ∆ιοικητικών και Φορολογικών ∆ικαστηρίων και Επιτροπών
παντός βαθµού, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε ∆ικαστικής,
∆ιοικητικής ή άλλης αρχής, ενώπιον ∆ηµοσίων Ταµείων, Κρατικών Οργανισµών,
Τραπεζών, Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νοµικού
προσώπου.

2.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ έχει το δικαίωµα της δόσεως και επαγωγής εκ µέρους του ΣΕΦ
όρκων, του διορισµού για λογαριασµό του ΣΕΦ πληρεξουσίων ∆ικηγόρων και της εν
γένει έναντι πάντων εκπροσωπήσεως του ΣΕΦ και της προστασίας των συµφερόντων
αυτού δικαστικώς και εξωδίκως.

3.

Κωλυοµένου του Προέδρου, η εκπροσώπηση του ΣΕΦ γίνεται από τον Αντιπρόεδρο.
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Οι ειδικότερες αρµοδιότητες του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ∆.Σ. αναφέρονται
στο επόµενο άρθρο «Αρµοδιότητες Προέδρου – Αντιπροέδρου».

Άρθρο 15
Αρµοδιότητες Προέδρου - Αντιπροέδρου

1. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και προεδρεύει προσωρινά των Γενικών Συνελεύσεων,
µέχρι της εκλογής του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.

2.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. συγκαλεί σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υπογράφοντας τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, εισηγείται τα προς συζήτηση θέµατα και προΐσταται γενικά
του ΣΕΦ.

3.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. εκτελεί σε συνεργασία µε τον Γραµµατέα τις αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

4.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. από κοινού µε τον Ταµία συνάπτει συµβάσεις και συµφωνίες
στο όνοµα του ΣΕΦ, σε εκτέλεση αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον
οποίο και εκπροσωπεί.

5.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ασκεί αγωγές, ένδικα µέσα κάθε είδους ή παραιτείται από
αυτά, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για κάθε υπόθεση ή δίκη που
γίνεται στο όνοµα του ΣΕΦ, τον οποίο εκπροσωπεί, και διορίζει πληρεξουσίους
∆ικηγόρους.

6.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. υπογράφει µαζί µε τον Γραµµατέα όλα τα εξερχόµενα έγγραφα
του ΣΕΦ.

7.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. επιβλέπει την πιστή τήρηση του Καταστατικού, την οργάνωση
και την καλή λειτουργία του ΣΕΦ και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα
και στον Ταµία κατά τη διαχείρισή του.
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8.

Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης του Προέδρου από το ∆.Σ. για οποιοδήποτε
λόγο (παραίτηση, έκπτωση, θάνατος), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει νέο
Πρόεδρο, κατά την προβλεπόµενη στο άρθρο 11 του παρόντος διαδικασία για την
εκλογή Προέδρου, αφού πρώτα συµπληρωθεί η κενωθείσα θέση του ∆.Σ. από
αναπληρωµατικό µέλος, κατά την προβλεπόµενη στο παρόν Καταστατικό διαδικασία
αναπλήρωσης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

9.

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο, σε όλες αυτού τις
αρµοδιότητες.

10. Το ∆.Σ., µετά από εισήγηση του Προέδρου, αναθέτει στον Αντιπρόεδρο αρµοδιότητες
αναφορικά µε τη διοίκηση, εκπροσώπηση και λειτουργία του ΣΕΦ.

Άρθρο 16
Αρµοδιότητες Γραµµατέα

1.

Ο Γραµµατέας του ΣΕΦ παρακολουθεί και ελέγχει την καλή διοικητική λειτουργία
των γραφείων και υπηρεσιών του ΣΕΦ, την κανονική και απρόσκοπτη
αλληλογραφία, την τήρηση των πρακτικών, την ταξινόµηση και διαφύλαξη των
εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων του ΣΕΦ σε κατάλληλο αρχείο και γενικά
προΐσταται των Υπηρεσιών του ΣΕΦ και συµπαρίσταται στον Πρόεδρο του ∆.Σ. στα
διαβήµατα και παραστάσεις στις Αρχές για θέµατα που ανάγονται στους σκοπούς και
στις επιδιώξεις του ΣΕΦ.

2.

Προσυπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο του ∆.Σ. όλα τα εξερχόµενα έγγραφα και
συνεργάζεται µαζί του στη µελέτη, τη διαχείριση και την αντιµετώπιση των
υποθέσεων του ΣΕΦ και στη σύνταξη της έκθεσης πεπραγµένων της ∆ιοίκησης, την
οποία εισάγει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται
την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση.
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3.

Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του, αναπληρώνεται από τον Ταµία του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο 17
Αρµοδιότητες Ταµία

1.

Ο Ταµίας έχει στην αρµοδιότητά του την οικονοµική διαχείριση και το ταµείο του
ΣΕΦ φροντίζει και παρακολουθεί την πραγµατοποίηση των εσόδων, την είσπραξη
των πάσης φύσεως χρηµατικών υποχρεώσεων των εταίρων και αρωγών προς τον
ΣΕΦ και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την
ενηµερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των
παραστατικών εγγράφων και στοιχείων των εισπράξεων και πληρωµών. Ο Ταµίας
από κοινού µε τον Πρόεδρο συνάπτει συµβάσεις και συµφωνίες στο όνοµα του ΣΕΦ,
σε εκτέλεση αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΦ

2.

Ειδικότερα ο Ταµίας:

α) Υπογράφει τα γραµµάτια εισπράξεως, ενεργεί κάθε πληρωµή που αποφάσισε το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
β) Φροντίζει για την άµεση κατάθεση κάθε ποσού σε λογαριασµό ταµιευτηρίου ή
όψεως, στο όνοµα του ΣΕΦ, σε τράπεζες που έχει αποφασίσει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Φροντίζει και είναι υπεύθυνος για την ανάληψη χρηµάτων από
λογαριασµούς του ΣΕΦ, µε εντολές και επιταγές του ΣΕΦ που υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και τον Ταµία και εκδίδονται στο όνοµα του Ταµία, ο οποίος
υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόµενα ποσά σύµφωνα µε τις διδόµενες σ’
αυτόν εντολές από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Ταµίας είναι πάντα υπεύθυνος
για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωµαλία ή έλλειµµα.
γ) Συντάσσει τακτικά κάθε µήνα κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτές
προς έγκριση ανά τρίµηνο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και παρακολουθεί την
κανονική και εµπρόθεσµη είσπραξη των εσόδων και πόρων του ΣΕΦ.
δ) Επιµελείται, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα, της έγκαιρης
σύνταξης του προϋπολογισµού κάθε ηµερολογιακής χρήσεως.
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ε)

Παρακολουθεί και ελέγχει την ταµιακή ενηµερότητα των εταίρων και αρωγών
και υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις
υποχρεωτικές συνδροµές και άλλες εισφορές προς τον ΣΕΦ.

στ) Φροντίζει και επιµελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των
λογιστικών

βιβλίων

και

όλων

των

παραστατικών

εγγράφων,

αξιών,

χρηµατογράφων και γενικά παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του
διαθέσιµου χρηµατικού υπολοίπου.

3.

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να ορίζεται χρηµατικό ποσό
δυνάµενο να παραµένει στα χέρια του Ταµία, µε σκοπό την αντιµετώπιση επειγόντων
και απρόβλεπτων µικροεξόδων και δαπανών του ΣΕΦ.

Άρθρο 18
Ευθύνη Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου

1.

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα
για την εκπλήρωση των εκ του Νόµου, του παρόντος καταστατικού και των
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων υποχρεώσεών τους.

2.

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που
λαµβάνονται σε συνεδρίαση στην οποία παριστάµενα διαφώνησαν, εφόσον στην
περίπτωση αυτή η διαφωνία τους βεβαιώνεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή, αν δεν παρίσταντο, εξέφρασαν τη διαφωνία τους αυτή
εγγράφως, όταν έλαβαν γνώση των πρακτικών.

Άρθρο 19
Συµβούλιο Αρωγών µελών
Εφόσον ο αριθµός των ταµειακά ενήµερων αρωγών µελών είναι άνω των δέκα (10) τότε:
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1. Συστήνεται Συµβούλιο Αρωγών Μελών (Σ.Αρ.), το οποίο απαρτίζεται από τρία
(3) µέλη, φυσικά πρόσωπα, τα οποία εκλέγει για διετή θητεία το σώµα των
αρωγών, εκλέγοντας συγχρόνως και τρία (3) κατά σειρά αναπληρωµατικά µέλη
για την περίπτωση κένωσης θέσης µέλους του Σ.Αρ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
αναθέτει και δέχεται εισηγήσεις και γνωµοδοτήσεις από το Σ.Αρ. του ΣΕΦ.

2. Οι αρχαιρεσίες για το Σ.Αρ. πραγµατοποιούνται στον ίδιο τόπο και χρόνο µε
αυτές του ∆.Σ. Εκλογικό σώµα (σώµα των αρωγών) συνιστούν οι παρόντες
ταµιακά ενήµεροι αρωγοί στη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών του ∆.Σ., για δε την
προκήρυξη των εκλογών, την ανάδειξη των υποψηφιοτήτων, την κατάρτιση του
ψηφοδελτίου, τον τρόπο ψηφοφορίας, την ανάδειξη των αποτελεσµάτων κλπ.
ισχύουν κατ’ αναλογία τα προβλεπόµενα από το παρόν Καταστατικό για τη
εκλογή του ∆.Σ. Τις αρχαιρεσίες διενεργεί η ίδια Εφορευτική Επιτροπή που είναι
υπεύθυνη και για τις αρχαιρεσίες του ∆.Σ.

3. Ο έχων λάβει κατά τις εκλογές του Σ.Αρ. τις περισσότερες ψήφους ή σε
περίπτωση κωλύµατός του ο κατά σειράν επόµενος σε ψήφους εκπροσωπεί το
Συµβούλιο Αρωγών στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. του ΣΕΦ, συµµετέχοντας σε
αυτές, ως µέλος του ∆.Σ. ισότιµο µε τα µέλη του ∆.Σ. που έχουν εκλεγεί από τη
Γενική Συνέλευση, χωρίς όµως δικαίωµα κατάληψης θέσης Προέδρου,
Αντιπροέδρου, Γραµµατέα ή Ταµία του ∆Σ. Επίσης ο έχων λάβει κατά τις εκλογές
του Σ.Αρ. τις περισσότερες ψήφους ή σε περίπτωση κωλύµατός του ο κατά σειράν
επόµενος σε ψήφους εκπροσωπεί τα αρωγά µέλη στις ΓΣ του ΣΕΦ µε µία (1)
ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση µεταξύ των ισοψηφησάντων
µελών του Σ.Αρ.

4. Τα µέλη του απερχοµένου Σ.Αρ. είναι πάντοτε επανεκλέξιµα.

5. Μέλος του Σ.Αρ. αποχωρεί αυτοδικαίως από το Σ.Αρ. σε περίπτωση που ο
αρωγός τον οποίο εκπροσωπεί, παύσει να είναι αρωγός της εταιρίας.

6. Ο αρωγός δεν διατηρεί κανένα δικαίωµα για να αναπληρώσει τον εκπρόσωπό του
που αποχώρησε από το Σ.Αρ.
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7. Σε περίπτωση κένωσης θέσης µέλους του Σ.Αρ. συνεπεία παραιτήσεως, θανάτου
ή άλλης αιτίας, τα αποµένοντα µέλη, εφόσον µπορεί να υπάρξει η απαιτούµενη
απαρτία και πλειοψηφία, αποφασίζουν την αναπλήρωση της κενής θέσης από τα
κατά σειρά εκλεγµένα αναπληρωµατικά µέλη.

Άρθρο 20
Λειτουργία Σ.Αρ.

Το Σ.Αρ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται αυτοπροσώπως δυο (2) µέλη του. Τις
συνεδριάσεις του Σ.Αρ. συντονίζει και κρατάει τα πρακτικά το µέλος που έλαβε τις
περισσότερες ψήφους στις εκλογές του Σ.Αρ. ή αυτός που θα κληρωθεί σε περίπτωση
ισοψηφίας. Για τις συνεδριάσεις του Σ.Αρ. τη λήψη αποφάσεων, την τήρηση πρακτικών
κλπ. ισχύουν κατ’ αναλογία τα προβλεπόµενα από το παρόν Καταστατικό για τη
λειτουργία του ∆.Σ.

Άρθρο 21
Πειθαρχικό Συµβούλιο
Καθήκοντα

Πειθαρχικού

Συµβουλίου

ασκεί

το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο

(όπως

τροποποιήθηκε µε τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν κατά τη ΓΣ της 16.7.2012).

Άρθρο 22
Περιφερειακά Γραφεία

1.

Με απόφαση του ∆.Σ. δύναται να ιδρύονται Περιφερειακά Γραφεία. Τα
Περιφερειακά Γραφεία έχουν ως σκοπό αφενός την καλύτερη εξυπηρέτηση των
εταίρων και αρωγών του ΣΕΦ που δραστηριοποιούνται εντός της περιφέρειάς τους
και αφετέρου την πλέον εύρυθµη λειτουργία του ΣΕΦ, ιδίως αναφορικά µε τα θέµατα
που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές του στην περιφέρεια.
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2.

Το ∆.Σ. διαθέτει απόλυτη διακριτική ευχέρεια ως προς τη γεωγραφική κατανοµή των
περιφερειών, τη χρονική σειρά ίδρυσης των Περιφερειακών Γραφείων και τον
αριθµό αυτών.

3.

Τα Περιφερειακά Γραφεία αποτελούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες του ΣΕΦ και δεν
έχουν ίδια νοµική προσωπικότητα.

4.

Τα Περιφερειακά Γραφεία τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΣΕΦ, του οποίου τις αποφάσεις υποχρεούνται να σέβονται και να
εφαρµόζουν.

5.

Τα λειτουργικά έξοδα των Περιφερειακών Γραφείων καλύπτονται από τον ΣΕΦ.

6.

Το ∆.Σ. του ΣΕΦ δικαιούται ανά πάσα χρονική στιγµή κατά την απόλυτη και
ανέλεγκτη κρίση του να ιδρύει, να καταργεί, ή να συγχωνεύει Περιφερειακά
Γραφεία.

Άρθρο 23
Γενική Συνέλευση – Συγκρότηση – Αρµοδιότητες

1.

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο του ΣΕΦ. Αποτελείται από το
σύνολο των ταµειακώς εντάξει εταίρων του ΣΕΦ.

2.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν υπάγεται από το νόµο ή το
παρόν καταστατικό στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου.

3.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση (αρµοδιότητες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

α) Εκλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα άλλα όργανα που εκλέγονται από
αυτήν. Επίσης, παύει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα λοιπά εκλεγµένα από
αυτήν συλλογικά όργανα του Συνδέσµου πριν από τη λήξη της θητείας τους, µε
απόφαση που λαµβάνεται µε ελάχιστη απαρτία του ηµίσεως του συνόλου των
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εταίρων του ΣΕΦ και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων στη Γενική
Συνέλευση εταίρων.

β) Ελέγχει τη δράση των οργάνων του ΣΕΦ.

γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισµό δράσης και διαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΣΕΦ και τους ετήσιους ισολογισµούς.

δ) Εγκρίνει,

τροποποιεί

ή

συµπληρώνει

τους

ετήσιους

ισολογισµούς,

προϋπολογισµούς εσόδων και εξόδων, επικυρώνει τους λογαριασµούς, εκδίδει
εσωτερικούς κανονισµούς λειτουργίας του ΣΕΦ, εγκρίνει την είσοδο και τη
διαγραφή εταίρων και αρωγών.

ε)

Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών υπέρ του
ΣΕΦ.

στ) Αποφασίζει περί αγοράς ή εκποίησης ακινήτων και περί όλων των συναφών
εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί των ακινήτων του ΣΕΦ. Επί αγοράς ακινήτου η
επιλογή γίνεται από το ∆.Σ. του ΣΕΦ µέσα στα όρια της σχετικής απόφασης της
Γ.Σ.

ζ)

Αποφασίζει για την αποβολή εταίρου σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος
καταστατικού.

η) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση του ΣΕΦ,
τηρώντας την ορισµένη από το παρόν καταστατικό και τον νόµο διαδικασία.

Απόφαση οργάνου του ΣΕΦ υπογεγραµµένη από όλα τα µέλη του οργάνου έχει πλήρη
ισχύ ακόµη και χωρίς συνεδρίαση.
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Άρθρο 24
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης- θέµατα προ ηµερησίας διάταξης

1.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΦ και
συνέρχεται τακτικά µεν µια φορά το χρόνο, εντός του πρώτου τριµήνου εκάστου
έτους, εκτάκτως δε όταν κρίνει τούτο απαραίτητο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
ΣΕΦ, ή όταν ζητήσει εγγράφως τη σύγκλησή της το ένα πέµπτο (1/5) του όλου
αριθµού των εγγεγραµµένων και δικαιουµένων ψήφου εταίρων του ΣΕΦ που είναι
ταµιακώς εν τάξει

2.

Η αίτηση του ενός πέµπτου (1/5) των εταίρων του ΣΕΦ για τη σύγκληση της
Γενικής Συνέλευσης απευθύνεται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΦ και
πρέπει απαραιτήτως και υποχρεωτικώς να αναγράφει λεπτοµερώς τα προς συζήτηση
θέµατα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΦ υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες
από την υποβολή της κατά τα άνω αιτήσεως να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε
έκτακτη συνεδρίαση προς λήψη αποφάσεων επί των θεµάτων της αιτήσεως.

3.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης,
συντάσσεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΦ και υπογράφεται από τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η πρόσκληση
γνωστοποιείται στους εταίρους και αρωγούς µε τοιχοκόλληση σε εµφανές µέρος στα
Γραφεία του ΣΕΦ ή και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΣΕΦ που τώρα έχει τη
διεύθυνση www.helapco.gr δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ορισθείσα για
τη Γενική Συνέλευση ηµεροµηνία. Αντίγραφο της πρόσκλησης αποστέλλεται µε
οποιοδήποτε µέσο (ταχυδροµικώς, ηλεκτρονικώς, fax κλπ.) εγκαίρως προς όλους
τους εταίρους και τους αρωγούς του ΣΕΦ. Τυχόν πληµµέλειες της αποστολής δεν
δηµιουργούν λόγους ακυρότητας, εφόσον εκπληρώθηκε η άνω υποχρέωση
τοιχοκόλλησης.

4.

Στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καθορίζονται
απαραίτητα και επί ποινή ακυρότητας:

α) Ο τόπος, η ηµέρα και η ώρα της Γενικής Συνέλευσης,
β) Τα προς συζήτηση θέµατα.
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5. Θέµατα της Γ.Σ. είναι δυνατό να αποτελέσουν όσα έχουν σχέση µε τους σκοπούς και
τη δράση της Αστικής Εταιρίας. Ο οριστικός πίνακας των θεµάτων και η σειρά των
θεµάτων της Γ.Σ. καθορίζεται από την πρόσκληση σύγκλησης της Γ.Σ. Η προσθήκη
νέων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη απαιτεί αυξηµένη πλειοψηφία (2/3) όλων των
παρισταµένων εταίρων.

Άρθρο 25
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1.

Η Γενική Συνέλευση κατά την πρώτη αυτής σύγκληση, βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει εγκύρως για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, εάν παρίσταται σ’
αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθµού των οικονοµικά
τακτοποιηµένων εταίρων του ΣΕΦ.

2.

Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη
διατύπωση η Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο, την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης
εβδοµάδας κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθµός παρόντων
οικονοµικά τακτοποιηµένων εταίρων.

3.

Αλλαγή του τόπου και της ώρας των επαναληπτικών συνεδριάσεων επιτρέπεται
εφόσον

αναφέρεται

στην

αρχική

πρόσκληση

ή

και

σε

µεταγενέστερη

τοιχοκολλούµενη στα γραφεία του ΣΕΦ ή στο διαδικτυακό τόπο του ΣΕΦ που τώρα
έχει τη διεύθυνση www.helapco.gr, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από τη
συνεδρίαση.
4.

Η κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. διαπιστούµενη από το προσωρινό
Προεδρείο απαρτία, θεωρείται ότι ισχύει και διατηρείται αναλλοίωτη µέχρι το πέρας
της συνεδρίασης της Γ.Σ.
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Άρθρο 26
Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
1.

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά το Προεδρείο του ∆.Σ. του ΣΕΦ.
Τυχόν απόντες ή κωλυόµενοι από το Προεδρείο του ∆.Σ. αναπληρώνονται κατά τις
διατάξεις για τη λειτουργία του ∆.Σ., άλλως µε απόφαση της Γ.Σ.

2.

Πρώτο θέµα σε κάθε Γενική Συνέλευση είναι η εκλογή Προέδρου, Γραµµατέα και
δύο ψηφολεκτών, εκ των µη υποψηφίων για την εκλογή συµβούλων. Για τους
ψηφολέκτες ισχύουν αναλόγως τα κωλύµατα διορισµού µέλους στην Εφορευτική
Επιτροπή. Η εκλογή γίνεται µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

3. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις
λαµβανόµενες αποφάσεις, τηρούνται µε φροντίδα του Γραµµατέα της Γ.Σ. πρακτικά,
που καταχωρούνται σε ειδικά τεύχη και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον
Γραµµατέα και τους ψηφολέκτες της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά αποτελούν
απόδειξη των διαµειφθέντων στη Γενική Συνέλευση και φυλάσσονται στο αρχείο του
ΣΕΦ.
Άρθρο 27
Λήψη Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
εγκύρων ψήφων, εφόσον στο παρόν καταστατικό ή στο νόµο δεν ορίζεται
διαφορετικά.

2. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις γίνονται κατά κανόνα φανερά ή κατ’
εξαίρεση µυστικά µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι φανερές
ψηφοφορίες γίνονται µε ανόρθωση των µελών ή µε ανύψωση του χεριού, ή µε
ονοµαστική κλήση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 28 - Αρχαιρεσίες.

3.

Για την εξαγωγή του αποτελέσµατος σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπολογίζονται µόνο
οι έγκυρες ψήφοι. ∆εν υπολογίζονται οι τυχόν αποχές ούτε οι άκυρες ψήφοι.
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Άρθρο 28
Αρχαιρεσίες

1.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δύο (2) χρόνια το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα
υπόλοιπα αιρετά όργανα του ΣΕΦ.
Η θητεία όλων των οργάνων είναι διετής και συµπίπτουσα µεταξύ τους.
Η θητεία κάθε οργάνου λήγει δια της συγκροτήσεως σε σώµα του νεοεκλεγέντος
αντίστοιχου οργάνου.

2.

Η εκλογή γίνεται ως εξής:

α) Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, αναγράφεται αλφαβητικά το επώνυµο και ακολουθεί το
όνοµα κάθε υποψηφίου.

β) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται εγγράφως προς το ∆.Σ. του ΣΕΦ το
αργότερο µέχρι επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση
της Γ.Σ. και έως ώρα 13.00

γ) Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τη νοµιµότητα των υποβληθεισών αιτήσεων και
ανακηρύσσει

τους

υποψήφιους,

συντάσσοντας

σχετικό

πρακτικό

και

ανακοινώνοντας το περιεχόµενό του στη Γ.Σ..

δ) Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή µπορούν να
προσφύγουν µε ενστάσεις τους στη Γενική Συνέλευση, αµέσως µετά την
ανακοίνωση της προηγούµενης παραγράφου. Η Γ.Σ. αποφασίζει επί των
ενστάσεων αυτών οριστικά, µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

3.

Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπονται τρεις (03) σταυροί προτίµησης κατ’ ανώτατο όριο
για το ∆.Σ.

4. Τα αναπληρωµατικά µέλη καλούνται σε αντικατάσταση τακτικού µέλους σε
περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού.
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5.

Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται στα γραφεία του ΣΕΦ ή σε άλλο τόπο που καθορίζεται
στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΦ.

6.

∆ικαίωµα ψήφου κατά τις αρχαιρεσίες έχουν µόνο οι ταµειακώς ενήµεροι εταίροι.
Νέοι εταίροι που εγγράφονται στον Σύνδεσµο για πρώτη φορά µέχρι και τριάντα (30)
ηµέρες πριν από την πρώτη ορισθείσα συνεδρίαση για την αρχαιρεσιακή Γ.Σ. δεν
έχουν δικαίωµα ψήφου κατ’ αυτήν.

7. Εταίρος, µπορεί να ψηφίσει µε εξουσιοδότηση για λογαριασµό και κατ΄ εντολή άλλου
εταίρου, αρκεί να είναι και ο τελευταίος ταµειακώς ενήµερος, υπό την προϋπόθεση
ότι η µε εξουσιοδότηση ψήφος επιτρέπεται εφάπαξ.

8.

Το ∆.Σ. εξουσιοδοτείται µε το παρόν, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ρυθµίσει τα
ειδικότερα θέµατα των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 29
Εφορευτική Επιτροπή

1.

Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει τα αιρετά όργανα του ΣΕΦ, να
αποφανθεί για ζητήµατα εµπιστοσύνης προς τη ∆ιοίκηση, να αποφασίσει για τη
διάλυση του ΣΕΦ και για κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία σύµφωνα µε το νόµο
ή το παρόν καταστατικό ή µε απόφαση της Γ.Σ. διενεργείται µυστική ψηφοφορία,
τότε η ψηφοφορία διεξάγεται από Εφορευτική Επιτροπή.

2.

Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) πρόσωπα και εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση µε φανερή ψηφοφορία πριν από κάθε ψηφοφορία για θέµατα της
προηγούµενης παραγράφου. Επιτρέπεται η εκλογή της ίδιας Εφορευτικής Επιτροπής
για πολλές ψηφοφορίες. Για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής εφαρµόζεται
ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του παρόντος
καταστατικού.
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3.

Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν µπορεί να µετέχει υποψήφιος για τα αξιώµατα για τα
οποία διενεργούνται οι αρχαιρεσίες, ούτε πρόσωπο στο οποίο αφορά άµεσα η
διεξαγόµενη ψηφοφορία (λ.χ. ψηφοφορία επί προσωπικών θεµάτων, πειθαρχικές
ευθύνες κλπ.).

4.

Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τη γνησιότητα
του αντιγράφου του µητρώου εταίρων του ΣΕΦ, βάσει του οποίου διεξάγεται η
ψηφοφορία. Το µητρώο αυτό, υπογεγραµµένο από τον Γραµµατέα, υποχρεούται να
παραδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΦ.

5.

Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε µε την επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου
δηµόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του εταίρου καθώς και η
ιδιότητα του εκπροσώπου.

Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο τίθεται η
υπογραφή του ψηφίσαντος.

Στο τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κλείνει το πρωτόκολλο και το
υπογράφει. Η ανακοίνωση του αποτελέσµατός της γίνεται στη Γ.Σ.

6.

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά το χρόνο της
ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή απρόσκοπτα, κατά τρόπο ελεύθερο και
ανεπηρέαστο και να διασφαλίζεται η µυστικότητα της ψηφοφορίας. ∆ικαιούται να
αποµακρύνει εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε ψηφοφόρο και
αποφασίζει για κάθε αµφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία
και µέχρι την ανακοίνωση του αποτελέσµατός της, για τα συναφή µε αυτή θέµατα.
Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπαλλήλων του ΣΕΦ, για την επιβοήθηση του
έργου της. Μέχρι να ανακοινωθεί το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας από την
Εφορευτική Επιτροπή, µπορεί να υποβληθεί ένσταση ενώπιόν της από µετέχοντα στη
Γ.Σ.

7.

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και
µπορεί να αφορά µόνο σε ζήτηµα εγκυρότητας της συµµετοχής ψηφοφόρου ή
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υποψηφίου στις αρχαιρεσίες, καθώς και σε ζήτηµα εγκυρότητας της διαδικασίας των
αρχαιρεσιών από τη συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής µέχρι την ανακοίνωση
του αποτελέσµατος.

Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή πριν από την ανακοίνωση
του αποτελέσµατος µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών της. Η σχετική απόφαση
καταχωρείται στο πρακτικό των αρχαιρεσιών. Μετά την ανακοίνωση του
αποτελέσµατος της ψηφοφορίας το αποτέλεσµα προσβάλλεται µόνο κατά τη
διαδικασία του νόµου.

8.

Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη
των επιτυχόντων και επιλαχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και
για κάθε θέµα που προκύπτει κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από όλα τα µέλη της.

9.

Με απόφαση του ∆.Σ. καθήκοντα Προέδρου της τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής
µπορούν να ανατεθούν σε ∆ικηγόρο παρ΄ Εφέταις, ή παρ΄ Αρείω Πάγω. Στην
περίπτωση αυτή τα υπόλοιπα δύο µέλη της εφορευτικής επιτροπής απαρτίζονται από
µέλη του ΣΕΦ, ισχυοµένων κατά τα λοιπά των προβλεποµένων στο άρθρο αυτό.

Άρθρο 30
Πειθαρχικές Ευθύνες
1.

Κάθε εταίρος ή αρωγός που παραβαίνει τις εκ του νόµου, του καταστατικού, του
δεοντολογικού κανονισµού και του εσωτερικού κανονισµού του ΣΕΦ υποχρεώσεις
του ή αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του ΣΕΦ ή παραλείπει την
εξόφληση των οικονοµικών του υποχρεώσεων προς τον ΣΕΦ ή ασκεί το επάγγελµά
του έναντι των υπολοίπων µελών του ΣΕΦ εκτός των διαγραφοµένων υπό του
παρόντος ορίων (προσβολή της τιµής ή αξιοπιστίας του κλάδου, διαγωγή
ασυµβίβαστη προς τα συναλλακτικά ήθη και τις επαγγελµατικές συνήθειες, αθέµιτος
ανταγωνισµός κλπ), ή ενεργεί αντίθετα προς τις νόµιµες αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο που
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ασκείται (κατόπιν της κατάργησης της Πειθαρχικής Επιτροπής) από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, είτε κατόπιν αναφοράς µέλους του ΣΕΦ, ή Καταναλωτή, είτε οίκοθεν.
2.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εκτελώντας χρέη Πειθαρχικού Συµβουλίου, ύστερα από ακρόαση
του ελεγχόµενου και πάντως µετά από νόµιµη κλήτευσή του και διεξοδικό έλεγχο της
υπόθεσης, µπορεί να επιβάλει µε αιτιολογηµένη απόφασή του, που λαµβάνεται µε µυστική
ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, τις ποινές α) της έγγραφης
επίπληξης, β) της προσωρινής αποβολής µέχρις ενός (1) έτους και γ) της διαγραφής από το
µητρώο των εταίρων ή αρωγών. Η απόφαση αυτή καθώς και τα σχετικά πρακτικά των
συνεδριάσεών του, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και κοινοποιούνται µε ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο σε όλους τους εταίρους. Ο εταίρος διαγράφεται εάν µετά πάροδο
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηλεκτρονική γνωστοποίηση, δεν εκφράσει
αντιρρήσεις σε σχέση µε τη διαγραφή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των ταµειακώς
ενήµερων εταίρων.
. 3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο, αµέσως µετά την οριστικοποίηση της
ποινής προστίµου, να επιδιώξει δικαστικά ή εξώδικα την είσπραξη του ποσού που
ενδεχοµένως οφείλεται στον ΣΕΦ.
Άρθρο 31
∆ιάλυση ΣΕΦ – Περιουσία
Σε περίπτωση διάλυσης του ΣΕΦ, η τύχη της περιουσίας του καθορίζεται µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης. Πάντως η περιουσία του ΣΕΦ σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να
διανεµηθεί µεταξύ των εταίρων του.
Τα καθαρά ποσά που τυχόν αποµένουν, πέραν από τις εισφορές των εταίρων, θα
διατεθούν υποχρεωτικά µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε νοµικά πρόσωπα που
επιδιώκουν παροµοίους σκοπούς και δραστηριότητες προς αυτούς της εταιρίας.

Σε περίπτωση, θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, αποχωρήσεως, πτωχεύσεως, εξόδου
ή διαγραφής εταίρου της Εταιρίας, αυτή συνεχίζεται από τους λοιπούς εταίρους.

Η καταγγελία της Εταιρίας από εταίρο αυτής δεν επιφέρει τη λύση της. Ο καταγγέλλων
µε την καταγγελία θέτει τον εαυτό του εκτός της Εταιρίας, η οποία, ρητώς ορίζεται µε το
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παρόν ότι δεν λύεται αλλά συνεχίζεται από τους λοιπούς εταίρους της εταιρίας. Η Γενική
Συνέλευση στην πρώτη συνεδρίαση της µετά την αποχώρηση εταίρου, τον διαγράφει από
το µητρώο εταίρων του ΣΕΦ.

Άρθρο 32
Κανονισµοί Λειτουργίας ΣΕΦ

Οι κανονισµοί λειτουργίας του ΣΕΦ είναι κατ’ ελάχιστον:

α) Κανονισµός ∆εοντολογίας ΣΕΦ
β) Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας ΣΕΦ
γ)

Εσωτερικός Κανονισµός ∆.Σ. ΣΕΦ

1.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτείται µε το παρόν να συντάσσει και να
τροποποιεί τον Κανονισµό ∆εοντολογίας, τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας
του ΣΕΦ και τον Εσωτερικό Κανονισµό ∆.Σ., µέσα στα πλαίσια του παρόντος
Καταστατικού και του νόµου, ως επίσης και να ερµηνεύει διατάξεις του
Καταστατικού, εάν από τις περιστάσεις απαιτείται

2. Με το παρόν Καταστατικό εξουσιοδοτούνται επίσης τα συλλογικά όργανα του ΣΕΦ
και δύνανται να συντάξουν κανονισµούς λειτουργίας αυτών.

3.

Με τους κατά τα άνω κανονισµούς λειτουργίας δύναται να ρυθµίζονται ζητήµατα
οργάνωσης και λειτουργίας εκάστου οργάνου, ή άλλα ειδικής ή λεπτοµερειακής
φύσης θέµατα, πάντα εντός των πλαισίων του παρόντος Καταστατικού.

4.

Όλοι οι κατά τα άνω Κανονισµοί, µετά τη σύνταξή τους από το κατά περίπτωση
αρµόδιο όργανο, υποβάλλονται προς έγκριση στην αµέσως επόµενη της σύνταξης
αυτών Γ.Σ. Η έγκριση δίδεται µε τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.
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5.

Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυµφωνίας διατάξεων του παρόντος Καταστατικού µε
διατάξεις οιουδήποτε των Κανονισµών Λειτουργίας, υπερισχύουν αυτοδικαίως και
άνευ ετέρου οι διατάξεις του Καταστατικού.

Άρθρο 33
Σφραγίδα ΣΕΦ
Η σφραγίδα του ΣΕΦ είναι ορθογώνια και φέρει τον τίτλο του ΣΕΦ και την
συντοµογραφία «ΣΕΦ». Αναφέρει ότι είναι «Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία» και
κατά τα λοιπά: ∆ιεύθυνση, ΑΦΜ, ∆OY, τηλέφωνο κτλ

Άρθρο 34
Μεταβατική ∆ιάταξη

Το παρόν κωδικοποιηµένο καταστατικό τίθεται σε ισχύ µετά την εκπλήρωση όλων των
παρακάτω προϋποθέσεων:

1.

Την έγκρισή του από τη Γ.Σ. του ΣΕΦ, σύµφωνα µε το ισχύον σήµερα καταστατικό.

2.

Την καταχώρησή του στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Εξαίρεση αποτελούν οι διατάξεις που αφορούν το Σ.Αρ., που τίθενται σε ισχύ µε την
προκήρυξη των αρχαιρεσιών για την εκλογή οργάνων του ΣΕΦ.

Μέχρι να τεθεί σε ισχύ το παρόν κωδικοποιηµένο καταστατικό, ο ΣΕΦ θα λειτουργεί µε
το προηγούµενο καταστατικό.
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Άρθρο 35
Τελική ∆ιάταξη

Για οποιοδήποτε θέµα το οποίο δεν ρυθµίζεται ειδικώς στον παρόν εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Αστικού Κώδικος για τις εταιρίες (άρθρα 741-784).

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα και ισχύει όπως
τροποποιηµένο εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της 14 Ιανουαρίου 2011,
τη Γενική Συνέλευση της 16 Ιουλίου 2012 την ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 24
Οκτωβρίου 2013 και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΧΧ …………. 2015.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Πρόεδρος

Σωτήριος Καπέλλος

Αντιπρόεδρος

Μανόλης Σούρσος

Γραµµατέας

Απόστολος Παππάς

Ταµίας

Αθανάσιος Σακκάς

Μέλος

∆ηµήτριος Βαρβιτσιώτης

Μέλος

∆ηµήτρης Κυριακίδης

Μέλος

Σοφοκλής Πιταροκοίλης
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