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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο  

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

«ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ – Ε∆ΡΑ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Στην Ηλιούπολη Αττικής, το έτος 1999, ιδρύθηκε  σωµατείο µε την επωνυµία 

«ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», 

µε έδρα την Ηλιούπολη Αττικής. Το καταστατικό του αναγνωρίσθηκε µε την 

µε αριθµό 1694/1999 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας), δεν τροποποιήθηκε µέχρι σήµερα και 

καταχωρήθηκε στα βιβλία σωµατείων του ιδίου άνω Πρωτοδικείου µε αριθµό 

µητρώου 22477/25-5-1999. Με την από 17-1-2007 απόφαση  της έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των µελών του, τροποποιήθηκε η επωνυµία αυτού σε 

«ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» 

Έδρα του Σωµατείου  είναι o ∆ήµος Ηλιούπολης Αττικής και η διάρκεια του  

ορίζεται 30 χρόνια από την σύστασή του και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης. 

 
 

ΣΚΟΠΟΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
 

Ο Σύνδεσµος δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην 
αλληλοενηµέρωση  των µελών του και στο συντονισµό των προσπαθειών για 
την ανάδειξη του τεχνολογικού επιπέδου και της δηµόσιας εικόνας  του 
κλάδου της συσκευασίας (σχεδιασµός, διαδικασίες, υλικά, µηχανήµατα, 
υπηρεσίες, εισαγωγείς µηχανηµάτων). 
 
Ειδικότερα οι σκοποί του Συνδέσµου είναι: 

1. Η πληροφόρηση των µελών του και τρίτων για τις εξελίξεις στους 
τοµείς της παραγωγής υλικών συσκευασίας και των εφαρµογών, 
µεθόδων και µηχανών συσκευασίας. 
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2. Η ενηµέρωση της κοινής γνώµης για τη σηµασία της συσκευασίας για 
την κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου (υγεία, ασφάλεια, 
οικονοµία, µεταφορές, συντήρηση κλπ). 

3. Η ενηµέρωση, η επιµόρφωση και γενικά η παροχή συµβουλών στα 
µέλη του, σε τρίτους και γενικότερα στο κοινό επάνω στα θέµατα της 
περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των απορριµµάτων από υλικά 
συσκευασίας. 

4. Η εκπροσώπηση και η συµµετοχή του σε ελληνικούς και διεθνείς 
Οργανισµούς, Ενώσεις και Συνδέσµους, που έχουν παρόµοιους ή 
συγγενείς σκοπούς καθώς και στις δηµόσιες υπηρεσίες και την τοπική 
αυτοδιοίκηση. 

5. Η σύνδεση του Συνδέσµου και των µελών του µε οµοειδείς Συνδέσµους 
και επιχειρήσεις του εξωτερικού, µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και 
εµπειριών. 

 
 

ΜΕΣΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 
Μεταξύ των κυρίως µέσων προς επίτευξη και επιδίωξη των πιο πάνω σκοπών 
του Συνδέσµου περιλαµβάνονται –ενδεικτικά αναφερόµενα και όχι 
περιοριστικά- η συνεργασία µε άλλους παρεµφερείς Συνδέσµους, Ενώσεις, 
Εταιρείες, Οργανισµούς (ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς) και ιδιώτες, η ενηµέρωση 
και πληροφόρηση αυτών για την εν γένει εξέλιξη της τεχνολογίας στα θέµατα 
αυτά, οι παραστάσεις ενώπιον των αρµόδιων Αρχών και Υπηρεσιών για τυχόν 
επίλυση θεµάτων που θα προκύπτουν, καθώς και  η λήψη  κάθε πρόσφορου 
µέτρου για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσµου. 
 
 

ΜΕΛΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
 

Τα µέλη του Συνδέσµου διακρίνονται σε: 
α) Τακτικά, β) Αντεπιστέλλοντα και γ) Επίτιµα. 
 
Μέλος του Συνδέσµου,  σύµφωνα µε το παρόν Καταστατικό, µπορεί να γίνει 
κάθε φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο που έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και 
ασκεί παράλληλα δραστηριότητες που εµπίπτουν στους σκοπούς του 
παρόντος Καταστατικού. 
 
α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
Τακτικά Μέλη εκλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 8 
του παρόντος Καταστατικού και έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν και να 
εκλέγονται.    
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β) ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Αντεπιστέλλοντα µέλη είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού µε 
αντίστοιχα ενδιαφέροντα µε το Σύνδεσµο και τα µέλη του. 
 
γ) ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 
 
Επίτιµα Μέλη ονοµάζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης: 
 
α.  Τα «Τιµής ένεκεν» πρόσωπα και 
β. Πρόσωπα που προσφέρουν ή είναι σε θέση να προσφέρουν εξαιρετικές ή 
σπουδαίες υπηρεσίες στο Σύνδεσµο. 
 

Τα αντεπιστέλλοντα και επίτιµα Μέλη δεν έχουν δικαίωµα να εκλέγουν ή να 
εκλέγονται, δεν µετέχουν στην ∆ιοίκηση του Συνδέσµου, απαλλάσσονται 
όµως από την υποχρέωση καταβολής του δικαιώµατος εγγραφής και ετήσιας 
συνδροµής. Κατά τα λοιπά έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τα 
Τακτικά Μέλη. 
 
 

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

 

Τα Μέλη εκλέγονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µετά από υποβολή 
έγγραφης πρότασης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο από δύο Ιδρυτικά ή 
Τακτικά Μέλη. Η πρόταση αυτή συνοδεύεται απαραίτητα από δήλωση, ότι 
αυτός που προτείνεται σαν Τακτικό Μέλος έλαβε γνώση του παρόντος 
Καταστατικού και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις του. Το ∆.Σ. 
υποβάλλει τις προτάσεις αυτές  στην Γενική Συνέλευση, που εκλέγει τα νέα 
Μέλη. Την πρόταση υπογράφει και αυτός που προτείνεται. Τα Μέλη που 
προτείνου οφείλουν να δίνουν στο ∆.Σ. και σε κάθε Μέλος κάθε πληροφορία, 
που θα εζητείτο, σχετικά µε τον προτεινόµενο από αυτά. Το ∆.Σ., µετά από 
εξέταση των προτάσεων και συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών, 
εγκρίνει κατ’ αρχήν την πρόταση και φροντίζει για την υποβολή της στην 
αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση. 
 
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την εγγραφή νέου Μέλους λαµβάνεται 
έγκυρα, παρισταµένων τουλάχιστον του ηµίσεος  των Μελών και µε 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. 
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
 

Κάθε Μέλος που θέλει να παραιτηθεί από το Σύνδεσµο, οφείλει να υποβάλει 
έγγραφη δήλωση παραίτησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το παραιτούµενο 
µέλος οφείλει στο Σύνδεσµο ολόκληρη τη συνδροµή του έτους, εντός του 
οποίου υποβάλλεται η παραίτησή του και δεν δικαιούται να ζητήσει προς 
επιστροφή, όποιο ποσό κατέβαλε στο Ταµείο του Συνδέσµου. Οι αποφάσεις 
του ∆.Σ., που λαµβάνονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, υπόκεινται στην 
έγκριση της αµέσως επόµενης Γενικής Συνέλευσης, προς την οποία και οφείλει 
το ∆.Σ. να υποβάλλει την απόφαση παραίτησης του Μέλους. 
 
 

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

 
Α. Ο Ταµίας του Συνδέσµου οφείλει να ζητήσει µε επιστολή που επιδίδεται µε 
απόδειξη, από κάθε Μέλος που δεν έχει πληρώσει την συνδροµή του µέσα 
στον τρέχοντα χρόνο, την πληρωµή της οφειλόµενης συνδροµής, µέσα σε ένα 
µήνα. Αν ένα Μέλος προς το οποίο απευθύνθηκε η σχετική επιστολή, δεν 
καταβάλλει την οφειλή του µέσα στην προθεσµία αυτή, ο Ταµίας φέρει το 
θέµα αυτό στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆.Σ.  µπορεί να προβεί στην 
διαγραφή του Μέλους που καθυστερεί τις οφειλές ή να χορηγήσει τελευταία 
προθεσµία µετά το τέλος της οποίας  το Μέλος που  καθυστερεί την οφειλή 
διαγράφεται υποχρεωτικά από το µητρώο των Μελών του Συνδέσµου. 
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ∆.Σ. µπορεί, σε περίπτωση όπως η παραπάνω, 
να θεωρήσει την διαγραφή ενός Μέλους σαν παραίτησή του, οπότε θα 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος ως προς τα ποσά που έχει 
καταβάλει το Μέλος αυτό. 
 
Οι αποφάσεις του ∆.Σ., που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, 
υπόκεινται στην έγκριση της αµέσως επόµενης Γενικής Συνέλευσης προς την 
οποία οφείλει το ∆.Σ. να υποβάλει την απόφαση διαγραφής ή παραίτησης του 
Μέλους. 
 
Β. Τα Μέλη του Συνδέσµου και του ∆.Σ. παύονται, αν συντρέχει σπουδαίος 
λόγος, και µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε 
αυτά που ορίζονται στα επόµενα άρθρα περί Γενικής Συνέλευσης και η οποία 
αναφέρει αυτόν τον σπουδαίο λόγο. 
 
Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται και η µη συµµόρφωση του Μέλους προς τους 
Κανονισµούς και τους εν γένει σκοπούς του Συνδέσµου. Επίσης, σπουδαίος 
λόγος είναι η µη συµµόρφωση στους κανόνες της επιχειρηµατικής και 
επαγγελµατικής δεοντολογίας. Κάθε παράβαση των διατάξεων της Νοµοθεσίας 
περί Σωµατείων, λόγω υπαίτιας πράξης ή παράλειψης Μέλους του Συνδέσµου 
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ή –σε περίπτωση νοµικού προσώπου- της διοίκησής του, αποτελεί 
οπωσδήποτε, ανεξάρτητα από τυχόν προβλεπόµενη ποινική δίωξη ή άλλη 
τυχόν νοµική κύρωση, πειθαρχικό παράπτωµα έναντι του Συνδέσµου και 
επισύρει την αποβολή του υπαίτιου από το Σωµατείο ή από την ∆ιοίκησή του 
µε απόφαση της γενικής Συνέλευσης, αφού πρώτα κληθεί το Μέλος αυτό που 
πρόκειται να διαγραφεί, για ακρόαση και παροχή διευκρινίσεων δεκαπέντε 
(15) ηµέρες πριν από την απόφαση. 
 
Η απόφαση λαµβάνεται σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται στα επόµενα άρθρα 
περί Γενικής Συνέλευσης και αναφέρει την υπαίτια πράξη ή παράλειψη του 
αποβαλλόµενου. 
 
Ο αποβαλλόµενος µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης αυτής 
σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα. 
 
Γ. Το διαγραφόµενο Μέλος δεν δικαιούται να ζητήσει το ποσό που κατέβαλε 
στο Ταµείο του Συνδέσµου. 
 
∆. Το Μέλος που αποβλήθηκε από το Σύνδεσµο για οποιοδήποτε λόγο, δεν 
µπορεί να ξαναγίνει Μέλος του, πριν περάσουν δύο χρόνια από την αποβολή 
του και εγκρίνει την επανεγγραφή του η Γενική Συνέλευση. 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
 

Το δικαίωµα εγγραφής και οι ετήσιες συνδροµές των µελών καθορίζονται µε 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εγκρίνονται από τη Γενική 
Συνέλευση. Η ιδιότητα του τακτικού µέλους αποκτάται µετά από και δια της 
καταβολής του δικαιώµατος εγγραφής και της ετήσιας συνδροµής του. 
 
 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
 

Πόροι και Έσοδα του Σωµατείου είναι: 
 
α. Το δικαίωµα εγγραφής και οι συνδροµές των Μελών 
β. Οι µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τυχόν επιβαλλόµενες έκτακτες 
εισφορές 
γ. Οι παντός είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και 
κάθε είδους χορηγίες. 
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ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
 

Ο Σύνδεσµος διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο πέντε έως εννέα Μελών, 
που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, µε µυστική ψηφοφορία, 
απαρτιζόµενη από τα Τακτικά Μέλη. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει κάθε φορά 
τον αριθµό των µελών του ∆.Σ. µέσα στα πιο πάνω πλαίσια (5-9) και εκλέγει 
επίσης τρία αναπληρωµατικά Μέλη για συµπλήρωση τυχόν κενουµένων 
θέσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τα αµέσως πιο κάτω στην 
παράγραφο 4 αναφερόµενα. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει  µεταξύ των Μελών του τον Πρόεδρο, τον 
Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Επόπτη Οικονοµικών. 
 
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής. Τα Μέλη του ∆.Σ. που 
αποχωρούν, µπορούν να εκλεγούν και πάλι. 
 
Αν µέσα στη διετία κενωθεί κάποια θέση στο ∆.Σ., αυτή αναπληρώνεται από 
τα αναπληρωµατικά Μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Η αναπλήρωση αυτή 
υποβάλλεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει για έγκριση. 
 
Το ∆.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά κάθε δύο µήνες. 
Είναι όµως δυνατόν να συγκληθεί και έκτακτη µε απόφαση του Προέδρου ή 
µε γραπτή αίτηση µέλους του Συνδέσµου, ειδικά αιτιολογηµένη. Τα Μέλη του 
∆.Σ. προσκαλούνται στις  συνεδριάσεις του µε έγγραφο που περιέχει τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, καθώς και τον τόπο και την 
ώρα της συνεδρίασης. 
 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική σύγκληση των µελών, η 
συνεδρίαση του ∆.Σ. µπορεί να γίνεται µε τηλεδιάσκεψη, της οποίας κρατείται 
γραπτό πρακτικό µε ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα. 
 
Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα µισά 
µέλη του όλου αριθµού των µελών του ∆.Σ. Με την επιφύλαξη των αµέσως 
ανωτέρω αναφερόµενων, κάθε ένα από τα παρόντα Μέλη µπορεί να 
εκπροσωπήσει ένα µόνο από τα απόντα Μέλη, µε έγγραφη εξουσιοδότησή 
του. 
 
Το ∆.Σ. του Συνδέσµου µεριµνά για την επίλυση όλων των ζητηµάτων και 
ενεργεί όλες τις πράξεις διοίκησης, που δεν υπάγονται, σύµφωνα µε το παρόν 
Καταστατικό ή το Νόµο, στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 
Ειδικότερα, µεριµνά για την τήρηση του µητρώου των Μελών, της σφραγίδας 
του Σωµατείου, και κάθε λογιστικού ή άλλου χρήσιµου βιβλίου για τη 
λειτουργία του Συνδέσµου, σύµφωνα µε το Νόµο. Συντάσσει και υποβάλλει 
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για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τους εσωτερικούς κανονισµούς και 
φροντίζει για την πιστή εφαρµογή τους. 
Οι αποφάσεις του ∆.Σ. λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων και 
εκπροσωπουµένων Μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου. Η απόκτηση από το Σύνδεσµο περιουσιακών στοιχείων εξ 
επαχθούς αιτίας ή η διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο  ακινήτων ή παγίων 
εγκαταστάσεων, γίνεται πάντα µετά από έγκριση από την Γενική Συνέλευση. 
Οι υπάλληλοι και το εν γένει Προσωπικό του Σωµατείου διορίζονται και 
απολύονται µε απόφαση του ∆.Σ. 
Το ∆.Σ. µπορεί να µεταβιβάζει τις εξουσίες του εν όλω ή εν µέρει σε ένα ή 
περισσότερα Μέλη του ή ακόµα και σε τρίτους. 
 
Το ∆.Σ. διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσµου και κάθε χρόνο, µέσα στο 
πρώτο τρίµηνο του χρόνου το αργότερο, υποβάλλει τον Απολογισµό και 
Ετήσιο Ισολογισµό µαζί µε τον Προϋπολογισµό για τον επόµενο χρόνο και την 
Έκθεση των Ελεγκτών, στην Γενική Συνέλευση των Μελών προς έγκριση. 
Οι Οικονοµικό – Λογιστικό έτος του Συνδέσµου συµπίπτει µε το ηµερολογιακό. 
 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Σ. 
 

ΑΡΘΡΟΥ 11ο  
 

Ο Σύνδεσµος εκπροσωπείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο δια του 
Προέδρου του ενεργεί κάθε δικαστική και εξώδικη πράξη και εκπροσωπεί το 
Σωµατείο ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε ∆ικαστηρίου οποιουδήποτε βαθµού και 
δικαιοδοσίας. Αν τυχόν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αυτός 
αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο, και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, 
από τον Γενικό Γραµµατέα του ∆.Σ. Επίσης, το ∆.Σ. σε ειδικές περιπτώσεις 
µπορεί να ορίζει ένα Μέλος του Σωµατείου, για να το εκπροσωπήσει στο 
∆ικαστήριο ή και εξώδικα. 
 
Ο Πρόεδρος εποπτεύει την τήρηση του Καταστατικού και των κανονισµών, 
συγκαλεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και του Καταστατικού, τις 
τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις και τις συνεδριάσεις του ∆.Σ., προεδρεύει 
σε αυτές και εκτελεί τις αποφάσεις τους. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης 
του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραµµατέα ή του Επόπτη 
Οικονοµικών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αφού πάρει µέρος στη σύνθεση και ο 
πρώτος αναπληρωµατικός Σύµβουλος, προχωρεί σε ανασύνθεσή του.  
 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
 

Ο Επόπτης Οικονοµικών παρακολουθεί τη διαχείριση των οικονοµικών του 
Συνδέσµου. Υποβάλλει κάθε χρόνο στο ∆.Σ. τον Απολογισµό και Ισολογισµό, 
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µαζί µε τον Προϋπολογισµό του επόµενου χρόνου, και κάθε εξάµηνο 
υποβάλλει επίσης συνοπτική Κατάσταση του Ταµείου. 
 
Μαζί µε την συνοπτική αυτή Κατάσταση, πρέπει να υποβάλλει κάθε εξάµηνο 
στο Συµβούλιο και µια Κατάσταση αυτών που τυχόν καθυστερούν τις 
συνδροµές ή άλλες υποχρεώσεις των Μελών του Σωµατείου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο 

 

Κάθε ταµειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει σε µετρητά το ποσό των 2000 € 
κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασµό. Το παραπάνω ποσό µπορεί να 
αυξοµειώνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Η διαχείριση του τραπεζικού λογαριασµού γίνεται από άτοµα εξουσιοδοτηµένα 
από τον Πρόεδρο και τον Οικονοµικό Επόπτη. 
 
Οιαδήποτε ανάληψη χρηµατικής υποχρέωσης, συµπεριλαµβανοµένου και του 
δανεισµού, για ποσά άνω των 10.000 € πραγµατοποιείται µε ειδική 
εξουσιοδότηση που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Οικονοµικού 
Επόπτη. 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωµατείου αποτελείται από τα Τακτικά 
Μέλη του, που έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές υποχρεώσεις τους. 
Αποφαίνεται πάνω στα θέµατα που περιέχονται στην ηµερήσια διάταξη και 
αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του Σωµατείου. 
 
Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή ο αναπληρωτής του και στην συνέχεια, µόλις διαπιστωθεί 
απαρτία, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα και 
αρχίζει τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.  
Είναι δυνατή και η πραγµατοποίηση τηλεσυνελεύσεων, εφόσον 
εξασφαλίζονται οι τεχνικές προϋποθέσεις. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, που απαρτίζεται όπως ορίζεται στο προηγούµενο 
άρθρο, συγκαλείται µια φορά το χρόνο. Κατά τη διάρκεια αυτής ιδιαίτερα: 
α) γίνεται ανάγνωση της έκθεσης του ∆.Σ. πάνω στα πεπραγµένα του χρόνου 
που έληξε, 
β) υποβάλλεται για έγκριση ο Απολογισµός και Ισολογισµός του χρόνου που 
έληξε και ο Προϋπολογισµός του χρόνου που άρχισε  



 

 9 

γ) διαβιβάζεται η έκθεση του ελεγκτή και γίνεται εκλογή του ελεγκτή και 
αναπληρωτή του για τον χρόνο που άρχισε 
δ) προβαίνει, εφόσον έχει συµπληρωθεί ο διετής χρόνος θητείας του ∆.Σ., 
στην εκλογή των Τακτικών µελών του ∆.Σ., καθώς και των τριών 
αναπληρωµατικών. 
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να συζητηθούν και οποιαδήποτε 
άλλα θέµατα αναφέρονται, αρκεί αυτά να προσδιορισθούν από πριν στην 
πρόσκληση που αναφέρεται στην σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ή να 
παρίστανται όλα τα µέλη του Συνδέσµου και να  συµφωνούν µε τα προς 
συζήτηση θέµατα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται έκτακτα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. µε 
απόφασή του ή µετά από έγγραφη αίτηση του ενός πέµπτου (1/5) των 
Τακτικών Μελών του Σωµατείου, που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους 
προς το Ταµείο του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού, µέσα σε 15 
ηµέρες από την ηµέρα υποβολής της αίτησης. Σε αυτή την αίτηση 
διατυπώνονται υποχρεωτικά τα θέµατα για τα οποία πρέπει να αποφασίσει η 
Συνέλευση. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
 

Σε περίπτωση τακτικής ή έκτακτης σύγκλησης Συνέλευσης, στέλνονται 
προσκλήσεις 15 τουλάχιστον µέρες πριν από την ηµέρα σύγκλησης της 
Γενικής Συνέλευσης. 
Απαγορεύεται κάθε συζήτηση πρότασης που αναφέρεται σε θέµα που δεν 
γράφτηκε στην ηµερήσια διάταξη, εκτός εάν υπάρξει οµόφωνη απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης για συζήτηση θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
Οι συζητήσεις γύρω από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και οι σχετικές 
αποφάσεις γράφονται από τον Γραµµατέα στο ειδικό Βιβλίο Πρακτικών Γενικής 
Συνέλευσης, και τα Πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον 
Γραµµατέα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται το 50% των 
ταµειακώς ενηµερωµένων τακτικών µελών. Κάθε εκπρόσωπος  µέλους  µπορεί 
να αντιπροσωπεύει δύο άλλα το πολύ µέλη, εφ’ όσον φέρει έγγραφη 
εξουσιοδότηση που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. 
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ηµέρα που ορίστηκε συνέρχεται χωρίς 
άλλη πρόσκληση αυτοδικαίως νέα Συνέλευση, την ίδια µέρα και ώρα της 
αµέσως επόµενης εβδοµάδας, στον ίδιο τόπο, οπότε η Συνέλευση 
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συγκροτείται νόµιµα από τα Μέλη που εµφανίστηκαν ή που 
αντιπροσωπεύονται και που έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους προς το 
Ταµείο του Συνδέσµου. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά στον Νόµο και στο παρόν Καταστατικό, λαµβάνονται µε απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων Μελών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
Η ψηφοφορία στις Συνελεύσεις γίνεται µε  ανάταση του χεριού, µε 
ονοµαστική κλήση, ή µε µυστικά ψηφοδέλτια, κατά την απόφαση της 
Συνέλευσης. Για προσωπικά ζητήµατα η ψηφοφορία γίνεται µυστική, καθώς 
επίσης και για την εκλογή των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο 
 
1. Η Γενική Συνέλευση, µαζί µε την εκλογή του ∆.Σ., προβαίνει στην εκλογή 
ενός ελεγκτού µη µέλους του ∆.Σ. 
 
2. Ο ελεγκτής καθήκον έχει τον ετήσιο έλεγχο της διαχείρισης της ∆ιοίκησης 
και την σύνταξη και υποβολή στην Γενική Συνέλευση σχετικής έκθεσης. 
 
3. Στην διάθεση του ελεγκτή βρίσκονται τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχείρισης, 
η αλληλογραφία και το αρχείο του Σωµατείου, καθώς και κάθε άλλο χρήσιµο 
στοιχείο για τον έλεγχο. 
 
 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο 
 

1. Πριν από την διεξαγωγή αρχαιρεσιών και εκλογών για ανάδειξη συλλογικών 
οργάνων ή αντιπροσωπειών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριµελή Εφορευτική 
Επιτροπή από τακτικά µέλη, που δεν είναι υποψήφιοι.   
  
2. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει να 
διενεργηθούν οι εκλογές σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και του 
καταστατικού µε βάση το µητρώο των µελών και αποφασίζει προσωρινά 
σχετικά µε κάθε αµφισβήτηση που προκύπτει, ή ένσταση που υποβάλλεται. 
 
3. Σχετικά µε την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ή εκλογών και µε το 
αποτέλεσµά τους, η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει Πρακτικό, στο οποίο 
επισυνάπτεται ονοµαστικός κατάλογος των µελών που ψηφίσανε. Το 
Πρακτικό, αφού υπογραφεί από όλα τα µέλη της Επιτροπής, παραδίδεται από 
τον Πρόεδρο της στον Γραµµατέα του Συνδέσµου, ο οποίος το επισυνάπτει 
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στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία έγιναν οι αρχαιρεσίες. 
Αντίγραφο του Πρακτικού και της Εφορευτικής Επιτροπής µπορεί να πάρει 
οποιοδήποτε µέλος από την Γραµµατεία µέσα σε τρεις (3) ηµέρες αφότου 
υποβάλλει την σχετική αίτηση. 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο 
 

Όλα όσα έχουν σχέση µε τη δράση, λειτουργία και τάξη του Συνδέσµου 
ρυθµίζονται µε εσωτερικούς Κανονισµούς που συντάσσονται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Το ∆.Σ. µπορεί να 
αναθέσει σε Μέλη του ή Μέλη του Συνδέσµου ή σε υπαλλήλους του ή και σε 
τρίτους, καθώς και σε Επιτροπές που αυτό συνιστά, την άσκηση 
συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του ή την εκτέλεση ειδικών έργων. 
 
 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο  
 

Ο Σύνδεσµος έχει ιδία σφραγίδα που φέρει την επιγραφή: 
«ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» 
 
Πάνω στην σφραγίδα µπορεί να υπάρξει και σύµβολο, το οποίο καθορίζεται µε 
απόφαση του ∆.Σ. 

 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟΥ 24ο 
 

Η τροποποίηση του Καταστατικού ενεργείται µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό και απαρτίζεται από το ήµισυ 
(1/2) τουλάχιστον των Μελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. 
Οι προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού υποβάλλονται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο ή από το ένα τρίτο (1/3) των Μελών, που έχουν 
δικαίωµα ψήφου στην Γενική Συνέλευση και η τροποποίηση αποφασίζεται µε 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων Μελών της Γενικής 
Συνέλευσης. 
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∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 25ο
 

 

Η διάλυση του Συνδέσµου αποφασίζεται µε τις προϋποθέσεις και σύµφωνα µε 
την διαδικασία του Νόµου. 
 
∆ιαλυοµένου του Συνδέσµου, κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του 
περιέρχεται στα κοινωφελή ιδρύµατα «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» ή «Παιδικό 
Χωριό SOS». 
 
 

∆ΙΑΦΟΡΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 26ο 
 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Συνδέσµου, εάν στην επιδίωξη των σκοπών 
του, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος, ήθελαν εµφανισθεί 
περιπτώσεις ή γεννηθούν ζητήµατα που δεν προβλέπονται ειδικά από το 
παρόν Καταστατικό και τις κείµενες διατάξεις, τότε αυτά ρυθµίζονται µε 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Τις αποφάσεις του αυτές το ∆.Σ. υποχρεούται να τις υποβάλλει για έγκριση 
απολογιστικά στην πρώτη, µετά την λήψη των αποφάσεων αυτών, Τακτική ή 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσµου.  
 

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από είκοσι έξη (26) άρθρα, 

συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, όπως 

διαµορφώθηκε από τη Γενική Συνέλευση που συνήλθε την 17η  Ιανουαρίου 

2007 µε σκοπό µεταξύ άλλων την τροποποίηση του καταστατικού που ισχύει. 

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οµόφωνα και εγκρίνει παµψηφεί την 

κωδικοποίηση του ισχύοντος καταστατικού του σωµατείου. 

 
                                                      Ηλιούπολη Αττικής 17 Ιανουαρίου 2007 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
Αλέξης Στασινόπουλος                                                 Ιωάννα Αθανασούλια 


