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KEΦAΛAIO A
ΓENIKEΣ ∆IATAΞEIΣ
Άρθρο 1ο
E∆PA - EΠΩNYMIA
Συνιστάται στην Αθήνα σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και
βιοµηχανιών» και διακριτικό τίτλο «ΣΕΒ».
΄Aρθρο 2ο
ΣKOΠOI -MEΣA
1.

2.

Γενικοί Σκοποί : Γενικοί σκοποί του Συνδέσµου είναι :
α)

H Mελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονοµικών και
επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών του και η ανάπτυξη πνεύµατος
αλληλεγγύης και αµοιβαίας υποστηρίξεως µεταξύ των µελών του.

β)

H µελέτη, προβολή, υποστήριξη και συµβολή στην ανάπτυξη των θεµάτων, που
συναφή επιχειρηµατική
ενδιαφέρουν τη µεταποίηση-βιοµηχανία και κάθε
δραστηριότητα, µε µόνιµη οργάνωση και µορφή νοµικού προσώπου που
συµβάλλει στην ανάπτυξή της και που ανταποκρίνεται σε επί µέρους λειτουργίες
της βιοµηχανίας, ιδίως την οργάνωση, την ελεγκτική, την πληροφορική, την
εκπαίδευση και επιµόρφωση στελεχών και εργατικού δυναµικού, τις δηµόσιες
σχέσεις, τη διαφήµιση, τη διανοµή.

γ)

H προβολή του θεσµού της ιδιωτικής επιχειρήσεως, για να καταστεί συνείδηση
µεταξύ του ευρύτερου κοινού, η σηµασία του σε µία ελεύθερη και
αναπτυσσόµενη κοινωνία.

Eιδικοί Σκοποί : Mέσα στο πλαίσιο των γενικών σκοπών της
παραγράφου ειδικότεροι σκοποί του Συνδέσµου είναι :

προηγουµένης

α)

H µελέτη, προβολή και υποστήριξη των θεµάτων, που ενδιαφέρουν τη
βιοµηχανία και που η αντιµετώπισή τους συµβάλλει στην ανάπτυξή της .

β)

H εκπροσώπηση στην Eλλάδα και το εξωτερικό (ειδικότερα στα δικαστήρια, τις
δηµόσιες αρχές και τα διάφορα συλλογικά όργανα) της βιοµηχανίας γενικά και
των συµφερόντων της καθώς και των µελών του Συνδέσµου.

Κωδικοποιηµένο Καταστατικό ΣΕΒ
Όπως εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση Μελών της 24ης Μαίου 2007

3.

Σελίδα 3 από 24

γ)

H αναζήτηση, µαζί µε τις δηµόσιες αρχές και τις οργανώσεις των εργαζοµένων,
κάθε λύσης που µπορεί να συµβάλλει στη διατήρηση και ανάπτυξη της
κοινωνικής ειρήνης και οικονοµικής ευηµερίας στη χώρα.

δ)

H διαπραγµάτευση και σύναψη µε οποιαδήποτε επαγγελµατική οργάνωση
εργαζοµένων κάθε είδους συλλογικών συµβάσεων εργασίας που καλύπτουν
οποιουσδήποτε µισθωτούς, ανεξάρτητα από το αν αυτοί ασχολούνται σε κύρια ή
δευτερεύοντα έργα των ενδιαφεροµένων εργοδοτών ή και σε έργα, που
εξυπηρετούν αυτούς έµµεσα και η συµµετοχή µε την ιδιότητα του διαδίκου στα
αρµόδια διοικητικά όργανα και τα αρµόδια διοικητικά διαιτητικά δικαστήρια, σε
όλη τη διαδικασία της υποχρεωτικής επιλύσεως των συλλογικών διαφορών και
τη σχετική διαδικασία στο Συµβούλιο της Eπικρατείας.

ε)

H συµµετοχή σε ευρωπαϊκές και διεθνείς βιοµηχανικές και εργοδοτικές
οργανώσεις.

στ)

H συµµετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συµβούλια, συνδιασκέψεις,
εκθέσεις και εκδηλώσεις γενικά που έχουν σχέση µε τους σκοπούς που
επιδιώκει ο Σύνδεσµος.

Μέσα: Ο ΣΕΒ επιδιώκει, µε κάθε νόµιµο και πρόσφορο µέσο, τους σκοπούς που
περιγράφονται στις προηγούµενες δύο παραγράφους, κινητοποιώντας την
υποστήριξη των επιχειρήσεων οι οποίες δρουν στην Ελλάδα και προωθώντας τις
αρχές που αποτυπώνονται στην «Χάρτα για τα ∆ικαιώµατα και τις Υποχρεώσεις των
Επιχειρήσεων» όπως εκάστοτε ισχύει και τους κανόνες επιχειρηµατικής
συµπεριφοράς σύµφωνα µε τα εκάστοτε ψηφίσµατα των Συνελεύσεων του ΣΕΒ. Προς
τον σκοπό αυτό συµµετέχει σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και
εκπροσωπείται σε όργανα διοίκησής τους (ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, Επιτροπές, συνδικαλιστικές
ενώσεις, διεθνείς οργανώσεις, διακρατικούς οργανισµούς κλπ).
Άρθρο 3ο
ΣΦPAΓI∆A - EMBΛHMA

Ο ΣΕΒ έχει σφραγίδα και έµβληµα, το περιεχόµενο και η αποτύπωση των οποίων
καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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KEΦAΛAIO B
MEΛH
Aρθρο 4ο
∆IAKPIΣH MEΛΩN-MHTPΩO
1.

Kατηγορίες : Tα µέλη διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιµα, σύµφωνα µε τους
ορισµούς των εποµένων παραγράφων.

2.

Τακτικά µέλη µπορούν να είναι :
α)

Νοµικά πρόσωπα που έχουν την µορφή ανωνύµου εταιρείας ή εταιρείας
περιορισµένης ευθύνης, ασκούν βιοµηχανική ή οποιαδήποτε άλλη επιχειρηµατική
δραστηριότητα σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, και έχουν την
καταστατική τους έδρα ή διατηρούν νόµιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
β)
Ελληνικές κλαδικές, περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις επιχειρήσεων,
σύµφωνα µε την έννοια της προηγούµενης περιπτώσεως (α).
3.

Έκτακτα µέλη είναι αυτοδικαίως οι επιχειρήσεις που είναι τακτικά µέλη των
οργανώσεων µελών του ΣΕΒ, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. Έκτακτα
µέλη µπορούν επίσης να είναι επιχειρήσεις ή επιχειρηµατικές οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή και έχουν συναλλαγές µε την Ελλάδα. Για την
δεύτερη αυτή κατηγορία εκτάκτων µελών, οι συνδροµές αποφασίζονται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.

4.

Επίτιµα: Επίτιµα µέλη είναι δυνατόν να ανακηρυχθούν από την Συνέλευση
προσωπικότητες που προσέφεραν πολύτιµες υπηρεσίες στη προσπάθεια για την
ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Άλλου είδους ηθικές
αµοιβές µπορεί να απονέµονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε µέλη τα οποία
προσέφεραν εξέχουσες υπηρεσίες στον ΣΕΒ ή στους σκοπούς που αυτός επιδιώκει.
Οι σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε την πλειοψηφία
που αναφέρεται στο άρθρο 13 §3 του παρόντος.

5.

Μητρώο Μελών: Στο ΣΕΒ τηρείται υποχρεωτικά µητρώο µελών σε ειδικό βιβλίο, το
οποίο θεωρείται από τον Γενικό Γραµµατέα του ΣΕΒ και εµφανίζει σε αύξοντα αριθµό
την εταιρική επωνυµία, τη διεύθυνση, το κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, το χρόνο
συστάσεως της εταιρείας, την ιθαγένεια και την ηµεροµηνία εγγραφής και διαγραφής.
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Κάθε µέλος µπορεί να λάβει γνώση αυτού του βιβλίου.
Aρθρο 5ο
EIΣ∆OXH MEΛΩN
1.

Τακτικών: Για την εισδοχή τακτικού µέλους αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόµενης επιχείρησης ή οργάνωσης επιχειρήσεων, η
οποία πρέπει να υποστηρίζεται από δύο τακτικά µέλη. Η αίτηση του υποψήφιου
µέλους πρέπει να συνοδεύεται από ενυπόγραφη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου
του ότι η εταιρεία ή οργάνωση επιχειρήσεων αποδέχεται το Καταστατικό και ότι θα
συµµορφώνεται προς τις αποφάσεις και τα ψηφίσµατα των Συνελεύσεων του ΣΕΒ,
καθώς και ότι θα συµπράττει ενεργά στην εκπλήρωση των σκοπών και των
αποφάσεων του ΣΕΒ. Το υποψήφιο µέλος παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη φύση
και το µέγεθος της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας, σύµφωνα µε σχετικές
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ.

2.

Εκτάκτων: Τα µέλη µιας οργανώσεως επιχειρήσεων, η οποία σύµφωνα µε το
προηγούµενο άρθρο γίνεται δεκτή ως τακτικό µέλος, γίνονται αυτοδικαίως έκτακτα
µέλη του ΣΕΒ από την ίδια ηµέρα. Για την εισδοχή εκτάκτου µέλους, που είναι
επιχείρηση ή επιχειρηµατική οργάνωση της αλλοδαπής, η σχετική αρµοδιότητα και
διαδικασία είναι ανάλογη µε εκείνη που ισχύει για τα τακτικά µέλη.

3.

Eπιτίµων :
Eπίτιµο µέλος ανακηρύσσεται κανείς µε απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως, µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 6ο
∆IKAIΩMATA KAI YΠOXPEΩΣEIΣ MEΛΩN

Όλα τα τακτικά µέλη του ΣΕΒ έχουν ίσα δικαιώµατα. Μετέχουν στις συγκεντρώσεις και τις
άλλες εκδηλώσεις του ΣΕΒ και γενικά απολαµβάνουν τις ωφέλειες από τη δράση του ΣΕΒ. Τα
έκτακτα και τα επίτιµα µέλη, όταν καλούνται, µετέχουν στις συνεδριάσεις της Συνελεύσεως
των τακτικών µελών και παίρνουν µέρος στις συζητήσεις, αλλά δεν έχουν ψήφο.
Ιδιαίτερα δικαιώµατα απονέµονται ή αφαιρούνται µε τη συναίνεση όλων των µελών.
Τα τακτικά µέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
πραγµάτωση των σκοπών του ΣΕΒ, να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του Καταστατικού
και τις αποφάσεις και τα ψηφίσµατα των Συνελεύσεων του ΣΕΒ και να εκπληρώνουν τακτικά
και εµπρόθεσµα τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς το ΣΕΒ.
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Κάθε τακτικό µέλος έχει το δικαίωµα να αποχωρήσει από το ΣΕΒ, µε έγγραφη δήλωσή του
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η αποχώρηση συντελείται από τη στιγµή κατά την οποία το
∆ιοικητικό Συµβούλιο έλαβε αποδεδειγµένως γνώση της παραιτήσεως. Tο µέλος που
παραιτήθηκε οφείλει τις συνδροµές του έτους της παραιτήσεως κατ’ αναλογία εξαµήνου. Η
παραίτηση του µέλους δεν το απαλλάσσει από τυχόν άλλες προγενέστερες οικονοµικές
υποχρεώσεις του προς το ΣΕΒ. Αντί της παραιτήσεως, το µέλος µπορεί να ζητήσει την
προσωρινή αναστολή των οικονοµικών υποχρεώσεών του για σηµαντικούς λόγους επί των
οποίων αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οπότε κατά τη διάρκεια της αποφασισθείσας
αναστολής, το µέλος θα έχει µόνο τα δικαιώµατα των εκτάκτων µελών.
Άρθρο 7ο
ΠEIΘAPXIKEΣ KYPΩΣEIΣ
1.
Πειθαρχικά παραπτώµατα: Για τα τακτικά µέλη του ΣΕΒ και τα µέλη της ∆ιοικήσεως,
πειθαρχικό παράπτωµα θεωρείται : α) η ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του ΣΕΒ ή
της ∆ιοικήσεώς του δράση, στην οποία περιλαµβάνεται και η αντίθεση προς τους σκοπούς ή
τα συµφέροντα του ΣΕΒ, καθώς και οι σοβαρές ή επανειληµµένες παραβάσεις του
Καταστατικού, των αποφάσεων και ψηφισµάτων της Συνελεύσεως ή αταξίες στην εκπλήρωση
των οικονοµικών του υποχρεώσεων, β) κάθε παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού ή
της νοµοθεσίας για τα σωµατεία, µε υπαίτια πράξη ή παράλειψη, ανεξάρτητα από τη τυχόν
προβλεπόµενη ποινική δίωξη ή άλλη νοµική κύρωση.
2.
Πειθαρχικές Κυρώσεις: Ως πειθαρχικές κυρώσεις ορίζονται: α) η έγγραφη
παρατήρηση, β) η πρόσκαιρη µέχρι τρεις (3) µήνες αναστολή του δικαιώµατος συµµετοχής
στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Συνελεύσεως ή των συµβουλευτικών
σωµάτων και οργάνων του ΣΕΒ και τέλος γ) η αποβολή και διαγραφή από το µητρώο των
µελών του ΣΕΒ.
3. Επιτροπή ∆εοντολογίας: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη του τριµελή ή
πενταµελή Επιτροπή ∆εοντολογίας, στην οποία εκχωρεί τις αρµοδιότητές του για την
διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών παραπτωµάτων.
Άρθρο 8ο
∆IA∆IKAΣIA KYPΩΣEΩN
1.
Αρµόδιο Όργανο: Για την άσκηση της πειθαρχικής διώξεως και την επιβολή
πειθαρχικής κυρώσεως, αρµόδιο είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΒ, που αποφασίζει σε
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ειδική συνεδρίαση, µε πλειοψηφία τριών τετάρτων (¾) του συνόλου των µελών του, πάντοτε
µετά από ακρόαση εκείνου κατά του οποίου κινείται η πειθαρχική διαδικασία και ο οποίος
καλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Εάν διώκεται µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή εταιρείαµέλος στης οποίας την ∆ιοίκηση συµµετέχει, το µέλος αυτό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν
λαµβάνει µέρος στην σχετική συνεδρίαση.
2.
Ειδική Αρµοδιότητα: Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πειθαρχικού παραπτώµατος, η
Συνέλευση του ΣΕΒ, µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να αποφασίσει
την αποβολή τακτικού µέλους, µετά από ακρόασή του, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος γι’
αυτό.
3.
Προσφυγή: Σε κάθε περίπτωση αποβολής, το µέλος που αποβλήθηκε έχει το
δικαίωµα να προσφύγει ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου των Αθηνών, αν η αποβολή δεν
έγινε σύµφωνα µε τους όρους του Καταστατικού ή αν δεν συνέτρεχαν σπουδαίοι λόγοι γι’
αυτήν.
Άρθρο 9ο
∆IAΓPAΦH KAI EΠANEΓΓPAΦH MEΛΩN
1.
Λόγοι διαγραφής: α) H καθυστέρηση της καταβολής της συνδροµής στο ΣΕΒ µετά
την λήξη του έτους για το οποίο αυτή οφείλεται, β) η παραίτηση από την ιδιότητα του µέλους
και γ) η επιβολή της πειθαρχικής κυρώσεως της αποβολής για πειθαρχικό παράπτωµα,
σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 7 και 8 του Καταστατικού έχουν ως συνέπεια τη
διαγραφή του µέλους από το ΣΕΒ, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία
καταχωρείται στο βιβλίο του µητρώου των µελών.
2.
Eπανεγγραφή: Επιτρέπεται, για τα πειθαρχικά παραπτώµατα του άρθρου 7,
κατόπιν αιτήσεως του µέλους που διαγράφηκε και εφόσον αποδεδειγµένα, ιδίως λόγω της
αλλαγής της διοικήσεως του µέλους, εξέλιπαν οι λόγοι αποβολής, πάντοτε κατά την κρίση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ. Για τις περιπτώσεις καθυστερήσεως της συνδροµής ή
παραιτήσεως από την ιδιότητα του µέλους, η επανεγγραφή είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως
του µέλους που διαγράφηκε, η οποία υπόκειται στην έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Με
την ίδια ή µε άλλη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ρυθµίζεται η οφειλή των µη
καταβληθεισών εισφορών από το προς επανεγγραφή µέλος. Για την επανεγγραφή µέλους
που διεγράφη κατά την διαδικασία του Άρθρου 8 §2 του Καταστατικού, αρµόδια να
αποφασίσει είναι η Συνέλευση, αφού προηγηθεί αίτηση του διαγεγραµµένου µέλους.
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KEΦAΛAIO Γ
∆IOIKHΣH
Άρθρο 10ο
OPΓANA ∆IOIKHΣEΩΣ
1.

H άσκηση της διοικήσεως του ΣΕΒ είναι κοινωνικό λειτούργηµα, άµισθο για τα αιρετά
µέλη.

2.

Τη διοίκηση του ΣΕΒ ασκεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τούτο απαρτίζουν πρόσωπα,
που εκλέγονται από τη Συνέλευση, εφόσον έχουν τις ιδιότητες που απαιτούνται από
το άρθρο 11§1 εδάφιο δ, διαθέτουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν
γνωστοποιήσει την υποψηφιότητά τους εγγράφως µε απόδειξη στο ΣΕΒ οκτώ (8)
ηµέρες πριν από τη Συνέλευση.

3.

H ανακήρυξη των υποψηφίων, που έχουν τις προϋποθέσεις για εκλογή, σύµφωνα µε
το Νόµο και το Καταστατικό, γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πριν από τη
Συνέλευση η οποία καλείται για αρχαιρεσίες. O κατάλογος των υποψηφίων
παραδίδεται από το Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, στο Πρόεδρο της Συνελεύσεως
και εκφωνείται από αυτόν στη Συνέλευση.

4.

Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να είναι επιπροσθέτως και ο από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο διοριζόµενος Γενικός ∆ιευθυντής, µετά από σχετική απόφαση
των αιρετών µελών του.

5.

Για να εκλεγεί κανείς µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ, πρέπει το νοµικό
πρόσωπο, στο οποίο είναι εταίρος ή µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε
το άρθρο 11§1 εδάφιο δ, να έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις στο
ΣΕΒ.
Άρθρο 11ο
ΣYΓKPOTHΣH ∆IOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY

1.

Σύνθεση
:
(α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από είκοσι (20) αιρετά µέλη, δηλαδή από ένα
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έξι (6) Αντιπροέδρους- Αναπληρωτές του
τελευταίου, εκ των οποίων δύο είναι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Περιφερειακών
ή Κλαδικών Οργανώσεων Μελών του ΣEB, ένα Γενικό Γραµµατέα, ένα Ταµία, και
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απλά µέλη («Συµβούλους»).
(β) Μπορεί να περιλαµβάνει µεταξύ των µελών του και ένα Πρόεδρο της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
(γ) Επιπρόσθετα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να περιλαµβάνει ένα Γενικό
∆ιευθυντή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 §4 του Καταστατικού.
(δ) Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατό να εκλεγούν µόνο µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου των ανωνύµων εταιρειών-τακτικών µελών του ΣΕΒ, εταίροι
των εταιρειών-τακτικών µελών του ΣΕΒ οι οποίες δεν είναι ανώνυµες εταιρείες, και
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κλαδικών ή περιφερειακών οργανώσεων –τακτικών
µελών του ΣΕΒ.
2.

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται µε τις αντίστοιχες ιδιότητές τους από
κατάλογο υποψηφίων, όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι για συγκεκριµένο αξίωµα ο
καθένας. ∆ιαγραφές δύνανται να γίνουν και δεν καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, η ανάδειξη γίνεται δια κληρώσεως. Τυχόν προσθήκη σε
ψηφοδέλτιο δεν λαµβάνεται υπόψη.

3.

Κωλύµατα Εκλογής: ∆εν µπορεί να εκλεγεί κάποιος µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΣΕΒ αν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα.

4.

Θητεία : H θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι για δύο χρόνια. Κάθε µέλος
µπορεί να επανεκλεγεί.

5.

Έκπτωση:
α) Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
ΣΕΒ:
αα) όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώµατα µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση
αβ) όποιος είναι εταίρος ή µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέλους του ΣΕΒ, το
οποίο αποβλήθηκε από το ΣΕΒ ως αποτέλεσµα πειθαρχικής δίωξης.
αγ) όποιος σύµβουλος ανακλήθηκε από τη Συνέλευση.
β) Εκπίπτει, αλλά µόνο µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, από την
ιδιότητα του µέλους της ∆ιοικήσεως του ΣΕΒ:
βα) όποιος απωλέσει την ιδιότητα, που σύµφωνα µε το άρθρο 11 §1 εδάφιο δ
είναι απαραίτητη για να εκλεγεί µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ
ββ) όποιος είναι εταίρος ή µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέλους του ΣΕΒ,
εφόσον το τελευταίο διαγράφηκε ή παραιτήθηκε από το ΣΕΒ.
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6.

Παραίτηση: Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να παραιτηθεί
οποτεδήποτε από την ιδιότητα αυτή, µε απλή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο αυτού.
Αυτός που παραιτήθηκε, παύει να αποτελεί µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, από
την επόµενη µέρα, που η πιο πάνω δήλωσή του περιήλθε στο ΣΕΒ.

7.

Έλλειψη προσώπων διοικήσεως: Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως ή
θανάτου ενός ή περισσοτέρων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη,
εφόσον είναι δυνατή η τήρηση των κανόνων απαρτίας, εκλέγουν τα µέλη που
ελλείπουν, από όσους µπορούν να είναι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ
µέχρι τον αριθµό είκοσι (20). H πιο πάνω εκλογή εισάγεται στη πρώτη τακτική
Συνέλευση για έγκριση. H ενδεχόµενη µη έγκριση από τη Συνέλευση δεν έχει
αναδροµική ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση εκλέγει νέα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου στην θέση αυτών, των οποίων την εκλογή δεν ενέκρινε.
Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως ή θανάτου περισσοτέρων µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, αν δεν µπορούν να τηρηθούν οι κανονικές προϋποθέσεις
απαρτίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παραµένουν όµως ενεργά πέντε τουλάχιστο
µέλη του, µπορεί µε οµόφωνη απόφασή τους να συµπληρωθεί µέχρι είκοσι ο αριθµός
των µελών που ελλείπουν. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συγκληθεί µέσα σε δύο
µήνες από την λήψη απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έκτακτη Συνέλευση για
αρχαιρεσίες προκειµένου να συµπληρωθεί µε έγκριση ή εκλογή ο αριθµός των µελών
που έλειψαν και συµπληρώθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

8.

Περιορισµοί µελών διοικήσεως: Τα αιρετά µέλη της ∆ιοικήσεως του ΣΕΒ δεν έχουν
δικαίωµα αµοιβής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, µε εξαίρεση τον Πρόεδρο
της Εκτελεστικής Επιτροπής εφόσον υπάρχει και µε ειδική έγκριση από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Τα µέλη της ∆ιοικήσεως έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από το ΣΕΒ να
τους αποδώσει κάθε τι που δαπάνησαν για την κανονική άσκηση των καθηκόντων
τους.
Άρθρο 12ο
APMO∆IOTHTEΣ ∆IOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY

1.
Αρµοδιότητες: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο:
α) διοικεί το ΣΕΒ, διαχειρίζεται τη περιουσία του και διευθύνει όλες τις υποθέσεις του, εκτός
από αυτές που υπάγονται στην αρµοδιότητα της Συνελεύσεως,
β) υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση τα θέµατα της αρµοδιότητάς της
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γ) προσλαµβάνει και απολύει τον Γενικό ∆ιευθυντή και το υπόλοιπο προσωπικό, αποφασίζει
τη σύναψη και λύση συµβάσεων έµµισθης εντολής και οποιωνδήποτε άλλων συµβάσεων µε
τρίτους, οργανώνει τις υπηρεσίες του ΣΕΒ και ασκεί τη πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό
του ΣΕΒ µε βάση εσωτερικό κανονισµό εργασίας,
δ) εισηγείται στη Συνέλευση τους εσωτερικούς κανονισµούς που προβλέπονται από το
Καταστατικό,
ε) αποφασίζει τη συµµετοχή του ΣΕΒ σε Ελληνικές, Ευρωπαϊκές και διεθνείς βιοµηχανικές,
εργοδοτικές και άλλες οργανώσεις ή φορείς,
στ) αποφασίζει την άσκηση κάθε είδους προσφυγής στις διοικητικές αρχές και την άσκηση
κάθε εισαγωγικού δικογράφου ή ένδικου µέσου, σε όλους τους βαθµούς των δικαστηρίων της
Επικρατείας µέχρι και τον Άρειο Πάγο και το Συµβούλιο της Επικρατείας και την διεξαγωγή
των αντιστοίχων δικών, και αποφασίζει την υποβολή µηνύσεως ή εγκλήσεως και την
παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινικές δίκες,
ζ) ασκεί την πειθαρχική εξουσία στα µέλη του ΣΕΒ, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 του
καταστατικού
η) αποφασίζει ή γνωµατεύει για τα υπόλοιπα θέµατα, που του ανατίθενται από το
Καταστατικό ή τη Συνέλευση,
θ) συναλλάσσεται µε τράπεζες για κάθε είδους τραπεζικές εργασίες,
ι) αποδέχεται κληρονοµίες, κληροδοσίες, δωρεές υπό τρόπο, και χορηγίες,
ια) ορίζει τις οικονοµικές υποχρεώσεις των µελών απέναντι στον ΣΕΒ, δηλαδή την εισφορά
εισδοχής και την ετήσια συνδροµή τακτικών και εκτάκτων µελών, συµπεριλαµβανόµενων των
τυχόν απαιτούµενων έκτακτων συνδροµών καθώς και των κατωτάτων και ανωτάτων ορίων
συνδροµών για κάθε κατηγορία µελών,
ιβ) εγκρίνει την απόκτηση από το ΣΕΒ λόγω επαχθούς αιτίας ακινήτων ή κινητών πραγµάτων,
ιγ) αποφασίζει για την απονοµή ηθικών αµοιβών σε µέλη σύµφωνα µε την §4 του άρθρου 4
του καταστατικού, και
ιδ) µπορεί µε ειδική εξουσιοδότηση να αναθέσει σε οποιοδήποτε µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή στον Γενικό ∆ιευθυντή ή σε άλλο υπάλληλο ή δικηγόρο του ΣΕΒ συγκεκριµένες
αρµοδιότητες ή εξουσίες από τις αναφερόµενες πιο πάνω εκτός από τις περιπτώσεις β, δ, ε,
στ, ζ, ι, και ια.
2.
Ευθύνες: Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις του,
που έχουν ληφθεί σε συνεδρίαση στην οποία δεν ήταν παρόντα ή ήταν παρόντα αλλά
διαφώνησαν, εφ’ όσον, στη τελευταία περίπτωση, η διαφωνία τους βεβαιώνεται από το
πρακτικό της συνεδριάσεως.
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Άρθρο 13ο
ΛEITOYPΓIA ∆IOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY
1.
Συνεδριάσεις – Aπαρτία: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον
δέκα (10) φορές το χρόνο και έκτακτα, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή ο κατά το Καταστατικό Αναπληρωτής του, και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι
παρόντα έντεκα (11) τουλάχιστο από τα µέλη του, µεταξύ των οποίων πρέπει απαραίτητα να
είναι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ο κατά το Καταστατικό Αναπληρωτής του και
τούτου κωλυοµένου ένας εκ των Αντιπροέδρων.
2.
Πρόσκληση: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται µε πρόσκληση του Προέδρου του,
που αναφέρει απαραίτητα τα θέµατα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως. Στις τακτικές συνεδριάσεις
επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων και για θέµατα εκτός ηµερησίας διατάξεως.
3.
Αποφάσεις: Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου. Για την απονοµή ηθικών αµοιβών (σύµφωνα µε τα άρθρα 4 §4 και 12 §1 εδάφιο
ιγ) απαιτείται πλειοψηφία τριών τετάρτων (¾) των µελών.
4.
Πρακτικά : Oι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο
Πρακτικών των συνεδριάσεών του και υπογράφονται από το Πρόεδρο και το Γενικό
Γραµµατέα και, αν ο τελευταίος απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, από τον αναπληρωτή του,
που ορίζεται σύµφωνα µε το Kαταστατικό.
Άρθρο 14ο
ΠPOE∆POΣ
1.
Αρµοδιότητες :
(α)
O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣEB,
προεδρεύει αυτού και ασκεί τις αρµοδιότητες του άρθρου 13. O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µπορεί να φέρει προς συζήτηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο βαρύνοντα θέµατα
γενικότερης πολιτικής, στρατηγικής και τακτικής του ΣEB. Συγκαλεί επίσης και το Γενικό
Συµβούλιο, το Συντονιστικό Συµβούλιο Περιφερειακών Οργανώσεων και το Συµβούλιο
Προέδρων και προεδρεύει αυτών.
(β)
O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του ΣΕΒ.
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Αξιολογεί και επιλέγει τα θέµατα που κρίνει σκόπιµο να συζητηθούν στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, ετοιµάζει και παρουσιάζει τις σχετικές εισηγήσεις.
Εκτελεί τις αποφάσεις της Συνελεύσεως και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Υπογράφει τα εξερχόµενα έγγραφα του ΣΕΒ που έχουν κατά την κρίση του αποφασιστική
σηµασία, και γενικά, τα έγγραφα µε τα οποία ο ΣΕΒ αναλαµβάνει υποχρεώσεις απέναντι σε
τρίτους. Εκπροσωπεί το ΣΕΒ δικαστικά και εξώδικα, σε κάθε αρχή και κάθε δικαστήριο και σε
όλες τις σχέσεις του και διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους του ΣΕΒ.
Εκπροσωπεί τον ΣΕΒ στους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς (συνδικαλιστικές ενώσεις, αρχές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισµούς κλπ).
∆ιαπραγµατεύεται και συνάπτει µε οποιαδήποτε συνδικαλιστική οργάνωση εργαζοµένων
συλλογικές συµβάσεις εργασίας κάθε είδους, που καλύπτουν οποιουσδήποτε εργαζοµένους,
και συµµετέχει σε όλη την οποιασδήποτε µορφής διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών
εργασίας και σε σχετικές δίκες ενώπιον πάσης φύσεως δικαστηρίων.
(γ) Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, τον
αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, και αυτόν ένας
από τους Αντιπροέδρους Αναπληρωτές. Ειδικότερα όµως σε επιτροπές δηµοσίων
υπηρεσιών, σε συµβούλια οργανισµών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ή σε άλλα συλλογικά
όργανα διοικήσεως, στα οποία σύµφωνα µε νόµο, διάταγµα, υπουργική απόφαση ή
οποιαδήποτε διοικητική πράξη προβλέπεται η συµµετοχή του Προέδρου ή για
διαπραγµάτευση και σύναψη συλλογικών συµβάσεων και επίλυση συλλογικών διαφορών
καθώς και για τον χειρισµό άλλων υποθέσεων είναι δυνατό να τον αναπληρώσουν άλλα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή και πρόσωπα από την υπηρεσία του ΣΕΒ ή και έξω από αυτήν,
τα οποία ορίζονται ειδικά µε τους αναπληρωτές τους από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε γενική ή ειδική εξουσιοδότησή του.
(δ) Με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να ανατεθεί η
αναπλήρωση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου της Εκτελεστικής
Επιτροπής για τον χειρισµό θεµάτων οποιασδήποτε φύσεως, που ενδιαφέρουν το ΣΕΒ
καθώς και η υπογραφή εγγράφων, σε πρόσωπα της υπηρεσίας του ΣΕΒ ή και έξω από αυτή.
2. Σε περίπτωση εφαρµογής του εδαφίου β της §1 του άρθρου 11, δηλαδή όταν υπάρχει και
Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, µε αποφάσεις του ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου εκχωρεί στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής το σύνολο ή µέρος των
αρµοδιοτήτων του οι οποίες αναφέρονται στα εδάφια β και γ της προηγουµένης παραγράφου.
3.
Επίτιµος Πρόεδρος: Με απόφαση της Συνελεύσεως είναι δυνατό να απονεµηθεί ο
τίτλος του επιτίµου Προέδρου του ΣΕΒ σε εκπρόσωπο µέλους του, λόγω προσφοράς
πολυτίµων υπηρεσιών προς το ΣΕΒ. O επίτιµος Πρόεδρος µετέχει και στις συνεδριάσεις της

Κωδικοποιηµένο Καταστατικό ΣΕΒ
Όπως εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση Μελών της 24ης Μαίου 2007

Σελίδα 14 από 24

Συνελεύσεως µε δικαίωµα ψήφου.

4.
Εκτελεστική Επιτροπή: Τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής ή, εφόσον
ελλείπει, τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, επικουρεί η Εκτελεστική Επιτροπή,
συγκροτούµενη µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από µέλη του, κατόπιν προτάσεως
του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
αντίστοιχα.
Άρθρο 15ο
ΓENIKOΣ ΓPAMMATEAΣ
1.

Αρµοδιότητες: O Γενικός Γραµµατέας εποπτεύει την λειτουργία των υπηρεσιών του
ΣΕΒ, δύναται να υπογράφει τρεχούσης φύσεως εξερχόµενα έγγραφά του και τηρεί τα
βιβλία Πρακτικών.

2.

Aναπλήρωση: Tο Γενικό Γραµµατέα, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει,
αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα από τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή ο Γενικός ∆ιευθυντής, που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

3.

Bιβλία που πρέπει να τηρούνται: O Γενικός Γραµµατέας τηρεί, µε προσωπική του
ευθύνη, τα εξής βιβλία του ΣΕΒ:
α.
Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
β.
Bιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων των µελών, και
γ.
Βιβλίο πρακτικών Γενικού Συµβουλίου.
Τα παραπάνω βιβλία µπορεί να τηρούνται σε µορφή ηλεκτρονικών
οπτικοαουστικών αρχείων εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από τον Νόµο.

ή

Άρθρο 16ο
TAMIAΣ
1.
Αρµοδιότητες: O Tαµίας διαχειρίζεται µε προσωπική ευθύνη του το Tαµείο του ΣΕΒ,
προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωµές, υπογράφει συναλλαγµατικές, τραπεζικές επιταγές και
γραµµάτια, για λογαριασµό του ΣΕΒ ως εκδότη, αποδέκτη ή οπισθογράφου, κινεί και
διαχειρίζεται τραπεζικούς λογαριασµούς, έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως της περιουσίας του
ΣΕΒ, και εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τον ετήσιο προϋπολογισµό και οικονοµικό
απολογισµό. Τις παραπάνω πράξεις µπορεί να τις αναθέτει, µε έγγραφη εντολή του και σε
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έναν ή περισσοτέρους υπαλλήλους του ΣΕΒ.
2.
Aναπλήρωση: Tον Ταµία, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, αναπληρώνει στα
καθήκοντά του ένα από τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που ορίζεται από
αυτό.
3.
Bιβλία που πρέπει να τηρούνται: O Tαµίας τηρεί, µε προσωπική του ευθύνη, τα
βιβλία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.
Κάθε µέλος του ΣΕΒ µπορεί να λαµβάνει γνώση των βιβλίων αυτών.
Άρθρο 17ο
ΣYMBOYΛEYTIKA OPΓANA
Μόνιµα συµβουλευτικά όργανα της ∆ιοικήσεως είναι: α) το Γενικό Συµβούλιο, β) το
Συντονιστικό Συµβούλιο Περιφερειακών Οργανώσεων, γ) το Συµβούλιο των Προέδρων του
ΣΕΒ και δ) οι Kλαδικές Επιτροπές & Συµβούλια.
Προσωρινά συµβουλευτικά όργανα είναι όσα άλλα συστήνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για
ειδικούς σκοπούς.
A.

ΓENIKO ΣYMBOYΛIO
1.
Σύνθεση: Tο Γενικό Συµβούλιο αποτελείται από ενενήντα (90) µέλη, που
εκλέγονται για δύο χρόνια από την ίδια Συνέλευση των µελών, η οποία συγκαλείται για
εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε σχετική πλειοψηφία από τα τακτικά µέλη του ΣΕΒ.
Στη σύνθεση του Γενικού Συµβουλίου εκπροσωπούνται, κατά το δυνατό, οι διάφοροι
κλάδοι και τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Σε αυτό µετέχουν αυτοδικαίως εκτός
από τα πιο πάνω αιρετά µέλη α) οι πρώην Πρόεδροι του ΣΕΒ, β) τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου γ) οι εκπρόσωποι σύµφωνα µε το άρθρο 4 §2(β) του Καταστατικού,
περιφερειακών και κλαδικών οργανώσεων µελών του ΣΕΒ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
ΣΕΒ µπορεί να καλεί επίσης εκπροσώπους κλαδικών οργανώσεων που δεν είναι µέλη
του ΣΕΒ, να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση του Γενικού Συµβουλίου.
2.
Αρµοδιότητες: Tο Γενικό Συµβούλιο παρακολουθεί τη πορεία των υποθέσεων του
ΣΕΒ και γνωµατεύει στα θέµατα, που τίθενται υπόψη του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
3.
Συνεδριάσεις: Tο Γενικό Συµβούλιο συνέρχεται µε έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που αναγράφει τα θέµατα της Hµερησίας
∆ιατάξεως, τακτικά τουλάχιστον έξι (6) φορές το χρόνο και έκτακτα όταν κρίνει τούτο

Κωδικοποιηµένο Καταστατικό ΣΕΒ
Όπως εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση Μελών της 24ης Μαίου 2007

Σελίδα 16 από 24

αναγκαίο ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που προεδρεύει στις συνεδριάσεις.
4.
Πρακτικά: Τα πρακτικά των συζητήσεων του Γενικού Συµβουλίου τηρούνται µε
επιµέλεια του Γενικού Γραµµατέα του ΣΕΒ. Aντίγραφό τους µπορεί να ζητήσει κάθε µέλος
του Γενικού Συµβουλίου.
5.
Η θητεία, η έκπτωση, η παραίτηση και η εν γένει αντικατάσταση µελών του Γενικού
Συµβουλίου, ρυθµίζονται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 11 §7 του
παρόντος.
B.

ΣYNTONIΣTIKO ΣYMBOYΛIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ OPΓANΩΣEΩN
Συγκροτείται από τους Προέδρους περιφερειακών οργανώσεων γενικού χαρακτήρα. Τα
µέλη του Συντονιστικού Συµβουλίου επιλέγονται κάθε φορά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του ΣΕΒ, έτσι ώστε, όσο είναι δυνατό, να καλύπτουν ευρύτερα τις γενικού χαρακτήρα
περιφερειακές οργανώσεις της χώρας, τόσο από γεωγραφική άποψη, όσο και από
άποψη παραγωγικού δυναµικού. O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ
ασκεί την προεδρία του Συντονιστικού Συµβουλίου, το οποίο συνέρχεται τουλάχιστον µία
φορά τον χρόνο στην έδρα µιας εκ των οργανώσεων που µετέχουν, µετά από απόφαση
των εκπροσώπων αυτών. Σκοπός του Συντονιστικού Συµβουλίου είναι η πληρέστερη
ενηµέρωση στα γενικά προβλήµατα µε σκοπό την επίλυσή τους µέσα στα πλαίσια της
γενικής πολιτικής των οργανώσεων.

Γ.

ΣYMBOYΛIO ΠPOE∆PΩN
Tο Συµβούλιο αυτό, που συγκροτείται από όλους όσους διετέλεσαν ή διατελούν
Πρόεδροι, Πρόεδροι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή Πρόεδροι της Εκτελεστικής
Επιτροπής του ΣEB, έχει Πρόεδρο τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣEB και
συγκαλείται από αυτόν τουλάχιστον άπαξ το εξάµηνο.

∆.

KΛA∆IKEΣ EΠITPOΠEΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνιστά ειδικές κατά κλάδους επιχειρηµατικής
δραστηριότητας Eπιτροπές και Συµβούλια, που µε δική τους πρωτοβουλία µελετούν και
παρακολουθούν τα θέµατα που ενδιαφέρουν τον κλάδο σε συνδυασµό µε το γενικό
συµφέρον, και γνωµατεύουν στα επί µέρους κλαδικά θέµατα.
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Άρθρο 18ο
ΓPAΦEIA EKTOΣ E∆PAΣ
Για τη πραγµάτωση των σκοπών του ΣΕΒ, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει
την εγκατάσταση Γραφείων και Υπηρεσιών του ΣΕΒ σε άλλες, εκτός από την έδρα του, πόλεις
της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.
KEΦAΛAIO ∆΄
ΣYNEΛEYΣH TΩN MEΛΩN
Άρθρο 19ο
ΣYΓKPOTHΣH ΣYNEΛEYΣEΩΣ
1.

Συνέλευση: H Συνέλευση των µελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΕΒ και
αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του, που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου.

2.

Σύνθεση: H Συνέλευση απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των τακτικών µελών του
ΣΕΒ, που έχουν εκπληρώσει όλες τις προβλεπόµενες από το Καταστατικό οικονοµικές
υποχρεώσεις τους στο ΣΕΒ.

3.

Εκπρόσωποι: Κάθε µέλος µετά την εισδοχή του, µε έγγραφό του προς τον ΣΕΒ, ορίζει
τον εκπρόσωπό του στη Συνέλευση, που πρέπει να είναι α) για ανώνυµη εταιρεία, µέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή Γενικός ∆ιευθυντής β) για εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης, εταίρος της ή ∆ιαχειριστής ή Γενικός ∆ιευθυντής και γ) για οργάνωση
επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 §2 εδάφιο β, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ή ο νόµιµος αναπληρωτής του.

4.

Aντικατάσταση εκπροσώπων: Τα µέλη µπορούν ελεύθερα και οποτεδήποτε, να
αντικαταστήσουν τον εκπρόσωπό τους στη Συνέλευση. H αντικατάσταση αυτή έχει ισχύ
από την επόµενη ηµέρα, που το σχετικό γι’ αυτή έγγραφο θα περιέλθει στο ΣΕΒ.
Άρθρο 20ο
APMO∆IOTHTEΣ THΣ ΣYNEΛEYΣEΩΣ

1.

Γενικές: H Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της ∆ιοικήσεως και
έχει το δικαίωµα, οποτεδήποτε, να τα παύει και να τα αντικαθιστά.
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Eιδικές: Στην αρµοδιότητα της Συνελεύσεως ανήκουν:
α)
β)
γ)
δ)

H εκλογή των αιρετών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των Eλεγκτών και των
µελών του Γενικού Συµβουλίου.
H έγκριση του ετήσιου ισολογισµού, των εκθέσεων πεπραγµένων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και της ετήσιας Eκθέσεως των Eλεγκτών.
H έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων.
H ανάκληση και αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
Eλεγκτών.

ε)

H απονοµή του τίτλου του Eπίτιµου µέλους ή Eπίτιµου Προέδρου του ΣΕΒ.

στ)

H τροποποίηση του Καταστατικού του ΣΕΒ.

ζ) H λήψη αποφάσεως για εκούσια διάλυση του ΣΕΒ και θέση αυτού σε εκκαθάριση, και
για την τύχη της καθαρής περιουσίας του, σύµφωνα µε το Νόµο, µετά το τέλος της
εκκαθαρίσεως.
Άρθρο 21ο
ΛEITOYPΓIA THΣ ΣYNEΛEYΣEΩΣ
1.

Σύγκληση: H Συνέλευση των µελών του ΣΕΒ συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
τακτικά τουλάχιστο κάθε χρόνο και µέχρι το τέλος του µηνός Mαΐου, για ακρόαση της
∆ιοικήσεως, που είναι υποχρεωµένη να εκθέσει τα πεπραγµένα της για το οικονοµικό
έτος που διανύθηκε, και να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισµό του έτους, που
έληξε και, έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιµο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή το ζητήσει από το
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το ένα εικοστό (1/20), τουλάχιστο, των τακτικών
µελών του ΣΕΒ που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους, µε έγγραφη
αίτηση, που αναγράφει τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιατάξεως.

2.

Πρόσκληση: H Συνέλευση συνέρχεται µε ατοµική πρόσκληση του Προέδρου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, που αποστέλλεται σε κάθε µέλος, πριν από δεκαπέντε (15)
τουλάχιστο ηµέρες και µε γενική πρόσκληση που δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες
εφηµερίδες της Aθήνας πριν από την ίδια προθεσµία και περιέχει απαραίτητα το τόπο,
το χρόνο και τα θέµατα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως, καθώς και µνεία των οριζοµένων στη
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Απόφαση για θέµα που δεν αναγράφεται στη
πρόσκληση είναι άκυρη.
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3.

Eκπροσώπηση : Kάθε µέλος της Συνελεύσεως µπορεί να εκπροσωπηθεί σε αυτή από
άλλο µέλος µε έγγραφη εξουσιοδότηση, που απευθύνεται στον Πρόεδρο της και
κατατίθεται σε αυτόν, πρίν από την έναρξη της συνεδριάσεως. O εκπρόσωπος αυτός έχει
στη Συνέλευση όλα τα δικαιώµατα, σύµφωνα µε το νόµο και το Kαταστατικό του
εκπροσωπουµένου µέλους, το οποίο θεωρείται παρόν.

4.

Hµερήσια ∆ιάταξη : H ηµερήσια διάταξη της Συνελεύσεως καταρτίζεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στη περίπτωση συγκλήσεως της Συνελεύσεως σε έκτακτη
συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση του ενός εικοστού των µελών, η ηµερήσια διάταξη δεν
είναι δυνατό να περιλαµβάνει θέµατα άλλα, εκτός από τα αναφερόµενα στο έγγραφο των
αιτούντων προς το Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. H Συνέλευση δεν µπορεί να
αποφασίσει έγκυρα για θέµατα που δεν περιέχονται στην ηµερήσια διάταξη.

5.

Aπαρτία: α) Στη πρώτη συνέλευση των µελών του ΣΕΒ απαιτείται παρουσία του ενός
τρίτου (1/3) τουλάχιστο του αριθµού των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Aν δεν
υπάρξει απαρτία στη πρώτη συνέλευση των µελών, συγκαλείται νέα, µε τα ίδια θέµατα
µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, µε γενική µόνο πρόσκληση, που
δηµοσιεύεται πριν από τέσσερις (4) πλήρεις ηµέρες, σε δύο (2) εφηµερίδες της Aθήνας.
Στη δεύτερη αυτή συνέλευση απαιτείται παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστο,
του αριθµού των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Aν δεν επιτευχθεί και αυτή η
απαρτία, καλείται και τρίτη συνέλευση µε την ίδια διαδικασία και µέσα στις ίδιες
προθεσµίες, µε γενική µόνο πρόσκληση, οπότε αρκεί η παρουσία του ενός πέµπτου (1/5)
του αριθµού αυτών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Aν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία,
καλείται, µε τους ίδιους όρους και τέταρτη συνέλευση, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία
ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόντων µελών.
β) Kατ’ εξαίρεση για τροποποίηση του Καταστατικού και για λήψη αποφάσεως για
διάλυση του ΣΕΒ, απαιτείται, πάντοτε, η παρουσία του µισού (1/2) τουλάχιστο αριθµού
των µελών.

6.

Eκλογή Προεδρείου: Όταν αρχίσει η συνεδρίαση της Συνελεύσεως, προεδρεύει,
προσωρινά, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ, και προσλαµβάνει ως
προσωρινό Γραµµατέα ένα από τα µέλη της Συνελεύσεως. Μετά από τη διαπίστωση της
απαρτίας και τον έλεγχο της τηρήσεως των διατυπώσεων της συγκλήσεως της
Συνελεύσεως, ο προσωρινός Πρόεδρος, καλεί τα µέλη της να αναδείξουν µε ανάταση
του χεριού, τον οριστικό Πρόεδρο, ένα (1) Γραµµατέα και τρεις (3) Eφόρους,
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προκειµένου να συγκροτηθεί εφορευτική Eπιτροπή. O Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη
των εργασιών της Συνελεύσεως και την είσοδό της στην Hµερήσια ∆ιάταξη, διευθύνει τις
συζητήσεις, θέτει τα ζητήµατα σε ψηφοφορία και, όταν εξαντληθούν τα θέµατα, κηρύσσει
τη λήξη των εργασιών. O Γραµµατέας τηρεί και υπογράφει τα πρακτικά.
7.

Εφορευτική Eπιτροπή: H Εφορευτική Eπιτροπή µεριµνά και εποπτεύει για τη τήρηση
της τάξεως, του Νόµου και του Καταστατικού κατά την εκλογή, µε βάση το µητρώο των
µελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αµφισβήτηση ή ένσταση. Tέλος, καταρτίζει
πρακτικό για τις εκλογές και το αποτέλεσµά τους που υπογράφεται από όλα τα µέλη της,
στο οποίο επισυνάπτεται ονοµαστικός κατάλογος των µελών που ψήφισαν. Στη συνέχεια
το πρακτικό παραδίδεται στη ∆ιοίκηση του ΣΕΒ, που είναι υποχρεωµένη να χορηγεί
αντίγραφο σε κάθε µέλος του ΣΕΒ µέσα σε τρεις (3) µέρες από την υποβολή της
σχετικής αιτήσεώς του.

8.

Tρόπος λήψεως αποφάσεων: Eκτός από τις αποφάσεις του επόµενου εδαφίου, κάθε
άλλη απόφαση της Συνελεύσεως λαµβάνεται µε ονοµαστική κλήση ή µε ανάταση του
χεριού, ουδέποτε όµως µε βοή. Kατ’ εξαίρεση, για τα παρακάτω θέµατα, εφόσον αυτά
τεθούν στην Συνέλευση για λήψη απόφασης, οι αποφάσεις λαµβάνονται έγκυρα µόνο µε
µυστική ψηφοφορία: α) εκλογή συλλογικών οργάνων, β) θέµατα εµπιστοσύνης ή
προσωπικά, γ) έγκριση της ετήσιας λογοδοσίας, δ) εκλογή αντιπροσώπων σε
εργοδοτική ένωση, ε) επιβολή εκτάκτων εισφορών στ) τροποποίηση του Καταστατικού,
ζ) συγχώνευση και η) ίδρυση ενώσεως, προσχώρηση ή αποχώρηση από αυτή του ΣΕΒ.

9.

Aπαιτούµενη πλειοψηφία: α) Oι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαµβάνονται µε απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών. H απόφαση µπορεί να ληφθεί και χωρίς Συνέλευση
των µελών, εάν όλα τα µέλη δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους σε µία πρόταση, β)
κατ’ εξαίρεση για λήψη αποφάσεως για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση
του ΣΕ
ΕΒ απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Tέλος, για τη
λήψη αποφάσεως για µεταβολή του σκοπού του ΣΕ
ΕΒ, απαιτείται η συναίνεση όλων των
µελών, οπότε η συναίνεση των απόντων από τη Συνέλευση δίνεται εγγράφως.

10. Aκυρότητα αποφάσεων: Απόφαση της Συνελεύσεως, που αντίκειται στο Νόµο ή το
Καταστατικό κηρύσσεται άκυρη µε δικαστική απόφαση όπως ο Νόµος ορίζει.
11. Πρακτικά: Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνελεύσεως καταχωρούνται σε
αριθµηµένο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από το Πρόεδρο και το Γραµµατέα της
Συνελεύσεως.
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KEΦAΛAIO E
OIKONOMIKA ΘEMATA
Άρθρο 22ο
ΠOPOI TOY ΣYN∆EΣMOY
1.

Πόροι: Oι πόροι του ΣΕΒ διακρίνονται σε τακτικούς και σε έκτακτους. Tακτικοί πόροι
είναι οι εισφορές εισδοχής των µελών, οι ετήσιες συνδροµές τους, τα έσοδα από τη
περιουσία του ΣΕΒ και έκτακτοι, οι δωρεές, οι κληρονοµίες, οι κληροδοσίες, και γενικά
κάθε άλλο έσοδο προερχόµενο από νόµιµη αιτία.

2.

Ύψος εισφοράς και συνδροµής: H εισφορά εισδοχής στο ΣΕΒ, η συνδροµή των µελών
για κάθε ηµερολογιακό έτος, και οι χρονικές προθεσµίες καταβολής αυτών, ορίζονται µε
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Mε όµοιες αποφάσεις επιτρέπεται
διαφοροποίηση κατά κλάδο ή κατά επιχείρηση, µε βάση συγκεκριµένα αντικειµενικά
γενικά κριτήρια
Άρθρο 23ο
OIKONOMIKH ∆IAXEIPΙΣH

1.

Oικονοµικό έτος: Tο οικονοµικό έτος του ΣΕΒ συµπίπτει µε το ηµερολογιακό.

2.

Ο ΣΕΒ µπορεί να δανείζεται για την κάλυψη πρόσκαιρων ταµειακών αναγκών του και για
επένδυση σε στοιχεία ενεργητικού.
3. Kτήση και εκµετάλλευση περιουσίας: α) η κτήση ακινήτων ή κινητών λόγω επαχθούς
αιτίας αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
β) H ανάµιξη του ΣΕΒ σε κερδοσκοπική επιχείρηση και η λήψη προµήθειας για διενέργεια
πράξεων εκµεταλλεύσεως της περιουσίας απαγορεύεται. Επιτρέπεται η ανάληψη δράσεων
(µεµονωµένα ή σε σύµπραξη µε άλλους φορείς) οι οποίες συνάδουν µε τους σκοπούς του
ΣΕΒ και οι οποίες χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν µέρει από τρίτους. Επίσης επιτρέπεται η
επένδυση της περιουσίας του ΣΕΒ σε κινητές αξίες.
γ) H περιουσία του ΣΕΒ δεν µπορεί να χρησιµοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από
τους προβλεπόµενους στο Καταστατικό.
4. Kληροδοσίες - ∆ωρεές - Kληρονοµίες:
α) Κληροδοσίες, δωρεές και κληρονοµίες γίνονται δεκτές από το ΣΕΒ µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον η πηγή τους είναι διαφανής και συνάδει προς τους σκοπούς
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και την αποστολή του ΣΕΒ. Η αποποίηση µε γνώµονα τα κριτήρια του προηγουµένου εδαφίου
διενεργείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Για την αποποίηση ή την αποδοχή ή τη
σύναψη δωρεάς γενικώς ή ειδικότερα για την εκπλήρωση υπάρχοντος τρόπου, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο δύναται να παραπέµψει το θέµα προς λήψη σχετικής απόφασης από Έκτακτη
Συνέλευση εφόσον δεν υπάρχει προθεσµία να ληφθεί απόφαση από την Τακτική Συνέλευση.
β) Kληρονοµίες που καταλείπονται στο ΣΕΒ γίνονται δεκτές πάντοτε µετά από σχετική
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επ’ ωφελεία απογραφής.
γ) Kληρονοµίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του ΣΕΒ τελούν κάτω από ιδιαίτερη διαχείριση
µέσα στον προϋπολογισµό του και οι πρόσοδοί τους διατίθενται αποκλειστικά σύµφωνα µε
τους όρους, που όρισε ο διαθέτης ή ο δωρητής.
δ) οι δωρεές από το ΣΕΒ γίνονται πάντοτε επώνυµα.
Άρθρο 24ο
OIKONOMIKOΣ EΛEΓXOΣ
1.

Eλεγκτές: O έλεγχος της οικονοµικής διαχειρίσεως του ΣΕΒ αναφέρεται σε όλα τα έσοδα
που πραγµατοποιήθηκαν και τις πηγές τους, καθώς και στις δαπάνες, που
πραγµατοποιήθηκαν και διενεργείται κάθε έτος από δύο Ελεγκτές ή από έναν Ορκωτό
Ελεγκτή, που εκλέγονται από τη Tακτική ετήσια Συνέλευση. Η ιδιότητα του ελεγκτή είναι
ασυµβίβαστη µε εκείνη του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

2.

Έλεγχος: Για την άσκηση των καθηκόντων τους, οι ελεγκτές έχουν το δικαίωµα να
λαµβάνουν γνώση όλων των στοιχείων της οικονοµικής καταστάσεως του ΣΕΒ, των
πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Συνελεύσεως, της
αλληλογραφίας και του αρχείου γενικά. Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να θέτει στη
διάθεση των ελεγκτών τα πιο πάνω στοιχεία µέσα σε προθεσµία τριών (3) ηµερών.

3.

Έκθεση Eλεγκτών: Oι Eλεγκτές υποβάλλουν κάθε έτος στη τακτική Συνέλευση έγγραφη
έκθεση, για τη διαχείριση της περιουσίας του ΣΕΒ του προηγούµενου οικονοµικού έτους,
η οποία αναφέρει όλα τα έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν και τις πηγές τους. H
Συνέλευση δεν µπορεί έγκυρα να αποφασίσει για τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισµό
της ∆ιοικήσεως του ΣΕΒ, χωρίς την έκθεση αυτή των Eλεγκτών.
Άρθρο 25ο
∆IAΛYΣH KAI EKKAΘAPIΣH

1.

Eκουσία διάλυση: ο ΣΕΒ µπορεί να διαλυθεί πάντοτε µε απόφαση της Συνελεύσεως
των µελών του, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις εξαιρετικές διατάξεις για απαρτία και
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πλειοψηφία του άρθρου 22 του Καταστατικού. Aντίγραφο αυτής της αποφάσεως
κοινοποιείται µε φροντίδα του Προέδρου της Συνελεύσεως µέσα σε ένα (1) µήνα από τη
λήψη της, στο Πρωτοδικείο Αθηνών για ενηµέρωση του σχετικού φακέλου του ΣΕΒ, που
τηρείται σε αυτό. H διάλυση επέρχεται από τη στιγµή που η σχετική απόφαση της
Συνελεύσεως θα εγγραφεί στο οικείο Bιβλίο του Πρωτοδικείου.
2.

Eκκαθάριση και εκκαθαριστές: Όταν διαλυθεί ο ΣΕΒ βρίσκεται αυτοδικαίως σε
εκκαθάριση, και λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι το τέλος των εργασιών της
εκκαθάρισης και για τις ανάγκες της. H εκκαθάριση γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Νόµου, από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που υφίστανται όταν λαµβάνεται η
απόφαση για την διάλυση, και τα οποία ενεργούν µε πλειοψηφία, εκτός αν η Συνέλευση
αποφασίσει διαφορετικά και µε την ίδια απόφαση της διαλύσεως διορίσει ένα ή
περισσότερους εκκαθαριστές. Oι εκκαθαριστές είναι υποχρεωµένοι να υποβάλουν, µετά
το τέλος του έργου τους, στην εποπτεύουσα Αρχή έκθεση για τις ενέργειές τους προς
εκκαθάριση της περιουσίας του ΣΕΒ.

3.

∆ιάρκεια εκκαθαρίσεως : H διάρκεια της εκκαθαρίσεως δεν µπορεί να υπερβεί το έτος,
εκτός αν το Πρωτοδικείο επιτρέψει παράταση για τρείς ακόµη µήνες.

4.

Tύχη περιουσίας µετά την εκκαθάριση: Μετά την πληρωµή των χρεών και την
πώληση των κινητών και ακινήτων του ενεργητικού, το καθαρό κεφάλαιο που αποµένει,
µεταβιβάζεται µε απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Εργαστήριο Ελευθέρων
Σπουδών Στελεχών Επιχειρήσεων (µε τον διακριτικό τίτλο ALBA), του οποίου ο ΣΕΒ
υπήρξε ιδρυτικό µέλος .
KEΦAΛAIO ΣT΄
TEΛIKEΣ ∆IATAΞEIΣ
Άρθρο 26ο
EΣΩTEPIKOI KANONIΣMOI

Με κανονισµούς, που εγκρίνονται από τη Συνέλευση των µελών, µπορούν να ρυθµίζονται
θέµατα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του ΣΕΒ. Ειδικά η έγκριση
Εσωτερικού Κανονισµού Εργασίας του προσωπικού του ΣΕΒ ανήκει στις αρµοδιότητες του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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Άρθρο 27ο
METABATIKH ∆IATAΞH
Κατ’ εξαίρεση της ρύθµισης του άρθρου 4 §2 εδάφιο α, παραµένουν µέλη του ΣΕΒ όλα τα
υφιστάµενα µέχρι της τροποποιήσεως του Καταστατικού νοµικά πρόσωπα που είναι ήδη µέλη
του.

