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ΘΕΜΑ: Πρόταση τροποποίησης των άρθρων 4 §5, 10 §2 και §3, 15 §3, 21 §2, §6 και §8 και 
26 του Καταστατικού 
 

Οι προτεινόμενες προς τη Γενική Συνέλευση αλλαγές στο καταστατικό αποσκοπούν 

αξιοποίηση όλων των υψηλής τεχνολογίας σύγχρονων και ευέλικτων μορφών ηλεκτρονικής 

και ψηφιακής επικοινωνίας, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων, όπως αρμόζει στη 

λειτουργία του κορυφαίου φορέα επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα που εκπροσωπεί, 

άμεσα και έμμεσα, περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών και όλων των 

κλάδων της οικονομίας.  

Ειδικότερα: 

Τροποποίηση Άρθρου 4 παρ. 5: Στην εν λόγω παράγραφο προβλέπεται η τήρηση Μητρώου 

Μελών του ΣΕΒ και προτείνεται να προστεθεί στο τέλος του ένα επιπλέον εδάφιο. Το νέο 

κείμενο (με εμφανείς τις αλλαγές) έχει ως ακολούθως: 

«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. Κάθε μέλος μπορεί να λάβει γνώση αυτού 

του βιβλίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μητρώο μπορεί να 

τηρείται και σε ηλεκτρονική ή ψηφιακή μορφή.» 

 

Τροποποίηση Άρθρου 10 παρ. 2: Στην εν λόγω παράγραφο προβλέπεται ο τρόπος 

συνεδρίασης των οργάνων του ΣΕΒ. Μέχρι πρότινος η Γενική Συνέλευση δεν μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη παρά μόνο στις περιπτώσεις που επιβαλλόταν ή 

επιτρεπόταν από το νόμο λόγω της πανδημίας. Προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις 

& φραστικές βελτιώσεις προκειμένου να δύνανται όλα τα όργανα του ΣΕΒ να συνεδριάζουν 

είτε με φυσική παρουσία, είτε με τηλεδιάσκεψη, είτε με συνδυασμό και των δύο τρόπων, 

ακόμα και όταν πάψουν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν στην πανδημία. 

Επίσης, προτείνεται πλέον η απόφαση για συμμετοχή με φυσικό τρόπο ή μέσω 

τηλεδιάσκεψης να μην αφορά σε αδυναμία του συμμετέχοντα αλλά να είναι επιλογή του. 

Το νέο κείμενο (με εμφανείς τις αλλαγές) έχει ως ακολούθως: 

«Οι συνεδριάσεις όλων των αποφασιστικών (περιλαμβανομένου του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης) ή συμβουλευτικών συλλογικών οργάνων 

και συμβουλίων του ΣΕΒ πλην της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν, μετά από ειδική 

απόφασή τους προς το σκοπό αυτό, και ειδικά στην περίπτωση της Γενικής 

Συνέλευσης, εναλλακτικά και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να 

πραγματοποιούνται εξολοκλήρου ή συνδυαστικά και με τηλεδιάσκεψη ή άλλο 
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τρόπο, πρόσφορο για την συμμετοχή εκείνων ή όλων των μελών του οργάνου που 

δεν δύνανται να θα έχουν φυσική παρουσία κατά τη συνεδρίαση.» 

 

Τροποποίηση Άρθρου 10 παρ. 3: Στην εν λόγω παράγραφο μειώνεται η ελάχιστη προθεσμία 

γνωστοποίησης των υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο από 30 σε 10 ημέρες. Η 

ευελιξία αυτή λειτουργεί συνδυαστικά με την κατωτέρω επίσης προτεινόμενη σύντμηση της 

προθεσμίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (Άρθρο 21 παρ. 2) από 45 σε 20 ημέρες. Το 

νέο κείμενο (με εμφανείς τις αλλαγές) έχει ως ακολούθως: 

 

«Τη διοίκηση του ΣΕΒ ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Τούτο απαρτίζουν πρόσωπα, 

που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον έχουν τις ιδιότητες που 

απαιτούνται από το άρθρο 11§1 εδάφιο γ, διαθέτουν πλήρη δικαιοπρακτική 

ικανότητα και έχουν γνωστοποιήσει την υποψηφιότητά τους εγγράφως με απόδειξη 

στο ΣΕΒ τουλάχιστον τριάντα δέκα (310) ημέρες πριν από τη Συνέλευση.» 

 

Τροποποίηση Άρθρου 15 παρ. 3: Στο τέλος της εν λόγω παραγράφου προβλεπόταν η 

δυνατότητα τήρησης των βιβλίων πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 

πρακτικών Συνελεύσεων των μελών και πρακτικών Γενικού Συμβουλίου σε μορφή 

ηλεκτρονικών ή οπτικοαουστικών αρχείων. Η δυνατότητα αυτή προτείνεται να 

εμπλουτιστεί και με την ψηφιακή τεχνολογία και να επεκταθεί και σε κάθε άλλο βιβλίο ή 

αρχείο τηρεί οποιοδήποτε αποφασιστικό (περιλαμβανομένου του Διοικητικού Συμβουλίου 

και της Γενικής Συνέλευσης) ή συμβουλευτικό μονομελές ή συλλογικό όργανο και 

συμβούλιο του ΣΕΒ. Το νέο κείμενο (με εμφανείς τις αλλαγές) έχει ως ακολούθως: 

 

«Τα παραπάνω βιβλία, όπως και κάθε άλλο βιβλίο ή αρχείο τηρεί οποιοδήποτε 

αποφασιστικό (περιλαμβανομένου του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής 

Συνέλευσης) ή συμβουλευτικό μονομελές ή συλλογικό όργανο και συμβούλιο του 

ΣΕΒ μπορεί να τηρούνται σε μορφή ηλεκτρονικών, ψηφιακών ή οπτικοαουστικών 

αρχείων εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από τον Νόμο» 

 

Τροποποίηση Άρθρου 21 παρ. 2: Με την προτεινόμενη τροποποίηση συντέμνεται η 

ελάχιστη προθεσμία σύγκλισης της Συνέλευσης των Μελών του ΣΕΒ από 45 σε 20 ημέρες, 

ώστε να εναρμονιστεί με αυτά που κατά κανόνα ισχύουν για κάθε νομικό πρόσωπο. Η εν 

λόγω αλλαγή εκτιμάται ότι θα δώσει στο ΣΕΒ ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων 

σε επίπεδο Συνέλευσης. Αντίστοιχα, διαγράφεται ως περιττό πλέον όλο το εδάφιο που 

αφορούσε στη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης εντός 20 ημερών. Το νέο κείμενο (με 

εμφανείς τις αλλαγές) έχει ως ακολούθως: 

 

«Πρόσκληση: H Συνέλευση συνέρχεται με ατομική πρόσκληση του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου, που αποστέλλεται σε κάθε μέλος, πριν από σαράντα πέντε 

είκοσι (4520) τουλάχιστον ημέρες και με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται σε 
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δύο ημερήσιες εφημερίδες της Aθήνας πριν από την ίδια προθεσμία και περιέχει 

απαραίτητα το τόπο, το χρόνο και τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, καθώς και 

μνεία των οριζομένων στη παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Απόφαση για θέμα 

που δεν αναγράφεται στη πρόσκληση είναι άκυρη.Σε περίπτωση έκτακτου 

γεγονότος, η ως άνω προθεσμία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως συντέμνεται 

σε είκοσι (20) ημέρες. Αντίστοιχα, άλλες προθεσμίες που σχετίζονται με τον χρόνο 

σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως (π.χ. γνωστοποίηση υποψηφιοτήτων για 

εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο), επίσης συντέμνονται στο μισό, με 

στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθμό ημερών αφαιρουμένου του τυχόν κλάσματος 

που προκύπτει.» 

 

Τροποποίηση Άρθρου 21 παρ. 6: Προτείνεται να διαγραφεί η ανάταση των χεριών ως 

τρόπος εκλογής του οριστικού Προέδρου της Συνέλευσης, καθώς αφενός ο τρόπος αυτός 

δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε περίπτωση τηλεδιάσκεψης και αφετέρου όλα τα 

θέματα ψηφοφορίας της Συνέλευσης ρυθμίζονται πλέον από την παράγραφο 8 του εν λόγω 

άρθρου. Το νέο κείμενο (με εμφανείς τις αλλαγές) έχει ως ακολούθως: 

 

«Εκλογή Προεδρείου: Όταν αρχίσει η συνεδρίαση της Συνελεύσεως, προεδρεύει, 

προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού 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, προκειμένου να συγκροτηθεί εφορευτική Επιτροπή. O Πρόεδρος 

κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και την είσοδό της στην 

Hμερήσια Διάταξη, 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.» 

 

Τροποποίηση Άρθρου 21 παρ. 8: Προτείνεται να δύναται η Συνέλευση των Μελών να 

αποφασίζει είτε με φυσικό τρόπο (π.χ. ανάταση χεριών ή κάλπη), είτε με ηλεκτρονικό ή 

ψηφιακό μέσο, είτε με συνδυασμό και όλων των τρόπων. Το νέο κείμενο (με εμφανείς τις 

αλλαγές) έχει ως ακολούθως: 

 

«Tρόπος λήψεως αποφάσεων: Eκτός από τις αποφάσεις του επόμενου εδαφίου, 

κάθε άλλη απόφαση της Συνελεύσεως δύναται να λαμβάνεται και με ονομαστική 

κλήση ή με ανάταση του χεριού ή/και με ηλεκτρονικό ή ψηφιακό μέσο, 

περιλαμβανομένου και του συνδυασμού διαφορετικών τρόπων (εφόσον μετέχουν 

και μέλη μέσω τηλεδιάσκεψης), 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, η οποία μπορεί να 

διεξάγεται είτε με φυσικό τρόπο, ή/και με ηλεκτρονικό ή ψηφιακό μέσο, 

περιλαμβανομένου και του συνδυασμού διαφορετικών τρόπων (εφόσον μετέχουν 



4 

 

και μέλη μέσω τηλεδιάσκεψης): 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.» 

 

Τροποποίηση Άρθρου 26: Στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται η έγκριση εσωτερικών 

κανονισμών από την Γενική Συνέλευση. Προτείνεται για λόγους ευελιξίας την δυνατότητα 

αυτή να έχει και το Διοικητικό Συμβούλιο. Το νέο κείμενο (με εμφανείς τις αλλαγές) έχει ως 

ακολούθως: 

«Με κανονισμούς, που εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μελών ή το Διοικητικό 

Συμβούλιο, 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 Διοικητικού Συμβουλίου.» 

 


