ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΙΔΡΥΣΙΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρον 1ον
Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία
”ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ” Π.Σ.Α.Σ
Άρθρον 2ον
Έδρα του Συνδέσμου ορίζονται οι Αθήναι.
Άρθρον 3ον
Σκοπός του Συνδέσμου είναι: α) η μελέτη, προαγωγή και κατοχύρωση των
ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, β) η συνεργασία
μετά των αρμοδίων κρατικών αρχών εις την μελέτην και αντιμετώπισιν θεμάτων των
μελών και εν γένει του κλάδου, γ) η επιδίωξη με κάθε πρόσφορο μέσο, της αναπτύξεως
της ιδιωτικής ασφαλίσεως στη χώρα μας, δ) η εκπαίδευση και επιμόρφωση
ασφαλιστικών στελεχών, ε) η επιστημονική έρευνα και η εκδοτική δραστηριότητα για
την υπεύθυνη και τακτική ενημέρωση του ασφαλιστικού κόσμου και του κοινού
γενικότερα πάνω σε τεχνικά και θεωρητικά ασφαλιστικά θέματα, στ) η προαγωγή και
ανύψωση των σχέσεων μεταχύ των μελών του ζ) η σύνδεση του με διεθνείς ή αλλοδαπές
ασφαλιστικές οργανώσεις και η προβολή της Ελληνικής Ασφαλιστικής δραστηριότητας
στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
Η εκπλήρωσις των ανωτέρω σκοπών θα επιδιώκηται δια παντονομίμου και
πρόσφορου προς τούτο μέσου.
Άρθρον 4ον
Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται εις τακτά και επίτιμα. Τακτικόν μέλος του
συνδέσμου γίνεται πας έχων συμπληρώσει το 16ον έτος της ηλικίας του και ασκών κατά
κύριον έργον το επάγγελμα του παραγωγού αασφαλειών, βάσει των προϋποθέσεων που
προβλέπει και ορίζει ο νόμος ή που αποδεδειγμένα ασχολούνται με την προώθηση
ασφαλιστικών εργασιών, άμα δε έχει ελεύθεραν την διαχείρισιν της περιουσίας του και
ελευθέραν την ενάσκησιν των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Επίτιμα μέλη εγγράφονται δι΄αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου πρότυπα τα οποία
προσφέρον αποδεδειγμένως ή δύνανται να προσφέρουν αξιολόγους υπηρεσίας δια την
επίτευξιν των επιδιώξεων και σκοπών του Συνδέσμου.

Άρθρον 5ον
Ο επιθυμών να γίνη μέλος του Συνδέσμου υποβάλλει αίτησιν εν η υποχρεωτικώς
θα αναγράφωνται τα στοιχεία της ταυτότητός του αιτούντος, και υπεύθυνον δήλωσιν ότι
έχει συμπληρώσει το 16ον έτος της ηλικίας του, ότι ασκεί το επάγγελμα του Παραγωγού
Ασφαέιών βάσει των προυποθέσεων του άρθρου 4 ανανεουμένην ανα τριετίαν ότι
υποχρεούται εις την καταβολήν των συνδρομών ή άλλων νομίμων εισφορών, την ακριβή
διεύθυνσιν, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτων τας διατάξεις του Καταστατικού εις τας
νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, επιδεικνύων και την αστυνομική
ταυτότητά του, ο αριθμός της οποίας θα αναγράφεται εις το Μητρώον. Επί της παροχής ή
μη της αιτήσεως αποφαίνεται το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός 25 ημερών.
Εν περιπτώση απορριπτικής αποφάσεως δύναται το υποψήφιον μέλος να
προσφύγη ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως εις την πρώτην μετά την απόρριψιν
συνεδρίασιν, ήτις συζητεί εις της σχετικής αιτήσεως προ των θεμάτων της ημερησίας
διατάξεως και αποφασίζει αμετακλήτως. Μετά την έγκρισιν της εγγραφής του αιτούντος
ως μέλους, τούτο υποχρεούται να καταβάλει αμέσως το δικαιωμα εγγραφής και εξι (6)
τουλάχιστον μηνιαίες εισφορές.
Άρθρον 6ον
Δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται παν μέλος το οποίον:
1) Καθυστερεί την μηνιαίαν εισφοράν του πέραν του εξαμήνου ως και πάσαν ετέραν
οφειλήν εις τον Σύνδεσμο. Η περί διαγραφής απόφασις εις την περίπτωσιν ταύτην
λαμβάνεται πάντοτε μετά προηγουμένην έγγραφον πρόσκλησιν προς ταμειακήν
τακτοποίησιν εντός τασσομένης ευλόγου προθεσμίας και άρνησιν του μέλους να
συμμορφωθή.
2) Εάν απωλέση τας προς εγγραφήν του απαιτουμένας ιδιότητας.
3) Εάν εκ προθέσεως και αποδεδειγμένως δεικνύει συμπεριφοράν ασυβίβαστον προς
την ιδιότητά του ως μέλος του Συνδέσμου, είτε παραβαίνον το καταστατικόν ή
τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, είτε
ενεργόν εναντίον των συμφερόντων του Συνδέσμου και παρά τας παρατηρήσεις
και τας επιβληθείσας ελαφροτέρας πειθαρχικάς ποινάς δεν συμμορφούται.
Εις την περίπτωσιν ταύτην με πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των
μελών το Δ. Σ. Αποφασίζει την παραπομπή ή όχι του μέλους, στη Γενική
Συνέλευση, η οποία με απαρτία του ½ των μελών και με πλειοψηφία 2/3 των
παρόντων μπορεί ν’ αποφασίζει προσωρινή ή οριστική αποβολή μέλους που
ενεργεί αντίθετα με τους σκοπούς του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ή προβαίνει σε ενέργειες
αυθαίρετες χρησιμοποιώντας το όνομα του Σωματείου, με προηγούμενη κλήση
του ενδιαφερομένου με πλήρως αιτιολογημένη πρόταση και κοινοποίηση στον
ενδιαφερόμενο.
Σε κάθε άλλη περίπτωση διαγραφής του μέλους το Διοικητικό Συμβούλιο
οφείλει εντός 15 ημερών από τη σχετική για διαγραφή απόφασή του να
κοινοποιήσει στο διαγραφέν μέλος την απόφαση για διαγραφή του είτε με
συστημένη επιστολή είτε με δικαστικό επιμελητή.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραπομπές ή για την
διαγραφή του μέλους αυτού, μπορεί ν’ ανακληθεί από τη Γενική Συνέλευση με
αίτηση του ενδιαφερομένου ή τριών εκ των μελών του Συνδέσμου,
υποβαλλομένη κατά την πρώτη μετά την κοινοποίηση της για διαγραφή απόφαση
συγκληθησομένη Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή
σύμφωνα με το άρθρο 88 του Α.Κ. στο Μονομελές Πρωτοδικείο εάν η αποβολή
έγινε αντικαταστατικά ή εάν κατά την γνώμη του δεν υπήρχε σπουδαίος λόγος.
Άρθρον 7ον
Κάθε μέλος του Συνδέσμου, μπορεί με αίτησή του προς το Διοικητικό
Συμβούλιο ν’ αποχωρίσει από του Συνδέσμου οποτεδήποτε αφού καταβάλλει τις
συνδρομές ολόκληρου του έτους, και εφ’ όσον αιτιολογήσει την διαγραφή του
και υποβάλλει την σχετική αίτηση τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του
έτους, έχει δε ισχύ από το τέλος του έτους.
Άρθρον 8ον
Κάθε μέλος εφ’ όσον δε διαγραφεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
μπορεί με σχετική αίτησή του εντός του μήνα από τη γνωστοποίηση σε αυτό της
σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή του, να ζητήσει
την επανεγγραφή του.
Άρθρον 9ον
Τα μέλη υποχρεώνονται : 1) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του
καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού
Συμβουλίου, 2) Να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις, 3) Να καταβάλλουν
ως δικαίωμα εγγραφής άμα τη εγγραφή δρχ 2.000, 4) Να καταβάλλουν στις αρχές
κάθε εξαμήνου δρχ. 5.000 ως συνδρομή, το ποσό της εγγραφής και της 6μηνιαίας
εισφοράς μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
ανάλογα.
Έχουν δικαίωμα όλοι να μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης ή άλλων
εκδηλώσεων και ενεργειών του Συνδέσμου προς υποστήριξη των συμφερόντων
τους και τους σκοπούς του Συνδέσμου, να λαμβάνουν το λόγο για κάθε θέμα και
να ενημερώνονται επί του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρον 10ον
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευσις δύναται
ν’ανακηρύξη Ε π ί τ ι μ α μέλη αυτού πρόσωπα οποιασδήποτε επαγγελματικής
ενασχολήσεως, προσφέροντα σπουδαίας υπηρεσίας ή εξυπηρετήσεις εις τον Σύνδεσμον
δια την επίτευξιν του επιδιωκομένου υπό του Συνδέσμου σκοπού.
Τα επίτιμα μέλη δύναται νε μετέχουν των συνεδριάσεων ή των συζητήσεων
στερούνται όμως ψήφου, ο δε αριθμός αυτών δεν δύναται να υπερβή το εν δέκατον του
αριθμού των τακτικών μελών.
Ωσαυτώς δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα, προσφέροντα εις τον
Σύνδεσμον σοβαράν ενίσχυσιν δία οικονομικήν εις χρήμα ή έτερα αντικείμενα,
ανακηρύσσονται ευεργέται, ή δωρηταί, τα δε ονόματα των αναγράφωνται εις ειδικόν
πίνακα αναρτώμενον εις το Γραφείον του Συνδέσμου.
Άρθρον 11ον
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται:
1) Εκ του ποσού του δικαιώματος εγγραφής των μελών,
2) Εκ του ποσού των μηνιαίων αυτών συνδρομών,
3) Εκ τυχόν δωρεών, κληροδοτημάτων και κληροδοσιών προς τον Σύνδεσμον,
4) Εκ των τόκων των τυχών καταθέσεων του Συνδέσμου, ως και εκ πάσης φύσεως
εσόδων και έκτακτων εκ πάσης νομίμου αιτίας συνεισφορών προς τούτην,
5) Έσοδα από εκδηλώσεις του Συνδέσμου
Άρθρον 12ον
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εις τας εξωδίκους
αυτού σχέσεις υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ευθυνομένου δια τας υπ’ ατού
αναλαμβανωμένας υποχρεώσεις. Ο Σύνδεσμος αναλαμβάνει δικαιώματα και
υποχρεώσεις για τις συναπτόμενες δικαιοπραξίες από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει
των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές καθορίζονται από το καταστατικό και υπάρχουσα
νομοθεσία για Σωματεία και Διοικητικά Συμβούλια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο όταν εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ευθύνεται σ’αυτόν για
την ακριβή τήρηση και ευθύνεται και για τους περιορισμούς του δικαίωματος προς
εκπροσώπησιν, οι οποίοι περιορισμοί έχουν τεθεί από το καταστατικό και τις αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Σύνδεσμος εις τας εξωδίκους μόνον σχέσεις του δύναται ν’ αντιπροσωπευθή
παρ’ οιουδήπποτε μέλους κατόπιν εξουσιοδοτήσεως υπογεγραμμένης υφ’ ολοκλήρου του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Πάντα τα έγγραφα του Συνδέσμου υπογράφονται παρά του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου ή του αντιπρόεδρου ή ετέρου προσώπου οριζομένου υπό του
Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Γραμματέως.
Τα επ’ ονόματι του Συνδέσμου δικόγραφα απευθύνονται και επιδίδονται προς τον
Πρόεδρο ή τον Γενικόν Γραμματέα οίτινες εκπροσωπούν δικαστικώς τούτον.
Άρθρον 13ον
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Όργανα της Διοικήσεως είναι:
α) Η Γενική Συνέλευσις των μελών, β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον, γ) Η
Εξελεγκτική Επιτροπή και δ) Η Εφορευτική Επιτροπή.
Άρθρον 14ον
Ο Σύνδεσμος διοικείται υπό του διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εξ
εννέα (9) μελών εκλεγμένων κατά διετίαν και δη την τελευταίαν Κυριακή του μηνός
Νοεμβρίου δια ψηφοδελτίων και δια μυστικής ψηφοφορίας υπό της Γενικής
Συνελεύσεως. Το ούτω εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλίο συνεχομένον εις συνεδρίασιν
επιμελεία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου εντος οκτώ (8) ημερών από της εκλογής του
εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρον, Α’ Αντιπροέδρου, Β΄Αντιπροέδρου,
Γενικού Γραμματέα και Ταμίαν του Συνδέσμου.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, αρχομένη την 1 η
Ιανουαρίου και ληγούσα την 31ην Δεκεμβρίου του διετούς χρονικού διαστήματος της
θητείας.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του
Συνδέσμου δια τας εξ αμελείας ή παραδρομής ζημίας του Συνδέσμου μη ευθυνόμενα
μόνον δι ‘ αποφάσεις ληφθείσας εν απουσία των ή εφ’ όσον ήσαν παρόντα μεν αλλά
διεφώνησαν, η δε διαφωνία των προκύπτει εκ των επισήμων πρακτικών συνεδριάσεως.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται ν’ ανακληθώσιν υπό της Γενικής
Συνελεύσεως δι ‘αποφάσεως λαμβανομένης κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων
μελών δια την ανάκλησιν όμως του Προέδρου απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων (
( 2/3 ) των παρόντων.
Τα αξιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τιμητικά αι δε υπ’
αυτών υπηρεσίαι παρέχονται δωρεάν, επιτρέπεται όμως να παρέχωνται τα δαπανηθέντα
έξοδα κινήσεως ή αποζημιώσεως εις τον Πρόεδρον τον Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρον, το
Γενικό Γραμματέα και Ταμίαν ως και εις τα έτερα μέλη της Διοικήσεως έτι δε και ως
μέλος του Συνδέσμου, οσάκις παρίσταται ανάγκη κατόπιν προηγουμένης αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 15ον
Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει τακτικώς μεν τουλάχιστον ανα
15νθήμερον κατόπιν προσκλήσεως υπογραφόμενης υπό του Προέδρου και Γενικού
Γραμματέως αναγραφούσης τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εκτάκτως δε οσάκις
παραστή ανάγκη ή εάν το ζητήσωσι τρείς ( 3 ) τουλάχιστον σύμβουλοι δι ‘ αιτήσεως εις
ην δέον να αναγράφωνται τα προς συζήτησιν θέματα, ότε ο Πρόεδρος υποχρεούται όπως
εντός πέντε ( 5 ) ημερών προσκαλέση εις σύγκλησιν. Εν αρνήσει του Προέδρου, το
Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται κατόπιν προσκήσεως των ητησαμένων την έκτακτον
σύγκλησιν μελών και εφ’ όσον ευρεθή ‘ απαρτία, ορίζει τον Πρόεδρο και λαμβάνει
αποφάσεις εγκύρως.
Το Διοικητικον Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία εφ ‘όσον κατά την
συνεδρίασιν παρίστανται πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέλη έχουσιν όμως προσκληθή
εγγράφως άπαντα τα μέλη προ 24 ωρών τουλάχιστον, θέσιν προσκλήσεως έχει ο κατά
την προηγουμένην συνεδρίασιν προσδιορισμός εις τακτήν ημέραν και ώραν της
επομένης συνεδριάσεως.
Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των
παρόντων εν ισοψηφία δε υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα Πρακτικά του
Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται εις ειδικόν βιβλίον επιμελείά του Γενικού
Γραμματέως και υπογράφονται παρ’ απάντων των παρόντων μελών.
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ παρίστανται υποχρεωτικά και μόνο τα μέλη του, εκτός
από την περίπτωση πρόσκλησης μέλους ή μελών για τη συζήτηση ή διευθέτηση θέματος
που απασχολεί το Σωματείο.
Άρθρον 16ον
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα τον Σύνδεσμο βάσει των νόμων και
του Καταστατικού και αποφασίζει: 1) για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπλήρωση
των σκοπών του, 2) διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου και αυτό αποφασίζει και
εγκρίνει οποιαδήποτε δαπάνη αναγκαία για την ομαλή λειτουργία και επιδίωξη των
σκοπών του Συνδέσμου, 3) φροντίζει για την καλή τήρηση των βιβλίων, 4) κανονίζει τον
τρόπο εισπράξεων και πληρωμών, τον τύπο των αιτήσεων, αποδείξεων, ενταλμάτων και
λοιπών αναγκαίων εγγράφων, 5) αποφασίζει και ενεργεί για επωφελείς καταθέσεις και
αναλήψεις από την Τράπεζα και άλλα πιστωτικά Ιδρύματα κατά την κρίση του, 6)
συνάπτει δάνεια βάσει των εκάστοτε αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως κλπ.,7)
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διάφορων
ζητημάτων που αφορούν τον Σύνδεσμο, 8) διορίζει μετά από έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό καθορίζοντας και το μισθό αυτού που
υποχρεωτικά αναγράφεται στον καταρτιζόμενο και εγκρινόμενο προϋπολογισμό, 9)
εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, 10) ενεργεί τις εγγραφές και φροντίζει να
υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την διαγραφή μελών σύμφωνα με
την διάταξη του παρόντος, 11) τηρεί το Καταστατικό και αποφασίζει έγκαιρα για τη
συμμετοχή του Συνδέσμου σε ανωτέρα ή ανωτάτη συνδικαλιστική οργάνωση.
Κατόπιν των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να ενημερώνει την
εποπτεύουσα αρχή για οποιαδήποτε ανωμαλία ή παράνομη απόφαση παρουσιασθεί, 12)

Αποφασίζει για κατεπείγοντα ζητήματα και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την
αντιμετώπιση τους αλλά υποχρεούται α ζητήσει την έγκριση για τις ενέργειες του από
την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, 13) Κατόπιν αποφάσεως δύναται να
συστήσει βοηθητική επιτροπή η οποία θα υποβοηθή το έργον του σε πρακτικά θέματα
και θα δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις αυτού εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο.
Άρθρον 17ον
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζον αδικαιολογήτως 1`πλέον των
τριών κατά σειράν συνεδριάσεων ή καθυστερούν την καταβολήν των εισφορών των
τριών (3) μηνών αντικαθίσταται μερίμνη του Προέδρου υπό του κατά σειράν
επιλαχόντος συμβούλου. Τοιαύτη αντικατάστασις δύναται να γίνη δια τρεις (3) το πολύ
συμβούλους. Η αντικατάστασις του Προέδρου γίνεται πάντοτε δι’ αποφάσεως της
Γενικής Συνελεύσεως.
Εν περιπτώσει παραιτήσεως μέλους τινός του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται
προς αναπλήρωσιν μερίμνη του Προέδρου ο κατά σειράν επιλαχών κατά τας
αρχαιρεσίας. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες καλείται η Γενική Συνέλευσις προς εκλογήν
αντικαταστάτου του παραιτηθέντος μέλους.
Άρθρον 18ον
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον
των Δικαστηρίων και όλων των εν γένει κρατικών αρχών εις απάσας αυτού τας σχέσεις
και διαφοράς, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τας συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τακτικάς και εκτάκτους, δίδει τον λόγον εις
τους ζητούντας τούτον κατά σειράν και αφαιρεί από τους εκτρεπομένους, κυρίσσει την
έναρξιν και λήξιν των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Γενικών Συνελεύσεων, θέτει τα ζητήματα εις ψηφοφορίαν, δύναται να διακόψη
ή διαλύσει οιανδήποτε συνέλευσιν ή συνεδρίασιν η οποία είναι θορυβώδης και
απειλούνται προστριβαί και αντεκκλήσεις, εκτελεί τας αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως εν
γένει τα έγγραφα ως και τα εντάλματα πληρωμής εν γένει τα έγγραφα ως και τα
πρακτικά του Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του στον Αντιπρόεδρο μέρος από τις αρμοδιότητες του
Προέδρου.
Άρθρον 19ον
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείον, φυλάττει τα αρχεία και την
σφραγίδα του Συνδέσμου τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχειρίσεως ως και το μητρώον
των μελών, το πρωτόκολον των εισερχομένων και εξερχομένων και παν ετέρον βιβλίον
απαραίτητον δια την εύρυθμον λειτουργείαν του Συνδέσμου και διεξάγει την
αλληλογραφίαν. Υποβάλλει κατά τριμηνίαν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον λεπτομερή

κατάστασιν των καθυστερούντων τας εισφοράς των μελών, συντάσσει και υπογράφει
μετά του Προέδρου τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα εντάλματα πληρωμής και πάντα
τα έγγραφα του Συνδέσμου και καταρτίζει μετά του Προέδρου την ημερισίαν διάταξιν
πάσης συνεδριάσεως.
Τον Γενικόν Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληρεί εις των συμβούλων
οριζόμενος υπο του Προέδρου ή ο ειδικός Γραμματεύς διοριζόμενος δι’αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου, εν περιπτώσει καθ’ην ο Γενικός Γραμματεύς δεν δύναται να
επαρκέση εις την διεξαγωγήν των εγρασιών του Συνδέσμου.
Ο Ειδικός Γραμματεύς είναι έμμισθος υπάλληλος του Συνδέσμου, αι αποδοχαί
του δε καθορίζονται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβοουλίου, εγκρινούσης απο της
Γενικής Συνελεύσεως. Ο Ειδικός Γραμματεύς καθαρογράφει τα Πρακτικά των
Συνεδριάσεων του ΔιοικητικούΣυμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως άτινα
προσυπογράφει, τηρεί υπευθύνως πάντα τα βιβλία του Συνδέσμου, λογιστικά και
διοικητικά και εν γένει διεξάγει άπασαν την γραφικήν υπηρεσίαν του Συνδέσμου τελεί δε
υπο τας διταγάς του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως.
Άρθρον 20ον
Ο Ταμίας διαχειρίζεται το Ταμείον του Συνδέσμου ήτοι εισπράττει με
διπλοτύπους αποδείξεις, αίτινες φέρουσι την σφραγίδα του Συνδέσμου και την
υπογραφήν του εισπράττοντος, τας μηνιαίας εισφοράς των μελών και πάντα εν γένει
έσοδα του Συνδέσμου. Ο Ταμίας ενεργεί πάσαν πληρωμήν βάσει ενταλμάτων φερόντων
την σφραγίδα του Συνδέσμου εκδιδομένων μετ’έγκρισιν της σχετικής δαπάνης υπό του
Διοικητικού Συμβουλίου αναγράφων επ’ σχετικής δαπάνης υπό του Διοικητικού
Συμβουλίου εγκρνούσης την καταβολήν.
Δια ποσόν μέχρι 50.000 δρχ. Άνευ εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
μηνιαίως. Δια δαπάνη άνω των 50.000 δρχ. Πρέπει να υπάρχει έγκριση ου Διοικητικού
Συμβουλίου. Για αγορές άνω των 300.000 δρχ. Χρειάζεται τουλάχιστον τρεις προσφορές
και το Διοικητικόν Συμβούλιονθα αποφασίζει τελικά. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και
υπέχει ποινικήν και αστικήν ευθύνην δια πάσαν απόλειαν χρημάτων ή πληρωμήν άνευ
εντάλματος.
Καταθέτει εις την Τράπεζαν πάσας τας εισπράξεις του Συνδέσμου δικαιούται
όμως να κρατή εις χείρας του ποσόν μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000)δρχ. Δια τας
μικροδαπάνας του Συνδέσμου. Η ανάληψις υπό του Ταμείου εκ των εις Τράπεζαν
κατατεθειμένων εγείται υπό του Ταμείου κατόπιν ειδικής εγκρίσεως και
εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και με συνδυασμό υπογραφής στο καρνέ
επιταγών.
Ο Ταμείας τηρεί τα βιβλία ταμείου και φυλάττει εις ιδιαιτέρους φακέλους πάντα
τα δικαιολογητικά πληρωμής. Εις το τέλος εκάστου τριμήνου υποβάλλει προς το
Διοικητικό Συμβούλιον οητικήν κατάστασιν των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου
τριμήνου (εφ’ όσον ζητηθεί από το Δ.Σ.). Εις το τέλος δε του έτους τον υπολογισμόν της
διαχειρίσεως (βάσει του οποίου το Διοικητικόν Συμβούλιον συντάσσει και εγκρίνει τον
ετήσιον ισολογισμό και της περιουσίας του Συνδέσμου.
Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφούται με το παρόν και δεν εκτελεί τα δια τούτου
οριζόμενα κηρύσσεται έκπτωτος δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και

αντικαθίσταται εντός οκτώ (8) ημερών. Ούτος στερείται ψήφου εις την Γενικήν
Συνέλευσιν και δη επι ζητημάτων αφορώντων την διαχείρισίν του.
Τον Ταμία αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, μέλος του Δ.Σ. που
υποδεικνύεται από το Δ.Σ.
Άρθρον 21ον
Ο Α’ Αντιπρόεδρος αναπληροί τον απόντα ή κωλυόμενον Πρόεδρον εις πάντα εν
γένει τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού. Τον Α’ Αντιπρόεδρο αναπληροί ο Β’
Αντιπρόεδρος.
Άρθρον 22ον
Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον και κυρίαρχον σώμα του Συνδέσμου.
Αποφασίζει επι πάσων των υποθέσεων τούτου και ασκεί την ανώτατη εποπτείαν απ’
αυτού. Αι Γενικαί Συυνελεύσεις των μελών του Συνδέσμου είναι τακτικαί και έκτακτοι.
Τακτικαί γίνονται άπαξ του έτους κατά τον μήνα Νοέμβριον. Έκτακτοι δε οσάκις το
Διοικητικόν Συμβούλιον ήθελεν κρίνει τούτο αναγκαίον ή ήθελε ζητήσει τούτο το εν
πέμπτον (1/5) τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει την ημερομηνίαν που υποβάλλεται η
αιτήσεως προς το Διοικητικόν Συμβούλιο εν η ν’ αναγράφηαι και το προς συζητήσιν
θέμα. Ο Πρόεδρος υποχρεούται εν τη περιπτώσει ταύτη να καλέση την Γενικήν
Συνέλευσιν εντός τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως της σχετικής
προκλήσεως κοινοποιούμενης προς τα μέλη προ 15 ημερών.
Αι αποφάσεις των Συνελεύσεων λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των
παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών και είναι άκυρη αν δεν παρέστησαν κατ’
αυτάς το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικώς και ταμειακώς
εντάξει μελών, οι οποίοι έχουν τακτοποιηθεί οικονομικώς δυο (2) ημέρας ενωρίτερον της
Γενικής Συνελεύσεως.
Μη γενομένης απαρτίας κατά την πρώτην συνέλευσιν καλείται νέα τοιαύτη μετά
παρέλευσιν τριών το ολιγώτερον και δέκα το πολύ ημερών. Η απαρτία της Συνελεύσεως
ταύτης δεν δύναται να είναι κάτω του ενός τέταρτου (1/4) του όλου αριθμού των μελών
τακτικών και ταμειακώς εν τάξει μελών τα οποία προβλέπονται δια να λάβουν μέρος
στη Γενική Συνέλευση. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση,
συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η γενική συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της
επομένης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά
τακτοποιημένων μελών ή αντιπροσώπων.
Προς λήψιν όμως αποφάσεως περί τροποποιήσεως του καταστατικού ή περί
διαλύσεως του Σωματείου απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των
ταμειακώς εντάξει μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι έγκυροι εφ’ όσον εγγραφώσιν εις
το οικείον βιβλίον πρακτικών και υπογραφώσιν υπό του Προέδρου αυτής και του
Πρακτικογράφου Γραμματέως, και λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

Αι ψηφοφορίαι ενεργούνται φανερά δι’ ανατάσεως της χειρός εκτός αν το ¼ των
παρόντων μελων αιτήσει έτερον τρόπον λήψεως αποφάσεως, ότε εφαρμόζεται ο αιτηθείς.
Εν πάση όμως περιπτώσει απαγορεύεται η λήψις αποφάσεως δια βοής.
Κατ’ εξαίρεσιν ψηφοφορία αφορώσα αρχαιρεσίας, ζητήματα εμπιστοσύνης προς
την Διοίκησιν και Εξελεγκτικήν Επτροήν και εν γένει ζητήματα προσωπικής ευθύνης,
είναι υποχρεωτικώς μυστική πραγματοποιουμένη δια ψηφοδελτίων.
Αι εγκύρως λαμβανόμεναι αποφάσεις είναι υποχρεωτικαί και δια τους απόντας
και τους διαφωνούντας παρόντας.
Άρθρον 23ον
Αι προσκλήσεις για την Τακτικήν Γενικής Συνέλευσιν γίνονται υπό του
Προέδρου, υπογράφονται δε και υπό του Γενικού Γραμματέως μερίμνη του οποίου
αποστέλλονται ταχυδρομικώς προς ένα έκαστον των εγγεγραμμένων μελών είκοσι πέντε
(25) τουλάχιστον ημέρας προ της δια την συνέλευσιν ορισθείσης ημέρας συνεδριάσεως.
Η πρόσκλησις αναγράφει λεπτομερώς τον τόπον και τον χρόνον της συνεδριάσεως και
τα συζητητέα θέματα. Η πρόσκλησις τοιχοκολλάται και εις τα γραφεία του Συνδέσμου.
Ως εκ περισσού δε δύναται να δημοσιευθή και εις μιαν εφημερίδα της ‘Εδρας του
Σωματείου.
Άρθρον 24ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Αυτή έχει τα εξής καθήκοντα: 1) Ελέγχει τη λογοδοσία του Σ.Σ. για στα
πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε, 2) επικυρώνει τον απολογισμό του χρόνου που
συνοδεύεται από την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής και ψηφίζει τον προϋπολογισμό
του επομένου, 3) αποφασίζει για την αποβολή των μελών του Σωματείου σύμφωνα με
τους όρους διαγραφής του παρόντος, 4) παίρνει κάθε πρόσφορο μέσο για να επιτύχει
τους σκοπούς του Σωματείου, 5) αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και
τη διάλυση του σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 99 ΑΚ, 6) εκλέγει την εφορευτική
επιτροπή που διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της
εξελεγκτικής επιτροπής, 7) έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που προκύπτει και δεν
υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την ανάθεση από το Καταστατικό σε άλλο όργανο, 8) το
Δ.Σ. και οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου μπορεί να προτείνει θέματα στην ημερησία
διάταξη. Η σειρά συζήτησης καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση, η Γενική
Συνέλευση συγκροτεί ειδικές επιτροπές για την προάσπιση συγκεκριμένων ζητημάτων.
Άρθρον 25ον
Την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου έκαστης διετίας ενεργούνται αρχαιρεσίαι
προς ανάδειξιν Διοικητικού Συμβουλίου Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής και
Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ων η θητεία

είναι απάντων διετής. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουσι μόνον τα τακτικά μέλη, τα οποία
έχουσι συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας των, να είναι πολίται Έλληνες, να είναι
ταμειακώς εν τάξει και να είναι εγγεγραμμένοι εις τον Σύνδεσμον προ ενός τουλάχιστον
έτους μόνον για την πρώτην εκλογήν αρκεί να έχει εγγραφεί προ ενός μηνός
τουλάχιστον. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουσιν άπαντα τα ταμειακώς εντάξη μέλη εφ’
όσον έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας των και έχει συμπληρώσει εξάμηνον
από της εγγραφής των. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι έχουν τακτοποιηθεί οικονομικώς
δυο (2) ημέρας ενωρίτερον της Γενικής Συνελεύσεως (τακτικής ή έκτακτου).
Οι υποψήφιοι δια το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και των
επιτροπών εξελεγκτικής και εφορευτικής υποβάλλουν αιτήσεις εγγράφους προς το
Διοικητικών Συμβούλιον τρεις (3) τουλάχιστον ημέρας προ της Συνελεύσεως συν τη
καταβολή τριακοσίων (300) δρχ. Προς κάλυψιν των εξόδων (συνελεύσεως,
αρχαιρεσιών), ο δε Πρόεδρο ανακοινοί τα ονόματα των υποψηφίων εις την συνέλευσιν
αναρτά δε πίνακα αυτών εις την αίθουσα της συνεδριάσεως προ της ενάρξεως της
ψηφοφορίας κεχωρισμένως δια το Διοικητικόν Συμβούλιον και επιτροπής εξελεγκτικήν
και εφορευτικήν.
Εν περιπτώσει καθ’ ην δεν υποβληθούν κατά τ’ ανωτέρω αιτήσεις συμπληρούσαι
τουλάχιστον τον απαιτούμενον αριθμόν υποψηφίων, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη άμα τη
ενάρξει της συνελεύσεως όπως υποβάλλουν προφορικώς αιτήσεις οι επιθυμούντες να
εκτεθούν ως υποψηφιοι ή υποδείξουν τας κατά την γνώμην τους κατάλληλους εκ του
καταρτιζομένου ή συμπληρουμενου δε ούτω αυτοστιγμεί πίνακας έκστος εκλογεύς
ψηφίζει εκ χειρόγραφου ψηφοδελτίων, δια τα διάφορα αξιώματα.
Αι αρχαιρεσίαι ενεργούνται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής παρισταμένου
υποχρεωτικώς και επι ποινή ακυρότητος των αρχαιρεσιών, Πρωτοδίκου όστις και
προεδρεύει ταύτης και διεξάγονται ως ακολούθως:
Προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των
μελών της τον πρόεδρο αυτής εφ’ όσον δεν υπάρχει και ολοκληρώνεται εάν δενέχει
απαρτία και είτα αναλαμβάνουσα τα καθήκοντά της τοποθετεί επι Τραπέζης την
ψηφοδόχον ήτις σφραγίζεται δι’ ισπανικού κηρού. Μεθ’ ο διανέμει εις άπαντα τα
παριστάμενα μέλη τα έχοντα δικαίωμα ψήφου ανα εν ψηφοδέλτιον λευκόν ή έντυπον και
προσκαλεί τους εκλογείς όπως ψηφίσουν υποδεικνύουσα άμα ή επεξηγούσα τον τρόπον
ψηφοφορίας.
Έκαστος εκλογεύς προσερχόμενος μετά την εξακρίβωσιν της ταυτότητός του και
εκ του μητρώου των μελών γενομένου ελέγχου περί του αν έχει ή ου δικαίωμα ψήφου
ρίπτει το ψηφοδέλτιον του εις την ψηφοδόχον, αφού προηγουμένως αναγραφή εις τον επι
τούτω τηρούμενον ανομαστικόν πίνακα των ψηφιζόντων το ονοματεπώνυμόν του και ο
αριθμός μητρώου.
Έκαστον δικαιούμενον ψήφου μέλος ψηφίζει εκ κοινού απάντων των υποψηφίων
της προτιμήσεώς του δια το Διοικητικόν Συμβούλιον και τριών δι’ εκάστην των δυο
επιτροπών.
Κάθε ψηφοδέλτιον περιέχον κάτω των εννέα (9) σταυρών ή ονομάτων δια το
Διοικητικόν Συμβούλιον και τριών (3) δι’ εκάστην των Επιτροπών είναι έγκυρον. Αν
περιέχει πλείονα των 9 ή 3 αντιστοίχως σταυρών ή ονομάτων είναι άκυρον ως΄και όταν
φέρη σημεία παραβιάζοντα την μυστικότητα της ψηφοφορίας.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας την 20.00 μ.μ. ώραν, παρατεινομένης μόνον εφ’
όσον υπάρχουν μέλη μη δυνηθέντα να ψηφίσουν μέχρι της ώρας ταύτης απάντων των

παρισταμένων και εχόντων δικαίωματα ψήφου μελών, η εφορευτική επιτροπή προβαίνει
εις την διαλογήν των ψήφων, τηρούσα προς τούτο πίνακα διαλογής.
Μετά το αποτέλεσμα τησδιαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντας κατά σειράν
επιτυχίας τόσον δια το Διοικητικόν Συμβούλιον όσον και δια την Ελεγτικήν και
Εφορευτικήν Επιτροπήν καθορίζουσα άμα και την σειράν των επιλαχόντων αναλόγως
του αριθμού των ψήφων ως έλαβεν έκαστος, οίτινες επιλαχόντες θα συμπληρωθούν κατά
σειράν των επιλαχόντων αναλόγως του αριθμού των ψήφων ως έλαβεν έκαστος, οίτινες
επιλαχόντες θα συμπληρωθούν κατά σειράν επιτυχίας, τα παρουσιαζόμενα κενά, λόγω
παραιτήσεως θανάτου, αποπομπής, ή άλλου διαρκούς τακτικού μέλους του Συμβουλίου
και των Επιτροπών.
Εν περιπτώσει ισοψηφίας δυο ή πλειόνων τίθεται κλήρος και θεωρείται επιτυχών
ο κληρούμενος.
Εν περιπτώσει εκλογής μελών συνδεομένων μεταξύ των διαβαθμού συγγενείας
μέχρι τετάρτου (Δ) επιτυχών θεωρείται μόνον ο πλειοψηφίσας εξ αυτών.
Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό
Συμβούλιο προερχόμενων εκ της αυτής Ασφαλιστικής Εταιρίας, επιτυγχόντες εξ αυτών
θεωρούνται μόνο δυο (2) υποψήφιοι εκ της αυτής Εταιρίας κατά σειρά επιτυχίας τους.
Την θέση των υπολοίπων επιτυχόντων εκ της αυτής Εταιρίας καταλαμβάνουν άλλοι
υποψήφιοι κατά
σειρά συγκέντρωσης ψήφων και πάντοτε μέχρι δυο (2) κατά Εταιρία. Σε περίπτωση
απροθυμίας υποβολής υποψηφιοτήτων τότε δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός και
εφαρμόζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Οποιοδήποτε, εάν βρίσκεται εκτός Αττικής, μέλος σε περίπτωση αδυναμίας του
να παραβρεθεί στη Γενική Συνέλευση μπορεί με ειδική εξουσιοδότηση να
εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Συλλόγου όπως το εκπροσωπήσει και ψηφίσει για
λογαριασμό του τόσο στα θέματα αυτής όσο και στην εκλογή των οργάνων του
Συνδέσμου. Απαραίτητη προϋπόθεση και οι δύο να είναι ταμειακώς εν τάξη.
Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικόν περί της εκλογής των ψήφων και
ανακηρύξεως των επιτυχόντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
δυο επιτροπών και καθορισμού της σειράς των επιλαχόντων, όπερ υπογράφεται υπό των
μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και είτα
παραδίδεται μεθ’ όλων των σχετικών της διεξαχείσης εκλογής εις τον Πρόεδρον του
Διοικητικού Συμβουλίου επι αποδείξει παραλαβής, όστις θέτει τούτο εις το αρχείον του
Συνδέσμου.
Άρθρον 26ον
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
ανατίθεται εις τριμελή εκ μελών του Σωματείου Εξελεγκτική Επιτροπή, εκλεγομένην ως
ανωτέρω υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής θεωρείται ο λαβών τας περισσοτέρας
ψήφους.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τας πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
του Ταμείου ιδια δε επιβλέπει αν αύται συμφωνούν με τας διατάξεις του Νόμου του
Καταστατικού και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συνδέσμου και να ζητή
οποτεδήποτε την επίδειξιν του περιεχομένου του Ταμείου.
Ανα εξάμηνον ήτοι τον Ιανουάριον και Ιούλιον εκάστου έτους δικαιούται να
συντάσσει έκθεσιν περί της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .
Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίον Πρακτικών εις ο καταχωρούνται τα
πρακτικά και αι αποφάσεις επι των διενεργουμένων ελέγχων ως και αι υπ’ αυτής
συντασσόμεναι εκθέσεις προς την Γενικήν Συνέλευσιν.
Άρθρον 27ον
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εφορευτική Επιτροπή προεταιμάζει και διενεργεί τας αρχαιρεσίας ως και
πάσαν διεξαγομένην κατά τας Γενικάς Συνελεύσεις μυστικήν ψηφοφορίαν, αποφαίνεται
περί των στερουμένων ψήφου μελών, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και επιλαχόντες και
γνωστοποιεί τα αποτελέσματα εις τον Πρόεδρον της Συνελεύσεως. Πρόεδρος της
Επιτροπής είναι ο λαβών τους περισσοτέρους ψήφους. Είναι τριμελής (εκ μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου) και εξετάζει θέματα σχετικά με τη *** δραστηριότητα των
Ασφαλιστικών Συμβούλων.
Άρθρον 28ον
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ
Το διαχειριστικόν έτος αρχεται την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου
εκάστου έτους.
Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο Απολογισμός συντάσσονται δι’ έκαστον
ετήσιον χρονικόν διάστημα.
Άρθρον 29ον
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Ο Σύνδεσμος δεν διαλύεται ει μη μόνον εάν παραμείνωσιν ολιγώτερα των δέκα
(10) Μελών ή εάν συντρέχωσιν οι οριζόμενοι λόγοι υπό των σχετικών διατάξεων του
Αστικού Κώδικος και του Νόμου.
Εν πάση περιπτώσει δια την διάλυσιν του Συνδέσμου απαιτείται η παρουσία στην
Γενική Συνέλευση των ¾ τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακώς εν άξει μεών η δε
απόφασις λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Διαλυομένου οπωσδήποτε του Συνδέσμου ενεργείται εκκαθάρισις συμφώνως προς τας

σχετικάς διατάξεις του Αστικού Κώδικος και του Νόμου μετά το πέρας δε της
εκκαθαρίσεως η τυχόν απομένουσα περιουσία του εις χρήματα, χρεώγραφα, κινητά ή
ακίνητα περιέρχεται εξ ημισείας εις α) εις την εταιρίαν Προστασίας Απροσαρμόστων
Παίδων (Ιωαννίνων 19) και β) εις την εταιρίαν προστασίας Σπαστικών Παιδιών
(Αρχιμήδου αρ. 45), το δε αρχείον του παραδίδεται εις το Πρωτοδικείον Αθηνών.
Άρθρον 30ον
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Σύνδεσμος έχει ιδίαν σφραγίδα κυκλικού σχήματος φέρουσαν επι της
περιφερείας της κυκλικώς την επωνυμίάν του Συνδέσμου εις το μέσον δε απεικόνισιν του
σήματος.
Ο Σύνδεσμος διαθέτει σήμα και ταυτότητα καθώς και το έντυπο ”Ο
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ” τα οποία είναι καταχωρημένα στο ειδικό μητρώο του Υπουργείου
Εμπορίου. Όλα τα μέλη του φέρουν το ειδικό σήμα και την ταυτότητα του Συνδέσμου. Ο
Σύνδεσμος μπορεί να αποκτήσει και λάβαρο κατόπιν απόφασις του Δ.Σ. το οποίο θα
φέρει ανάλογα σημεία.
Άρθρον 31ον
Παν μέλος όπερ αντιδρά εις τας επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συνδέσμου ή
παρεμβάλλει προσκόμματα εις την εκτέλεσιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Γενικής Συνελεύσεως ή η διαγωγή του οπωσδήποτε είναι ασυμβίβαστος με την
αξιοπρέπειαν και τα συμφέροντα του Συνδέσμου υπέχει πειθαρχικήν ευθύνην και
υπόκειται εις πειθαρχικάς κυρώσεις κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.
Πειθαρχικαί ποιναί είναι:
α) Πρόστιμον μέχρι 100 € δι’ απλούν πειθαρχικόν παράπτομα.
β) Προσωρινή αποβολή μέχρι ενός έτους, εάν συντρέχουν επιβαρυντικαί περιπτώσεις.
Αμφότεραι αι ως άνω πειθαρχικαί ποιναί επιβάλλονται ανεκλήτως υπό του
Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Οριστική αποβολή επιβαλλομένη συμφώνως τω παρόντι κανονισμώ και τας διατάξεις
του άρθρου 88 Α.Κ.
Εις απάσας τας άνω περιπτώσεις το πειθαρχικώς διωκόμενον δέον να καλείται
υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις απολογίαν εντός ευλόγου προθεσμίας. Εάν δεν
υποβληθή απολογία το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφαίνεται και άνευ αυτής. Εις την
περίπτωσιν της οριστικής αποβολής δύναται ν’ ασκηθή η κατά τας διατάξεις του
παρόντος και του άρθρου 88 του Α.Κ. προσφυγή.
Όλα τα μέλη του Συνδέσμου αποδέχονται τον θεσπισθέντα Κώδικα
συμπεριφοράς και Δεοντολογίας όπως αυτός παρουσιάστηκε και ψηφίστηκε στο 3 ο
Πανελλήνιο Συνέδριο το 1992 και ενεκρίθη από την Γεν. Συνέλευση της 7/12/1993.
Τα μέλη αποδέχονται επίσης και τις εκ του Κώδικα συμπεριφοράς και
Δεοντολογίας προβλεπόμενες συνέπειες (κυρώσεις) όπως λεπτομερώς αναφέρονται σ’
αυτόν για κάθε παράβαση.

Την τήρηση και εφαρμογή του θεσπισθέντα Κώδικα, αναλαμβάνει να τηρεί και
εφαρμόζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο για την περίπτωση αυτή αποτελεί
και την πειθαρχική επιτροπή του Συνδέσμου.
Αποφάσεις του Δ.Σ. που αναφέρονται στην εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας
δυνατόν να τεθούν υπ’ όψιν της Γενικής Συνελεύσεως η οποία αποφασίζει περί της
επιβολής ή ανακλήσεως της αποφάσεως.
Άρθρον 32ον
Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να συντάξη εσωτερικόν Κανονισμόν δι’
ου θα καθορίζονται λεπτομερέστερον τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών τόσον
δια τας σχέσεις των προς τον Σύνδεσμον όσον και δια τας μεταξύ των σχέσεις ως και ο
τρόπος διεξαγωγής των εργασιών του Συνδέσμου.
Μέχρι της συντάξεως, εγκρίσεως και ισχύος του εν λόγω εσωτερικού κανονισμού
θα εφαρμόζονται αι διατάξεις του παρόντος και των νομών.
Άρθρον 33ον
1. Παν ΄τι δεν προβλέπεται υπό του παρόντος Καταστατικού και
τουσυνταχθησομένου τυχόν εσωτερικού κανονισμού, ρυθμίζεται υπό του Νόμου
330/1976 ”περί επαγγελματικών σωματείων και ενώσεων” και των σχετικών
διατάξεων του Α.Κ.
2. Ο Σύνδεσμος υποχρεούται να τηροί τα, συμφώνως τω άρθρω 11 του Ν. 330/1976
”περί επαγγελματικών σωματείων και Ενώσεων” οριζόμενα βιβλία.
Άρθρον 34ον
Τροποποιήσις ή συμπληρώσεις του παρόντος καταστατικού επιτρέπεται μόνον
μετά διετίαν από της εγκρίσεως αυτού και χρειάζεται η παρουσία στην Γενική
Συνέλευση των μισών τουλάχιστον ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των ¾ των
παρόντων.
Άρθρον 35ον
Εντός τεσσαράκοντα πέντε (45) ημερών από της νομίμου καταχωρήσεως του
παρόντος εις το τηρούμενον βιβλίον σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, το
Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν με
θέμα την εκλογήν μελώναυτού προς συμπλήρωσιν του αριθμού αυτών κατά τα εν άρθρο
14 του παρόντος αριζόμενα εφ’ όσον ο αριθμός δεν συμπληρούται εκ του πίνακος των
αναπληρωματικών. Εξαιρετικώς η θητεία των ούτω εκλεγησομένων μελών λήγει την
31/12/***

Άρθρον 36ον
Το παρόν Καταστατικόν που περιέχει τριάκοντα εξ (36) άρθρα μετά τας
επελθούσας τροποποιήσεις, ενεκρίθη σήμερον από την προς τούτο συγκληθείσα Γενική
Συνέλευσιν και θα ισχύση ως ετροποποιήθη από την εγγραφή τούτου εις το τηρούμενο
βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

