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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

 

Άρθρον 1ον   

Ιδρύεται Επαγγελματικό Σωματείο υπό την επωνυμία “Σωματείο 

Επαγγελματοβιοτεχνών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων 

Ελλάδος”. 
 

ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ  

 

Άρθρον 2ον  

Το  Σωματείο έχει έδρα τας Αθήνας.  

Σκοπός του σωματείου είναι: 

α) Η συνένωσης όλων των εργαζομένων του κλάδου δια στενών δεσμών 

συναδελφικότητας και αλληλεγγύης. 

β) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών 

συμφερόντων των μελών του. 

γ) Η επιδίωξη δημιουργίας ταμείου αλληλοβοηθείας προς παροχήν εις τα μέλη 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

δ) Η στήριξη του Σ.Ε.Ψ.Ε.  

ε) Η εξασφάλιση ψυχαγωγίας των μελών του δια της ιδρύσεως Λέσχης, μορφωτικής 

σχολής και βιβλιοθήκης.  

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 

 

Άρθρον 3ον  

Η πραγματοποίησης των ανωτέρω σκοπών θα επιτευχθεί: 

α) Δια της εγγραφής όλων των αδειούχων ψυκτικών εις το Σωματείο.  

β) Δια των κινητοποιήσεων όλων των τεχνικών εις αγώνας οι οποίοι αποβλέπουν εις 

την προβολή, προώθηση και επίλυση των αιτημάτων του κλάδου. 

γ) Δια της συγκροτήσεως ειδικών επιτροπών επεξεργασίας και μελέτης των 

επαγγελματικών προβλημάτων. 

 

ΜΕΛΗ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

 

Άρθρον 4ον  

Μέλη του σωματείου δύναται να γίνουν μόνο οι αδειούχοι ψυκτικοί, οι 

διατηρούντες τεχνική επιχείρηση και ασχολούμενοι αποκλειστικά και μόνον με 

τη συντήρηση, επισκευή ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων και 

μερών αυτών καθώς και οι κατασκευαστές επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτών 

νερού, εφ’ όσων συνεπλήρωσαν το 16ον έτος της ηλικίας των. 

        Δεν δύνανται να είναι μέλη του Σωματείου οι ψυκτικοί οι οποίοι τυγχάνουν μέλη  

έτερου ομοειδούς ή συναφούς σωματείου. 

 

Άρθρον 5ον 

Ο δικαιούμενος να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου υποβάλλει εις το Διοικητικόν 

Συμβούλιον  αίτηση εγγράφως μετά τριών φωτογραφιών εις την οποία περιέχονται 

α) πλήρη στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ????? και διεύθυνση  επιχειρήσεως και  

β) δήλωση ότι αποδέχεται τας διατάξεις του καταστατικού. 



 

 
 
 

 

 

 

2 

 Η εγγραφή συντελείται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, 

μετά προηγούμενον έλεγχο των προϋποθέσεων εγγραφής. 

 

Άρθρον 6ον  

Κάθε μέλος, εφ’ όσον τηρεί και συμμορφούται προς τας διατάξεις του παρόντος 

καταστατικού, έχει τα εξής δικαιώματα: 

α) Να λαμβάνει μέρος εις τας Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου. 

β) Να ελέγχει τας πράξεις και τας παραλείψεις του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. 

γ) Να ψηφίζει επί παντός θέματος τιθέμενου εις ψηφοφορία  

δ) Να ασκεί το δικαίωμα του εκλέγειν εφ’ όσον έχει συμπληρώσει 6μηνον από της 

εγγραφής του. 

ε) Να ασκεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εφ’ όσον έχει παρέλθει έτος από της 

εγγραφής του. 

στ) Να ζητεί από το Δ.Σ. την πραγματοποίηση των σκοπών του – των αποφάσεων και 

των εντολών των Γενικών Συνελεύσεων. 

ζ) Να αποχωρήσει οποτεδήποτε του Σωματείου. Προς τούτο υποβάλλει έγγραφον 

αίτηση διαγραφής και καταβάλλει εις το Σωματείο τας τυχόν καθυστερουμένας 

οιασδήποτε φύσεως οφειλάς του και τας ετήσιας συνδρομάς του μέχρι τέλους του 

οικονομικού έτους. Η διαγραφή ισχύει από της 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους, 

εκείνου καθ’ο υπεβλήθη η αίτηση διαγραφής. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 

Άρθρον 7ον 

Έκαστον μέλος υποχρεούται: 

α) Να καταβάλει ανελλιπώς  τας προς το Σωματείο οφειλάς του. 

β) Να προσέρχεται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις και τας συγκεντρώσεις και να 

εκφράζει εις αυτάς ελευθέρως τας σκέψεις του.  

γ) Να αναλαμβάνει μετά προθυμίας την εκτέλεση πάσης ανατεθειμένης αυτώ 

εργασίας και να συντρέχει το Δ.Σ. δια την πραγματοποίηση των σκοπών του 

Σωματείου. 

 

 

ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 

 

Άρθρον 8ον 

Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται εις τας τακτικούς και έκτακτους. Έκτακτοι 

είναι εισφοραί εξ’ εκδρομών, συναυλιών, χοροεσπερίδων, εράνων, δωρεών, 

κληροδοσιών, κληρονομιών, κλπ. 

 

Άρθρον 9ον 

Το δικαίωμα επανεγγραφής και η ετήσια συνδρομή αυξομειούνται παρά του Δ.Σ., ο 

δε τρόπος εισπράξεως της ετήσιας συνδρομής αποφασίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο καθ’ ον τρόπον κρίνει τούτο συμφερότερον και ευκολότερον. Η εγγραφή 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη της ετήσιας συνδρομής και η επανεγγραφή θα 

είναι τουλάχιστον διπλάσια της εγγραφής. 
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Μέλος του Σωματείου καθυστερούν την εξόφληση συνδρομών του επί δύο έτη 

διαγράφεται του Σωματείου δι’ αποφάσεως του Δ.Σ.. Επανεγγράφεται δε άμα τη 

εξωφλήσει των καθυστερούμενων συνδρομών και καταβολή επανεγγραφής.  

Μέλη καθυστερούντα τας συνδρομές ενός (1) έτους δεν έχουν δικαίωμα ψήφου 

εις τας Γενικάς Συνελεύσεις ούτε δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.  

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

 

Άρθρον 10ον  

Το  Δ.Σ. προτείνει και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη διαγραφή παντός μέλους 

του Σωματείου. Η διαγραφή μετά προηγούμενη τήρηση των προϋποθέσεων του 

Νόμου  ισχύει μετά την εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.  

      Ειδικότερον, οιοδήποτε μέλος, το οποίο: α) αντιδρά εις τας επιδιώξεις και τους 

σκοπούς του Σωματείου και καθ’ οιονδήποτε τρόπον εμποδίζει την εκτέλεσιν των 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως, β) η εν γένει 

διαγωγή και συμπεριφορά του δε συμβιβάζεται με την αξιοπρέπεια του μέλους του 

Σωματείου ή γ) επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετον προς τον σκοπό του σωματείου. 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΧΙΑΙΡΕΣΙΑΙ 

 

Άρθρον 11ον 

Το Σωματείο διοικείται από 9μελές Διοικητικόν Συμβούλιον εκλεγόμενον δια 

μυστικής ψηφοφορίας επί 3ετή θητεία. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. δια του απλού 

αναλογικού συστήματος. Οι υποψήφιοι κατέρχονται δι’ ατομικών ή κατά 

συνδυασμόν ψηφοδελτίων τα οποία περιλαμβάνουν τα ονόματά των κατ’ αλφαβητική 

σειράν. Εξ’ εκάστου ψηφοδελτίου και κατά σειράν επιτυχίας των ενός αυτού 

υποψηφίων εκλέγεται αριθμός υποψηφίων ίσος προς το πηλίκον της διαιρέσεως του 

αριθμού των ψήφων των οποίον έλαβε έκαστος συνδυασμός ή μεμονωμένος 

υποψήφιος δια του εκλογικού μέτρου. Εις περίπτωση κατά την οποίαν ο υπό του 

καταστατικού προβλεπόμενος αριθμός μελών του Δ.Σ. δεν συμπληρούται δια της ως 

άνω κατανομής, επακολουθεί δευτέρα  κατανομή των αδιάθετων θέσεων συμβούλων 

μεταξύ των συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων ανεξαρτήτως της συμμετοχής 

των ή μη εις την πρώτη κατανομή, οίτινες διαθέτουσι κατά σειράν τα μεγαλύτερα 

υπόλοιπα εκ της ως άνω διαιρέσεως. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δύο ή 

περισσότεροι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι διαθέτουσι κατά την δευτέραν 

κατανομή ίσα υπόλοιπα ψήφων, αι τυχόν αδιάθετες θέσεις συμβούλων 

προσεπικυρούνται εις τον συνδυασμό ή μεμονωμένον υποψήφιον που δεν έλαβε 

ουδεμία έδραν. Το εκλογικό μέτρο έκαστης ψηφοφορίας εξευρίσκεται δια της 

διαιρέσεως του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων δια του εννέα (9). Η 

σειρά επιτυχίας των υποψηφίων ενός έκαστου ψηφοδελτίου καθορίζεται υπό του 

αριθμού των σταυρών προτιμήσεως, τον οποίον έλαβε έκαστος υποψήφιος. 

Εις περίπτωσιν ισοσταυρίας η σειρά καθορίζεται δια κληρώσεως μεταξύ των 

λαβόντων ίσον αριθμόν σταυρών προτιμήσεως. 

Δια την αντικατάσταση παραιτηθέντος ή εκλιπόντος ή εκπέσοντος μέλους του Δ.Σ. 

καλείται προς αναπλήρωση ο πρώτος επιλαχών του συνδυασμού εις τον οποίον ανήκε 

ο παραιτηθείς ή εκλιπών ή εκπεσών. 

 

Απαγορεύεται η συμμετοχή εις την διοίκηση συγγενών μελών τετάρτου βαθμού. 
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Άρθρον 12ον  

Το ούτος εκλεγέν Δ.Σ. συνερχόμενον εις συνεδρίασιν επιμελεία του πλειοψηφίσαντος 

συμβούλου εντός οκτώ (8) ημερών από της εκλογής του, καταρτίζεται εις σώμα και 

εκλέγει μεταξύ των μελών του δια μυστικής ψηφοφορίας τον Πρόεδρον, τον 

Αντιπρόεδρον, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ανακαλεί πάντοτε  τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρον, 

Γενικό Γραμματέα και Ταμία από του αξιώματος των και να εκλέγει άλλον εκ των 

συμβούλων. 

 

Άρθρον 13ο 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς μεν άπαξ της εβδομάδος και εκτάκτως οσάκις κρίνει 

τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί παρά τεσσάρων (4) μελών του Δ.Σ. δια 

αιτήσεως των προς τον Πρόεδρο. Εις την αίτηση δέον να αναγράφονται τα συζητητέα 

θέματα. Το Δ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον εκ 

των μελών του. Αι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των παρόντων. 

Εν ισοψηφία νικά η ψήφος του Προέδρου. Η ημέρα και η ώρα του συμβουλίου 

καθορίζονται δι΄ αποφάσεως του. Εις τα εκτάκτους συνεδριάσεις τα μέλη του Δ.Σ. 

καλούνται υπό του Προέδρου δια προσκλήσεως επί αποδείξεως παραλαβής. Εις τας 

προσκλήσεις δέον να αναγράφονται τα προς συζήτησιν θέματα.  

 

Άρθρον 14ον  

Μέλος του Δ.Σ. απουσιάζον αδικαιολόγητος επί τέσσερις κατά σειράν συνεδριάσεις 

αντικαθίσταται με τον κατά σειράν επιλαχόντα.  

 

Άρθρον 15ον  

1. Το Δ.Σ. αποφασίζει επί παντός ζητήματος αφορώντος το Σωματείον, 

φροντίζει δια την ανάπτυξη των πόρων αυτού, λαμβάνει παν μέτρο δια την 

εξύψωση του κλάδου και εκτελεί πιστώς τας αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων. Διορίζει τους υπαλλήλους και τον νομικό σύμβουλο του 

Συλλόγου. Συντάσσει κατ’ έτος προϋπολογισμόν εσόδων και εξόδων τον 

οποίον υποβάλλει εις την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών. 

2. Τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου είναι υπεύθυνα προσωπικώς και 

αλληλεγγύως δια την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των απορρευουσών εκ 

του καταστατικού ουδόλως όμως ευθύνονται δι’ αποφάσεις ληφθείσας εις 

συνεδριάσεις εις τας οποίας δεν παρέστησαν ή παριστάντα διαφώνησαν, 

της διαφωνίας καταχωρηθείσας εις τα πρακτικά. 

 

Άρθρον 16ον 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου εκπροσωπεί τούτο ενώπιον πάσης Αρχής, παντός 

Δικαστηρίου, διευθύνει τας συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπογράφει μετά του Γενικού 

Γραμματέως παν εξερχόμενον  έγγραφον  και παν ένταλμα πληρωμής. 

Ο Πρόεδρος φροντίζει δια την εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων. Τον 

Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον αναπληρώνει  ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο υπό 

του Συμβουλίου υποδεικνυόμενος σύμβουλος. 

 

Άρθρον 17ον  

Ο  Γενικός Γραμματέας τηρεί πρωτόκολλον αλληλογραφίας των εισερχομένων 

και εξερχόμενων εγγράφων, διενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου, κρατεί 

το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, 
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κρατεί βιβλίο γενικού μητρώου, υπογράφει μετά του Προέδρου παν εξερχόμενον 

έγγραφον και τα εντάλματα πληρωμής. Φυλάττει τη σφραγίδα του Σωματείου.  

 

 

 

 

 

Άρθρον 18ον 

Ο Ταμίας του Σωματείου διενεργεί τας εισπράξεις επί τη βάσει διπλότυπων 

αποδείξεων υπογραφόμενων υπ’ αυτού, εκ των ετήσιων συνδρομών των μελών 

του Σωματείου, εκτάκτων εισφορών, χοροεσπερίδων, εκδρομών, κλπ. Διενεργεί 

τας πληρωμάς, κατόπιν ενταλμάτων  υπογεγραμμένων υπό του Προέδρου και του 

Γενικού Γραμματέα. 

Ο Ταμίας ανά 4μηνο και οσάκις ήθελε κληθεί προς τούτο υπό του Δ.Σ. συντάσσει 

λεπτομερή απολογισμό της διαχειρίσεως του, τον οποίο υποβάλλει προς το 

συμβούλιο όπερ φέρει αλληλεγγύως την ευθύνη μετά του Ταμείου. 

Εις χείραν του Ταμείου δύναται να ευρίσκεται ποσόν μέχρι εκατό χιλιάδων 

(100.000). Τα επί πλέον δε ποσά κατατίθενται εις τράπεζα κατόπιν αποφάσεως 

του Δ.Σ. έπ’ ονόματι του Σωματείου. Ο Ταμίας δύναται να αποσύρει χρηματικό 

ποσό από την τράπεζα μόνον κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.  

 

Άρθρον 19ον 

Αι Γεν. Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου είναι τακτικαί και έκτακτοι. 

Τακτικαί Γεν. Συνελεύσεις γίνονται μία φορά το χρόνο , το μήνα Ιανουάριο. 

Έκτακτοι δε οσάκις το Δ.Σ. ήθελε κρίνει αναγκαίο ή ήθελε ζητήσει τούτο το 1/20 

των ταμιακώς εν τάξει μελών δι’ εγγράφου αιτήσεως προς το Δ.Σ. 

αναγραφομένων του θέματος ή των θεμάτων εν τη αιτήσει. Εις την περίπτωσιν 

αυτήν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται όπως εντός δεκαπέντε (15) το αργότερο 

ημερών, από της υποβολής της αιτήσεως συγκαλέσει Γεν. Συνέλευση, με τα εν τη 

αιτήσει θέματα ή και έτερα τα οποία ήθελε κρίνει αναγκαία προς συζήτησιν το 

Δ.Σ.. Δια την συμμετοχή εις τας Γεν. Συνελεύσεις (τακτικάς και εκτάκτους ) 

απαιτείται όπως τα μέλη τακτοποιήσουν  τας συναπορρεούσας οικονομικάς 

υποχρεώσεις των. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ’ 

απόλυτον πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι άκυροι αν δεν 

παρέστησαν κατ’ αυτάς το 1/3 του όλου αριθμού των ταμειακώς εν τάξει 

μελών. Μη γενομένης απαρτίας κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα 

τοιαύτη εντός εβδομάδος καθ’ ην απαιτείται παρουσία του1/4 τουλάχιστον του 

όλου αριθμού των μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου. Της απαρτίας ταύτης μη 

επιτυγχανομένης κατά την δευτέραν συνέλευση, συγκαλείται εντός νέας 

εβδομάδος, τρίτη, καθ’ ην αρκεί η παρουσία του 1/5 του όλου αριθμού των 

εχόντων δικαίωμα ψήφου, μελών. Εις περίπτωσιν αποτυχίας και της τρίτης 

συνελεύσεως μόνον μετά παρέλευσιν ενός μηνός συγκαλείται νέα, η οποία όμως 

θεωρείται ως πρώτη. Προς λήψη αποφάσεως τροποποιήσεως του 

καταστατικού ή περί διαλύσεως του σωματείου απαιτείται η παρουσία του 

1/2 των ταμειακώς εν τάξει μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων 

μελών. 

     

Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Σωματείου.   
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Άρθρον 20ον  

Αι Γεν. Συνελεύσεις καλούνται δια προσωπικών προσκλήσεων αποστελλομένων 

από το Δ.Σ. προς τα μέλη , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της Γεν. 

Συνελεύσεως. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις η σύγκλισης της Γεν. Συνελεύσεως 

δύναται να γίνει δια σχετικής δημοσιεύσεως εις τον τύπον. Αι προσκλήσεις δέον 

να περιέχουν τα εξής: 

α) Τον τόπον, την ημέρα και την ώρα της συνελεύσεως. 

β) Τα υπό συζήτηση θέματα και  

γ) Αι αποφάσεις των Γ. Σ. λαμβάνονται δι΄ ανατάσεως της χειρός. 

Επί θεμάτων αρχαιρεσιών, εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, εγκρίσεως 

λογοδοσίας, προσωπικών εν γένει και απεργίας, η ψηφοφορία δέον να είναι 

μυστική, άλλως θεωρείται άκυρος. 

 

Άρθρον 21ον  

Εις τας τακτικάς Γεν. Συνελεύσεις τα μέλη εκφράζουν την γνώμη των επί των 

πεπραγμένων της Διοικήσεως. Επί του απολογισμού της ληξάσης χρήσεως και επί 

του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. 

 

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΡΧΙΑΙΡΕΣΙΑΙ 

 

Άρθρον 22ον 

Κατά την τρίτη τακτική Γ. Σ. της θητείας του Δ. Σ. τούτο λογοδοτεί δια τα 

πεπραγμένα, αναγιγνώσκεται η ταμειακή διαχείρισης και η έκθεσης του 

διαχειριστικού ελέγχου της εξελεγκτικής επιτροπής. Εκλέγεται τριμελής 

εφορευτική επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη η οποία μεριμνά δια 

την τήρησην της τάξεως, εποπτεύει όπως αι εκλογαί διενεργούνται συμφώνως 

προς τας διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, επί τη βάσει του βιβλίου 

μητρώου των μελών και αποφαίνεται προσωρινώς επί πάσης ανακυπτούσης 

αμφισβητήσεως ή υποβαλλόμενης ενστάσεως.  

 

 

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Άρθρον 23ον 

Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα 

αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται ομού μετά των μελών του Δ.Σ.. Μετά την 

εκλογή της κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτής, η οποία καλείται τη προσκλήσει 

του λαβόντος τας περισσότερας ψήφους, εκλέγει Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τας 

εργασίας της. Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει την οικονομική και 

ταμειακή διαχείρησην του συμβουλίου. Επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τας 

διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και τας αποφάσεις της Γενικής 

Συνελεύσεως. Δικαιούνται να εξετάζει τα σχετικά με την οικονομική και 

ταμειακή διαχείριση έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και να ζητεί την 

επίδειξη του Περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει έκθεση περί της διαχειρίσεως 

του Δ. Σ. και την υποβάλει εις την Γεν. Συνέλευσιν. 
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Άρθρον 24ον  

Τα μέλη του Σωματείου είναι εφοδιασμένα με ταυτότητας του Σωματείου. Αυταί 

φέρουν τα στοιχεία του μέλους, φωτογραφία, αναγράφουν τον αριθμόν μητρώου 

και σημιούται η οικονομική κατάσταση του μέλους. Το Σωματείο έχει ιδίαν 

σφραγίδα φέρουσα εις το μέσον το έτος ιδρύσεως του σωματείου και εν κύκλω 

τας λέξεις “ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ” 

 

Άρθρον 25ον  

 

ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Το Σωματείο δεν διαλύεται παρά μόνον εάν παραμείνουν ολιγότερα των δέκα 

(10) μελών. Δια την διάλυση του σωματείου απαιτείται η παρουσία εις την Γεν. 

Συνέλευση του ημίσεως των τακτικών μελών και να ληφθεί απόφασης δια της 

πλειοψηφίας των 3/4  των παρόντων μελών. Διαλυμένου του σωματείου η 

περιουσία του εις χρήματα, χρεόγραφα, ακίνητα, κινητά, περιέρχονται εις το 

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ. 

 

Άρθρον 26ον  

Η τροποποίηση και κάθε άλλο θέμα το οποίο δεν περιλαμβάνεται και δεν 

ρυθμίζεται υπό των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, διέπεται και ορίζεται 

υπό των εν ισχύει περί σωματειακής νομοθεσίας νόμων και του Αστικού 

Κώδικος.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Καταχώρηση  της  παρούσης  τροποποίησης  (καταστατικού 1031/77)  εις  το  βιβλίο  

μητρώου  Σωματείων  Αθηνών,   μετά  από  απόφαση  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  

Αθηνών  (αρ.7054  ειδ.2043)  με  αρ.5543/98  στις  25/02/99.   

          

        


