
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

1 η συνένωση των αδειούχων ελευθέρων επαγγελματιών λογιστών

- φοροτεχνικών της περιφερειακής ενότητας Χανίων σε ενιαία

οργάνωση για τη διεκδίκηση, διαφύλαξη, τη μελέτη και την

προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, ηθικών και

επαγγελματικών συμφερόντων τους, στα πλαίσια της

εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου,

2.Η καλλιέργεια,  υποβοήθηση,  ανάπτυξη  και    διάδοση  του

πνεύματος της οργάνωσης, συνεργασίας και ομαδικότητας στον

κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, με την γενίκευση της

συμμετοχής όλων στα λειτουργούντα σωματεία και συλλόγους

αυτών και μέσω αυτών στις υπερκείμενες οργανώσεις.

3.Η ανάπτυξη  συνδικαλιστικής  συνείδησης,  η   καλλιέργεια

πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και η προάσπιση και

κατοχύρωση της επαγγελματικής αξιοπρέπειας τους.

4.Η ανάπτυξη  πνεύματος  αλληλεγγύης,  συνεργασίας  και

αλληλοβοήθειας  μεταξύ  των  μελών  και  της  ανόδου  του

πολιτιστικού, μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση με την επωνυμία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ με

έδρα την πόλη των Χανίων, διεπόμενο από τις διατάξεις του νόμου

και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Α.Κ. και του

γικού του νόμου και δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ

Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού ο Σύλλογος μπορεί ιδίως:

Να επιδιώκει την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης στα μέλη

του και την κατάδειξη των πλεονεκτημάτων του Συλλόγου και της

επαγγελματικής οργάνωσης.

Να απευθύνεται στις δημόσιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, την

τοπική  αυτοδιοίκηση,  τις συνεταιριστικές  οργανώσεις,  τους

ίτ-

5.Η εξύψωση του πνευματικού, επαγγελματικού και  κοινωνι
επιπέδου ως και η βελτίωση, αναβάθμιση και κατοχύρωση

επαγγέλματος του αδειούχου λογιστή - φοροτεχνικού κα

δημιουργία   κλίματος   καλής   συνεργασίας   λογιστών

φοροτεχνικών και συναλλασσομένων.

6.Η συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια για αποφασιστική

συμμετοχή στις διαδικασίες για την θέσπιση των φορολογικών

νόμων και κανόνων γενικά για την πολιτεία./

7.Η αναγνώριση των δικαιωμάτων των μελών του σε σχέση με τις

δημόσιες υπηρεσίες και αρχές και η προσπάθεια για ενημέρωση

και    εμπέδωση   τις    φορολογικής   συνείδησης   στους

φορολογουμένους   και   της   αντικειμενικής   κρίσης   της

φορολογούσας αρχής, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με

τοπικούς και μη φορείς, επιμελητήρια, σωματεία κλπ.

8.Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων  των λογιστών -

φοροτεχνικών για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και

επίλυση αυτών.

9.Την  επιδίωξη  κοινής  κατεύθυνσης όλων  των  αντίστοιχων

σωματείων, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη

αντιμετώπιση  των  οικονομικών  και  ασφαλιστικών  όρων

διαβιώσεως των Ελλήνων λογιστών - φοροτεχνικών.

10.Η οργάνωση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής για την

υλική και ηθική υποστήριξη των λογιστών - φοροτεχνικών και

των μελών της οικογένειας τους.



αγροτικούς   συλλόγους,   τις   συνδικαλιστικές   οργανώσεις

εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων

κοινωνικών ομάδων, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και   την

εφαρμογή των αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά,

οικονομικά  και  κοινωνικά  συμφέροντα  των  μελών του  και

γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Να αναλαμβάνει επιμορφωτικά προγράμματα και να ενθαρρύνει τα

μέλη  του  να  συμμετέχουν  στις  διαδικασίες  κατάρτισης

προγραμμάτων και  μελετών που επιχορηγούνται  από  την

Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό τις επιχορηγήσεις και την απολαβή

δικαιωμάτων, που αυτή παρέχει στην Πολιτεία ως μέλος της.

Να  συγκροτεί  επιτροπές  μελέτης  και ι επεξεργασίας  των

επαγγελματικών προβλημάτων των μελών του και να οργανώνει

συγκεντρώσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις για την ενημέρωση

αυτών.

Να συμμετέχει σε ομοσπονδία, επιμελητήριο και σε υλοποιήσεις

κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων.

Να  εισηγείται   κάθε  νόμιμης  μορφής  κινητοποιήσεις  και

δραστηριότητες,   για  τη   διεκδίκηση   και     επίλυση   των

απασχολούντων τον κλάδο προβλημάτων και την περιφρούρηση

των οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των

μελών.|

Να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για την ενημέρωση

της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, πάνω στα θέματα

που ενδιαφέρουν τα μέλη και την προβολή αυτών.

Να επιδιώκει την εκπροσώπηση του Συλλόγου σε Συμβούλια,

Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς, πάνω σε θέματα που άμεσα

ή έμμεσα αφορούν τα μέλη.

Να υποστηρίζει δικαστικούς αγώνες προς προστασία των μελών

του.

Να συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους

φορείς, σε  κοινούς στόχους ανάπτυξης και  προαγωγής των



συλλογικών συμφερόντων των μελών και του κοινωνικού σύνολο^ ^

γενικότερα.,' ^/,^.Υχ-^/ "

•Να πραγματοποιεί παραστάσεις, εκδρομές, να εκδίδει ψηφΐσμάτ^ί ^

καταγγελίες, διαμαρτυρίες καθώς και να εκδίδει βιβλία, περιοδικά, χ.;

ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπα μορφωτικού. ενδιαφέροντος κρι   '  -

ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της """"

συνεργασίας μεταξύ των μελών του και στην ενημέρωση επί

θεμάτων του κλάδου.

•Να οργανώνει διαλέξεις,  σεμινάρια, συνέδρια, βιβλιοθήκες,

αναγνωστήρια και εντευκτήρια για την συνεχή και συντονισμένη

ενημέρωση των μελών της για την εξύψωση της επαγγελματικής

κατάρτισης και διάκρισης των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 4
Ο Σύλλογος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της,

μπορεί να είναι μέλος σε δύο το πολύ ομοσπονδίες, μία κλαδικού και μία

τοπικού ή γενικού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ
Α) Μέλη μπορούν να εγγραφούν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που ασκούν

νόμιμα το επάγγελμα του λογιστή — φοροτεχνικού ως ελεύθερου

επαγγελματία και εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Χανίων της

περιφέρειας Κρήτης με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

ί) Να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή -

φοροτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2515/1997 και του

Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύουν ή θα ισχύουν στο μέλλον ή λοιπών

μελλοντικών νομοθετημάτων και να δραστηριοποιούνται ως

ελεύθεροι επαγγελματίες. Φυσικά πρόσωπα, που ασκούν νόμιμα

το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού ως μισθωτοί, μπορούν

να είναι μέλη του παρόντος Συλλόγου μόνο εφόσον παράλληλα

ασκούν αυτό νόμιμα και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.



ϋ) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του

νόμου περί επαγγελματικών οργανώσεων και για ποινικό αδίκημα,

το οποίο έχει σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητας ως

λογιστές — φοροτεχνικοί.

Β) Μέλη μπορούν να εγγραφούν τα φυσικά πρόσωπα, που συμμετέχουν

σε εταιρείες κάθε μορφής, με αντικείμενο την παροχή λογιστικών και

φοροτεχνικών υπηρεσιών, που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα

Χανίων, αφού πληρούν τους παραπάνω όρους Και προϋποθέσεις, ήτοι

τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο, εδάφια Αί και Αϋ.

Δεν δημιουργεί κώλυμα η παράλληλη άσκηση και άλλης δραστηριότητας

καθώς και η συμμετοχή του σε άλλες εταιρείες με διάφορο αντικείμενο με

ταυτόχρονη συμμετοχή του στα αντίστοιχα επαγγελματικά σωματεία.

Η εγγραφή του μέλους στο Σύλλογο γίνεται μετά από αίτηση του στο

Διοικητικό Συμβούλιο συνοδευόμενη από αντίγραφο Βεβαίωσης Έναρξης

Επιτηδεύματος Λογιστή - Φοροτεχνικού, από επικυρωμένο αντίγραφο

της άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού σύμφωνα με

τις διατάξεις του Ν. 2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύουν ή θα

ισχύουν στο μέλλον ή λοιπών μελλοντικών  νομοθετημάτων και από

Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι:

Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί

επαγγελματικών οργανώσεων και για ποινικό αδίκημα, το οποίο έχει

σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητας ως λογιστές —

φοροτεχνικοί.

Πληροί τις προϋποθέσεις, που τίθενται από το παρόν καταστατικό και τους

όρους του νόμου ως και της εποικοδομητικής συνεισφοράς για την

πραγματοποίηση του σκοπού του Συλλόγου.

Αποδέχεται  ρητά  και  ανεπιφύλακτα  το  περιεχόμενο  του  παρόντος

καταστατικού και ότι θα συμβάλλει θετικά στη δράση του Συλλόγου.

Σέβεται  τις  αποφάσεις,  που νόμιμα λαμβάνονται   από την Γενική

Συνέλευση των μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο.



Σε περίπτωση που το υποψήφιο μέλος συμμετέχει σε εταΐ

μορφής, απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου Βεβαίωσης

Επιτηδεύματος και καταστατικού της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υποχρεούται:  •

α) Να συζητήσει την αίτηση του υποψήφιου μέλους στην πρώτη μετά την \
Υ"-Α_*'·-

υποβολή συνεδρίαση του και εφόσον κρίνει ότι πληροί τις προϋποθέσ^ίς>ν
"•·'•„ -•'~>

εγγραφής, αποφασίζει   Τήν εγγραφή του στο μητρώο μελών του, ! ·: .

ταυτόχρονα δε καλεί το μέλος να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και

την μηνιαία συνδρομή.

Σε  περίπτωση  απόρριψης αίτησης εγγραφής από το Διοικητικό

Συμβούλιο, αυτό υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως επί αποδείξει

τη σχετική απόφαση πλήρως αιτιολογημένη στο υποψήφιο μέλος.

Εάν το διοικητικό συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή παρέλθουν τριάντα

(30) ημέρες από την σύγκληση αυτού, χωρίς αυτό να αποφασίσει, το

υποψήφιο μέλος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο κατά τόπο

Μονομελές Πρωτοδικείο, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από της

κοινοποιήσεως επί αποδείξει της απορριπτικής ατόφασής ή από τη

παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών. Το

Μονομελές Πρωτοδικείο, που δικάζει με την διαδικασία της εκούσιας

δικαιοδοσίας,  διατάσσει   την εγγραφή του  υποψηφίου  μέλους  ή

απορρίπτει την προσφυγή.

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του

διοικητικού συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης,

που διατάζει την εγγραφή.

Μετά από πρόταση πέντε (5) τουλάχιστον τακτικών μελών και με σχετική

απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου  λαμβανόμενη  με  απόλυτη

πλειοψηφία, ο Σύλλογος μπορεί να ανακηρύξει επίτιμα μέλη.

Επίτιμα μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται πρόσωπα που πρόσφεραν

ή προσφέρουν διακεκριμένες υπηρεσίες για την υλοποίηση του σκοπού

του Συλλόγου. Τα μέλη αυτά είναι καθαρά τιμητικού χαρακτήρα και δεν

έχουν  δικαίωμα  εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι,  έχουν  όμως  δικαίωμα

συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις.



ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
του Συλλόγου, τα οποία τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού

ι είναι οικονομικά τακτοποιημένα, δικαιούνται:

1. Να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου και να ασκούν

διοικητικό και οικονομικό έλεγχο σε αυτές, και να υποβάλλουν τις γνώμες,

' προτάσεις, αντιλήψεις και τις θέσεις τους για όλα τα ζητήματα του κλάδου.

^2 Να εκλέγουν τα όργανα διοίκησης και ελέγχου του Συλλόγου και να

εκλέγονται σε αυτά, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.

3.Να ζητούν την υποστήριξη του Συλλόγου για κάθε ζήτημα, που αφορά

την υλική, επαγγελματική, ηθική και κοινωνική συνδρομή τους.

4.Να αποχωρούν από τον Σύλλογο με έγγραφη δήλωση τους, που θα

απευθύνεται  προς  το  ΔΣ,  αφού  καταβάλλουν  προηγούμενα  τις

καθυστερούμενες μηνιαίες συνδρομές.

5.Να εκλέγονται σαν μέλη της Διοικήσεως, ελεγκτικής επιτροπής και

αντιπρόσωποι για τα συνέδρια εφόσον έχουν κλείσει ένα χρόνο από την

εγγραφή τους στον Σύλλογο. Περιοριστικά και για τον πρώτο χρόνο

λειτουργίας  του  Συλλόγου,  το  δικαίωμα αυτό (αντιπρόσωποι   για

συνέδρια) έχουν μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.Να λαμβάνουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εφόσον είναι ταμειακώς

τακτοποιημένα,  εκτός  αν  συντρέχουν  εξαιρετικοί    λόγοι    για  να

χορηγηθούν, κατά την κρίση του ΔΣ.

7.Να ενημερώνονται  τακτικά για την πορεία των υποθέσεων του

Συλλόγου. Τα όργανα της διοίκησης έχουν υποχρέωση να πληροφορούν

τα μέλη, και ξεχωριστά εάν τους ζητηθεί, ιδίως να επιτρέπουν τον έλεγχο

των πρακτικών και λοιπών βιβλίων του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη έχουν υποχρέωση:

1. Να εναρμονίζουν τη δράση τους με τις αποφάσεις, τις αρχές και τα

προγράμματα των γενικών συνελεύσεων και της διοικήσεως, να

συμμορφώνονται σ' αυτές και να τηρούν το καταστατικό αυτό.



2.Να ευρίσκονται σε στενή επαφή και συνεργασία με τη διοίκηση, για

αντιμετώπιση κάθε προβλήματος του κλάδου.

3.Να  συμμετέχουν  ενεργά  στις  ενέργειες,  προσπάθειες ,

δραστηριότητες του Συλλόγου και να βοηθούν θετικά και έμπρακτα σ

εκπλήρωση των σκοπών του..,

4.Να καταβάλλουν τακτικά τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στο

Σύλλογο, όπως αυτές καθορίζονται   κάθε χρόνο από το Διοικητικό

Συμβούλιο. Μέλος που καθυστερεί τις τακτικές εισφορές του, δεν μπορεί

να λαμβάνει μέρος και να ψηφίζει στις γενικές συνελεύσεις, εκτός εάν

εξοφλήσει αυτές πριν από τη γενική συνέλευση.

5.Να προσέρχονται   ανελλιπώς στις Γενικές  Συνελεύσεις και   να

εκφράζουν ελεύθερα τις γνώμες τους.

6.Να γνωστοποιούν στο ΔΣ, χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της

επαγγελματικής τους διευθύνσεως.

7.Να μην είναι μέλη σε άλλη πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση

ιδίου σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Διαγράφονται από μέλη του Συλλόγου, ύστερα από αιτιολογημένη

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τελική έγκριση της απόφασης

από τη Γενική Συνέλευση των μελών, μέλη τα οποία:

1.Παύουν να έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στο Σύλλογο.

2.Καθυστερούν τις συνδρομές για διάστημα μεγαλύτερο των δύο

ετών και δεν τακτοποιείται μέσα σε δέκα μέρες από την έγγραφη

πρόσκληση του Ταμία.

3.Παραβαίνουν το Καταστατικό, απειθαρχούν στις αποφάσεις των

ΓΣ και της Διοίκησης, ενεργούν πράξεις που αντιβαίνουν τον

σκοπό και τα συμφέροντα του Συλλόγου.

4.Καταδικάζονται   αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί

επαγγελματικών οργανώσεων και για ποινικό αδίκημα, το οποίο

έχει σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως λογιστές

— φοροτέχνες



ΑΡΘΡΟ 9

ΑΠΟΧΠΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από τον Σύλλογο

αφού όμως τακτοποιήσει τις τυχόν υπάρχουσες οικονομικές του υποχρεώσεις

προς αυτό, οι οποίες έχουν ανακύψει από την ημέρα εγγραφής του, μέχρι την

ημέρα υποβολής της αιτήσεως αποχωρήσεως. Η αίτηση υποβάλλεται στο Δ. Σ.

εγγράφους.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να διαγράψει το μέλος στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση

5.Απέχουν αδικαιολόγητα από δύο (2) συνεχείς τακτικές Γενικές

Συνελεύσεις.

6.Συνταξιοδοτούνται, εκτός αν ειδικός νόμος επιτρέπει την άσκηση

της   επαγγελματικής   του   δραστηριότητας   και   μετά   τη

συνταξιοδότηση τους.Ι

Η περί διαγραφής μέλους πράξη του διοικητικού συμβουλίου εγκρίνεται

από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου, με μυστική ψηφοφορία, και τα

αποτελέσματα αυτής επέρχονται από της εγκρίσεως από τη γενική

συνέλευση αφού παραδοθεί εγγράφως επί αποδείξει στο μέλος. Το

διοικητικό συμβούλιο, όπως και η γενική συνέλευση υποχρεούνται να

ακούσουν προηγουμένως το μέλος, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής

αποφάσεως τους, του οποίου ζητείται η διαγραφή. Το μέλος που

αποβάλλεται μπορεί, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την

επίδοση σε αυτό της σχετικής απόφασης, να προσφύγει στο Μονομελές

Πρωτοδικείο το οποίο δικάζει με την διαδικασία της εκούσιας

δικαιοδοσίας.|

Αν το μέλος επιδιώξει την ακύρωση της διαγραφής του δικαστικά, διατηρεί την

ιδιότητα του μέλους, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Το μέλος που αποχωρεί ή διαγράφεται από τα μητρώα του Συλλόγου δεν

έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου, ούτε μπορεί να

ζητήσει την επιστροφή των συνδρομών.

Η ιδιότητα του μέλους παύει επίσης με την εκούσια αποχώρηση του από το

Σύλλογο.



ΑΡΘΡΟ 10

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Το ΔΣ μπορεί να επιβάλλει στα μέλη του την ποινή της προφορικής ή της

έγγραφης επίπληξης, της προσωρινής παύσης και της προειδοποίηση

διαγραφής
στις εξής περιπτώσεις:• . ' \

Α) Όταν το μέλος συμπεριφέρεται ανάρμοστα στα γραφεία του Συλλόγου

και στις Γενικές Συνελεύσεις.

Β) Ενεργεί πράξεις που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του σαν μέλος

του Συλλόγου.

Γ) Όταν παραβαίνει τις υποχρεώσεις του σαν μέλος του Συλλόγου που

επιβάλλονται από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και από το

καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Το μέλος που διαγράφεται για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω,

μπορεί να επανεγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου, μόλις εκλείψουν οι

λόγοι της διαγραφής του. Για την επανεγγραφή του ακολουθείται η

διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό σχετικά με την εγγραφή

μέλους. Το μέλος για να αποκτήσει τα δικαιώματα του, πρέπει να

εξοφλήσει τις τυχόν οφειλόμενες εισφορές εντός πέντε (5) ημερών από

την αίτηση του για επανεγγραφή, διαφορετικά αυτή απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Συλλόγου είναι:

Α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών και η ετήσια συνδρομή. Το ύψος της

εγγραφής και  της  ετήσιας  συνδρομής ορίζεται  με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Τα εισοδήματα από την περιουσία του Συλλόγου

Ως ημερομηνία αποχώρησης ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως.



"7   '--^^^ ^α ^σοδα ατΓ τυΧόν επώνυμες δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες,

; , ί^^^ίίροαιρετικές εισφορές και  διάφορες εκδηλώσεις, εορτές, σεμινάρια

,*'" •-••·-ο/ΐ^"καθώς και κάθε άλλο έσοδο, που περιέρχεται νόμιμα στο Ταμείο του

'νΤί '!.^ Συλλόγου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου

και από το Δημόσιο.

.^ϋ-\^_'ί     Δ) Τα έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής

/ Ί·^ί   Ένωσης και λοιπών φορέων.\

,Ι/;,-.1 •   Η αλλαγή του ύψους του δικαιώματος εγγραφής, της υποχρεωτικής

, < 'ετήσιας συνδρομής, καθώς και  κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών,

ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τελούν υπό την έγκριση της

Γενικής Συνέλευσης των μελών.

•Τα νέα μέλη για τα δύο πρώτα έτη από την εγγραφή τους και εφόσον

αυτά συμπίπτουν με τις δύο πρώτες χρήσεις άσκησης του επαγγέλματος

του Λογιστή - Φοροτεχνικού, καταβάλλουν το ήμισυ της συνδρομής.

•Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου δεν υποχρεούνται στην καταβολή

συνδρομής.

ΑΡΘΡΟ 13

ΒΙΒΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Ο Σύλλογος πρέπει να τηρεί τουλάχιστον τα ακόλουθα βιβλία:

α. Βιβλίο Μητρώου μελών, όπου αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του

μέλους, τα ονόματα των γονέων του, το επάγγελμα, ο αριθμός του

δελτίου ταυτότητας,  ο αριθμός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι

χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους καθώς και η ταμειακή

ενημέρωση.

β. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων

γ. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

δ. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής

ε. Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά, όλες οι

εισπράξεις και πληρωμές.

στ. Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα

περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου

ζ) Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.



ΑΡΘΡΟ 15

ΟΡΓΑΝΑ
Τα όργανα του Συλλόγου είναι:

1.η Γενική Συνέλευση των μελών,

2.το Διοικητικό Συμβούλιο,

3.η Ελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 16

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Όλα τα ανωτέρω βιβλία πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα και να

σφραγίζονται με την σφραγίδα του Συλλόγου, θεωρούνται δε από τη

Γραμματεία του Πρωτοδικείου Χανίων, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται.

2.Ο Σύλλογος υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω στοιχεία:; ".

α) Γραμμάτια είσπραξης, και

β) Εντάλματα πληρωμής.

3.Τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής μπορούν να είναι

σε σειρές, σφραγίζονται, αριθμούνται και στη συνέχεια θεωρούνται από

τον Πρόεδρο της ελεγκτικής επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του,

πριν από τη χρησιμοποίηση τους.

4.Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των

παραπάνω βιβλίων και στοιχείων με γραπτή αίτηση τους προς το

Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1. Η διαχειριστική περίοδος του Συλλόγου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και

λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

η) Κάθε άλλο βιβλίο, που κρίνεται  απαραίτητο ή χρήσιμο από

διοικητικό συμβούλιο.



ν1>^ Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και

'  ^ αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο ή το

παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Ειδικότερα:

α) Διενεργεί   έλεγχο στις διοικητικές και   οικονομικές πράξεις του

"διοικητικού συμβουλίου..   '

β) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό της

προηγούμενης χρήσης και εγκρίνει, με τις όποιες τροποποιήσεις κρίνει

απαραίτητες,  τον  συνταχθέντα  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο

προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης.ι

γ)  Προκηρύσσει  την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του

Συλλόγου,  εντός  μηνός από την ημέρα σύγκλησης της γενικής

συνέλευσης.

δ) Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο και την

Ελεγκτική Επιτροπή,

ε) Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

στ) Αποφασίζει οριστικά για τη διαγραφή μέλους.

ζ) Ψηφίζει το πρόγραμμα της δράσης του Συλλόγου.

η) Αποφασίζει τη διάλυση του Συλλόγου.

θ)  Αποφασίζει   την συμμετοχή του  Συλλόγου στη δευτεροβάθμια

συνδικαλιστική οργάνωση και εκλέγει τους αντιπροσώπους σε αυτή.

ι) Συζητεί και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.

2. Δικαίωμα παρουσίας και λόγου έχουν επίσης τα επίτιμα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι Γενικές Συνελεύσεις (ΓΣ) διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

1. Η τακτική ΓΣ συγκαλείται μία φορά το χρόνο, μέσα στο μήνα Νοέμβριο,

ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και με έγγραφη

πρόσκληση προς τα μέλη, στην οποία αναγράφονται  και τα προς

συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε

(15) ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης. Κατά την

συνέλευση αυτή τίθενται προς έγκριση:

Α) Ο διοικητικός απολογισμός του ΔΣ.



Β) Ο οικονομικός  απολογισμός  του  λήξαντος  έτους

προϋπολογισμός του επόμενου.\^^ ^ί^ • '^
Γ) Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείρκπί^-^·

και""""

Δ) Κάθε άλλο θέμα που θα υποβληθεί από το ΔΣ ή από μέλος.

2.Η έκτακτη ΓΣ συγκαλείται όταν παρίσταται ανάγκη και αποφασίζεται από

το διοικητικό συμβούλιο ή όταν το ζητήσει το 1/5 των οικονομικά

τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου, με γραπτή αίτηση προς το^.
διοικητικό συμβούλιο στην οποία πρέπει να αναγράφονται και τα προι̂  'τ

συζήτηση θέματα, υποχρεωμένου τότε του Προέδρου του διοικητικού.^ ^
συμβουλίου να συγκαλέσει αυτή εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15)   \

ημερών από της υποβολής της αίτησης. Παρελθούσης απράκτου της ως  "

άνω προθεσμίας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του Συλλόγου

που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και ύστερα από

σχετική αίτηση των μελών αυτών, μπορεί να εξουσιοδοτήσει αυτά να

συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση και ορίζει τα της προεδρίας της.

3.Η ΓΣ του Συλλόγου συνέρχεται στην έδρα της, μπορεί όμως να συνέλθει

και σε άλλο μέρος, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Αστικού

Κώδικα, η γενική συνέλευση του Συλλόγου ευρίσκεται σε απαρτία όταν

παρευρίσκονται σε αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστο των οικονομικά

τακτοποιημένων τακτικών μελών της. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την

πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική

γενική συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος, κατά

την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστο των

οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών της. Εάν δεν υπάρξει

απαρτία και κατά τη δεύτερη αυτή σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη

διατύπωση η γενική συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης

εβδομάδος, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός των

οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών της.



ΑΡΘΡΟ 19

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.Διαπιστωθείσης απαρτίας στη Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών αυτής, την

οποία προεδρεύει προσωρινά. Πρώτο θέμα της γενικής συνέλευσης είναι

η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και   ψηφολέκτη της

συνέλευσης, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με

ανάταση του χεριού. Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση τρίτου, για την

συμμετοχή στα όργανα διοικήσεως ή στις ψηφοφορίες.

2.Οι   αποφάσεις στις γενικές συνελεύσεις λαμβάνονται   με απόλυτη

πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει

διαφορετικά το καταστατικό.

3.Η ψηφοφορία είναι μυστική, όταν αναφέρεται σε εκλογές του Διοικητικού

Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής και

την εκλογή των αντιπροσώπων για την δευτεροβάθμια επαγγελματική

οργάνωση (Ομοσπονδία). Επίσης σε  επιλογή της δευτεροβάθμιας

επαγγελματικής οργάνωσης, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση,

σε προσωπικά ζητήματα, στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό,

καθώς και σε κάθε άλλο θέμα που κρίνεται από τη συνέλευση των μελών

ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση με μυστική ψηφοφορία. Για οποιαδήποτε

άλλο θέμα η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλίση ή με ανάταση της

χειρός, ουδέποτε όμως δια βοής.

4.Για την απόφαση της γενικής συνέλευσης για την τροποποίηση του

καταστατικού, την μεταβολή του σκοπού του ή τη διάλυση του Συλλόγου,

απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των ταμειακά

τακτοποιημένων μελών ή των αντιπροσώπων και πλειοψηφία των τριών

τετάρτων της απαρτίας αυτής.

5.Η αγωγή ακυρώσεως κατά των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη

λήψη της απόφασης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας

του Συλλόγου, από το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον των ταμειακά

• /2: Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με

, \ οποιαδήποτε μορφή εξουσιοδότησης.



τακτοποιημένων μελών. Η έφεση κατά της απόφασης του Μονομ

Πρωτοδικείου, ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από

επίδοση της απόφασης."

6.Στις συνελεύσεις συντάσσονται πρακτικά, που καταχωρούνται στο βιβλίο

πρακτικών γενικών συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή

τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης.

7.Από τη ΓΣ αποκλείεται όποιος καθυστερεί τις συνδρομές του και δεν έχει

τακτοποιηθεί μέχρι και την προηγούμενη από την ημέρα της ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.Τα  μέλη  του  διοικητικού  συμβουλίου  εκλέγονται από τη γενική

συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα όπως ορίζεται

παρακάτω.

2.Οι ιδιότητες του προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραμματέα και ταμία

δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο σε πρόσωπα με

συγγενική σχέση α' ή β' βαθμού ή συζυγική. Αν η σχέση προκύψει εκ των

υστέρων, ένας εκ των δύο υποχρεούται σε παραίτηση από την ιδιότητα.

3.Το διοικητικό συμβούλιο και το προεδρείο βρίσκεται σε απαρτία, όταν

είναι παρόντα τα μισά μέλη συν ένα και οι αποφάσεις τους λαμβάνονται

με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας

δεν  λαμβάνεται  απόφαση  για  το  συγκεκριμένο  θέμα  αλλά

επαναλαμβάνεται η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με το ίδιο θέμα

προς συζήτηση εντός δύο ημερών. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την

επαναληπτική σύγκληση του ΔΣ υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4.Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο

εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου κάθε τρία

(3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία-και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος.

5.Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου εκλέγει στις αρχαιρεσίες το

δμελές ΔΣ, στο οποίο σημειωτέον σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να

συμμετάσχουν δύο μέλη προερχόμενα από το ίδιο νομικό πρόσωπο και



Χτ|τ οποίο στην συνέχεια συγκροτείται σε σώμα από τον Πρόεδρο, τον

/^Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και ένα σύμβουλο.

3*^ Θητεία των μελών του ΔΣ δεν δύναται να υπερβαίνει  τα έξι (6)

συνεχόμενα χρόνια. Σε περίπτωση όμως που δεν συμπληρώνεται ο

αριθμός των υποψηφίων για την συγκρότηση πενταμελούς ΔΣ, τότε ο

περιορισμός αυτός αίρεται.|

7.Με τα τακτικά εκλέγονται και ισάριθμα εφ' όσον υπάρχουν υποψηφιότητες

αναπληρωματικά μέλη.

8.Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής.

9.Εάν ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου μειωθεί  για

οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά

τη σειρά της εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να υπερβούν

τον αριθμό των τακτικών. Εάν πάλι ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι

δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς ο

αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των

τακτικών, συνέρχεται  η συνέλευση των μελών μέσα σε τριάντα (30)

ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή του

αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη

σύνοδο, με θέμα την εκλογή διοικητικού συμβουλίου.

10.Το  διοικητικό συμβούλιο που  εκλέχθηκε  από τις εκλογές,

συγκροτείται σε σώμα μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την

ημέρα της εκλογής του, με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου

και σε περίπτωση αδιαφορίας αυτού του επόμενου και εκλέγει με μυστική

ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και

τον Σύμβουλο.ί

11.Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες,

με πρόσκληση του Προέδρου υπογραφόμενη και από τον Γραμματέα,

που αποστέλλεται στα μέλη του ΔΣ πριν από δέκα (10) ημέρες, με τα

προς συζήτηση θέματα, και έκτακτα όταν παρίσταται προς τούτο ανάγκη

και αποφασίζεται από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν τρεις (3) τουλάχιστον

σύμβουλοι, με έγγραφη αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα

προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου τότε

είναι  υποχρεωμένος να συγκαλέσει αυτό, μέσα σε δέκα πέντε (15)

ημέρες. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να



συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να παρίστανται εφ' όσον το

επιθυμούν μέλη του Συλλόγου και εφόσον προσκληθούν μη μέλη του

Συλλόγου με δικαίωμα λόγου ή άποψης χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφονται οι λόγοι και

οι απόψεις όλων των παρισταμένων.

12.Η ως άνω πρόσκληση δύναται επίσης να κοινοποιείται και με

ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (β-πταϋ) προς τα μέλη, που

έχουν γνωστοποιήσει  εγκαίρως  στο  Σύλλογο  τη  διεύθυνση  του

ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή, η επιβεβαίωση

της αποστολής και της λήψης της θα λαμβάνει χώρα μέσω του

προγράμματος αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του

Συλλόγου.

13.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα

για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από το

καταστατικό και τις αποφάσεις των συνελεύσεων του Συλλόγου.

14.Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει   και  ενεργεί  για όλα τα

ζητήματα που ενδιαφέρουν τον Σύλλογο, εφαρμόζει το καταστατικό, τις

αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, διαχειρίζεται την περιουσία του,

εγκρίνει   τις   δαπάνες   μέσα   στα   πλαίσια   του   εγκρινόμενου

προϋπολογισμού, προσλαμβάνει  και απολύει το προσωπικό του και

καθορίζει τις  αποδοχές του,  συγκαλεί  τις γενικές συνελεύσεις και

καταρτίζει  την  ημερήσια  διάταξη- συζήτησης των  θεμάτων αυτού,

συντάσσει πρακτικά των συνεδριάσεων που καταχωρούνται στο βιβλίο

πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και υπογράφονται από όλα τα

παρόντα στη συνεδρίαση μέλη του, συντάσσει τη διοικητική-λογοδοσία με

τον Ταμία και υποβάλλει αυτές στη γενική συνέλευση για έγκριση.

15.Στη συνεδρίαση του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους, πέραν των

λοιπών θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη προς

συζήτηση, θα εγκρίνεται και το σχέδιο προϋπολογισμού της επόμενης

Ελεγκτικής Επιτροπής με δικαίωμα λόγου ή άποψης συμβο

προσκληθούν και να παρίστανται οι εκάστοτε πρόεδροι ή τα

χαρακτήρα χωρίς όμως δικαίωμα  ψήφου.  Επίσης μπορ



το οττοίο θα υποβάλλεται προς τελική έγκριση στην Τακτική

υνέλευση.]

•> Ϊ6.Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που παραιτείται ή απουσιάζει

αδικαιολόγητα, πέραν των τριών (3) κατά σειρά συνεδριάσεων, εκπίπτει

της θέσεως του και αντικαθίσταται από τον έχοντα σειρά

αναπληρωματικό σύμβουλο, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

17.Ο Σύλλογος εκπροσωπείται δικαστικά ή εξώδικα από τον Πρόεδρο

του διοικητικού συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου, απουσιάζοντος ή

ασθενούντος από τον Αντιπρόεδρο ή από άλλο σύμβουλο, ύστερα από

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Όλα τα έγγραφα υπογράφονται

υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, σφραγίζονται με την

σφραγίδα  του  και  καταχωρούνται  στο  βιβλίο  εισερχομένων  και

εξερχόμενων εγγράφων.

18.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου που εκλέγεται

στις  Βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου,

παραιτείται από αυτό. Σε περίπτωση μη παραιτήσεως του συνεδριάζει το

Διοικητικό Συμβούλιο και το απαλλάσσει από τα καθήκοντα του.

19.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που τιμωρείται με πειθαρχική

ποινή προσωρινής παύσης, προειδοποίησης διαγραφής ή διαγραφής

εκπίπτει  από το  αξίωμα  του  και  αντικαθίσταται  από  το  πρώτο

αναπληρωματικό μέλος.

20.Με απόφαση του ΔΣ συγκροτούνται από μέλη του Συλλόγου

επιτροπές βοηθητικές του έργου του ΔΣ με ποικίλες αρμοδιότητες τις

οποίες ορίζει η ΓΣ των μελών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύλλογο

ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,

καθώς και απέναντι τρίτων.

2.Συγκαλεί και προεδρεύει στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του

διοικητικού συμβουλίου και καταρτίζει με τον Γραμματέα την ημερήσια

διάταξη.|
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4.Υπογράφει κάθε έγγραφο του Συλλόγου, τα πρακτικά του διοικητικοί^

συμβουλίου, τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής και

επιμελείται για την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού

συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

5.Συντάσσει με τον Γραμματέα τη διοικητική λογοδοσία και με τον Ταμία την

ταμειακή λογοδοσία, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

6.Σε περίπτωση χηρεύσεως της θέσεως του Προέδρου, συμπληρώνεται με

φροντίδα  του  Αντιπροέδρου  η  διοίκηση,  με  τον  έχοντα σειρά

αναπληρωματικό σύμβουλο, και συνερχόμενο το Διοικητικό Συμβούλιο σε

ειδική συνεδρίαση, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον νέο Πρόεδρο, για το

υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου.

7.Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, δεν μπορεί να

είναι  συγχρόνως  και  Πρόεδρος του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της

δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Σε περίπτωση εκλογής του

στη θέση του Προέδρου της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης,

παραιτείται από τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου, και συνερχόμενο

το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, εκλέγει μεταξύ των μελών

του τον νέο Πρόεδρο, για το υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού

συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
1.Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει   τον Πρόεδρο απόντα, κωλυόμενο ή

ασθενούντα σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματα του και ευθύνεται

για την διοίκηση του Συλλόγου κατά τον χρόνο της διοίκησης του.

2.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί   να ανατεθούν

ορισμένες αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο.

3.Σε περίπτωση χηρεύσεως της θέσεως του Αντιπροέδρου, συμπληρώνεται

με  φροντίδα  του  Προέδρου  η  διοίκηση  με  τον  έχοντα  σειρά

αναπληρωματικό σύμβουλο, και συνερχόμενο το Διοικητικό Συμβούλιο σε

43. Συγκαλεί, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, τις τακ^η^ς

και έκτακτες γενικές συνελεύσεις και καταρτίζει με τον Γραμματέά;την λ_

ημερήσια διάταξη.λΟ';



ΑΡΘΡΟ 24

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
1.Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, εκδίδοντας γραμμάτια

είσπραξης και εντάλματα πληρωμής, τα οποία υπογράφονται και από τον

Πρόεδρο.

2.Καμία πληρωμή δεν μπορεί να ενεργηθεί χωρίς απόφαση του διοικητικού

συμβουλίου.

3.Ο Ταμίας φυλάσσει την χρηματική περιουσία του Συλλόγου και δεν

μπορεί να έχει στα χέρια του σε μετρητά περισσότερα από χίλια

(1.000,00) ευρώ. Ποσό πάνω από το ανωτέρω όριο υποχρεωτικά πρέπει

να κατατίθεται σε τράπεζα.  Μπορεί να αποσύρει μέρος ή ολόκληρο το

ποσό με έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και

συνεδρίαση, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον νέο Αντιπρόεδρο,

υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1.Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, καταρτίζει με

τον Πρόεδρο την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του διοικητικού

συμβουλίου, εισηγούμενος τα θέματα και επιμελείται της συντάξεως των

πρακτικών αυτού, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί την σφραγίδα, το

αρχείο, το πρωτόκολλο και τα λοιπά βιβλία του Συλλόγου, συνυπογράφει

με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά του διοικητικού

συμβουλίου.

2.Τον Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα

του μέλος το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο.

3.Σε περίπτωση χηρεύσεως της θέσεως του Γραμματέα, συμπληρώνεται η

διοίκηση  με  φροντίδα  του  Προέδρου  με  τον  έχοντα  σειρά

αναπληρωματικό σύμβουλο, και συνερχόμενο το Διοικητικό Συμβούλιο σε

ειδική συνεδρίαση, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον νέο Γραμματέα, για

το υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου.

\
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τον ίδιο  και  συνοδεύεται  από  σχετική  απόφαση  του  διοικη

συμβουλίου.

4.Κάθε τρίμηνο και έκτακτα, όταν ήθελε κληθεί γι' αυτό από το διοικ

συμβούλιο, συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχειρίσεως του.

προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε

διαχειριστική ανωμαλία και υποβάλλει υποχρεωτικά κάθε χρόνο δια του

διοικητικού συμβουλίου, μέσα σε ένα τετράμηνο από τη λήξη του

διαχειριστικού έτους, στην συνερχόμενη συνέλευση μελών του Συλλόγου,

τον ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης και τον προϋπολογισμό της

επόμενης χρήσης, μαζί με την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής.

5.Ο Ταμίας κωλυόμενος αναπληρώνεται από ένα μέλος του διοικητικού

συμβουλίου, που υποδεικνύεται από αυτόν εγγράφως και με ευθύνη του.

6.Σε περίπτωση χηρεύσεως της θέσεως του Ταμία, συμπληρώνεται η

διοίκηση  με  φροντίδα  του  Προέδρου  με  τον  έχοντα  σειρά

αναπληρωματικό σύμβουλο, και συνερχόμενο το Διοικητικό Συμβούλιο σε

ειδική συνεδρίαση, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον νέο Ταμία, για το

υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του διοικητικού

συμβουλίου, ασκείται από τριμελή (3μελή) ελεγκτική επιτροπή, που"

εκλέγεται από τη γενική συνέλευση μελών του Συλλόγου, ταυτόχρονα με

το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του

παρόντος. Με τα τακτικά εκλέγονται και ισάριθμα, εφόσον υπάρχουν

υποψηφιότητες, αναπληρωματικά μέλη.

2.Δεν μπορούν να εκλεγούν στην ελεγκτική επιτροπή συγγενείς μέχρι

δεύτερο βαθμό και σύζυγοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε

περίπτωση που η σχέση προκύψει εκ των υστέρων, το μέλος της

Ελεγκτικής Επιτροπής παραιτείται και αντικαθίσταται από το πρώτο

αναπληρωματικό. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αναπληρωματικό

μέλος προς κάλυψη της θέσης τότε υποχρεούται σε παραίτηση το μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου.



:.  Ι      3ι Η'θητεία της ελεγκτικής επιτροπής είναι διετής και λήγει μαζί με την θητεία

. ;/·*αυ διοικητικού συμβουλίου. Η ελεγκτική επιτροπή,  μόλις εκλεγεί

^^έρχεται σε σώμα από αυτόν που πλειοψήφησε και σε περίπτωση

' ^ αδιαφορίας αυτού από τον επόμενο και εκλέγει μεταξύ της τον Πρόεδρο.

4.Η ελεγκτική επιτροπή κατά την άσκηση των καθηκόντων της έχει το

δικαίωμα να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων που αφορούν την

οικονομική διαχείριση του Συλλόγου. Ελέγχει κάθε χρόνο τα έσοδα που

έχουν  πραγματοποιηθεί  και  τις  πηγές  τους,  καθώς  και    τις

πραγματοποιηθείσες δαπάνες και στη συνέχεια υποβάλλει την έκθεση της

στη γενική συνέλευση. Στην διάθεση της τίθενται από το διοικητικό

συμβούλιο, οποτεδήποτε, τα βιβλία της διαχείρισης, τα πρακτικά έγκρισης

των δαπανών και γενικά κάθε δικαιολογητικό που έχει σχέση με την

διαχείριση.

5.Η ελεγκτική επιτροπή υποβάλλει   κάθε χρόνο στην τακτική γενική

συνέλευση λεπτομερή έκθεση του ελέγχου της για το προηγούμενο

διαχειριστικό έτος. Η γενική συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα

για τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό του διοικητικού συμβουλίου,

χωρίς την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής.

6.Η ελεγκτική επιτροπή υποχρεούται να ελέγχει το ταμείο του Συλλόγου,

ανά τρίμηνο και έκτακτα όποτε υπάρχει ουσιαστικός λόγος.

7.Μέλος της ελεγκτικής επιτροπής το οποίο τιμωρείται με πειθαρχική ποινή

προσωρινής παύσης, προειδοποίησης διαγραφής ή διαγραφής εκπίπτει

από το αξίωμα του και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό

μέλος.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης και ελέγχου του

Συλλόγου, συγκαλείται κάθε τριετία που λήγει η θητεία του διοικητικού

συμβουλίου, η γενική συνέλευση των οικονομικά τακτοποιημένων μελών

του. Ειδικότερα ο χρόνος σύγκλησης της εκλογοαπολογιστικής Γενικής

Συνέλευσης είναι πάντοτε ο χρόνος ο οποίος καθορίζεται από το



καταστατικό.  Κατ1  αυτή λογοδοτεί   το διοικητικό συμβούλιο

πεπραγμένα στο διάστημα της θητείας του και διενεργείται

στη διοικητική και οικονομική λογοδοσία, εκλέγεται δε από αυτή

(3μελής) εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

1.    Κανείς υποψήφιος δεν μπορεί να λάβει μέρος στην εφορευτική

επιτροπή.

3.Η εφορευτική επιτροπή, μόλις εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση,
αναλαμβάνει τα καθήκοντα της και υποχρεούται στη προθεσμία που έ^ει,,, 6

καθορίσει η κατά τα παραπάνω συγκληθείσα γενική συνέλευφ^^ γέ# ,·

διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγ^ικη^ \

Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την δευτεροβάθμια συνδικαλιστ^κή- „

οργάνωση (Ομοσπονδία), δηλαδή υποχρεούται   αυθημερόν ή την '·- .

επόμενη από την εκλογή της να ανακοινώσει την αποφασισθείσα από την

γενική συνέλευση ημερομηνία, τόπο και διάρκεια των εκλογών, καθώς και

τις ημέρες και ώρες που θα πρέπει να υποβάλλουν σε αυτή

υποψηφιότητα οι επιθυμούντες να εκλεγούν για το Διοικητικό Συμβούλιο,

την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους για την δευτεροβάθμια

συνδικαλιστική οργάνωση (Ομοσπονδία).

4.Η εφορευτική  επιτροπή  αφού διαπιστώσει   ότι    υπάρχουν  οι

προϋποθέσεις  εκλογιμότητας,  προβαίνει     στην  ανακήρυξη  των

υποψηφίων, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από τις αρχαιρεσίες, για τα

αξιώματα για τα οποία υπέβαλαν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι και στη

συνέχεια προβαίνει στην εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Τα ψηφοδέλτια

είναι τρία ως κάτωθι:

α) Ψηφοδέλτιο για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής

Επιτροπής,

β) Ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη Αντιπροσώπων για το Δευτεροβάθμιο

Συνδικαλιστικό Όργανο (Ομοσπονδία).

γ)  Ψηφοδέλτιο για την  ανάδειξη  Αντιπροσώπων  στην Τοπική

Ομοσπονδία.



6.Η εφορευτική επιτροπή μετά την εκλογή της και πριν από την

έναρξη της ψηφοφορίας ελέγχει τη γνησιότητα του αντιγράφου μητρώου

μελών (εκλογικός κατάλογος), βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία

και το οποίο έχει την υποχρέωση να παραδώσει σε αυτή το διοικητικό

συμβούλιο.ι

7.Η ψηφοφορία γίνεται  πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής

ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η

ταυτότητα του  μέλους του Συλλόγου. Το μέλος το οποίο ψηφίζει

υποχρεούται να υπογράψει στην κατάσταση ψηφισάντων.

8.Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών, έως την ανακήρυξη

των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής ένας

αντιπρόσωπος από κάθε υποψήφιο ή και ο ίδιος ο υποψήφιος.

9.Η εκλογή των οργάνων διοικήσεως και ελέγχου τάυ Συλλόγου, καθώς

και των αντιπροσώπων για την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση

(Ομοσπονδία) γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά των

επωνύμων αυτών που έθεσαν υποψηφιότητα για  κάθε όργανο.

Εκλέγονται  εκείνοι  που  έλαβαν  τους  περισσότερους  κατά  σειρά

προτίμησης σταυρούς. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι

σταυροί προτίμησης μπορεί να είναι:Ί

α) μέχρι τρεις (3) για το διοικητικό συμβούλιο,]

β) μέχρι δύο (2) για την εξελεγκτική επιτροπή,\

γ) το πενήντα τοις εκατό (50%) των υποψηφίων συν ένα (1) για τους
αντιπροσώπους στις ομοσπονδίες.Ι

των εκλογών, αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής ο οποίος

εται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11

Ν.1264/1982 και προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής.

Στις κάθε  είδους εκλογές του Συλλόγου τταρίσταται   με ποινή



10.Η εφορευτική επιτροπή μετά το πέρας της ψηφοφορίας υποχρεοι^αΐ^

να συντάξει πρακτικό που να φαίνεται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών* *Υ  ^

και τις ψήφους που έλαβε ο κάθε υποψήφιος.

11.Τα πρακτικά της εκλογής μαζί με αντίγραφο του μητρώου που

χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές και την κατάσταση των ψηφισάντων,

φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Συλλόγου και αντίγραφα

τους φυλάσσονται στα γραφεία αυτού.

12.Τα  μέλη του  Συλλόγου, εφ' όσον έχουν ττς προϋποθέσεις

εκλογιμότητας, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τού<

μόνο για ένα από τα όργανα διοίκησης που αναφέρονται στο άρθρο 15,

ενώ μπορούν παράλληλα, εφ' όσον  το  επιθυμούν,  να θέσουν

υποψηφιότητα και για αντιπρόσωποι στην ομοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 27
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα με την επωνυμία του Συλλόγου στην

περιφέρεια της και στην μέση το έτος ίδρυσης.

ΑΡΘΡΟ 28
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Το καταστατικό αυτό μπορεί  να τροποποιηθεί  από την γενική

συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία συγκαλείται για το σκοπό

αυτό. με παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των τακτικών και οικονομικά

τακτοποιημένων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η δε απόφαση

λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων

και με μυστική ψηφοφορία.

2.Ο Σύλλογος δεν διαλύεται παρά μόνο εάν παραμείνουν τα μέλη

λιγότερα από αυτά που ορίζει ο νόμος ή εάν συντρέχουν οι οριζόμενοι

λόγοι από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των Νόμων περί

επαγγελματικών οργανώσεων.



3.Για κάθε άλλη περίπτωση διάλυσης, πλην των προβλεπομένων από

τον νόμο, απαιτείται η σύγκληση γενικής συνέλευσης των μελών, που

•/^ίχουν δικαίωμα ψήφου, η δε απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία

των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και με μυστική ψηφοφορία.

4.Σε  κάθε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, αυτή τίθεται   σε

εκκαθάριση, η δε απομένουσα περιουσία του διατίθεται με απόφαση της

γενικής συνέλευσης σε ιδρύματα τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς

σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 29

ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.Ο Σύλλογος γιορτάζει  κάθε χρόνο στις 16 Ιανουαρίου, οπότε

εορτάζει ο  Δαμασκηνός Νεομάρτυς, ο Χιλανδαρινός, προστάτης των

λογιστών.

2.Η Διοικούσα Επιτροπή που εκλέχθηκε σήμερα από τους ιδρυτές

του Συλλόγου εξουσιοδοτήθηκε από αυτούς όπως προβεί σε όλες τις

απαραίτητες  ενέργειες  για  την  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών

νομιμοποίησης του Συλλόγου.

3.Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου,

Ελεγκτικής  Επιτροπής  και  Αντιπροσώπων  στην  Ομοσπονδία,  θα

διεξαχθούν, κατά το χρόνο που ορίζει ο νόμος, μετά την εγγραφή του

Συλλόγου στα βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου

Χανίων. Οι αμέσως επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν κατά το χρόνο που

προβλέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού και των σχετικών

εγκυκλίων της Ομοσπονδίας.

4.Κάθε  τι   που δεν προβλέπεται   από το  καταστατικό αυτό,

καθορίζεται από το ΔΣ και τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το πνεύμα

του   καταστατικού,   τις  διατάξεις  του  νόμου , 1712/1987  και

συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Α.Κ. και του εισαγωγικού του

νόμου.

ΑΡΘΡΟ 30



οίο   ,μόσιο ^;: .·'. ο .... .οτείων που τηρείται στο

Πρωτοδικείο Χανίων.

•   ο διατακτικό της οποίας δ^ατάσσεται ^

εγγρι    της ί,Τ.ρι     " ^ρίΐοι-Μθίηοπς του σωματείου

Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα,

συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά άρθρο και στο σύνολο του από τα

ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου (ως- συνημμένη κατάσταση η οποία αποτελεί

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος), και θα ισχύσει από την εγγραφή στα

βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Χανίων.

Χανιά, 04-11-2015

ΤΑ ΜΕΛΗ



αι έδρα στα Χανιά ,  που τροποποιήθηκε με την με αριθμό

Ι
2967/2015 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Χανίων, καταχωρήθηκε

στο  βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Χανίων με αριθμό
ι

καταχώρησης 63/2011  και χρονολογία 1^1-12-2015, Βιβλίο

Θ' Σωματείων  .

Χανιά 14/12/2015

Η Γραμματέας

ΗΕλπίδα Κβκοτσάκη

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Χανιά αυθημερόν

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ^ΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

παλαιά επωνυμίαο καταστατικό  του Σωματείου με την

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ


