
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

 

 
Άρθρο 1ο 

Σύσταση, Έδρα  

1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών με την επωνυμία «Ένωση Εργαζόμενων 

Καταναλωτών Ελλάδος» και διακριτικό τίτλο « Ε.Ε.Κ.Ε» σύμφωνα με τον νόμο 

2251/1994 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από τον νόμο 

3587/2007. 

 

2. Έδρα της Ένωσης Καταναλωτών ορίζεται η πόλη των Αθηνών. 

 

3. Η Ένωση Καταναλωτών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές μελών της, να διατηρεί 

γραφεία και να ιδρύει παραρτήματα. 

 
4. Η παρούσα Ένωση Καταναλωτών θα αναφέρεται στο εξής ως Ένωση. 

 
Άρθρο 2ο 

Σκοπός  

Σκοποί της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών είναι : 

1. Η βελτίωση του πραγματικού βιοτικού επιπέδου, της ποιότητας ζωής, του 

επιπέδου καταναλωτικής συνείδησης καθώς και της οικονομικά ορθολογικής 

καταναλωτικής συμπεριφοράς και της κοινωνικής υπευθυνότητας των 

καταναλωτών. 

 

2. Η προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού 

έναντι των προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών ασχέτως του ιδιωτικού, 

δημόσιου ή κοινωνικού χαρακτήρα αυτών. 

 

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών 

στην κοινωνικά ορθή και οικονομικά ορθολογική καταναλωτική συμπεριφορά. 

 

4. Η ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης και συμπεριφοράς και η βελτίωση 

της στάσης των καταναλωτών έναντι του προσωπικού των προμηθευτών. 

 

5. Η ευαισθητοποίηση των διοικήσεων των προμηθευτών και η παρακίνηση στην 

ορθή και προσήκουσα εξυπηρέτηση του καταναλωτή. 

 

6. Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών από το προσωπικό των 

προμηθευτών και η αναβάθμιση της συμπεριφοράς του έναντι των καταναλωτών. 

 

7. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση πληροφοριών για θέματα που αφορούν 

τα συμφέροντα των καταναλωτών από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται κάθε φορά, και νομικά πρόσωπα που 

επιδιώκουν κοινωφελή σκοπό. 
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8. Η παρακίνηση και υποβοήθηση της ενεργούς συμμετοχής των καταναλωτών για 

την τήρηση και τον έλεγχο της τήρησης της κείμενης καταναλωτικής και 

εργατικής νομοθεσίας από τους προμηθευτές καθώς και για την ανάληψη και 

διενέργεια δράσεων και παρεμβάσεων σχετικής κοινωνικής ενημέρωσης, 

πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.  

 

9. Η βελτίωση της σχέσης προμηθευτών – καταναλωτών και η συμβολή στην 

ελαχιστοποίηση των διαφορών τους. 

 

 

10. Η παροχή ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών αρχών κάθε μορφής έννομης 

προστασίας για τα δικαιώματα των μελών της ως καταναλωτών. Ιδίως 

νομιμοποιείται να ασκεί συλλογική αγωγή, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αίτηση 

ακύρωσης ή προσφυγή κατά διοικητικών πράξεων και να παρίσταται ως 

πολιτικώς ενάγουσα. Δικαιούται να παρεμβαίνει προσθέτως σε εκκρεμείς δίκες 

μελών της για την υποστήριξη των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτών. 

 

11. Η  εκπροσώπηση των καταναλωτών στα όργανα, στα οποία προβλέπεται η 

εκπροσώπησή τους, η δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευσή τους, η άσκηση 

συλλογικών αγωγών. 

 

12. Η καταπολέμηση της ακρίβειας, της κερδοσκοπίας και της αισχροκέρδειας καθώς 

και των καταχρηστικών πρακτικών, των παραπλανητικών μεθόδων προώθησης 

των πωλήσεων και της ιδιοτελούς επιλεκτικής εκπλήρωσης των συμβάσεων που 

εφαρμόζουν ορισμένοι προμηθευτές.  

 

13. Η ενημέρωση και παροχή πληροφοριών και συμβουλών στους καταναλωτές για 

τα αγαθά που καταναλώνουν και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν όσον αφορά 

την ποιότητά τους, την υγιεινή, την ασφάλειά τους καθώς και για τον τρόπο και το 

κόστος παραγωγής τους και τον θεσμικό χαρακτήρα των φορέων παραγωγής 

τους.  

 

14. Η παρακίνηση των καταναλωτών να επιλέγουν αγαθά και υπηρεσίες με κριτήρια 

οικονομικού ορθολογισμού και κοινωνικής υπευθυνότητας και να διενεργούν την 

προμήθειά τους συλλογικά είτε απευθείας από τον παραγωγό ή μέσω συλλογικών 

και κοινωνικών φορέων. 

 

15. Η ανάδειξη του κοινωνικού οφέλους που προκύπτει και της ενίσχυσης της 

κοινωνικής συνοχής που επιτυγχάνεται από την προτίμηση επιλογής βιολογικών 

και φιλικών προς το περιβάλλον αγαθών και υπηρεσιών, τοπικών αγαθών και 

υπηρεσιών, αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται εγχωρίως και διατίθενται με 

την ελάχιστη δυνατή εμπορική μεσολάβηση, αγαθών και υπηρεσιών που 

παράγονται και διατίθενται από συλλογικούς και κοινωνικούς φορείς της 

ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και από πολύ μικρές και μικρές ιδιωτικές 

επιχειρήσεις.   

 

16. Η παρακολούθηση της εταιρικής συμπεριφοράς των προμηθευτών και η 

αξιολόγηση της κοινωνικής υπευθυνότητας που επιδεικνύουν έναντι των 

καταναλωτών, του προσωπικού που απασχολούν, των τοπικών κοινωνιών εντός 
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των οποίων δραστηριοποιούνται και του κατά περίπτωση περιβάλλοντος 

αναφοράς. 

 

17. Η παρακίνηση των προμηθευτών σε συμπεριφορά κοινωνικής υπευθυνότητας και 

εταιρικής ευθύνης. 

 

18. Η τεχνική και νομική υποστήριξη των καταναλωτών στις τυχόν διαφορές τους με 

τους προμηθευτές  

 

19. Η άμεση και έμμεση, προώθηση, ανάπτυξη και επέκταση του τομέα της 

κοινωνικής οικονομίας και κατανάλωσης υπό την ευρεία έννοια αυτών στην 

ημεδαπή και την αλλοδαπή. 

 

20. Η προώθηση της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 

αυτοοργάνωσης του καταναλωτικού κινήματος στην ημεδαπή και η συμμετοχή 

των οργανώσεων καταναλωτών της ημεδαπής στις διεθνείς και πολυμερείς 

οργανώσεις των ενώσεων καταναλωτών.   

 

21. Η συνεργασία, η ανάληψη κοινών δράσεων και παρεμβάσεων με άλλες Ενώσεις 

Καταναλωτών, τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, κλαδικές ή άλλες, πολυμερείς και 

διεθνείς καθώς και τις άλλες συλλογικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

και πρωτίστως τα εργατικά συνδικάτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

 

22. Η υποστήριξη και προώθηση των αρχών της συλλογικότητας, της συμμετοχής, 

της κοινωνικής υπευθυνότητας, της συλλογικής οικονομικής αυτοοργάνωσης των 

καταναλωτών καθώς και της δημοκρατίας σ’ όλες τις διαχειριστικές διαδικασίες. 

 

Άρθρο 3ο  

Πεδία δραστηριοτήτων 

1. Η Ένωση ασκεί τις δραστηριότητές της σ’ όλα τα πεδία που επηρεάζουν το 

πραγματικό βιοτικό επίπεδο των μελών της, την ποιότητα της ζωής τους, το 

επίπεδο καταναλωτικής συνείδησης καθώς και την καταναλωτική τους 

συμπεριφορά. 

 

2. Ειδικότερα η Ένωση Καταναλωτών επικεντρώνει τις δραστηριότητές στα 

ακόλουθα πεδία που αφορούν: 

1) το κόστος διαβίωσης, 

2) την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια των αγαθών και των υπηρεσιών και τις 

επιπτώσεις τους στον καταναλωτή και το περιβάλλον, 

3) τον τρόπο και το κόστος παραγωγής των αγαθών και παροχής των 

υπηρεσιών από τους προμηθευτές και το σχετικό συναλλακτικό πλέγμα της 

προσφοράς και της ζήτησής τους,  

4) την εμπορική συμπεριφορά και κοινωνική ευθύνη των προμηθευτών έναντι 

των καταναλωτών, του προσωπικού που απασχολούν, την τοπική κοινωνία 

και το περιβάλλον, 

5) την συμπεριφορά των καταναλωτών έναντι των προμηθευτών και τη στάση 

του προσωπικού των προμηθευτών στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών, 

6) την ποιότητα ζωής των καταναλωτών. 
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3. Στο πεδίο που αφορά το κόστος διαβίωσης, η Ένωση επικεντρώνει τις 

δραστηριότητές στα ακόλουθα πεδία: 

1) τρέχουσα κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης και 

μαζικής χρήσης, 

2) κατανάλωση διαρκών προϊόντων, 

3) στέγαση, ιδιόκτητη και ενοικιαζόμενη, 

4) αποταμίευση και δανεισμός, φυσικών προσώπων, νοικοκυριών και φορέων 

κοινωνικής οικονομίας, 

5) επενδύσεις και συμμετοχές κεφαλαίου φυσικών προσώπων, νοικοκυριών, 

φορέων κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής οικονομίας. 

 

4. Στο πεδίο που αφορά την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, την 

υγιεινή και την ασφάλειά του, η Ένωση επικεντρώνει τις δραστηριότητές στα 

ακόλουθα πεδία: 

1) ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, 

2) υγιεινή των προϊόντων, των συσκευασιών τους, των συνθηκών μεταφοράς, 

αποθήκευσης / διατήρησης και διάθεσής τους στον καταναλωτή, 

3) ασφάλεια κατά την κατανάλωση και χρήση ιδιαίτερα από ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι ανήλικοι, οι υπερήλικοι, οι αγράμματοι,  τα 

άτομα με αναπηρία και τα άτομα με ανεπαρκή κατανόηση της ελληνικής 

γλώσσας, 

4) επίπτωση από την κατανάλωση και χρήση τους στην υγεία του καταναλωτή,  

5) επίπτωση από την κατανάλωση και χρήση τους στο περιβάλλον, 

6) ενημέρωση και η πληροφόρηση των καταναλωτών και ιδιαιτέρως για τα 

βιολογικά και τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. 

 

5. Στο πεδίο που αφορά τον τρόπο και το κόστος παραγωγής των αγαθών και 

παροχής των υπηρεσιών και το σχετικό συναλλακτικό πλέγμα προσφοράς και 

ζήτησης , η Ένωση επικεντρώνει τις δραστηριότητές στα ακόλουθα πεδία: 

1) σχέση των τιμών πώλησης / διάθεσης με το κόστος παραγωγής, 

συμπεριλαμβανομένης και της νόμιμης αμοιβής εργασίας, 

2) σχέση της ποιότητας ως προς την τιμή πώλησης / διάθεσης, 

3) σχέση του θεσμικού χαρακτήρα του προμηθευτή με την ποιότητα και τις 

τιμές πώλησης των αγαθών και διάθεσης των υπηρεσιών, 

4) σχέση χρησιμοποιούμενης προμηθευτικής αλυσίδας με την ποιότητα και τις 

τιμές πώλησης των αγαθών και διάθεσης των υπηρεσιών,  

5) βαθμός αξιοποίησης από τον προμηθευτή των διαθέσιμων εγχώριων και 

τοπικών παραγωγικών πόρων ως εναλλακτικών ή συμπληρωματικών τρόπων 

παραγωγής και διάθεσης, 

6) ένταξη του προμηθευτή σε συλλογικές οργανώσεις και δίκτυα, 

7) βαθμός συνεργασίας του προμηθευτή με φορείς κοινωνικής οικονομίας και 

κατανάλωσης. 

 

6. Στο πεδίο που αφορά την εταιρική διακυβέρνηση και κοινωνική ευθύνη των 

προμηθευτών, η Ένωση επικεντρώνει τις δραστηριότητές στα ακόλουθα πεδία: 

1) παραγωγή αγαθών και παροχής των υπηρεσιών από νόμιμα απασχολούμενο 

προσωπικό, 

2) απασχόληση από τον προμηθευτή ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, 

3) όροι και συνθήκες απασχόλησης και εργασίας στις προμηθεύτριες εταιρίες, 
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4) κοινωνική συμπεριφορά και στάση των μεσαζόντων και προμηθευτών των 

προμηθευτών,  

5) συνθήκες διάθεσης των αγαθών και των υπηρεσιών προς τον καταναλωτή, 

6) ορθή και πρέπουσα εξυπηρέτηση των καταναλωτών, 

7) έμπρακτο σεβασμό του περιβάλλοντος, 

8) υποστήριξη της συνοχής της τοπικής κοινωνίας στην οποία 

δραστηριοποιείται ο προμηθευτής. 

 

7. Στο πεδίο που αφορά την στάση των καταναλωτών και την εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών από το προσωπικό των προμηθευτών, η Ένωση επικεντρώνει τις 

δραστηριότητές στα ακόλουθα πεδία: 

1) εκπαίδευση και επιμόρφωση των καταναλωτών, επιτοπίως και από 

απόσταση, 

2) εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού των προμηθευτών, επιτοπίως 

και από απόσταση, 

3) παραγωγή πολυμεσικού και διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού,  

4) εκπαίδευση εκπαιδευτών, 

5) ευαισθητοποίηση της διοίκησης των προμηθευτών. 

 

8. Στο πεδίο που αφορά την ποιότητα της ζωής των καταναλωτών, η Ένωση 

επικεντρώνει τις δραστηριότητές στα ακόλουθα πεδία: 

1) βοήθεια από τους προμηθευτές και την αλληλοβοήθεια των καταναλωτών 

για την ελάφρυνση των συνεπειών της ανεργίας, της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και την υποβοήθηση της κοινωνικής 

επανένταξης, 

2) επέκταση και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 

 

Άρθρο 4ο  

Δραστηριότητες  

1. Οι δραστηριότητες της Ένωσης για την πραγματοποίηση των σκοπών της είναι 

πολυμορφικές. Δεν υπάρχει περιορισμός στην, κατά περίπτωση, μορφοποίηση 

των δραστηριοτήτων εφ’ όσον μέσω αυτής υλοποιείται σκοπός της. 

 

2. Ανάμεσα στις δραστηριότητες της Ένωσης, συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και 

οι ακόλουθες:  

1) η αναγνώριση των αναγκών της κοινωνίας και ιδιαιτέρως των καταναλωτών 

με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και η ανίχνευση της γνώμης τους στα 

πεδία των δραστηριοτήτων της Ένωσης. 

 

2) η παροχή προς τους καταναλωτές υπηρεσιών, εργαλείων και μέσων 

υποβοήθησης του εξορθολογισμού της καταναλωτικής συμπεριφοράς τους 

και ειδικότερα της αγοράς αγαθών και της λήψης υπηρεσιών στη φθηνότερη 

δυνατή τιμή, 

 

3) η παροχή βοήθειας προς τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών και η 

αλληλοβοήθεια ανάμεσα στους καταναλωτές, 

 

4) η παροχή χορηγιών και οικονομικών ενισχύσεων για την διεξαγωγή 

ερευνητικών εργασιών και την εκπόνηση μελετών στα πεδία 

δραστηριοτήτων της Ένωσης. 
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5) η οργάνωση ομιλιών και διαλέξεων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, εκδηλώσεων καθώς και η έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση 

εντύπων για την ενημέρωση, πληροφόρηση, προβολή και προάσπιση των 

συμφερόντων των καταναλωτών, 

 

6) η συμβολή στη λειτουργική βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση της σχέσης 

πωλητή – αγοραστή, δανειστή – οφειλέτη, ιδιοκτήτη – ενοικιαστή, παροχέα 

– χρήστη υπηρεσιών κλπ. 

 

7) η παροχή τεχνικής και νομικής υποστήριξης των καταναλωτών στις τυχόν 

διαφορές τους με τους προμηθευτές 

 

8) η άσκηση μεμονωμένα από την Ένωση ή από κοινού με άλλες ενώσεις 

καταναλωτών  συλλογικών αγωγών με αίτημα μεταξύ άλλων: 

α) την παράλειψη παράνομης συμπεριφοράς του προμηθευτή, ακόμη και 

πριν αυτή εκδηλωθεί, ιδίως όταν συνίσταται σε παράβαση ανάμεσα σε άλλες 

των διατάξεων: αα) των άρθρων 2, 3, 4, 4α, 5, 6, 7, 7α, 8, 9, 9α έως 9θ του  

νόμου 3587/2007, 

β) της ΚΥΑ υπ` αριθμ. Φ1-983/1991, "Καταναλωτική Πίστη-Εναρμόνιση με 

οδηγία 87/102/ΕΟΚ της 22ας Δεκ. 1986 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 

οδηγία 90/88/ΕΟΚ της 22ας Φεβρ. 1990" (ΦΕΚ 172 Β), όπως ισχύει, 

γ) του π.δ. 339/1996, "Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς 

την Οδηγία 90/314 (EEL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις 

οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις" (ΦΕΚ 225 Α`), όπως ισχύει, 

δ) της ΥΑ υπ` αριθμ. ΔΥΓ 3 (α)/83657, "Εναρμόνιση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και 

της κυκλοφορίας φαρμάκων, που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση σε 

συμμόρφωση με την υπ` αριθμ. 2001/1983/ΕΚ Οδηγία "περί κοινοτικού 

κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση", όπως 

τροποποιήθηκε από τις υπ` αριθμ. 2004-27-ΕΚ, 2004-24-ΕΚ Οδηγίες για τα 

παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης και το άρθρο 31 της υπ` αριθμ. 

2002/1998/ΕΚ Οδηγίας για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας 

για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη 

διανομή ανθρώπινου αίματος και συστατικών αίματος, (ΦΕΚ 59 Β`), 

ε) του π.δ. 182/1999, "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 

94/47/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 1994 "Περί της προστασίας των αγοραστών 

ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση 

δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης", 

που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Αριθμ. L.280 της 29.10.1994", (ΦΕΚ 171 Α`), όπως ισχύει, 

στ) του π.δ. 131/2003, "Προσαρμογή στην Οδηγία 200/31 του Ευρωπαϊκού  

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των  

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)" 

(ΦΕΚ 116 Α), όπως ισχύει, 

ζ) του ν. 2328/1995, "Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της  

τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και 

άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 159 Α`), και 
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η) του π.δ. 100/2000 "Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής 

νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1997 (ΕΕ αριθ. L202 της Οδηγίας 

89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 298 της 17.10.89 σ. 23) σχετικά με 

την παροχή υπηρεσιών. 

 

9) η παρακίνηση της αποφυγής κατανάλωσης αγαθών και χρήσης υπηρεσιών 

που παράγονται από και παρέχονται μέσω ανασφάλιστης και παράνομης 

εργασίας ή / και σε συνθήκες που δεν εκπληρώνουν τους απαιτούμενους 

όρους υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και των παραγόμενων αγαθών 

και υπηρεσιών καθώς και περιβαλλοντικής προστασίας. 

 

10) Η παρακίνηση της διενέργειας της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών 

συλλογικά είτε απευθείας από τον παραγωγό ή μέσω συλλογικών και 

κοινωνικών φορέων, 

 

11) η ανάδειξη του κοινωνικού οφέλους που προκύπτει από την άμεση σύνδεση 

της κατανάλωσης με την παραγωγή καθώς και της κατανάλωσης εγχώριων 

και τοπικώς παραγόμενων προϊόντων, 

 

12) η ανάδειξη του κοινωνικού οφέλους που προκύπτει από την προτίμηση 

κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών συλλογικών παραγωγικών και 

εμπορικών οργανώσεων, φορέων κοινωνικής οικονομίας καθώς και των 

πολύ μικρών και μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων της ημεδαπής και της 

αλλοδαπής, 

 

13) η ανάδειξη του κοινωνικού και ατομικού οφέλους που προκύπτει από την 

κατανάλωση βιολογικών και φιλικών προς τον καταναλωτή και το 

περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών,   

 

14) η ανάδειξη του κοινωνικού οφέλους που προκύπτει από τη συλλογική 

διαχείριση της αποταμίευσης, των επενδύσεων και των συμμετοχών 

κεφαλαίου των μισθωτών, νοικοκυριών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, 

ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων και φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης και οικονομίας, 

 

15) η παρακολούθηση των πολιτικών της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Διεθνών Οργανισμών και άλλων κρατών στα θέματα που αφορούν τους 

καταναλωτές καθώς και των δραστηριοτήτων των καθ’ ύλην αρμόδιων 

δημόσιων φορέων και οργανισμών καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

16) η  υποβολή αιτήσεων και λήψη κρατικών επιχορηγήσεων ή επιχορηγήσεων 

από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου 

βαθμού ή επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς 

και διεθνείς και πολυμερείς ενώσεις καταναλωτών. 

 

17) η παροχή αναπτυξιακής βοήθειας και τεχνικής συνεργασίας σε 

καταναλωτικά θέματα και ζητήματα προς τις αναπτυσσόμενες χώρες εκ 

μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Διεθνών 

και Πολυμερών Οργανισμών. 
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18) η παρακολούθηση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων, η συνεργασία 

και η αμοιβαία μεταφορά εμπειρίας από τις δραστηριότητες των ενώσεων 

καταναλωτών και των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεών τους 

από το / στο εσωτερικό / εξωτερικό. 

 

  Άρθρο 5ο  

Άσκηση δραστηριοτήτων 

1. Η Ένωση ασκεί τις δραστηριότητές της και παρέχει τις υπηρεσίες της προς τους 

καταναλωτές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή σε τοπική ή/και περιφερειακή 

ή/και εθνική ή/και ευρωπαϊκή ή/και διεθνική  κλίμακα. 

 

2. Η Ένωση ασκεί τις δραστηριότητές της και παρέχει τις υπηρεσίες της προς όλους 

τους καταναλωτές χωρίς διακρίσεις με όρους κοινωνικής ευθύνης και 

αλληλεγγύης, περιβαλλοντικής ευαισθησίας. 

 

 

3. Η εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση του προσωπικού των προμηθευτών είναι 

ενδοεπιχειρησιακή ή διεπιχειρησιακή ανάλογα με το επιχειρησιακό μέγεθός τους. 

 

4. Η Ένωση ασκεί τις δραστηριότητές της και παρέχει τις υπηρεσίες της προς τους 

καταναλωτές με τη χρήση: 

α) προηγμένων τεχνολογικών μέσων συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και 

διάδοσης των πληροφοριών,  

β) προηγμένων μέσων και τρόπων πολυμεσικής επικοινωνίας, 

γ) σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης και συντονισμού φορέων και 

δραστηριοτήτων αποκεντρωμένου και αλληλεπιδραστικά συντονισμένου τύπου, 

δ) εξωτερικών, κυρίως, πόρων σε πλαίσιο συνεχών ή/και ασυνεχών 

συνεργασιών.  

 

5. Η Ένωση ασκεί τις δραστηριότητές της με όρους: 

α) συμβατότητας, 

β) συμπληρωματικότητας, 

γ) συνέργιας και  

δ) συνεργασίας  

με τις δραστηριότητες των φορέων που συγκροτούν το κατά περίπτωση 

θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο της, σε συνεργασία με τις Δημόσιες Αρχές, 

της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τους Διεθνείς Οργανισμούς, σε 

συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους συνδικαλιστικούς 

φορείς των παραγωγικών τάξεων και τους φορείς κοινωνικής οικονομίας,  

 

6. Η Ένωση δύναται να συγκροτεί δίκτυα με άλλους φορείς για τη λήψη ή παροχή 

υπηρεσιών ή/και την υλοποίηση κοινών ή συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. 

 

Άρθρο 6ο 

Μέλη  

1. Μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι οι καταναλωτές που ως φυσικά πρόσωπα: 

1) είναι μέλη πρωτοβάθμιων οργανώσεων, που είναι μέλη δευτεροβάθμιων 

οργανώσεων, oι οποίες με την σειρά τους είναι μέλη της  Γενικής 

Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) ή 
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2) είναι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως σύμβασης ή σχέσης εργασίας ή  

3) είναι άνεργοι, συνταξιούχοι ή ανήκουν σε άλλες ομάδες μη ενεργών 

οικονομικά πολιτών ή 

4) έχουν χαμηλά και μεσαία εισοδήματα από εργασία ή απασχόληση, παρούσα ή 

παρελθούσα. 

 

2. Τα μέλη της Ένωσης πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. 

 

3. Κάθε εγγραφή μέλους αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης 

μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου με την οποία δηλώνεται, επίσης, η πλήρης 

συμφωνία του με τις αρχές και τους στόχους της Ένωσης καθώς και η αποδοχή 

του Καταστατικού της. 

 

4. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της 

εγγραφής στα Μητρώα της Ένωσης οπότε και το μέλος εφοδιάζεται με ταυτότητα 

μέλους που ισχύει για το χρονικό διάστημα που είναι ταμειακώς τακτοποιημένο. 

 

 

Άρθρο 7ο 

Απώλεια ιδιότητας μέλους 

1. Τα μέλη της Ένωσης διαγράφονται για τους ακόλουθους λόγους :  

 

1) Αν παραβαίνουν το παρόν καταστατικό και δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις 

της Ένωσης. 

2) Αν καθυστερούν την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.  

3) Αν χωρίς να υπάρχει περίπτωση ανωτέρας βίας δεν πήραν μέρος στις δύο 

τελευταίες κατά σειρά εκλογές. 

4) Αν έχουν τιμωρηθεί επανειλημμένα με πειθαρχικές ποινές. 

5) Αν καταδικαστούν αμετάκλητα για απιστία ή άλλη διαχειριστική ανωμαλία σε 

βάρος συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων ή φορέα κοινωνικής 

οικονομίας και κατανάλωσης ή της Ένωσης. 

6) Αν αποδεδειγμένα εκδηλώσουν αντεργατική, αντισυνδικαλιστική, 

αντικοινωνική ή αντιδημοκρατική στάση ή δράση και προβούν σε πράξεις 

που αντιβαίνουν στο κοινό αίσθημα δικαίου και ανθρωπισμού 

 

2. Για τη διαγραφή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο αφού γνωστοποιήσει 

γραπτά στο μέλος τουλάχιστον 10 μέρες πριν από τη σχετική συζήτηση τους 

λόγους της διαγραφής με  πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων. Το μέλος του 

οποίου προτείνεται η διαγραφή δικαιούται να παρασταθεί στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και να αναπτύξει τις απόψεις του. Στις περιπτώσεις (1) και (6) της  

παραγράφου 1 η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαγραφή τελεί υπό 

την έγκριση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης. 

 

3. Η απόφαση για τη διαγραφή πρέπει να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στο 

μέλος, το οποίο μπορεί μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση να προσφύγει 

στη Γενική Συνέλευση. 

 

4. Η απόφαση για τη διαγραφή ισχύει αν περάσει άπρακτη η προθεσμία προσφυγής 

ή αν η Γενική Συνέλευση απορρίψει την προσφυγή. 
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5. Τα μέλη της Ένωσης μπορούν να αποχωρήσουν με έγγραφη δήλωσή τους προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή 

υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις για ολόκληρη την 

χρονιά μέσα στην οποία υπέβαλαν την αίτηση αποχώρησης. Η αποχώρηση 

θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής 

αίτησης. 

 

6. Τα μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται από τα μητρώα της Ένωσης δεν έχουν 

κανένα δικαίωμα στην περιουσία του, ούτε έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την 

επιστροφή των συνδρομών τους. 

 

Άρθρο 8ο 

Επανεγγραφή μελών 

1. Μέλη που διαγράφηκαν σύμφωνα με την περίπτωση (5) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 7 επανεγγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 

στάθμιση των περιστάσεων και αφού εκπληρωθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις 

τους. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από 

τη διαγραφή. 

 

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορούν να επανεγγραφούν με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης μετά από στάθμιση όλων των περιστάσεων και ύστερα από πρόταση 

του Διοικητικού Συμβουλίου αφού παρέλθει όμως ένας χρόνος από τη διαγραφή.  

 

3. Σε οποιαδήποτε περίπτωση επανεγγραφής ο χρόνος της διαγραφής δεν θεωρείται 

σαν χρόνος που έχει διανυθεί με την ιδιότητα του μέλους του σωματείου. 

 

4. Η απόφαση για την επανεγγραφή  πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

 

Άρθρο 9ο 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών 

1. Τα μέλη της Ένωσης έχουν μεταξύ τους ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Ειδικότερα τα μέλη  της Ένωσης δικαιούνται: 

1) Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση ότι έχουν 

εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς ην Ένωση, 

2) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο, 

3) Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη της Ένωσης, 

4) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών της Ένωσης. 

 

2. Όλα τα μέλη της Ένωσης οφείλουν : 

1) Να συντελούν εμπράκτως στην εκπλήρωση των σκοπών και τη διάδοση των 

αρχών της Ένωσης, 

2) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες, δράσεις και ενέργειες  της Ένωσης, 

3) Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ένωσης, 

4) Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στην Ένωση ή επανεγγραφής 

τους σ’ αυτή σε περίπτωση προηγηθείσας αποχώρησης / διαγραφής τους,  

5) Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές 

στην Ένωση, 
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6) Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τις Ενώσεις Καταναλωτών 

και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές της Ένωσης και τις αποφάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, 

7) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους και προς τους εργαζόμενους συναδελφική 

συμπεριφορά και αλληλεγγύη. 

 

3. Τα μέλη της Ένωσης: 

1) απολαμβάνουν τα ωφελήματα που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως 

μελών της Ένωσης. 

2) δύναται να αποχωρούν από την Ένωση ελεύθερα. 

 

4. Κάθε παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορά τις Ενώσεις 

Καταναλωτών και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των 

υπευθύνων. 

 

Άρθρο 10ο 

Πειθαρχικός Έλεγχος  

1. Εκτός από τη διαγραφή, στα μέλη που δε συμμορφώνονται με τους σκοπούς και 

τις αποφάσεις των οργάνων ή που η συμπεριφορά τους είναι αντίθετη προς τα 

συμφέροντα της Ένωσης και των άλλων μελών επιβάλλονται, ανάλογα με την 

σοβαρότητα της πράξης ή παράλειψης και οι ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις :  

1) προφορική επίπληξη, 

2) γραπτή μομφή, 

3) προσωρινή αποβολή από τη λειτουργία και τη δράση της Ένωσης για χρονικό 

διάστημα μέχρις ενός έτους. 

 

2. Οι παραπάνω πειθαρχικές κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν στις ακόλουθες 

περιπτώσεις :  

1) όταν το μέλος επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά 

2) όταν παραβαίνει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στην Ένωση ή τις 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.  

3) όταν παραβαίνει το καταστατικό και δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις 

των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, προβαίνει σε 

πράξεις αντίθετες με το σκοπό και τα συμφέροντα της Ένωσης. 

4) όταν επιδεικνύει αντικοινωνική ή αντιδημοκρατική ή αντισυνδικαλιστική, 

συμπεριφορά και έχει προβεί σε πράξεις που αντιβαίνουν στο κοινό αίσθημα 

δικαίου και ανθρωπισμού. 

 

3. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μετά 

από προηγούμενη ακρόαση του μέλους που διώκεται πειθαρχικά.  

 

4. Η επιβολή των παραπάνω ποινών είναι δυνητική για το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

5. Το μέλος που του επιβλήθηκε οποιαδήποτε κύρωση δικαιούται να προσφύγει στην 

Γενική Συνέλευση με γραπτή ένστασή του που καταθέτει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ανακοίνωση της απόφασης. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο φέρνει την ένσταση υποχρεωτικά στην πρώτη τακτική ή 

έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, και η απόφασή της είναι 

αμετάκλητη. Στην περίπτωση αυτή η ποινή αρχίζει να προσμετράται από τη λήψη 

της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 
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6. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με 

μυστική ψηφοφορία. 

 

Άρθρο 11ο 

Πόροι της Ένωσης  

1. Πόροι της Ένωσης είναι αποκλειστικά:  

1) τα δικαιώματα εγγραφής των νέων μελών, 

2) οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών, 

3) οι έκτακτες εισφορές των μελών, 

4) οι εθελοντικές εισφορές σε είδος και χρήμα των μελών, 

5) τα εισοδήματα που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας της 

Ένωσης, 

6) οι κληρονομίες και κληροδοσίες, 

7) οι επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και οι επιχορηγήσεις από τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, 

8) οι επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμούς και 

Διεθνείς Ενώσεις Καταναλωτών, 

9) ποσοστό 35% επί των ποσών που επιδικάζονται με δικαστικές αποφάσεις 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

10) εισπράξεις από διάθεση εντύπων και δημοσίων εκδηλώσεων. 

11) κάθε έσοδο που εγκρίνεται και αποφασίζεται από το Δ.Σ. εφόσον δεν έρχεται 

σε αντίθεση με το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις, το Νόμο και το παρόν 

Καταστατικό. 

  

2. Το ύψος των ποσών με στοιχεία (1), (2) και (3) καθορίζονται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης  

 

 

Άρθρο 12ο 

Όργανα της Ένωσης  

1. Τα συλλογικά όργανα  της Ένωσης είναι: 

1) η Γενική Συνέλευση ( Γ.Σ. ) 

2) το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ. )  

3) η  Ελεγκτική Επιτροπή  

4) η  Εφορευτική Επιτροπή  

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει από τα μέλη της Ένωσης Επιτροπές 

για την αντιμετώπιση θεμάτων της Ένωσης. 

 

3. Τα μέλη της Ένωσης δύνανται να οργανώνονται σε Τοπικές Επιτροπές για τη 

διαχείριση των δραστηριοτήτων της στο χώρο και τη συνεργασία με άλλες 

Ενώσεις Καταναλωτών και συλλογικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

και πρωτίστως των δευτεροβάθμιων οργανώσεων των συνδικαλιστικών φορέων.  

 

4. Τα μέλη της Ένωσης δύνανται να οργανώνονται σε Επιχειρησιακές και Κλαδικές 

Επιτροπές στη βάση των επιχειρήσεων των οποίων παρακολουθούν συνεχώς, 

ακόμα και επιτοπίως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, την καταναλωτική 

συμπεριφορά και την κοινωνική στάση εταιρικής ευθύνης που επιδεικνύουν. 
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5. Ομάδα μελών της Ένωσης, εφόσον το πλήθος αυτών υπερβαίνει τα εκατό (100), 

δύναται να αποχωρούν ή να διαχωρίζονται, ύστερα από σχετική απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, από την Ένωση για να ιδρύσουν ανεξάρτητη τοπική, ή 

νομαρχιακή ή περιφερειακή Ένωση Καταναλωτών. 

 

Άρθρο 13ο 

Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως 

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει μέλος του που εκλέγεται κατά πλειοψηφία με 

μυστική ψηφοφορία ή με ανάταση του χεριού, ποτέ όμως με βοή. 

 

2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά πλειοψηφία και με τον ίδιο τρόπο, δύο μέλη ως 

γραμματείς, για την τήρηση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.  

 

3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται προφορικά στον πρόεδρο της Γενικής 

Συνέλευσης ο οποίος διενεργεί και την ψηφοφορία. 

 

4. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. και οι γραμματείς συντάσσουν και 

υπογράφουν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης που καταχωρούνται στο βιβλίο 

πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μελών. 

 

Άρθρο 14ο 

Σύγκληση –Απαρτία και Λήψη Αποφάσεων 

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. 

 

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που την 

προκηρύσσει πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, αν πρόκειται για τακτική 

και πέντε (5) ημέρες, αν πρόκειται για έκτακτη, από τη διεξαγωγή της με 

πρόσκληση, η οποία υποχρεωτικά πρέπει να μνημονεύει τον τόπο, το χρόνο και με 

σαφήνεια τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο 

τρόπο. Ταυτόχρονα με την προκήρυξη ανακοινώνεται πρόσκληση σε όσους δεν 

έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους να πράξουν τούτο, γιατί τα 

μέλη που βρίσκονται σε ταμειακή αταξία δεν μπορούν να μετάσχουν στη 

Συνέλευση. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει μέχρι και την 

έναρξη της διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο 

αρνείται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη 

σύγκληση το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών με έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και με αναφορά στα θέματα που επιθυμεί να συζητηθούν. 

 

3. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο. κρίνει 

σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με 

έγγραφη αίτησή τους στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα θέματα  της 

ημερήσιας διάταξης που προτείνονται για συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή το 

Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ορίσει ημέρα  και τόπο συνεδρίασης 

της Γενικής Συνέλευσης μέσα σε15 μέρες από την ημέρα της υποβολής της 

αίτησης. 

 

4. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία στην πρώτη της 

συνεδρίαση, αν παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών 

και ταμειακά εντάξει μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν σχηματιστεί 

απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, καλείται νέα με τα ίδια θέματα μέσα σε 2 
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έως 15 το πολύ ημέρες και είναι σε απαρτία αν παραβρίσκεται το 1/4 τουλάχιστον 

του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν σχηματιστεί 

απαρτία και στη δεύτερη Γενική Συνέλευση καλείται τρίτη με τα ίδια θέματα 

μέσα σε 2 έως 15 ημέρες, και είναι σε απαρτία αν παραβρίσκεται το 1/5 των 

μελών του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν σχηματιστεί απαρτία και 

στην τρίτη Γενική Συνέλευση καλείται τέταρτη με τα ίδια θέματα μέσα σε 15 

ημέρες και είναι πλέον σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα. 

 

5. Τα παραπάνω ποσοστά απαρτίας δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις: α) 

τροποποίησης του καταστατικού, β) διάλυσης της Ένωσης, γ) μεταβολής του 

σκοπού, όπου, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό, απαιτούνται 

αυξημένα ποσοστά απαρτίας. 

 

6. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται, εκτός από τις εξαιρέσεις 

που ορίζει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό, με σχετική πλειοψηφία των 

παρόντων στη Συνέλευση ταμειακά εντάξει μελών με ψηφοφορία μυστική ή με 

ανάταση χεριού ποτέ όμως δια βοής. Σε κάθε όμως περίπτωση μυστικής 

ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης είναι αρκετή η 

παρουσία του 1/4 ή λιγότερων ταμειακά εντάξει μελών είναι δε παρόντα τόσα 

μόνο μέλη, τότε για την απόφαση απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. 

 

7. Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων που αναφέρονται σε θέματα εμπιστοσύνης στη 

Διοίκηση ή προσωπικά θέματα, έγκριση λογοδοσίας και γενικά σε κάθε άλλη 

περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο, λαμβάνονται με ποινή ακυρότητας με 

μυστική ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση δύο (2) 

ψηφοσυλλέκτες. 

 

8. Στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες ρητά απαγορεύεται η συμμετοχή 

μελών με εξουσιοδότηση. Δύνανται, όμως, να παραβρίσκονται προσκαλεσμένοι 

του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι Ενώσεων Καταναλωτών, 

συνδικαλιστικών φορέων ή φορέων κοινωνικής οικονομίας και κατανάλωσης.  

 

9. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης μπορούν να συζητηθούν μετά το πέρας της 

συζητήσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εφόσον προταθούν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/5 των παρόντων κατά την έναρξη της Γενικής 

Συνελεύσεως μελών. Η πρόταση κατατίθεται εγγράφως στο προεδρείο αμέσως 

μετά την εκλογή του και πριν αρχίσει η συζήτηση επί των θεμάτων ημερησίας 

διάταξης. 

 

10. Πρόταση μομφής εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής ή 

Εφορευτικής Επιτροπής ή μέλους μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε κατά τη 

διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και συζητείται αμέσως, εφόσον προταθεί 

εγγράφως από το 1/5 των παρόντων κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης 

μελών. 

 

11. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να παύσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ένα ή 

περισσότερα μέλη του αν παραβρίσκονται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον των 

οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου και η απόφαση παρθεί με 

πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και εφόσον το σχετικό θέμα περιέχεται στην 

ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο. οφείλει να 
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διεξαγάγει νέες αρχαιρεσίες μέσα σε δύο μήνες. Στο διάστημα αυτό ασκεί τα 

καθήκοντά του προσωρινώς. 

 

12. Η ακύρωση των ελαττωματικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να 

ζητηθεί από το ποσοστό των μελών που ορίζει ο νόμος και μέσα στην νόμιμη 

προθεσμία. 

 

Άρθρο 15ο 

Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις 

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο, το αργότερο τρεις (3) 

μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους  μετά από σχετική απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

2. Στη διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 

1) το  Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο ή εξουσιοδοτημένα μέλη του 

εκθέτει και αναπτύσσει τα όσα έγιναν στο χρόνο που πέρασε, κάνει τον 

απολογισμό της δράσης, εκθέτει με τον Ταμία την οικονομική διαχείρισή του 

και υποβάλλει για έγκριση τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του 

χρόνου που πέρασε και τον προϋπολογισμό του επόμενου, 

 

2) Η  Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει πλήρη έκθεση για τον έλεγχο της 

οικονομικής διαχείρισης που έγινε από αυτήν, 

 

3) Παρουσιάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

και δράσης για την τρέχουσα χρονιά και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για 

την έγκρισή του. 

 

Άρθρο 16ο 

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 

1. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για σοβαρά θέματα: 

1) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

2) Μετά από γραπτή αίτηση του 1/5 των μελών του Συλλόγου που έχουν 

δικαίωμα να ψηφίσουν. 

 

2. Στην αίτηση για σύγκληση θα πρέπει με ποινή ακυρότητας της αίτησης να 

αναγράφεται το θέμα ή τα θέματα που θα εκτεθούν στην Γενική Συνέλευση. 

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο. υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

υποβολή της αίτησης να καλέσει Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας 

διάταξης τα αιτούμενα ή και άλλα συμπληρωματικά κατά την κρίση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Προηγείται πάντα στην ημερήσια διάταξη το θέμα για 

το οποίο έγινε η αίτηση. 

 

4. Το ήμισυ των αιτούντων μελών υποχρεούνται να παραβρίσκονται στη Γενική 

Συνέλευση για να αρχίσει τις εργασίες της διαφορετικά η συνέλευση ματαιώνεται. 

 

5. Το θέμα της απαρτίας ορίζεται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού. 

Ειδικότερα όμως ορίζεται ότι στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που 

συγκαλούνται δια αιτήσεως του 1/5 των μελών της Ένωσης αν και μετά την 4η 
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συνέλευση δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών 

αυτή ματαιώνεται οριστικά. 

 

Άρθρο 17ο 

Διοικητικό Συμβούλιο  
1. Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) 

μέλη. Αν ο αριθμός των τακτικών μελών της Ένωσης υπερβεί τα 1.200, οι 

επόμενες αρχαιρεσίες αναδεικνύουν 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν υπερβούν 

τα 2.500, εκλέγεται 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο με αντίστοιχη επαύξηση του 

πλήθους των συμβούλων.  

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) 

Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Αναπληρωτή Γενικό 

Γραμματέα, έναν (1) Ταμία, έναν (1) Αναπληρωτή Ταμία και τα εκάστοτε 

υπόλοιπα μέλη του ως  Συμβούλους. 

 

3. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία άμεσα 

από όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου. Οι εκλογές ανάδειξης του Δ.Σ. 

διεξάγονται μετά το πέρας των 3 ετών από την τελευταία εκλογική διαδικασία και 

οπωσδήποτε εντός του α’ εξαμήνου του 4ου έτους μετά τις τελευταίες εκλογές. 

Μέχρι την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., η θητεία του παλαιού Δ.Σ. διατηρείται, λήγει 

όμως σε κάθε περίπτωση με το πέρας του α’ εξαμήνου του 4ου έτους μετά τις 

τελευταίες εκλογές. 

 

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε έξι (6) ημέρες από την ανακήρυξή 

τους συνέρχονται για να συγκροτηθούν σε σώμα. Την πρόσκληση την απευθύνει 

εγγράφως ο πλειοψηφών σύμβουλος του πλειοψηφούντος συνδυασμού και αν 

αρνηθεί ή αμελήσει, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με δική τους 

πρωτοβουλία υποχρεούνται να συγκεντρωθούν την έβδομη (7η) ημέρα και ώρα 

δώδεκα το μεσημέρι στα γραφεία της Ένωσης και να προχωρήσουν στην 

κατανομή αξιωμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα ακόλουθα εδάφια. 

 

5. Η θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καταλαμβάνεται από το 

πρόσωπο που θα οριστεί από τον πλειοψηφούντα συνδυασμό. 

 

6. Η θέση του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου καταλαμβάνεται 

από το πρόσωπο που θα οριστεί από το δεύτερο κατά σειρά σε εκλογική δύναμη 

συνδυασμό. 

 

7. Ο Αντιπρόεδρος, ο Αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα, ο Ταμίας και ο 

Αναπληρωτής Ταμίας  εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία  και με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν στη πρώτη ψηφοφορία 

δεν συγκεντρώνει κάποιος υποψήφιος για οποιοδήποτε αξίωμα την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων τότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και αρκεί πια η 

σχετική πλειοψηφία. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί στην πρώτη συνεδρίαση 

και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να παραδώσει στο νέο τα 

κλειδιά της Ένωσης, τις σφραγίδες, το αρχείο και το ταμείο με πρωτόκολλο 

παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο Διοικητικά Συμβούλια. 
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8. Το Διοικητικό Συμβούλιο  φροντίζει για την περιφρούρηση και προαγωγή των 

συμφερόντων των μελών του , αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν 

την Ένωση, εφαρμόζει το καταστατικό, υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνελεύσεως, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, εγκρίνει τις δαπάνες μέσα 

στα όρια του προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί, προσλαμβάνει, απολύει 

προσωπικό και καθορίζει τις αποδοχές του, συντάσσει εσωτερικό κανονισμό που 

εγκρίνεται όμως από τη Γενική Συνέλευση, συγκαλεί με απόφασή του Γενικές 

Συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τους, υπογράφει τα πρακτικά 

των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος και ο Γεν. 

Γραμματέας συντάσσουν τη διοικητική λογοδοσία και ο Ταμίας την ταμειακή, τον 

ισολογισμό και τον προϋπολογισμό για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου 

που τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. 

 

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την 

πορεία των εργασιών της Ένωσης, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη 

συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή 

καταχωρήθηκε στα πρακτικά. 

 

10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς την 

Ένωση πάντοτε χωρίς αμοιβή, ενώ εξάλλου απαγορεύεται να παρέχουν σ' αυτήν 

εξαρτημένη εργασία έναντι μισθού ή να συνάψουν μ' αυτό οποιαδήποτε σύμβαση 

που θα τους προσπορίσει αμοιβή ή άλλο οικονομικό όφελος. Για τα έξοδα όμως 

που πραγματοποιούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους μπορεί να 

λαμβάνουν αποζημίωση μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, μία φορά το μήνα, με ειδοποίηση τρεις (3) 

τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα 

θέματα ημερησίας διατάξεως ορίζουν το χώρο και το χρόνο διεξαγωγής. Η 

πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Έκτακτα συνεδριάζει όποτε κληθεί 

από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους ή αν το 

ζητήσουν το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του (7μελές 

Διοικητικό Συμβούλιο), πέντε (5) από τα μέλη του (9μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο) και έξι (6) από τα μέλη του (11μελές Διοικητικό Συμβούλιο), με 

γραπτή αίτησή τους που θα περιλαμβάνει τα θέματα και τους λόγους. Στην 

τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας υποχρεούνται να 

καλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Αν ο Πρόεδρος 

δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 10 μέρες από την αίτηση, τότε 

τα μέλη που ζήτησαν την έκτακτη συνεδρίαση συγκαλούν τα ίδια το Διοικητικό 

Συμβούλιο στέλνοντας τις προσκλήσεις που θα ορίζουν τα θέματα, την 

ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης. Τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης τοιχοκολλούνται επίσης έξω από τα γραφεία της Ένωσης την 

προηγούμενη τουλάχιστον ημέρα της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών του. Αν δεν 

υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια προϋπόθεση 

απαρτίας σε δύο (2) ημέρες. 

 

 

 

12. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις. 
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13. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες 

συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους 

σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο 

 

14. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα για 

συζήτηση. 

 

15. Δικαίωμα λόγου μπορούν να έχουν και τα μέλη της Ένωσης κατόπιν απόφασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν 

τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας 

των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αποβάλει αυτούς που 

ενοχλούν. 

 

16. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία 

των παρόντων και με φανερή ψηφοφορία. Μόνο σε προσωπικά ζητήματα, θέματα 

εμπιστοσύνης, ή όποιου αλλού ζητήματος προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν 

Καταστατικό, η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία. Όταν υπάρχει 

ισοψηφία, το αποτέλεσμα κρίνει η ψήφος του Προέδρου.  

 

17. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση. 

 

18. Οι αποφάσεις αναθεωρούνται μόνο με την ίδια ή μεγαλύτερη απαρτία και 

πλειοψηφία.  

 

19. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλει αίτηση παραίτησης στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αν την κάνει δεκτή υποχρεούται να καλέσει το 

αναπληρωματικό μέλος του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

Καταστατικού.  

 

20. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αναλαμβάνουν δημόσιο λειτούργημα, 

θεωρούνται παραιτημένα. 

 

21. Σε περίπτωση που κενωθεί θέση Συμβούλου, αυτή αναπληρώνεται από τους 

αναπληρωματικούς που ανακηρύσσονται ως τακτικά μέλη με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Άρθρο 18ο 

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου  

Το Διοικητικό Συμβούλιο: 

1. Διοικεί την Ένωση και κατευθύνει τις δραστηριότητές της. 

 

2. Έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού. 

 

3. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. 

 

4. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με την Ένωση. 

 

5. Αποφασίζει την  εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους. 
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6. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών της Ένωσης και σε περίπτωση που 

αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση. 

 

7. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της 

Γενικής Συνελεύσεως. 

 

8. Αποφασίζει για το πλήθος και τον τόπο των Εκλογικών Τμημάτων. 

 

9. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι 

επιβάλλουν. 

 

10. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση της Ένωσης ενώπιον τρίτων και των κρατικών 

Αρχών. 

 

11. Προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί η Ένωση. 

 

12. Διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης. 

 

13. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών της 

Ένωσης. 

 

14. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών της Ένωσης, την 

συνδρομή τους καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα 

χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με 

πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες 

συνεδριάσεις  δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην 

Γενική Συνέλευση των μελών. 

 

15. Προσλαμβάνει υπαλλήλους για τα γραφεία της Ένωσης και συνάπτει συμβάσεις 

με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ένωση και δεν συνδέονται 

με τα γραφεία του. 

 

16. Ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία 

της Ένωσης. 

 

17. Διορίζει από τα μέλη της Ένωσης Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων της 

Ένωσης. 

 

18. Διορίζει νομικό σύμβουλο της Ένωσης και τους άλλους επιστημονικούς ή 

τεχνικούς συμβούλους. 

 

19. Αποφασίζει για τη συγκρότηση από τα μέλη της Ένωσης τοπικών, 

επιχειρησιακών ή κλαδικών επιτροπών. 

 

20. Αποφασίζει για τη συγκρότηση δικτύων με άλλους φορείς για τη λήψη ή παροχή 

υπηρεσιών ή/και την υλοποίηση κοινών ή συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. 

 

21. Ιδρύει γραφεία και παραρτήματα εκτός της έδρας της Ένωσης. 
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Άρθρο 19ο 

Αρμοδιότητες Προέδρου  

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο και Αρχή και δεσμεύει την Ένωση ύστερα από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.  

 

2. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Γενικής Συνελεύσεως των μελών. 

 

3. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα καλεί ύστερα από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου τη Γενική Συνέλευση, υπογράφει και κοινοποιεί την 

ημερήσια διάταξη, τον απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό, διευθύνει τις 

συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μέχρι να εκλεγεί το προεδρείο και 

υπογράφει μαζί με το νέο προεδρείο τα πρακτικά των συνεδριάσεων. 

 

4. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα ορίζει τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, προεδρεύει σε αυτήν και 

την διευθύνει. Δίνει το λόγο στα μέλη του Δ.Σ., ανακαλεί στην τάξη όποιον 

παραβαίνει τη διαδικασία ή παρεμποδίζει τη συνεδρίαση και μπορεί να του 

αφαιρέσει το λόγο. Θέτει σε ψηφοφορία τις αντιπροτάσεις, τροποποιήσεις και 

προτάσεις όπως διαμορφώθηκαν και γενικά κάνει ό,τι απαιτείται για τη σωστή 

λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

5. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα του Συλλόγου, τα πρακτικά 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

6. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

7. Υπογράφει με τον Ταμία τις αποδείξεις, τα εντάλματα πληρωμής και τις επιταγές 

καθώς και τα εντάλματα είσπραξης και επιβλέπει για την καλή διαχείριση των 

εσόδων και της περιουσίας της Ένωσης. 

 

8. Παρακολουθεί  τα οικονομικά της Ένωσης . 

 

9. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τους τραπεζικούς λογαριασμούς. 

 

10. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών της Ένωσης. 

 

11. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο. 

 

12. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να 

ασκήσει τα καθήκοντά του, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Αν 

και αυτός κωλύεται αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που ορίζει, με απόφασή 

του, το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 Άρθρο 20ο 

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα  
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1. Ο Γενικός Γραμματέας εκτός από τα παραπάνω κοινά καθήκοντά του με τον 

Πρόεδρο, έχει την ευθύνη της έδρας της Ένωσης, έχει την διεύθυνση της 

Γραμματείας της Ένωσης και επιμελείται της ομαλής λειτουργίας της, φυλάει το 

αρχείο και τη σφραγίδα της Ένωσης, τηρεί το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία 

παρακολουθεί και ελέγχει τον πρακτικογράφο, κρατάει τα αναγκαία βιβλία και 

πρακτικά της Ένωσης, πλην του Ταμείου και γενικά κάνει ό,τι απαιτείται για την 

ομαλή και κανονική λειτουργία της Ένωσης και των γραφείων της. 

 

2. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά 

του ο αναπληρωτής του Γενικός Γραμματέας.  

 

Άρθρο 21ο 

Αρμοδιότητες Ταμία  

1. Ο Ταμίας : 

1) Έχει την διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης. 

2) Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και 

γραμματίων εισπράξεως  που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. 

3) Κινεί με τον Πρόεδρο τους τραπεζικούς  λογαριασμούς που η Ένωση τηρεί. 

4) Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, 

της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που 

αφορά την οικονομική κατάσταση της Ένωσης. 

5) Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό. 

6) Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των 

οικονομικών της Ένωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

7) Καταθέτει σε αναγνωρισμένη τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα 

που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα ποσά που εισπράττει και 

κρατάει στο ταμείο του μόνο το ποσό που ορίζεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις 

τρέχουσες ανάγκες..  Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια 

χρημάτων, έλλειμμα ή διαχειριστική ανωμαλία. 

 

2. Τον Ταμία , όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Ταμίας.  

 

Άρθρο 22ο 

Ελεγκτική Επιτροπή  

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται μαζί με 

ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη με μυστική ψηφοφορία από όλα τα μέλη της 

Ένωσης ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο από τη Γενική Συνέλευση των 

μελών κάθε τρία (3) χρόνια. 

 

2. Μετά την εκλογή της η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του 

μέλους που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κι αν αυτός αρνηθεί ή 

αμελήσει, οποιουδήποτε άλλου μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Εκλέγει άμεσα από τα 

μέλη της με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, και το Γραμματέα. Αν στην πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώνει 

κάποιος υποψήφιος την απόλυτη πλειοψηφία επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, 

οπότε αρκεί η σχετική πλειοψηφία. 

 

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε χρόνο, κατόπιν προσκλήσεως 

του Προέδρου της και εκτάκτως όποτε το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο  
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4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση της Ένωσης και 

συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των 

μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη  του οικονομικού έτους. 

 

5. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. 

Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους 

προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη της Ένωσης πέντε 

(5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να 

τεθούν υπόψη της Ένωσης τα πορίσματα. 

 

6. Η Ελεγκτική Επιτροπή  σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που 

απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής 

Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενικής Συνέλευση 

εντός είκοσι (20) ημερών. 

 

Άρθρο 23ο 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία την Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε τακτικά μέλη και πέντε 

αναπληρωματικά μέλη, τα οποία είναι υπεύθυνα για την ομαλή διεξαγωγή των 

αρχαιρεσιών κατά την διάρκεια της θητείας τους.  

 

2. Οι υποψηφιότητες για την Εφορευτική Επιτροπή υποβάλλονται, μόλις αρχίσει η 

συνεδρίαση στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης από την οποία εκλέγεται.  Αν 

δεν υπάρξουν αυθόρμητες υποψηφιότητες, μπορούν να υποδειχθούν από μέλη και 

αν οι υποδειχθέντες αποδέχονται την υποψηφιότητά τους, περιλαμβάνονται στο 

ψηφοδέλτιο. 

 

3. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα για 

τα συλλογικά όργανα της Ένωσης. 

 

4. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται με 

μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση με το σύστημα της απλής 

αναλογικής. 

 

5. Η Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Δικαστικής αρχής.  

 

6. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη των αρχαιρεσιών και ειδικότερα 

φροντίζει να φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του το εκλογικό υλικό και 

καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ομαλή και σύμφωνα με τους νόμους και το 

καταστατικό διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Φροντίζει επίσης για την διασφάλιση 

της μυστικότητας της ψηφοφορίας και της ελεύθερης άσκησης του εκλογικού 

δικαιώματος των μελών. Παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο το μητρώο 

των μελών, κατάσταση των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και κάθε άλλο 

χρήσιμο στοιχείο. 

 

7. Όταν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής 

Επιτροπής διεξάγονται ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα εκλογικά τμήματα η 
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Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά εντός πέντε ημερών από την ανάδειξή 

της για τον ορισμό Δικαστικού Αντιπροσώπου στα επιμέρους εκλογικά τμήματα 

καθώς και για τον ορισμό Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών στα Εκλογικά 

Τμήματα. Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές αποτελούνται από τρία μέλη ανά 

εκλογικό τμήμα  και ορίζονται είτε δια κληρώσεως από την Εφορευτική Επιτροπή 

είτε με οιονδήποτε άλλο τρόπο αποφασίσει η Εφορευτική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 24ο 

Έργο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 

Αφού εκλεγεί η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αναλαμβάνει να ανακοινώσει την 

προκήρυξη των εκλογών μέσα σε πέντε ημέρες από την Γενική Συνέλευση και 

φροντίζει για την διεξαγωγή τους μέσα σε τριάντα ημέρες από την προκήρυξή τους. 

Καθορίζει τον ακριβή τόπο και χρόνο της διεξαγωγής των εκλογών, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά των υποψηφίων καθώς και την προθεσμία υποβολής τους, η οποία 

δεν πρέπει να είναι μικρότερη από δέκα ημέρες. Η  Εφορευτική Επιτροπή 

παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκλογή της το μητρώο των 

μελών, κατάσταση των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, καθώς και 

συμπληρωματική κατάσταση μελών που εγκρίθηκε από την  τελευταία Γενική 

Συνέλευση όπως και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την διεξαγωγή των 

αρχαιρεσιών.  

 

Άρθρο 25ο 

Αποζημίωση Μελών της Διοίκησης  

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς την 

Ένωση πάντοτε χωρίς αμοιβή, ενώ εξάλλου απαγορεύεται να παρέχουν σ' αυτήν 

εξαρτημένη εργασία έναντι μισθού ή να συνάψουν μ' αυτό οποιαδήποτε σύμβαση 

που θα τους προσπορίσει αμοιβή ή άλλο οικονομικό όφελος ή αντάλλαγμα. 

 

2. Τα έξοδα που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούν κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους καλύπτονται από την Ένωση μετά από σχετική 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη βάση του σχετικού κανονισμού 

δαπανών.  

 

3. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνουν 

αποζημίωση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται 

από τη Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 26ο 

Αρχαιρεσίες 

1. Η διάρκεια  διεξαγωγής της ψηφοφορίας, μπορεί να είναι μέχρι και τρεις (3) 

ημέρες, εκτός αν η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή κρίνει διαφορετικά.  

 

2. Όσοι από τα μέλη της Ένωσης θέλουν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για 

οποιοδήποτε όργανο. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται γραπτά με δήλωση-αίτηση 

στην εφορευτική επιτροπή, στον χρόνο που αυτή έχει ορίσει. Στην δήλωση –

αίτηση αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου και το όργανο 

για το οποίο υποβάλλεται η υποψηφιότητα. 
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3. Αν κάποιος υποψήφιος βρίσκεται μακριά από τον τόπο που υποβάλλεται η 

δήλωση υποψηφιότητας μπορεί να αντικαταστήσει την υπογραφή του με 

τηλεγράφημα αποδοχής της ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα 

αποθηκευτεί στον υπολογιστή της Ένωσης. 

 

4. Σε περίπτωση ύπαρξης συνδυασμών στη δήλωση του συνδυασμού εμφανίζονται 

τα ονοματεπώνυμα και τα λοιπά στοιχεία των υποψηφίων που αποτελούν το 

συνδυασμό με αλφαβητική σειρά επωνύμων χωριστά για κάθε όργανο, η 

ονομασία και το έμβλημα του συνδυασμού εάν υπάρχουν. Κανείς από τους 

υποψήφιους δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από έναν συνδυασμό, όπως 

και δεν μπορεί να μετέχει ανεξάρτητος υποψήφιος ως υποψήφιος σε συνδυασμό. 

Επίσης δεν μπορεί να τεθεί υποψηφιότητα σε δύο όργανα. 

 

5. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα, όλα του ίδιου χρώματος και των ίδιων διαστάσεων, 

εξασφαλίζονται και τυπώνονται  με τη μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως 

και οι φάκελοι.  

 

6. Την έβδομη ημέρα πριν από τις αρχαιρεσίες η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει 

τους υποψηφίους ή τους συνδυασμούς και συντάσσει τον τελικό πίνακα 

υποψηφίων όπου γράφονται οι συνδυασμοί με αλφαβητική σειρά επωνύμων. Η 

ανακοίνωση αυτή τυπώνεται  και τοιχοκολλείται στα γραφεία της Ένωσης. 

 

7. Μέχρι και την πέμπτη (5η) ημέρα πριν από τις αρχαιρεσίες η Εφορευτική 

Επιτροπή τυπώνει τα ψηφοδέλτια για τις αρχαιρεσίες. Τα έξοδα για την αγορά του 

χαρτιού και τύπωμα των ψηφοδελτίων και αγορά φακέλων καταβάλλονται από 

την Ένωση.  

 

 

8. Οι κατάλογοι των ταμειακά τακτοποιημένων μελών είναι θεωρημένοι με τις 

υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού 

Συμβουλίου, χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ψηφοδελτίων και 

παραμένουν μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της ψηφοφορίας. 

 

9. Κατά την ημέρα που αρχίζει η ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή παρουσία του 

δικαστικού αντιπροσώπου, εάν τούτο είναι εφικτό, διαπιστώνει τα τυπικά ( 

ύπαρξη ψηφοδελτίων, φακέλων, καταλόγων, πρωτοκόλλων ψηφισάντων, κάλπης 

κενής, ύπαρξη χωρίσματος κ.λ.π. ) και αφού σφραγίσει την κάλπη και 

τακτοποιήσει τα ψηφοδέλτια επάνω στο τραπέζι της, κηρύσσει την έναρξη της 

ψηφοφορίας που διαρκεί από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου ή ανάλογα με 

το χρόνο που με ανακοίνωσή της έχει καθορίσει η Εφορευτική Επιτροπή.  

 

Άρθρο 27ο 

Εκλογική Διαδικασία 

1. Κάθε ψηφοφόρος που προσέρχεται δίνει στην Εφορευτική Επιτροπή την 

αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο 

έγγραφο από το οποίο πιστοποιείται η ταυτότητά του, και η Εφορευτική 

Επιτροπή, αφού διαγράψει το όνομά του απ' τον κατάλογο των μελών που έχει 

και το γράψει στο πρωτόκολλο των ψηφισάντων, του παραδίδει ένα φάκελο 

σφραγισμένο με την σφραγίδα του Συλλόγου και μονογραμμένο απ' τον δικαστικό 

αντιπρόσωπο και ένα από όλα τα ψηφοδέλτια. 



 

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

- 25 - 

 

2. Ο ψηφοφόρος υποχρεούται να αποσυρθεί στον ιδιαίτερο χώρο και αφού γράψει, 

αν επιθυμεί, τους σταυρούς προτίμησης επάνω στα ψηφοδέλτια της εκλογής του, 

να τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο στο φάκελο να τον κλείσει και να τον ρίξει στην 

κάλπη. 

 

3. Οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν μέχρι τόσους σταυρούς προτίμησης, όσα είναι 

και τα τακτικά μέλη του οργάνου για το οποίο ψηφίζουν. Ψηφοδέλτιο που έχει 

περισσότερους σταυρούς είναι έγκυρο σαν ψηφοδέλτιο αλλά οι σταυροί 

προτίμησης δεν υπολογίζονται. 

 

4. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας έχουν δικαίωμα να παρίστανται οι υποψήφιοι 

και οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών, εφόσον υπάρχουν, ενώ κατά την διαλογή 

των ψήφων έχουν δικαίωμα να παρίστανται μόνο οι αντιπρόσωποι των 

συνδυασμών.  

 

5.  Μετά την λήξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή κλείνει το πρωτόκολλο 

ψηφισάντων, γράφει πόσα μέλη είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν και πόσα ψήφισαν 

και υπογράφει. Ύστερα ανοίγει την κάλπη, μετράει τους φακέλους και υπολογίζει 

αν συμφωνούν με τον αριθμό των ψηφισάντων, τους αριθμεί με τους αριθμούς 

από 1 έως και όσοι είναι και κάτω από τον αριθμό μονογράφει ο δικαστικός 

αντιπρόσωπος και πάλι. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή μετράει τους 

φακέλους και αφού διαπιστώσει αν συμφωνούν ή όχι με το πρωτόκολλο των 

ψηφισάντων και ότι είναι έγκυροι (χωρίς διακριτικά σημάδια κ.λ.π.) τους 

αποσφραγίζει έναν-έναν και βγάζει τα ψηφοδέλτια που έχουν μέσα. Κάθε 

ψηφοδέλτιο αριθμείται με τη σειρά που βγαίνει και μονογράφεται από τον 

δικαστικό αντιπρόσωπο, που ταυτόχρονα σημειώνει και πόσους σταυρούς 

προτίμησης έχει. Ταυτόχρονα κρίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή αν το 

ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο ή άκυρο. Άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια αν έχουν σημάδια 

ή κάποιο άλλο γνώρισμα έτσι ώστε να παραβιάζεται το απόρρητο της 

ψηφοφορίας. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό όπου 

αναφέρονται όλα τα παραπάνω, αν η ψηφοφορία ήταν ομαλή, το αποτέλεσμα της 

κατά συνδυασμό και μεμονωμένους υποψήφιους και τους σταυρούς προτίμησης 

που πήρε κάθε υποψήφιος για κάθε όργανο χωριστά. Αφού τελειώσει η διαλογή 

των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης η Εφορευτική Επιτροπή κάνει 

την ανακήρυξη των επιτυχόντων και αναπληρωματικών για κάθε όργανο χωριστά. 

  
 

Άρθρο 28ο  

Εκλογή υποψηφίων 

1. Η ανάδειξη των επιτυχόντων γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, 

σύμφωνα με τα παρακάτω. 

1) Οι έδρες (θέσεις των οργάνων) κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και 

των μεμονωμένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.  

 

2) Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των υπό 

κατάληψη εδρών. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπόμενου του 

κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες 

έδρες, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων 

ψηφοδελτίων που πήρε. Μεμονωμένος υποψήφιος που πήρε τον ίδιο ή 
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μεγαλύτερο αριθμό ψήφων απ’ το εκλογικό μέτρο παίρνει μια έδρα στο 

όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα. 

 

3) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες μετά την πρώτη κατανομή κατανέμονται κατά 

μία, μεταξύ των συνδυασμών που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα και 

οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του 

εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι 

προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. 

 

2. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της 

προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το 

μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα. Σε περίπτωση ισοδυναμίας 

διενεργείται κλήρωση.  

 

3. Οι θέσεις για κάθε συνδυασμό κατανέμονται μεταξύ των υποψηφίων του 

συνδυασμού κατά σειρά επιτυχίας του καθενός. Αν δεν υπάρχουν συνδυασμοί, 

αλλά μόνο ανεξάρτητοι υποψήφιοι, οι έδρες κατανέμονται κατά σειρά επιτυχίας 

του καθενός. Στην περίπτωση αυτή, καταρτίζεται κατάλογος υποψηφίων για κάθε 

όργανο χωριστά. Στον κατάλογο αυτό καταχωρούνται οι υποψήφιοι με απόλυτη 

αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους. 

 

Άρθρο 29ο 

Οργάνωση και λειτουργία της Ένωσης  

1. Με σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς ρυθμίζονται αντιστοίχως: 

1) η διοικητική και λειτουργική οργάνωση της Ένωσης, 

2) τα υλικοτεχνικά μέσα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην 

εσωτερική λειτουργία του και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων αυτού.  

3) οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

4) η διαχείριση των δαπανών και των αποζημιώσεων. 

 

2. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην 

Γενική Συνέλευση για έγκριση. 

 

Άρθρο 30ο 

Προσωπικό της Ένωσης  

1. Η Ένωση δύναται να απασχολεί  προσωπικό για την: 

1) υλοποίηση των δραστηριοτήτων της, 

2) διαχείριση των δραστηριοτήτων της, 

3) εσωτερική λειτουργία της.  

 

2. Η απασχόληση του προσωπικού της Ένωσης είναι: 

1) εθελοντική, 

2) έμμισθη, αόριστης ή ορισμένης διάρκειας ή / και 

3) με σύμβαση έργου. 

 

 

Άρθρο 31ο 

Βιβλία Ένωσης Καταναλωτών 

1. Η Ένωση Καταναλωτών τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, που αριθμούνται και 

θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της:  
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1) Βιβλίο Μητρώου Μελών. Στο Βιβλίο Μητρώου Μελών της Ένωσης πρώτου 

βαθμού αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση 

κατοικίας, ο αριθμός του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και οι χρονολογίες 

εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους, 

2) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 

3) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών, 

4) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά χρονολογική σειρά, όλες οι 

εισπράξεις και πληρωμές, 

5) Βιβλίο Περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα 

περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης, 

 

 

2. Η Ένωση μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες της και τον 

νόμο όπως: 

1) Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων. 

2) Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων. 

3) Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση. 

4) Βιβλίο αναλώσιμων υλικών. 

5) Βιβλίο ιστορίας της Ένωσης 

 

3. Τα βιβλία της Ένωσης τηρούνται εντύπως ή ηλεκτρονικώς. 

 

Άρθρο 32ο 

Οικονομική Διαχείριση  

1. Η διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης ενεργείται με βάση τον 

προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης 

Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

 

 

2. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του νέου έτους, οι εισπράξεις και 

πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου 

έτους. 

 

3. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της  Ελεγκτικής 

Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα 

σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους. 

 

4. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου 

είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα της Ένωσης που υπογράφεται από τον 

Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

5. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο της Ένωσης χρηματικό ποσό μέχρι 

πεντακόσια (500,00) ευρώ και το υπόλοιπο κατατίθεται σε  τραπεζικό 

λογαριασμό. 

 

6. Η ανάληψη χρημάτων από Ταμιευτήριο ενεργείται με επιταγή που υπογράφεται 

από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία. 
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7. Οι πληρωμές της Ένωσης ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία. 

 

8. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι' αυτήν: 

1) έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για ποσό 

μικρότερο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ,  

2) αφορά την εκτέλεση έργου με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 

εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ για την εκτέλεση του οποίου έχει 

ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση η οποία και έχει εξουσιοδοτήσει 

το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση του,  

3) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται απόφαση της Γενικής 

Συνελεύσεως. 

 

9. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη 

σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να 

πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρις χιλίων (1.000,00) ευρώ και να ζητήσει εκ των 

υστέρων τη σχετική έγκριση. 

 

Άρθρο 33ο 

Τροποποίηση Καταστατικού  

1. Η Ένωση έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με την 

προβλεπόμενη καταστατική πλειοψηφία. 

2. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία 

του Πρωτοδικείου. 

 

Άρθρο 34ο 

Διάλυση Ένωσης  

1. Η διάλυση της Ένωσης αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών  με  

την προβλεπόμενη καταστατική πλειοψηφία. 

 

2. Την διάλυση της Ένωσης προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο 

(1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε 

περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας. 

 

3. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί η Ένωση για παράβαση του 

νόμου που διέπει τις Ενώσεις Καταναλωτών ή του Καταστατικού. 

 

Άρθρο 35ο 

Τύχη Περιουσίας της Ένωσης 

Σε περίπτωση διαλύσεώς της Ένωσης, η περιουσία του δεν διανέμεται μεταξύ των 

μελών της αλλά περιέρχεται αυτοδικαίως στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών 

Ελλάδος (ΓΣΕΕ). 

 

Άρθρο 36ο 

Σφραγίδα - Σήμα  

1. Η Ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεώς της και 

περιφερειακά την επωνυμία της και την έδρα της. 

 

2. Η Ένωση έχει το ακόλουθο ειδικό σήμα: 
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3. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, πραγματοποιείται με σχετική τροποποίηση 

του Καταστατικού. 

 

Άρθρο 37ο 

Γενικές Διατάξεις  

1. Η Ένωση δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ή ομοειδείς, ημεδαπές ή 

αλλοδαπές ενώσεις κοινωνικών φορέων ή Ενώσεων Καταναλωτών. Σχετικά 

αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη 

σχέση των οργάνων, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού 

αυτού και οι σχετικοί νόμοι. 

 

2. Πράξεις των οργάνων της Ένωσης είναι ισχυρές και την δεσμεύουν εφόσον 

αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους μέσα στα πλαίσια της  

αρμοδιότητάς τους. 

 

Άρθρο 38ο 

Προσωρινή Διάταξη  

Η οικονομική επιβάρυνση των μελών της Ένωσης μέχρι που να ληφθεί διαφορετική 

απόφαση καθορίζεται ως εξής : 

α. Δικαίωμα εγγραφής στην Ένωση ποσό τριών (3,00) Ευρώ 

β. Μηνιαία συνδρομή  μελών ποσό ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) 

 

 

Άρθρο 39ο 

Τελική Διάταξη  

 Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα εννέα(39) άρθρα εγκρίνεται 

σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Αθήνα και υπογράφεται ως εξής :  

 

Αθήνα,11 Απριλίου 2009 

 

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ 

 


