ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΒΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
1.1.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας είναι εθελοντικός μη κυβερνητικός σύνδεσμος
που ιδρύθηκε για αόριστο χρονικό διάστημα, με σκοπό την επίτευξη και βελτίωση των κοινών στόχων
στον τομέα των επενδύσεων και της οικονομικής συνεργασίας και των συμφερόντων των νομικών
προσώπων (επιχειρήσεις), με έδρα ή γραφεία εκπροσώπησης στη Σερβία, τα οποία έχουν καθιερώσει
εμπορικές, νομικές ή οικονομικές σχέσεις με επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα.
1.2.
νόμο.

Ο Σύνδεσμος έχει την ιδιότητα του νομικού προσώπου και ενεγράφη στο μητρώο σύμφωνα με το

1.3.
Ο Σύνδεσμος δραστηριοποιείται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις στα πλαίσια της νομικής και
επαγγελματικής του δυνατότητας και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άρθρο 2
Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε με σκοπό την εκπλήρωση των κοινών συμφερόντων και στόχων:
1. Ενθάρρυνση και διευκόλυνση των επενδυτικών πρωτοβουλιών των μελών του, καθώς και
άλλων Ελλήνων επενδυτών, παρέχοντας συμβουλές, πληροφορίες και κατευθύνσεις σε σχέση με την
τακτική διαχείριση και προστασία των επενδύσεων.
2. Δημιουργία επαφών και συμμετοχή σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς και εκδηλώσεις για
την ενθάρρυνση του ευρωπαϊκού δυναμικού της Σερβίας.
3. Αντιπροσώπευση, έκφραση και βελτίωση των κοινών απόψεων των μελών του, με σκοπό τη
διαρκή ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας.
4. Διατήρηση διαρκούς διαλόγου μεταξύ των μελών του και των κρατικών θεσμών της Σερβίας.
5. Προώθηση των συμφερόντων της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στη Σερβία.
6. Συνδρομή, βάσει των δυνατοτήτων του, προς τις αρχές της Σερβίας για την αντιμετώπιση
ενδεχόμων δυσκολιών και εμποδίων που μπορεί να προκύψουν στις σχέσεις με Έλληνες επενδυτές ή τις
σχέσεις με τη Δημοκρατία της Ελλάδος.
7. Ενημέρωση των μελών και άλλων ενδιαφερομένων για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στη
Σερβία.
2.1.

2.2.
Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του, ο Σύνδεσμος προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες, στο
μέτρο των δυνατοτήτων του:
1. Σύμφωνα με το Νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συλλέγει, ερμηνεύει,
επεξεργάζεται και διανέμει στατιστικά και άλλα στοιχεία που μπορούν να επωφελήσουν τα μέλη του.
2. Επικουρεί τα μέλη του, καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη και εθελοντικά μεσολαβεί στην
επίλυση τυχόν διαφορών.
3. Εκφράζει γνώμες και αποφάσεις σχετικά με σχέδια νόμων και άλλες νόμιμες πράξεις που
ενδέχεται να σχετίζονται με τους στόχους του Συνδέσμου.
4. Βοηθά τα μέλη του και άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στην πραγματοποίηση χρήσιμων
επιχειρηματικών επαφών, συλλέγει, επεξεργάζεται και παρέχει πληροφορίες για επαγγελματικούς
εταίρους στη Σερβία και στην αλλοδαπή.
5. Βοηθά τα μέλη του, όταν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους διακινδυνεύουν ή
παραβιάζονται, επιδιώκοντας δίκαιη μεταχείριση και κατάλληλη βοήθεια.
6. Τηρεί μητρώο με τα στοιχεία των μελών του.
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7. Οργανώνει συναντήσεις, συμπόσια, σεμινάρια, εκθέσεις, συζητήσεις, διαλέξεις,
παρουσιάσεις, κύκλους μαθημάτων κλπ.
8. Οργανώνει δραστηριότητες προώθησης, ψυχαγωγίας και παροχής υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας εστιατορίων για δικές του και για τις ανάγκες των μελών του, με
στόχο την προώθηση των συμφερόντων της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και την παρουσίαση
κοινών απόψεων των μελών του, σε βαθμό απαραίτητο για την εκπλήρωση των στόχων του Συνδέσμου.
9. Συμμετέχει και συνεργάζεται με τοπικούς ή διεθνείς οργανισμούς που έχουν παρόμοιες
δραστηριότητες και στόχους.
10. Οργανώνει την έκδοση, εκτύπωση και διανομή διαφόρων περιοδικών, βιβλίων και φυλλαδίων
θεωρεί απαραίτητα για την εκπλήρωση των στόχων του.
11. Καθιερώνει και χρησιμοποιεί κεφάλαια και τα διαχειρίζεται για την εκπλήρωση των στόχων
του.
12. Οργανώνει διάφορες τακτικές ή περιστασιακές δραστηριότητες που μπορεί να είναι χρήσιμες
για τους στόχους του Συνδέσμου.
2.3.

Ο κωδικός και η περιγραφή του σκοπού του Συνδέσμου είναι:
 94.11 Σκοπός επιχειρηματικών συνδέσμων και ενώσεων εργοδοτών

αλλά ο Σύνδεσμος ασχολείται επίσης και με άλλες δραστηριότητες σε βαθμό που είναι απαραίτητες για
την εκπλήρωση των στόχων του, όπως η έκδοση περιοδικών και εφημερίδων και άλλων εκδοτικών
δραστηριοτήτων, η έρευνα αγοράς, οι δημοσκοπήσεις κλπ.
2.4.
Ο Σύνδεσμος μπορεί να ασκεί και άλλες επιχειρηματικές/κερδοσκοπικές δραστηριότητες
σύμφωνα με τους στόχους του. Ο Σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιεί τα έσοδα που εισπράττει με αυτόν
τον τρόπο αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των στόχων του, συμπεριλαμβανομένων και των
εξόδων για την τακτική λειτουργία του και της συμμετοχής του στη χρηματοδότηση έργων.
2.5.
Ο Σύνδεσμος δύναται να συμπληρώσει, διευρύνει ή τροποποιήσει τις δραστηριότητές του με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άρθρο 3
Οι Ιδρυτές του Συνδέσμου είναι:
1. ALPHA BANK SRBIJA a.d. Belgrade, Kralja Milana αριθ. 11, με αριθμό μητρώου 07736681,
ΑΦΜ 100001773
2. EUROBANK
EFG a.d. Belgrade, Vuka Karadžića αριθ. 10, με αριθμό μητρώου
17171178, ΑΦΜ 100002562
3. VEROPOULOS d.o.o. Belgrade, Milutina Milankovića αριθ. 86a, με αριθμό μητρώου
17330012, ΑΦΜ 100065309
4. GRAND CASINO d.o.o. Belgrade, Bulevar Nikole Tesle αριθ. 3, με αριθμό μητρώου
20094478, ΑΦΜ 104108872
5. IKRP i PARTNERI d.o.o. Belgrade, Tadeuša Košćuška αριθ. 30, με αριθμό μητρώου
17379224, ΑΦΜ 102176588
3.1.

3.2.

Οι Ιδρυτές συνέταξαν την 26/5/2010 την Ιδρυτική Πράξη του Συνδέσμου.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άρθρο 4
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4.1.
Η πλήρης επωνυμία του Συνδέσμου στη σερβική γλώσσα και με την κυριλλική γραφή είναι:
Хеленско привредно удружење.
4.2.
Η πλήρης επωνυμία του Συνδέσμου στην ελληνική γλώσσα είναι: Σύνδεσμος Ελληνικών
Επιχειρήσεων Σερβίας.
4.3.

Η πλήρης επωνυμία του Συνδέσμου στην αγγλικη γλώσσα είναι: Hellenic Business Association.

4.4.
Ο διακριτικός τίτλος του Συνδέσμου στη σερβική γλώσσα είναι: HPU. Ο διακριτικός τίτλος του
Συνδέσμου στην ελληνική γλώσσα είναι: ΣΕΕΣ. Ο διακριτικός τίτλος του Συνδέσμου στην αγγλική γλώσσα
είναι: ΗΒΑ.
4.5.
Η έδρα του Συνδέσμου είναι στο Βελιγράδι, στην οδό Bulevar Arsenija Čarnojevića 68, 2ος
όροφος, διαμέρισμα 8, Βελιγράδι-Νέο Βελιγραδι, Σερβία.
4.6.

Ο Σύνδεσμος ασκεί τις δραστηριότητες του στην περιοχή της Δημοκρατίας της Σερβίας.

4.7.
H επωνυμία και έδρα του Συνδέσμου δύναται να αλλάξουν με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άρθρο 5
Ο Σύνδεσμος έχει στρόγγυλη σφραγίδα, συνηθισμένου μεγέθους, η οποία εμφανίζει την επωνυμία και την
έδρα του Συνδέσμου.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άρθρο 6
6.1.

Ο Σύνδεσμος έχει πλήρη μέλη, συνδεδεμένα μέλη και επίτιμα μέλη.

6.2.
Πλήρες μέλος του Συνδέσμου μπορεί να είναι οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο καταχωρημένο στα
αρμόδια μητρώα της Σερβίας ή της Ελλάδας, το οποίο αντιπροσωπεύει τα ελληνικά οικονομικά
συμφέροντα υπό την ευρύτερη έννοια, επιθυμεί να συνδράμει στην επίτευξη των βασικών στόχων του
Συνδέσμου και αποδέχεται το Καταστατικό αυτού.
6.3.
Συνδεδεμένο μέλος του Συνδέσμου μπορεί να είναι οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν
πληροί τις ως ανωτέρω προϋποθέσεις (Άρθρο 6.2), επιθυμεί να συνδράμει στην επίτευξη των βασικών
στόχων του Συνδέσμου και αποδέχεται το Καταστατικό αυτού.
6.4.
Επίτιμα μέλη είναι μεμονωμένα άτομα - δημόσια πρόσωπα, επιχειρηματίες, επιστήμονες ή
πολιτικοί, τα οποία συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του Συνδέσμου, σύμφωνα με τους στόχους
αυτού. Η απόφαση για την εκλογή των επίτιμων μελών λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 7
Προσχώρηση μελών
7.1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφει νέα μέλη στο Σύνδεσμο.
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7.2.
Στα υποψήφια μέλη του Συνδέσμου δίδεται αντίτυπο του Καταστατικού και άλλων Ιδρυτικών
Πράξεων του Συνδέσμου.
7.3.
Το υποψήφιο μέλος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής μέλους, η οποία θα πρέπει να
περιέχει τη δήλωση ότι ο υποψήφιος γνωρίζει και αποδέχεται το Καταστατικό του Συνδέσμου, καθώς
επίσης και τις άλλες Ιδρυτικές Πράξεις αυτού. Το υποψήφιο μέλος υποχρεούται επίσης να προσκομίσει τα
ανάλογα κατά περίπτωση έγγραφα καθ’ υπόδειξη του Συνδέσμου.
7.4.
Το υποψήφιο μέλος πρέπει να προταθεί από ένα πλήρες μέλος του Συνδέσμου, το οποίο θα
ενημερώσει κατάλληλα το προεδρείο του Συνδέσμου για την πρότασή του.
7.5.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει όλα τα έγγραφα τα οποία έχει προσκομίσει το υποψήφιο μέλος,
κατά την πρώτη του συνεδρίαση. Εφόσον καταστεί απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ζητήσει από
τον υποψήφιο να υποβάλει επιπρόσθετα έγγραφα. Στην επόμενη συνεδρίασή του, το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί το νέο μέλος ή όχι. Η απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή ή μη του μέλους, καθώς και η ένταξη αυτού στην ανάλογη
κατηγορία, θα είναι οριστική.
7.6.
Τα επίτιμα μέλη γίνονται δεκτά μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επίτιμα
μέλη δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής. Τα επίτιμα μέλη αποδέχονται εγγράφως την
πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 8
Δικαιώματα πλήρων μελών
Τα πλήρη μέλη έχουν δικαίωμα:
 Να ψηφίζουν στην Συνέλευση του Συνδέσμου.
 Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συνδέσμου.
 Να ενημερώνονται σχετικά με τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.
καθώς κι άλλα δικαιώματα σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις της Συνέλευσης του
Συνδέσμου.
Άρθρο 9
Δικαιώματα συνδεδεμένων μελών
Τα συνδεδεμένα μέλη έχουν δικαίωμα:
 Να ψηφίζουν στην Συνέλευση του Συνδέσμου.
 Να εκλέγουν τα όργανα του Συνδέσμου.
 Να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά μέγιστη αναλογία 1/5 (ενός
πέμπτου). Ήτοι μπορεί να εκλεγεί μέχρι ένας εκπρόσωπος συνδεδεμένου μέλους στο Διοικητικό
Συμβούλιο, εφόσον λάβει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων.
 Να ενημερώνονται σχετικά με τις δραστηριότητες του Συνδέσμου
καθώς κι άλλα δικαιώματα σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις της Συνέλευσης του
Συνδέσμου.
Άρθρο 10
Καθήκοντα των πλήρων μελών και των συνδεδεμένων μελών
Τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται:
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 Να καταβάλουν το τέλος εγγραφής (εφάπαξ) και την ετήσια συνδρομή όπως αυτά
καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, καθώς και επιπρόσθετες ή ειδικές αμοιβές
που ψηφίστηκαν από τη Συνέλευση του Συνδέσμου ή τις οποίες αποδέχτηκαν οικειοθελώς.
 Να φροντίζουν για την φήμη του Συνδέσμου, προωθούν τις δραστηριότητες και τους στόχους
αυτού και να βοηθούν στην υλοποίηση αυτών σύμφωνα με τις δυνατότητές τους.
 Να προστατεύουν τη δική τους επιχειρηματική φήμη, τηρούν τους νόμους και τους γενικά
αποδεκτούς κανόνες της καλής εμπορικής πρακτικής.
 Να τηρούν τις διατάξεις των γενικών νομικών πράξεων και τις αποφάσεις της Συνέλευσης
Άρθρο 11
Περιπτώσεις διαγραφής από το Σύνδεσμο και αναστολής δικαιωμάτων
11.1. Στο μέλος του Συνδέσμου το οποίο δεν έχει καταβάλει τουλάχιστον μία ετήσια συνδρομή θα
αποσταλεί σχετική προειδοποίηση με την προθεσμία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής. Σε αυτή
την περίοδο αναστέλλεται το δικαίωμα ψήφου, καθώς και να εκλέγει ή να εκλέγεται ως όργανο του
Συνδέσμου. Σε περίπτωση που το μέλος δεν καταβάλει τη συνδρομή εντός της προθεσμίας, θα
εφαρμοστεί το Άρθρο 11.2. του Καταστατικού.
11.2. Ένα μέλος του Συνδέσμου μπορεί να αποκλειστεί από αυτόν σε περιπτώσεις σοβαρής ή
συστηματικής παραβίασης του Καταστατικού, καθώς και λόγω συμπεριφοράς που παρακωλύει την καλή
φήμη του Συνδέσμου.
11.3. Ένα μέλος του Συνδέσμου μπορεί να αποκλειστεί κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου σε περίπτωση που:
 Δεν καταβάλει το τέλος εγγραφής ή την ετήσια συνδρομή ή άλλο ειδικό ποσό που ψηφίστηκε
από τη Συνέλευση του Συνδέσμου ή το οποίο το μέλος αποδέχτηκε οικειοθελώς, εντός προθεσμίας τριών
μηνών.
 Δεν εκπληρώνει άλλες σημαντικές υποχρεώσεις τις οποίες ανέλαβε οικειοθελώς ή τις οποίες
ψήφισε η Συνέλευση του Συνδέσμου και κατά τον τρόπο αυτό διακινδυνεύσει την καλή φήμη του
Συνδέσμου ή εμποδίσει σημαντικά τις δραστηριότητές του.
 Οι επιχειρηματικές δραστηριότητές του προσβάλουν τη φήμη ενός μέλους ως σεβαστή
επιχειρηματική οντότητα ή επαγγελματία.
 Διαδώσει ψευδείς πληροφορίες που είναι επιβλαβείς για την καλή φήμη του Συνδέσμου ή
γνωστοποιήσει εμπιστευτικές πληροφορίες.
 Χρησιμοποιήσει το όνομα του Συνδέσμου προς όφελος οποιασδήποτε μορφής πολιτικής
δύναμης, χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση που ορίζει το Καταστατικό ή άλλο αρμόδιο όργανο του
Συνδέσμου.
 Προβεί σε άλλες πράξεις οι οποίες αντικειμενικά θεωρούνται ως ασύμβατες με τις αρχές της
καλής πρακτικής και ηθικής διακυβέρνησης των εμπορικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Άρθρο 12
Αποφάσεις σχετικά με την αναστολή δικαιωμάτων και τον αποκλεισμό
12.1. Η αναστολή των δικαιωμάτων ή ο αποκλεισμός ενός μέλους απαιτούν ψήφο πλειοψηφίας τριών
τετάρτων των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ειδική συνεδρίαση, στην οποία
συμμετέχουν τουλάχιστον τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
12.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει εγγράφως κάθε μέλος που προτείνεται για αποκλεισμό
σχετικά με τους λόγους του αποκλεισμού του, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη
ημερομηνία της ειδικής συνεδρίασης αυτού. Το μέλος που προτείνεται για αποκλεισμό έχει το δικαίωμα να
παραστεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να δώσει γραπτή ή προφορική δήλωση για την
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εν λόγω πρόταση. Το μέλος δεν παρίσταται στην ψηφοφορία. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Εντός 7
ημερών από την παραλαβή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το αποκλεισμένο μέλος δύναται
να υποβάλει έφεση κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία αποφασίζει η
Συνέλευση του Συνδέσμου σε έκτακτη σύνοδό της. Στην προκειμένη περίπτωση, η Συνέλευση
συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εφόσον η προγραμματισμένη τακτική σύγκληση της
Συνέλευσης του Συνδέσμου έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί σε διάστημα μικρότερο των 3 μηνών, το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει η έφεση να εξεταστεί κατά την τακτική συνεδρίαση της
Συνέλευσης.
12.3. Η απόφαση αποκλεισμού δύναται να ακυρωθεί εφόσον η έφεση επί της απόφασης εγκριθεί από
την πλειοψηφία των τουλάχιστον τριών τετάρτων των μελών του Συνδέσμου, παρόντων στην συνεδρίαση
της Συνέλευσης. Η Συνέλευση μπορεί να ακυρώσει την απόφαση αποκλεισμού υπό ορισμένους όρους
και με την υποχρέωση εκπλήρωσης ορισμένων καθηκόντων που ορίζει η Συνέλευση.
12.4.

Τα αποκλεισμένα μέλη δεν δικαιούνται επιστροφή των καταβληθεισών συνδρομών.
Άρθρο 13

Εκπροσώπηση μελών
13.1. Τα μέλη του Συνδέσμου εκπροσωπούνται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, όπως αυτοί
αναφέρονται στα επίσημα εμπορικά μητρώα ή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδότηση που χορηγήθηκε
από τον νόμιμο αντιπρόσωπο.
13.2. Τα μέλη του Συνδέσμου που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τους εκπροσώπους τους,
ενημερώνουν τον Σύνδεσμο σχετικά με την αντικατάσταση αυτή γραπτώς, το αργότερο 3 ημέρες πριν
από την προγραμματισμένη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
13.3. Ο Σύνδεσμος τηρεί κατάλογο των εκπροσώπων των μελών του, όπου αναγράφονται τα άτομα
που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 14
Καταχώριση και αποχώρηση μελών
14.1. Ο Σύνδεσμος τηρεί μητρώο με τα μέλη του, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλους τους
ενδιαφερομένους.
14.2. Τα μέλη του Συνδέσμου παρέχουν και επικαιροποιούν τις πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητά
τους, το όνομα, την έδρα τους, τη διεύθυνση, το πεδίο δραστηριότητάς τους και άλλες πληροφορίες που
αιτείται το Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία καταχωρούνται στο μητρώο. Επιπλέον, προσκομίζουν και τα
απαιτούμενα επίσημα έγγραφα που αφορούν την εγγραφή τους.
14.3. Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από το Σύνδεσμο με την υποβολή γραπτής ειδοποίησης
αποχώρησης. Ως χρόνος αποχώρησης θεωρείται η στιγμή παραλαβής της εν λόγω ειδοποίησης. Η
συνδρομή των μελών και άλλες συνεισφορές δεν επιστρέφονται. Πρώην μέλη δεν μπορούν να
απαιτήσουν κανένα μέρος της περιουσίας του Συνδέσμου. Ένα μέλος μπορεί να διαγραφεί τουλάχιστον
ένα ημερολογιακό μήνα πριν την καταβολή της ετήσιας συνδρομής, διαφορετικά υποχρεούται να
καταβάλει συνδρομή και για το επόμενο έτος, παρά τη διαγραφή του.
ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 15
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15.1.

Ο Σύνδεσμος ευθύνεται για τις οικονομικές του υποχρεώσεις δια της περιουσίας του.

15.2. Τα μέλη του Συνδέσμου και των οργάνων του Συνδέσμου δύναται να ευθύνονται προσωπικά για
τις υποχρεώσεις του Συνδέσμου εφόσον διαχειρίζονται την περιουσία του Συνδέσμου σαν να είναι δική
τους ή καταχράζονται τον Σύνδεσμο για μη νόμιμους σκοπούς ή για σκοπούς απάτης.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άρθρο 16
Ο Σύνδεσμος μπορεί να αποκτήσει περιουσία από συνδρομές των μελών του, εθελοντικές εισφορές,
δωρεές και δώρα (σε χρήμα ή είδος), οικονομικές επιδοτήσεις, κληροδοσία, τόκους από καταθέσεις,
μισθώματα, μερίσματα και με άλλο νόμιμο τρόπο.
Ο Σύνδεσμος μπορεί να συγκεντρώνει κεφάλαια και από άλλες δραστηριότητες σύμφωνα με το Άρθρο
2.4. του Καταστατικού, καθώς και από τα τέλη εγγραφής και συμμετοχής σε σεμινάρια και άλλες μορφές
εκπαίδευσης και ενημέρωσης των μελών του σε τομείς επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας.
Άρθρο 17
17.1. Το ποσό του τέλους εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών εγκρίνεται από τη
Συνέλευση του Συνδέσμου.
17.2.

Τα επίτιμα μέλη δεν πληρώνουν τέλος εγγραφής, ούτε ετήσια συνδρομή μέλους.

17.3. Ο Σύνδεσμος τηρεί επαγγελματικά αρχεία σύμφωνα με το Νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο
οργανώνει και είναι υπεύθυνο για τη δημοσιονομική διαχείριση του Συνδέσμου.
17.4. Τα λογιστικά έγγραφα τηρούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις συστάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και είναι διαθέσιμα προς αναθεώρηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους
διορισμένους (ορκωτούς) λογιστές.
17.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πότε, πού και υπό ποιούς όρους και λογιστικούς
κανονισμούς, τα λοιπά έγγραφα και επαγγελματικά αρχεία του Συνδέσμου είναι διαθέσιμα σε εκείνα τα
μέλη του Συνδέσμου που δε συμμετέχουν στους οργανισμούς που αναφέρονται στην προηγούμενη
Παράγραφο του παρόντος Άρθρου. Κάθε μέλος του Συνδέσμου δικαιούται, κατόπιν αιτήματος και
έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, να εξετάσει τις λογιστικές καταστάσεις, τα έγγραφα
και τα επαγγελματικά αρχεία.
17.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει ακριβή και τακτική ετήσια λογιστική κατάσταση σε κάθε
ετήσια συνεδρίαση της Συνέλευσης, που θα περιλαμβάνει τον ισολογισμό και την έκθεση εσόδων και
εξόδων για την περίοδο από την προηγούμενη έκθεση, αρχομένης από την πρώτη έκθεση μετά την
ίδρυση του Συνδέσμου.
17.7. Μαζί με την οικονομική κατάσταση και τον ισολογισμό, πρέπει να προσκομίζεται και η έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις
της Συνέλευσης και το Νόμο.
17.8. Αντίγραφο κάθε εγγράφου που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο υποβάλλεται σε κάθε μέλος του
Συνδέσμου, το αργότερο 7 (επτά) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.
Άρθρο 18
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18.1.

Η περιουσία του Συνδέσμου διαχωρίζεται από την περιουσία των μελών του.

18.2. Ο Σύνδεσμος δεν έχει δικαίωμα να διανέμει τα κέρδη που έχουν εισπραχθεί από την άσκηση
εμπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων στους ιδρυτές του, τα μέλη του, τα μέλη των οργάνων του, τους
διευθυντές, τους εργαζομένους ή σε άλλα συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα. Αυτό δεν ισχύει για την
παροχή προσφορών, αρμόζουσων αμοιβών και αποζημιώσεων έναντι δικαιολογημένων εξόδων που
προκύπτουν από την εκπλήρωση των εκ του νόμου στόχων του Συνδέσμου (έξοδα ταξιδίου, έξοδα
διατροφής, έξοδα διαμονής κλπ.), συμβατικές υποχρεώσεις και πληρωμή μισθών σε εργαζόμενους.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άρθρο 19
19.1.

Η οργάνωση του Συνδέσμου καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του Συνδέσμου.

19.2. Ο Σύνδεσμος μπορεί να συγχωνευτεί με σωματεία ή ενώσεις στη χώρα και στο εξωτερικό,
σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης.
19.3. Ο Σύνδεσμος μπορεί να έχει τομείς, ομάδες, λέσχες, παραρτήματα, υποκαταστήματα κ.ά. Τμήμα
του Συνδέσμου δεν έχει υπόσταση νομικού προσώπου. Για την ίδρυση τμήματος του Συνδέσμου
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτικά μέρη δύναται να ιδρυθούν και εκτός της έδρας του
Συνδέσμου.
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άρθρο 20
Τα όργανα του Συνδέσμου είναι:
 Η Συνέλευση.
 Το Διοικητικό Συμβούλιο.
 Ο Εκτελεστικός Διευθυντής.
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 21
Συμμετοχή στις εργασίες της Συνέλευσης
21.1.

Η Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη.

21.2. Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου, αποτελούμενο από έναν εκπρόσωπο από
κάθε πλήρες και συνδεδεμένο μέλος. Οι εκπρόσωποι στη Συνέλευση διορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο
13 του παρόντος Καταστατικού. Κάθε πλήρες και συνδεδεμένο μέλος του Συνδέσμου έχει μία ψήφο.
21.3. Τα συνδεδεμένα μέλη συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Συνέλευσης ως μέλη με δικαίωμα
ψήφου και μπορούν να αντιπροσωπεύουν κατά μέγιστη αναλογία 1/5 (το ένα πέμπτο) των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της Συνέλευσης χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
21.4. Η Συνέλευση θα εκλέξει κατά την πρώτη συνεδρίασή της, με πλειοψηφία 50%+1 ψήφους, τον
Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της Συνέλευσης, αμφότερους με θητεία ενός έτους. Ο Πρόεδρος
συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης, φροντίζει για τις συνθήκες εργασίας της
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Συνέλευσης και εκτελεί άλλες δραστηριότητες. Η Συνέλευση θα διορίσει και Γραμματέα της Συνέλευσης ο
οποίος τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων, με θητεία ενός έτους.
Άρθρο 22
Οι αρμοδιότητες
Η Συνέλευση:
 Καθορίζει το σχέδιο και το πρόγραμμα εργασιών του Συνδέσμου, καθώς και την
επιχειρησιακή πολιτική του.
 Εγκρίνει το Καταστατικό και τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτού.
 Εγκρίνει άλλες γενικές πράξεις του Συνδέσμου.
 Εξτάζει και εγκρίνει το οικονομικό σχέδιο και τη δήλωση.
 Αποφασίζει για τις αλλαγές του καθεστώτος, τις ματαβολές της μορφής και τη διάλυση του
Συνδέσμου
 Εκλέγει και ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
 Εξετάζει και εγκρίνει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
 Εκλέγει και ανακαλεί τους εκπροσώπους του Συνδέσμου.
 Αποφασίζει για την ένταξη σε ενώσεις και άλλους συνδέσμους στη χώρα και στο εξωτερικό.
 Εκλέγει και ανακαλεί τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, καθώς και τον Γραμματέα
της Συνέλευσης.
 Καθιερώνει τον Κανονισμό της λειτουργίας του.
 Αποφασίζει για ορισμένα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού
Συμβουλίου, εφόσον το εν λόγω όργανο το ζητήσει από τη Συνέλευση.
 Αποφασίζει και για άλλα θέματα τα οποία καθορίζονται από το Νόμο, την Ιδρυτική Πράξη και
το Καταστατικό του Συνδέσμου
Άρθρο 23
Σύγκληση της Συνέλευσης
23.1. Η Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο και για έκτακτη συνεδρίαση
όποτε αυτό απαιτείται. Για τη σύγκληση της Συνέλευσης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η
πρωτοβουλία για τη σύγκληση μπορεί να αναληφθεί από το κατ’ελάχιστον 1/3 των μελών. Έκτακτη
συνεδρίαση της Συνέλευσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο 30 μέρες από την ημέρα της υποβολής
της αίτησης για τη σύγκλησή της.
23.2. Για τη σύγκληση της Συνέλευσης απαιτείται γραπτή πρόσκληση. Η γραπτή πρόσκληση αναφέρει
το χρόνο και τον τόπο της συνεδρίασης, καθώς και την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη και διαβιβάζεται
σε όλους τους ιδρυτές και τα μέλη μέσω συστημένου ταχυδρομείου, e-mail, φαξ ή τηλεγραφήματος,
τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την συνεδρίαση.
Κατά τη διάρκεια της τακτικής ετήσιας συνεδρίασης της, η Συνέλευση πρέπει:
 Να εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.
Γραμματέας της Συνέλευσης δύναται να είναι και εργαζόμενος του Συνδέσμου, ο οποίος δεν είναι μέλος
του.
 Να εξετάζει και εγκρίνει το σχέδιο και το πρόγραμμα εργασιών του Συνδέσμου.
 Να εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
 Να εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια οικονομική έκθεση του Συνδέσμου
 Να αποφασίζει για άλλα θέματα που προβλέπονται από την ημερήσια διάταξη και είναι
σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και το Νόμο.
23.3.
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Άρθρο 24
Ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης
24.1. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συμπεριλαμβάνονται και τυχόν προτάσεις μελών για λήψη
απόφασης από τη Συνέλευση. Εάν η Συνέλευση πρέπει να λάβει απόφαση για τροποποιήσεις του
Καταστατικού του Συνδέσμου, σημειώνεται το τμήμα του Καταστατικού που πρόκειται να τροποποιηθεί.
25.2. Τα πλήρη μέλη μπορούν να απευθύνουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο γραπτή αίτηση
προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη ορισμένα θέματα, μέσα σε προθεσμία τριών
ημερών από την ημέρα παραλαβής της πρόσκλησης. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την
αίτηση, ενημερώνει τα πλήρη μέλη για την διευρυμένη ημερήσια διάταξη, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την
συνεδρίαση.
Άρθρο 25
Απαρτία και λήψη αποφάσεων
25.1. Η Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις εφόσον παρίσταται το άνω των
50% των μελών με δικαίωμα ψήφου
25.2. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση της Συνέλευσης δεν μπορεί να λάβει χώρα λόγω έλλειψης
απαρτίας, θα συγκληθεί μετά από τουλάχιστον 7 ημέρες από την προηγούμενη καθορισθείσα
ημερομηνία, με την ίδια ημερήσια διάταξη. Στην επαναληπτική συνεδρίαση δεν καθορίζεται η απαρτία, την
αποτελούν τα παρόντα μέλη.
25.3. Η Συνέλευση αποφασίζει με την πλειοψηφία των δυο τρίτων των ψήφων των παρόντων
εκπροσώπων των μελών για τα ακόλουθα θέματα: αλλαγή της μορφής και τροποποιήσεις του
Καταστατικού, εκλογή και ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλαγή μορφής και διάλυση
του Συνδέσμου.
25.4.

Λοιπές αποφάσεις δύναται να λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Άρθρο 26

Τρόπος ψηφοφορίας
26.1.

Η Συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις με δημόσια ψηφοφορία.

26.2. Η Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για τα ακόλουθα θέματα: την εκλογή και
ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για όλα τα άλλα θέματα τα οποία καθορίζονται από
το Άρθρο 25.3.
26.3. Το απόν μέλος μπορεί να ψηφίσει εγγράφως, ταχυδρομικώς, με συστημένο ταχυδρομείο, e-mail,
φαξ ή τηλεγράφημα, εφόσον ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Συνέλευσης λάβει τη σχετική
ενημέρωση, τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 27
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
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27.1.
μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το διοικητικό όργανο του Συνδέσμου και αποτελείται από 5 (πέντε)

27.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Συνέλευση για θητεία δύο ετών. Η Συνέλευση
δικαιούται να παρατείνει την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα επιπλέον έτος εάν συντρέχουν
λόγοι εύρυθμης λειτουργίας του Συνδέσμου.
27.3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της Συνέλευσης
μέχρι 5 ημέρες πρό της ορισθείσας ημερομηνίας της Συνέλευσης. Μόνο εκπρόσωποι της ανώτατης
διοίκησης των μελών, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων εκπροσώπων, των ανώτερων εκτελεστικών
διευθυντών, των γενικών επιχειρησιακών διευθυντών, των γενικών διευθυντών, των διευθυντών χώρας ή
ισοδύναμοι μπορούν να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει την
παραίτηση ή τον τερματισμό λόγω αλλαγής θέσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, κατά τον ίδιο τρόπο
όπως ορίζεται στο Άρθρο 27.7.
27.4. Ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Συνέλευσης καταρτίζει κατάλογο (ψηφοδέλτιο)
υποψηφίων. Κάθε μέλος μπορεί να θέσει ως υποψήφιο για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έναν
εκπρόσωπό του. Υποψήφιοι μπορούν να είναι εκπρόσωποι μελών που έχουν άδεια παραμονής και
εργασίας στην Σερβία.
27.5. Τα παρόντα μέλη στην Συνέλευση ψηφίζουν σε μυστική ψηφοφορία, σημειώνοντας μέχρι και 3
ονόματα υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.
27.6. Οι πέντε πρώτοι εκλεγμένοι υποψήφιοι αποτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μπορεί να μετέχει μέχρι ένα συνδεδεμένο μέλος. Εάν στους πέντε
πλειοψηφίσαντες υπάρχουν άνω του ενός συνδεδεμένα μέλη, τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο θα μετέχει το
συνδεδεμένο μέλος με τους περισσότερους ψήφους, τις δε υπολοιπόμενες θέσεις θα καταλάβουν τα
επιλαχόντα πλήρη μέλη κατά τη σειρά πλειοψηφίας στην ψηφοφορία.
27.7. Εάν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, αποχωρήσει από τη θέση του
αντιπροσώπου του μέλους, μετατεθεί εκτός Σερβίας, ή ανακληθεί από τη θέση του αντιπροσώπου του
μέλους, το εν λόγω πρόσωπο αυτοδικαίως χάνει τη θέση του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
αντικαθίσταται από το επόμενο αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση που κανένα αναπληρωματικό
μέλος δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσει το παυθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να διεξάγει τις υποχρεώσεις του με ενα μέλος λιγότερο και να
συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός 3 μηνών.
27.8. Τα επόμενα μέλη του καταλόγου που αναφέρονται στο Άρθρο 27.6 ανωτέρω καθίστανται
αντιπρόσωποι. Οι αναπληρωτές θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
παραιτηθεί ή ανακληθεί, κατά σειρά ψηφοφορίας. (Ο πρώτος επιλαχών θα αντικαταστήσει το πρώτο
παραιτηθέν ή ανακλυθέν μέλος, κλπ.).
27.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου, με πλειοψηφία ψήφων των μελών του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, φροντίζει για τις συνθήκες
εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεί κι άλλες δραστηριότητες.
27.10. Η τελική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 Ταμίας
 Δύο (2) τακτικά μέλη
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27.11. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου εκτελούν τα
καθήκοντά τους για την περίοδο των 2 (δύο) ετών, με δυνατότητα αλλαγής μετά από ένα χρόνο. Η
αντικατάστασή τους μπορεί να ζητηθεί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά το οποίο τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν για την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης. Σε περίπτωση
αποδοχής της πρότασης, θα διεξαχθεί νέα ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου.
27.12. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 2 (δυο) έτη, με δυνατότητα επανεκλογής.
Άρθρο 28
Οι αρμοδιότητες
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
 Προτείνει αποφάσεις της Συνέλευσης και εκτελεί τις αποφάσεις της Συνέλευσης.
 Εκδίδει γενικές πράξεις που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης.
 Προετοιμάζει ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, εκθέσεις περί εργασιών και εκθέσεις περί
εκτέλεσης της επιχειρηματικής πολιτικής.
 Εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των μελών του
 Εκδίδει οδηγίες προς τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά
με την εφαρμογή της επιχειρηματικής πολιτικής.
 Ορίζει και ανακαλεί τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Συνδέσμου
 Αποφασίζει για την αλλαγή της επωνυμίας και της έδρας του Συνδέσμου
 Αποφασίζει για την εγγραφή, την αναστολή των δικαιωμάτων και τη διαγραφή μελών του
Συνδέσμου
 Αποφασίζει για τη συνεχή επιχειρηματική συνεργασία και τη σύνδεση με άλλες
επιχειρηματικές ενώσεις και νομικά πρόσωπα
 Καθορίζει τον Κανονισμό λειτουργίας του
 Διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου
 Λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή και την οργάνωση εκδηλώσεων που ωφελούν
τον Σύνδεσμο
 εξουσιοδοτεί την υλοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά
του
 Εξουσιοδοτεί την εκπροσώπηση του Συνδέσμου ενώπιον των αρμόδιων αρχών της
Δημοκρατίας της Σερβίας
 Εκτελεί κι άλλες δραστηριότητες σύμφωνα με το Νόμο, την Ιδρυτική Πράξη και το
Καταστατικό
 Μπορεί να προτείνει στη Συνέλευση την αλλαγή του πεδίου δραστηριοτήτων του Συνδέσμου
28.1.

28.2. Ο Προεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση ορισμένων
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση χορήγησης εξουσιοδότησης δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή
χωρίς αιτιολόγηση.
Άρθρο 29
Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
29.1.

Ο Πρόεδρος/Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου:
 Οργανώνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Συνδέσμου.
 Εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο.
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 Φροντίζει για τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων και είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα της
λειτουργίας του Συνδέσμου.
 Μπορεί να προτείνει στη Συνέλευση την αλλαγή του σκοπού του Συνδέσμου
29.2. Ο Πρόεδρος/Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου εξουσιοδοτείται να
προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες που αφορούν αλλαγές και τροποποιήσεις του
Καταστατικού και της Ιδρυτικής Πράξης του Συνδέσμου, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης ή/και
του Διοικητικού Συμβουλίου.
29.3. Ο Πρόεδρος/Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να υπογράφει το
Καταστατικό, τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτού, να επικυρώνει την Ιδρυτική Πράξη ενώπιον του
αρμοδίου δικαστηρίου, τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτής, να υπογράψει όλα τα απαραίτητα
έντυπα καταχώρησης, καθώς και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες απαιτούμενες νομικές και
ουσιαστικές ενέργειες σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων της Συνέλευσης ή/και του Διοικητικού
Συμβουλίου, που ακολουθούν τις τροποποιήσεις του Καταστατικού και της Ιδρυτικής Πράξης.
Άρθρο 30
Απαρτία και λήψη αποφάσεων
30.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητές του και να λαμβάνει αποφάσεις με
την παρουσία περισσότερων από το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών.
30.2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με την πλειοψηφία των ψήφων των παρόντων μελών.

30.3.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου υπερισχύει.

30.4. Σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν η καθυστέρηση στην λήψη ορισμένης απόφασης δεν είναι προς
το συμφέρον του Συνδέσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να πάρει απόφαση χωρίς τη σύγκληση
συνεδρίασης (γραπτώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεγραφήματος, φαξ), εφόσον κανένα μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αντιτίθεται.
30.5. Οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον κάθε 3
(τρεις) μήνες. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξάγονται κατά κανόνα στα ελληνικά με
την τήρηση πρακτικών στην ελληνική και τη σέρβικη γλώσσα.
Άρθρο 31
Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
31.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση που η Συνέλευση διαπιστώσει ότι
δεν ενεργεί με κατάλληλο τρόπο και δε σημειώνει επιτυχία ως προς την εκπλήρωση και επίτευξη των
στόχων του Συνδέσμου.
Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανακληθεί στις εξής περιπτώσεις:
 Εάν δεν συμμετέχει τακτικά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
 εάν είναι υπεύθυνος για μεγάλη υλική ζημιά που προκλήθηκε στο Σύνδεσμο.
 Εάν δεν εκτελεί ευσυνείδητα τα καθήκοντά του/της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 Εάν συμπεριφέρεται αντίθετα με τις αρχές της σεβαστής κοινότητας των εμπορικών
οντοτήτων και επαγγελματιών
 Εάν ο Σύνδεσμος δεν εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις του
31.2.
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31.3. Η Συνέλευση αποφασίζει για την ανάκληση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από αίτημα
του Διοικητικού Συμβουλίου ή τουλάχιστον του 1/3 των πλήρων μελών του Συνδέσμου.
31.4. Ένα τέτοιο μέλος μπορεί να παραστεί στη συνεδρίαση στην οποία πρέπει να ληφθεί απόφαση
σχετικά με την ανάκλησή του και να συζητήσει για την ιδιότητά του, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 32
Ευθύνη για ζημιά
32.1. Τα μέλη των οργάνων του Συνδέσμου ευθύνονται από κοινού για κάθε ζημιά που τυχόν
προκαλέσουν στο Σύνδεσμο λόγω αποφάσεών τους, εάν αυτές ελήφθησαν με άκρα αμέλεια ή με
πρόθεση να προκαλέσουν ζημία, εκτός εάν έχουν καταγράψει τη γνώμη τους στα πρακτικά κατά τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων.
32.2. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατ’ελάχιστον το 1/3 των μελών του
Συνδέσμου μπορούν να κινήσουν τη διαδικασία αποζημίωσης.
Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Άρθρο 33
33.1. Ο Σύνδεσμος μπορεί να ορίσει Εκτελεστικό Διευθυντή εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει
απαραίτητο. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Συνδέσμου φροντίζει για τη εφαρμογή των αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, διαχειρίζεται τις καθημερινές εργασίες του Συνδέσμου και είναι
εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί το Σύνδεσμο. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής λογοδοτεί για τις πράξεις του
στο Διοικητικό Συμβούλιο.
33.2.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής μπορεί να είναι ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άρθρο 34

34.1. Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον
Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Συνδέσμου, με απεριόριστες
αρμοδιότητες. Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται επίσης από τον Ταμία του, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος
για την υπογραφή οικονομικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που αφορούν τους
λογαριασμούς σε εμπορικές τράπεζες, με εξαίρεση την σύναψη δανειακών συμβάσεων, την χορήγηση
εγγυήσεων, συναλλαγματικών και άλλων μέσων εξασφάλισης.
34.2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, εντός των αρμοδιοτήτων
τους, να χορηγούν εγγράφως πληρεξούσιο για την εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε άλλο πρόσωπο.
34.3. Μόνο άτομο που κατέχει άδεια εργασίας και διαμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σερβίας
μπορεί να διοριστεί εκπρόσωπος του Συνδέσμου.
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άρθρο 35
35.1.

Η εργασία του Συνδέσμου είναι ανοιχτή για το κοινό
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35.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τα μέλη του Συνδέσμου για τις δραστηριότητες του
Συνδέσμου και την εργασία των οργάνων του Συνδέσμου, τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις μήνες,
απευθείας ή μέσω εσωτερικών δημοσιεύσεων, δηλ. δελτίων τύπου, διανομής των αποφάσεων και
δραστηριοτήτων των οργάνων του Συνδέσμου ή με άλλο κατάλληλο τρόπο.
35.3. Οι ετήσιες λογιστικές καταστάσεις και εκθέσεις για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου
παρουσιάζονται στα μέλη στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Συνδέσμου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άρθρο 36
36.1.

Η διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

36.2. Ο Σύνδεσμος παύει τις δραστηριότητές του όταν παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την
επίτευξη των στόχων του, με απόφαση κατ’ελάχιστον των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του ή σε
άλλες περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.
36.3. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, η Συνέλευση αποφασίζει για τον αποδέκτη της
περιουσίας του Συλλόγου. Την περιουσία του Συνδέσμου μπορεί να λάβει μόνο εγχώριο μη
κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο με ίδιους ή παρόμοιους στόχους, σύμφωνα με τα Άρθρα 42. και 43. του
Νόμου περί Συνδέσμων.
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Άρθρο 37
Όλες οι ανακοινώσεις, πληροφορίες, ενστάσεις και παρατηρήσεις αποστέλλονται στη σερβική, την
ελληνική ή την αγγλική γλώσσα και αυτές οι γλώσσες θα χρησιμοποιούνται επίσης για οποιεσδήποτε
άλλες μορφές επικοινωνίας.
ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 38
38.1.

Το παρόν Καταστατικό τίθεται σε ισχύ την ημέρα της έκδοσής του.

38.2. Για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Καταστατικού είναι αναγκαία η πλειοψηφία των δύο
τρίτων των παρόντων μελών στη Συνέλευση. Οι προτάσεις για τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις
του Καταστατικού μπορούν να υποβληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο/Αντιπρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου ή από τουλάχιστον 1/10 των μελών του Συνδέσμου. Πρόταση σχετικά με
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Καταστατικού που δεν υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο
διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ώστε αυτό να εκφράσει τη γνώμη του.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39
Όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό, διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου
περί Συνδέσμων.
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