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^ τη ν  Αθήνα, σήμερα την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι και 
^υπογράφοντες το παρόν: 

ν / )  Γεώργιος Βλάχος Πρόεδρος και Νόμιμος Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
^  V /  Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ)

2) Κωνσταντίνος Καλέργης, Πρόεδρος και Νόμιμος Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών 
Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)
3) Γεώργιος Συριανός, Πρόεδρος και Νόμιμος Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τεχνικών 
Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ)
δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής:

Ιδρύουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με νομική προσωπικότητα, το Καταστατικό της 
οποίας έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1 
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ - ΕΔΡΑ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.1 Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με νομική προσωπικότητα, με την 
επωνυμία «Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών 
ΑΜΚΕ» και τη συντομογραφία «ΕΣΒΥΚ», με έδρα στον Δήμο Αθηναίων.

1.2 Με το παρόν καταστατικό (εφεξής «το Καταστατικό») ρυθμίζονται η οργάνωση 
και η λειτουργία της ιδρυόμενης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

1.3 Στις σχέσεις με το εξωτερικό η επωνυμία του ΕΣΒΥΚ είναι «Hellenic 
Construction Industry Council», η δε συντομογραφία του «HCIC».

1.4 Το ΕΣΒΥΚ δεν είναι εμπορική ένωση και δεν εκπροσωπεί οικονομικούς φορείς.
1.5 Το ΕΣΒΥΚ δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση ή ομοσπονδία ενώσεων, ούτε 

συνάπτει Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
1.6 Μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση μπορεί 

να αποφασίζει τη λειτουργία Γραφείων του ΕΣΒΥΚ σε ολόκληρη την 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων και η 
σχέση τους με τη Διοίκηση του ΕΣΒΥΚ ρυθμίζονται με κανονισμό που σε 
κάθε περίπτωση εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

1.7 Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη.
1.8 Κάθε ένα από τα ιδρυτικά μέλη συνεισφέρει το ποσό των 1.000 ευρώ για τον 

σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου της εταιρίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό 
των 3.000 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ

2.1 Σκοποί του ΕΣΒΥΚ είναι:

α) η προαγωγή της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών και η 
αναβάθμιση της συμβολής της στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας,

β) η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και 
κατασκευών και η βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και 
της ποιότητάς της, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος,

γ) η διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας και του υγιούς 
ανταγωνισμού στο σύστημα παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων στη 
χώρα,
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δ) η προώθηση της υγιούς, υπεύθυνης και ποιοτικής επιχειρηματικότητας στ 
τομέα των υποδομών και κατασκευών, 

ε) η διασφάλιση και η εκπροσώπηση των ενδιαφερόντων και των δικαιωμάτων των· 
μελών του,

στ) η ενιαία εκπροσώπηση των μελών του σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, 
φορείς, επιτροπές και φόρουμ που σχετίζονται ή/και επηρεάζουν τη βιομηχανία 
υποδομών και κατασκευών, 

ζ) η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του, 
η) η προβολή του Έργου των μελών του στο κοινωνικό σύνολο.

2.2 Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του το ΕΣΒΥΚ λαμβάνει όλα τα 
νόμιμα μέτρα που κατά περίπτωση κρίνονται απαραίτητα και προβαίνει στις αναγκαίες 
ενέργειες για την προώθηση τους, επιδιώκοντας ιδιαίτερα:
α. τη διαρκή ενημέρωση των μελών του σε θέματα που τα αφορούν, 
β. την παρακολούθηση ζητημάτων συλλογικού ενδιαφέροντος και τη διαμόρφωση 

κοινών θέσεων των μελών του επ’ αυτών, 
γ. την εκπροσώπηση και προώθηση των θέσεων των μελών του, τόσο στην Ελλάδα, 

όσο και στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με φορείς και 
ενώσεις του τομέα υποδομών και κατασκευών άλλων χωρών, στο πλαίσιο 
διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας, 

δ. την παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά, αμέσως ή εμμέσως, την 
ελληνική βιομηχανία υποδομών και κατασκευών και τη συνεργασία με τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές για τη διαμόρφωση, τη βελτίωση και την ορθή 
προσαρμογή του στο σχετικό ευρωπαϊκό ή/και διεθνές δίκαιο, 

ε. την προβολή στην κοινή γνώμη της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και 
κατασκευών,

στ. την ανάπτυξη διμερών και πολυμερών σχέσεων με άλλες εγχώριες ενώσεις του 
τομέα και με συναφείς ενώσεις άλλων χωρών, 

ζ. την προαγωγή της έρευνας σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση των 
υποδομών και της κατασκευής 

η. την προώθηση των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας 
και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και 
κατασκευών στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανόνων του 
ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, εν μέσω και των απαιτήσεων της 4ης 
βιομηχανικής επανάστασης και των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, 

θ. την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
ερευνητικούς φορείς για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον 
τομέα των υποδομών και κατασκευών και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις 
σύγχρονες εξελίξεις και τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, 

ι. την ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας με την παροχή υπηρεσιών 
επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στο προσωπικό των 
μελών του και σε τρίτους, 

κ. τη συμμετοχή του στις διαδικασίες προγραμμάτων χρηματοδοτουμένων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή δημόσιους φορείς, τη διοργάνωση 
ενημερωτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων και συναφών 
εκδηλώσεων, καθώς επίσης και την ανάληψη οιασδήποτε άλλης πρωτοβουλίας ή 
δραστηριότητας για την ενημέρωση και υποστήριξη των μελών ταυ και 
οιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου από τον ευρύτερο τομέα υποδομών και 
κατασκευών της οικονομίας.

2.3 Επίσης, το ΕΣΒΥΚ επιδιώκει: ι j i j



να παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένη και αντικειμενική πληροφόρηση και να 
διατυπώνει επεξεργασμένες προτάσεις για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση 
διαρκούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής στη βιομηχανία των Υποδομών και 
Κατασκευών και για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών,
να διασφαλίζει τη συνοχή των επαγγελματικών συνδέσμων των οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν άμεσα και έμμεσα στον σχεδίασμά, στη μελέτη, στην 
κατασκευή, στη διαχείριση, στη συντήρηση του δομημένου περιβάλλοντος, στην 
παραγωγή και προμήθεια υλικών και στην προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος,
να αποτελέσει το φόρουμ των Ελληνικών επαγγελματικών ενώσεων οικονομικών 
φορέων που ασχολούνται με τις υποδομές και κατασκευές, αφού καλείται να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο για τον κατασκευαστικό τομέα της Ελλάδας, 
παρέχοντας τη δυνατότητα ενιαίας έκφρασης όλων των ενδιαφερόμενων μερών: 
κατασκευαστών, μελετητών, συμβούλων, λειτουργών έργων, παραγωγών υλικών 
κ.ά .,
να προωθεί το μεγαλύτερο μέρος του μεταρρυθμιστικού έργου του μέσω της 
διασύνδεσης με την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, τις εθνικές και τις 
ευρωπαϊκές αρχές και δομές.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το ΕΣΒΥΚ μπορεί, με πρόταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να 
συμμετέχει σε άλλα νομικά μη κερδοσκοπικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, 
και να συστήνει νομικά μη κερδοσκοπικά πρόσωπα, είτε αυτοτελώς, είτε από 
κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 3 
ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΑΩΝ

3.1 Τα μέλη του ΕΣΒΥΚ διακρίνονται σε τακτικά και συνδεδεμένα.

3.2 Ως τακτικά μέλη του ΕΣΒΥΚ με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μπορούν 
να εγγραφούν:
Επαγγελματικές ενώσεις, σωματεία, σύνδεσμοι ή οργανώσεις οικονομικών φορέων 
που εδρεύουν στην Ελλάδα, έχουν πανελλαδική κάλυψη και έχουν ως πρωταρχικό 
σκοπό τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή έργων, την προμήθεια και 
παραγωγή υλικών, την ανάπτυξη, την έρευνα, τη συντήρηση και τη διαχείριση του 
δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος.

Για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους, κάθε ενδιαφερόμενη ένωση, 
σωματείο, σύνδεσμος ή οργάνωση υποβάλλει αίτηση, επί της οποίας αποφαίνεται το 
Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση και εισηγείται σχετικά στην 
Γενική Συνέλευση των Μελών. Αν η Γενική Συνέλευση απορρίψει την αίτηση, το 
υποψήφιο μέλος μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση της αίτησής του από την 
αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει οριστικά.

Η αίτηση του υποψήφιου μέλους πρέπει να συνοδεύεται από ενυπόγραφη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου του ότι αυτό αποδέχεται το Καταστατικό και ότι θα 
συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των Γενικών Συνελεύσεων 
του ΕΣΒΥΚ, καθώς και ότι θα συμπράττει ενεργά στην εκπλήρωση των σκοπών και

5



των αποφάσεων του ΕΣΒΥΚ. Το υποψήφιο μέλος παρέχει πληροφορίες σχετικά 
τη φύση και το μέγεθος των οικονομικών φορέων που εκπροσωπεί.
Κατ’ ελάχιστο τα υποψήφια μέλη θα πρέπει να έχουν τριετή συνεχή λειτουργία 
πριν την αίτηση εγγραφής τους.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά που 
συνυποβάλλονται με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου.

3.3 Ως συνδεδεμένα μέλη του ΕΣΒΥΚ χωρίς δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, 
αλλά με δικαίωμα λόγου, μπορούν να εγγραφούν:
Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Δικαίου, εκπαιδευτικά, ερευνητικά και λοιπά ιδρύματα και φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που έχουν ως πρωταρχικό σκοπό ή εμπλέκονται -αμέσως ή εμμέσως- με 
τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή έργων, την προμήθεια και παραγωγή 
υλικών, την ανάπτυξη, την έρευνα, τη συντήρηση και τη διαχείριση του δομημένου 
και του φυσικού περιβάλλοντος.

Για την εισδοχή συνδεδεμένου μέλους η σχετική αρμοδιότητα και διαδικασία είναι 
ανάλογη με εκείνη που ισχύει για τα τακτικά μέλη.

3.4 Μητρώο Μελών: Στο ΕΣΒΥΚ τηρείται υποχρεωτικά μητρώο μελών σε ειδικό βιβλίο, 
σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, το οποίο 
εμφανίζει για κάθε μέλος σε αύξοντα αριθμό τουλάχιστον την επωνυμία, τη 
διεύθυνση, τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, τον χρόνο συστάσεως της 
ένωσης οικονομικών φορέων, την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής.

Κάθε μέλος μπορεί να λάβει γνώση του Μητρώου Μελών.

3.5 Εκπροσώπηση Μελών στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΒΥΚ: Κάθε μέλος 
εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπό του, που ορίζεται με τον τυχόν αναπληρωτή 
του, με ειδική κάθε φορά απόφαση του οργάνου διοίκησής του.

Η ιδιότητα του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτή του είναι ανεπίδεκτες περαιτέρω 
αντιπροσωπεύσεως. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης κατατίθεται απόσπασμα 
της απόφασης του οργάνου διοίκησης του μέλους.

3.6 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, εξόδου ή διαγραφής κάποιου μέλους από το 
ΕΣΒΥΚ, η λειτουργία του συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών του.

ΑΡΘΡΟ 4 
ΜΕΛΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

4.1 Η ιδιότητα του μέλους λήγει με τη λύση αυτού, με την αποχώρηση ή με την 
αποβολή.

4.2 Η δήλωση αποχώρησης πρέπει να υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως, 
τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από το τέλος του ημερολογιακού έτους, ώστε η 
αποχώρηση να ισχύει από την αρχή του επόμενου έτους.

4.3 Η αποβολή μέλους είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσί 
που απορρέουν από το Καταστατικό ή ενέργειας εναντίον του σκοπού του ΕΣΒ 
Για την αποβολή απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουί!
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^·\ U εν λόγω απόφαση υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική

*1^1 Συνέλευση, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών 
της. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις του μέλους τελούν σε αναστολή.

4.4 Μέλος που αποβάλλεται δεν έχει δικαίωμα επί των περιουσιακών στοιχείων του 
ΕΣΒΥΚ ή επί των καταβληθεισών εισφορών του.

4.5 Η λήξη της ιδιότητας του μέλους δεν το απαλλάσσει από την εκπλήρωση τυχόν 
υποχρεώσεών του προς το ΕΣΒΥΚ, που έχουν αναληφθεί μέχρι την ημερομηνία 
λήξης της ιδιότητας του μέλους.

4.6 Για τις περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολής της συνδρομής ή παραίτησης από την 
ιδιότητα του μέλους, η επανεγγραφή είναι δυνατή κατόπιν αίτησης του μέλους που 
διαγράφηκε, η οποία υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την 
ίδια ή με άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζεται η οφειλή των μη 
καταβληθεισών εισφορών από το προς επανεγγραφή μέλος. Για όλες τις άλλες 
περιπτώσεις για την επανεγγραφή μέλους αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική 
Συνέλευση, αφού προηγηθεί αίτηση του διαγεγραμμένου μέλους.

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΑΩΝ

5.1 Όλα τα μέλη του ΕΣΒΥΚ μετέχουν στις συγκεντρώσεις και στις άλλες εκδηλώσεις 
του ΕΣΒΥΚ και γενικά απολαμβάνουν τις ωφέλειες από τη δράση του ΕΣΒΥΚ.

5.2 Κάθε μέλος έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται πλήρως προς τους νόμους, τις 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, να δρα στα 
όρια που καθορίζονται από την καλή πίστη, τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και το 
πνεύμα αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και τέλος να εξοφλεί εμπρόθεσμα όλες 
τις προς το ΕΣΒΥΚ οικονομικές υποχρεώσεις του, χορηγώντας αμέσως τα, τυχόν 
ζητούμενα από τη Διοίκηση, στοιχεία για τον προσδιορισμό τους.

5.3 Τα τακτικά μέλη δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση των τηρουμένων από το ΕΣΒΥΚ 
στοιχείων αναφορικά με την ενημερότητα των υπολοίπων μελών.

5.4 Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον 
είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

5.5 Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα 
όργανα του ΕΣΒΥΚ, εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

5.6 Τα συνδεδεμένα μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αλλά έχουν 
δικαίωμα λόγου στη Γ ενική Συνέλευση του ΕΣΒΥΚ.

5.7 Εισφορές των οποίων καθυστερεί η καταβολή τους πέραν των τριάντα (30) ημερών 
καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Μέλη που καθυστερούν την καταβολή 
των οφειλόμενων εισφορών στερούνται των δικαιωμάτων τους να μετέχουν, να 
ψηφίζουν, να εκλέγουν ή να εκλέγονται (τα τακτικά μέλη), καθώς και των υπηρεσιών 
του ΕΣΒΥΚ που παρέχονται προς τα μέλη του, ενώ το ΕΣΒΥΚ θα συνεχίζει να 
παρέχει τις υπηρεσίες του προς τα μέλη αυτά για διάστημα ενός μήνα ακόμη.
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5.8 Ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται αυτά που έχουν καταβάλει την 
συνδρομή τους και κάθε άλλη οικονομική υποχρέωσή τους πριν την έναρξη 
Γ ενικής Συνέλευσης.

5.9 Τα τακτικά μέλη του ΕΣΒΥΚ έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το λογότυπο 
τα αρχικά του ΕΣΒΥΚ και να αναγράφουν στο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό τους 
«Μέλος του ΕΣΒΥΚ» ή «Member of HCIC».

5.10 Τα συνδεδεμένα μέλη του ΕΣΒΥΚ έχουν το δικαίωμα να αναγράφουν στο έντυπο 
και ηλεκτρονικό υλικό τους «Συνδεδεμένο Μέλος του ΕΣΒΥΚ» ή «Associate 
Member of HCIC».

5.11 Η επικοινωνία μεταξύ του ΕΣΒΥΚ και των μελών του γίνεται δια αλληλογραφίας, με 
ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όπου στο παρόν 
Καταστατικό προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία, εννοείται οποιοδήποτε από τα 
παραπάνω μέσα.

ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

6.1 Πειθαρχικά παραπτώματα: Για τα τακτικά μέλη του ΕΣΒΥΚ και τα μέλη της 
Διοικήσεως, πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται: α) η ασυμβίβαστη με την ιδιότητα 
του μέλους του ΕΣΒΥΚ ή της Διοικήσεώς του δράση, στην οποία περιλαμβάνεται 
και η αντίθεση προς τους σκοπούς ή τα συμφέροντα του ΕΣΒΥΚ, καθώς και οι 
σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις του Καταστατικού, των αποφάσεων και 
ψηφισμάτων της Γενικής Συνελεύσεως ή οι αταξίες στην εκπλήρωση των 
οικονομικών υποχρεώσεών του, β) κάθε παράβαση των διατάξεων του 
Καταστατικού ή της νομοθεσίας για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, με 
υπαίτια πράξη ή παράλειψη, ανεξάρτητα από την τυχόν προβλεπόμενη ποινική δίωξη 
ή άλλη νομική κύρωση.

6.2 Πειθαρχικές Κυρώσεις: Ως πειθαρχικές κυρώσεις ορίζονται: α) η έγγραφη 
παρατήρηση, β) η πρόσκαιρη μέχρι τρεις (3) μήνες αναστολή του δικαιώματος 
συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή / και της Γενικής 
Συνελεύσεως και τέλος γ) η αποβολή και διαγραφή από το μητρώο των μελών του 
ΕΣΒΥΚ.

ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

7.1 Αρμόδιο Όργανο: Για την άσκηση της πειθαρχικής διώξεως και την επιβολή 
πειθαρχικής κυρώσεως, αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΒΥΚ, που 
αποφασίζει σε ειδική συνεδρίαση, με πλειοψηφία τριών τετάρτων (%) του συνόλου 
των μελών του, πάντοτε μετά από ακρόαση εκείνου κατά του οποίου κινείται η 
πειθαρχική διαδικασία και ο οποίος καλείται σε ακρόαση ειδικά για τον σκοπό 
αυτόν. Εάν διώκεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΒΥΚ ή Σύνδεσμρς- 
Μέλος του ΕΣΒΥΚ, στη Διοίκηση του οποίου συμμετέχει μέλος του Δ.Σ./του 
ΕΣΒΥΚ, το μέλος αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΒΥΚ δεν^λα^ράνει 
μέρος στην σχετική συνεδρίαση.
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7.2 Επικύρωση: Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχετικά 
πρακτικά των συνεδριάσεών του, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Η απόφαση 

£ 3 / * · /  υπόκειται σε επικύρωση από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
* V V
' ί 7.3 Προσφυγή: Σε κάθε περίπτωση αποβολής, το μέλος που αποβλήθηκε έχει το 

δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον των δικαστηρίων των Αθηνών, μόνον αν η αποβολή 
δεν έγινε σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού ή αν δεν συνέτρεχαν σπουδαίοι 
λόγοι γι’ αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 8 
ΠΟΡΟΙ -  ΕΣΟΔΑ

8.1 Το ΕΣΒΥΚ έχει τους εξής τακτικούς πόρους:

α) Το εφάπαξ ποσό εγγραφής των μελών (τακτικών και συνδεδεμένων).

β) Την πάγια ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών.

γ) Την πάγια ετήσια συνδρομή των συνδεδεμένων μελών.

8.2 Το ύψος των ανωτέρω εσόδων εγγραφής και ετήσιων συνδρομών των μελών 
καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία ισχύει από την έγκριση αυτής από τη Γ ενική Συνέλευση.

8.3 Η πάγια ετήσια συνδρομή είναι απαιτητή μέσα στον Ιανουάριο κάθε έτους.

8.4 Σε περίπτωση αύξησης των ως άνω συνδρομών εντός του έτους, οι 
συμπληρωματικές εισφορές είναι απαιτητές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει από την έγκριση αυτής από τη 
Γ ενική Συνέλευση.

8.5 Η Γενική Συνέλευση του ΕΣΒΥΚ μπορεί να αποφασίσει την εισδοχή συνδεδεμένων 
μελών χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.

8.6 Λοιποί πόροι του ΕΣΒΥΚ μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή, 
καθώς και από δραστηριότητές του, όπως:

α) εκούσιες εισφορές μελών και τρίτων
β) έσοδα από έρευνες και μελέτες που αναλαμβάνει για την προώθηση των σκοπών 

του
γ) έσοδα από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

άλλους διεθνείς ή εθνικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 
δ) έσοδα από τη διοργάνωση ή/και τη συμμετοχή σε ενημερωτικά και επιμορφωτικά 

σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και συναφείς εκδηλώσεις 
ε) έσοδα από διαφημίσεις σε περιοδικά, βιβλία και λοιπά έντυπα που εκδίδει (σε 

έντυπη ή ψηφιακή μορφή) και στον ιστότοπό του (web site) 
στ) πώληση ή διάθεση περιοδικών, βιβλίων και λοιπών εντύπων 
ζ) χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες φυσικών και νομικών προσώπων 
η) επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, ενισχύσεις δημόσιων φορέων και οργανισμών 
η) έσοδα από κάθε, γενικώς, δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στους σκοπούς του.
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ΑΡΘΡΟ 9.
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΣΒΥΚ

9.1 Όργανα του ΕΣΒΥΚ είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 
γ. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) 
δ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΞ.Ε.) 
ε. Η Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦ.Ε.)

9.2 Η συμμετοχή στα όργανα του ΕΣΒΥΚ είναι κοινωνικό λειτούργημα, άμισθο για τα 
αιρετά μέλη.

ΑΡΘΡΟ 10 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

10.1 Σύνθεση: Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των ταμειακώς 
ενήμερων τακτικών μελών του ΕΣΒΥΚ.

10.2 Αρμοδιότητες: Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του ΕΣΒΥΚ και έχει 
τεκμήριο αρμοδιότητας για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.
Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση (ενδεικτικές αρμοδιότητες):
α) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα άλλα όργανα που εκλέγονται από αυτήν, 
β) Ελέγχει τη δράση των οργάνων του ΕΣΒΥΚ.
γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΣΒΥΚ και τους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς και 
ισολογισμούς.
δ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς εσόδων και 
εξόδων.
ε) Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ του 
ΕΣΒΥΚ.
στ) Αποφασίζει περί αγοράς ή εκποίησης ακινήτων και περί όλων των συναφών 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων του ΕΣΒΥΚ. Επί αγοράς ακινήτου η 
επιλογή γίνεται από το Δ.Σ. του ΕΣΒΥΚ μέσα στα όρια της σχετικής απόφασης της 
Γ.Σ.
ζ) Επικυρώνει την αποβολή μέλους σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος 
καταστατικού.
η) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση της 
εταιρείας, τηρώντας την ορισμένη από το παρόν καταστατικό και τον νόμο 
διαδικασία.
0) Αποφασίζει για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας

10.3 Συνεδριάσεις:
10.3.1 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται:

α) σε τακτική συνεδρίαση, δύο τουλάχιστον φορές κάθε ημερολογιακό 
πρώτη έως 30/6 και η δεύτερη έως 20/12), μετά από πρόσκληση 
του Διοικητικού Συμβουλίου και
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β) σε έκτακτη συνεδρίαση, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή αν το ζητήσουν ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη, που 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50% των ψήφων.
Στην περίπτωση β) η αίτηση, των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών που 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50% των ψήφων, για τη σύγκληση της Γενικής 
Συνέλευσης απευθύνεται προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΕΣΒΥΚ και πρέπει απαραιτήτως και υποχρεωτικώς να αναγράφει λεπτομερώς τα 
προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος του ΕΣΒΥΚ υποχρεούται μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από την υποβολή της, κατά τα ως άνω, αίτησης να συγκαλέσει τη 
Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση προς λήψη αποφάσεων επί των 
θεμάτων της αίτησης.

10.3.2 Κάθε τακτικό μέλος εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από έναν 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Τα συνδεδεμένα μέλη παρίστανται στη Γενική 
Συνέλευση με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά με 
δικαίωμα λόγου.

10.3.3 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και, σε περίπτωση κωλύματος του, ο 
Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινώς στη Γ ενική Συνέλευση μέχρι την εκλογή 
Προέδρου και ενός Ψηφολέκτη που πάντα προτάσσονται ως θέματα σε κάθε 
Γενική Συνέλευση. Η εκλογή του Προέδρου και του Ψηφολέκτη γίνεται με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

10.3.4 Οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλονται από 
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ταχυδρομικά ή με ΦΑΞ ή με e-mail σε κάθε μέλος δέκα 
(10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, και 
αναφέρουν, επί ποινή ακυρότητας, την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της 
συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ταυτοχρόνως, οι 
προσκλήσεις αναρτώνται στον ιστότοπο του ΕΣΒΥΚ.

10.3.5 Με ομόφωνη απόφαση του συνόλου των παριστάμενων τακτικών μελών, η 
Γ ενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα και για θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
10.3.6 Κατά τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του πρώτου 
εξαμήνου έκαστου έτους εγκρίνονται, μετά από πρόταση του Διοικητικού 
Συμβουλίου:
α. η ετήσια έκθεση των πεπραγμένων του ΕΣΒΥΚ, και οι οικονομικές 
καταστάσεις του παρελθόντος ημερολογιακού έτους,
β. το πρόγραμμα δράσης, ο οικονομικός προϋπολογισμός, και το ύψος των 
συνδρομών των μελών του ΕΣΒΥΚ για το τρέχον ημερολογιακό έτος, 
γ. η είσοδος και η αποβολή μελών, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

10.4 Διαδικασία λήψης αποφάσεων:
10.4.1 Κάθε τακτικό μέλος, το οποίο έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις 

του προς το ΕΣΒΥΚ, διαθέτει μια ψήφο για όλες τις ψηφοφορίες, 
περιλαμβανομένων και των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μ£λών του Δ.Σ. και 
των λοιπών οργάνων του ΕΣΒΥΚ.

10.4.2 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των 
τακτικών μελών που είναι παρόντα.

10.4.3 Η κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. διαπιστούμενη από τον Πρόεδρο 
της ΓΣ απαρτία, θεωρείται ότι ισχύει και διατηρείται αναλλοίωτη μέχρι το πέρας 
της συνεδρίασης της Γ.Σ.

10.4.4 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
ψήφων, που διαθέτουν τα εκπροσωπούμενα σε αυτήν ταμειακώς ενήμερα 
τακτικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διεξάγεται νέα ψηφοφορία. Αν υπάρξει 
εκ νέου ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γ.Σ.
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10.5 Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις γίνονται κατά κανόνα φανερά ή 
εξαίρεση μυστικά. Οι φανερές ψηφοφορίες γίνονται με ανόρθωση των μελών 
ανύψωση του χεριού ή με ονομαστική κλήση.

10.6 Η ψηφοφορία διεξάγεται υποχρεωτικώς μυστικά όταν αφορά: 
α) Στις εκλογές ή στην παύση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής.
β) Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση του ΕΣΒΥΚ. 
γ) Σε προσωπικά ζητήματα και
δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπει ειδική διάταξη του καταστατικού ή 
αποφασισθεί από τη Γ.Σ. με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

10.7 Για την εξαγωγή του αποτελέσματος σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπολογίζονται 
μόνον οι έγκυρες ψήφοι. Δεν υπολογίζονται οι τυχόν αποχές ούτε οι λευκές ή άκυρες 
ψήφοι.

ΑΡΘΡΟ 11 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο και τα 
υπόλοιπα αιρετά όργανα του ΕΣΒΥΚ.

Η θητεία όλων των οργάνων είναι τριετής και συμπίπτουσα μεταξύ τους.

Η θητεία κάθε οργάνου λήγει δια της συγκροτήσεως σε σώμα του νεοεκλεγέντος 
αντίστοιχου οργάνου.

Ειδικότερες προβλέψεις για τις αρχαιρεσίες περιλαμβάνονται στα άρθρα 12 και 13 του 
παρόντος καταστατικού.

Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται στα γραφεία του ΕΣΒΥΚ ή σε άλλο τόπο που καθορίζεται 
στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ ενικής Συνέλευσης.

Δικαίωμα ψήφου κατά τις αρχαιρεσίες έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη.

ΑΡΘΡΟ 12 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

12.1 Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει τα αιρετά όργανα του ΕΣΒΥΚ 
(Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή), να αποφανθεί για ζητήματα 
εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να αποφασίσει για τη διάλυση του ΕΣΒΥΚ και για 
κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν 
Καταστατικό ή με απόφαση της Γ.Σ. διενεργείται μυστική ψηφοφορία, τότε η 
ψηφοφορία διεξάγεται από Εφορευτική Επιτροπή.

12.2 Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία πρόσωπα εκ των εκπροσώπων του 
τακτικών μελών που μετέχουν στη Γ.Σ. και εκλέγεται από τη Γενική ΣυνέλευcofM  
φανερή ψηφοφορία πριν από κάθε ψηφοφορία για θέματα της προηγούμενης
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παραγράφου. Επιτρέπεται η εκλογή της ίδιας Εφορευτικής Επιτροπής για πολλές 
ψηφοφορίες.

Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να μετέχει υποψήφιος για τα αξιώματα για τα 
οποία διενεργούνται οι αρχαιρεσίες, ούτε πρόσωπο στο οποίο αφορά άμεσα η 
διεξαγόμενη ψηφοφορία (λ.χ. ψηφοφορία επί προσωπικών θεμάτων, πειθαρχικές 
ευθύνες κ.λπ.). Μπορούν να μετέχουν ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και ο ψηφολέκτης της 
Γ.Σ. εφόσον στο πρόσωπό τους δεν συντρέχουν οι ιδιότητες του προηγούμενου 
εδαφίου.

12.4 Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τη γνησιότητα 
του αντιγράφου του μητρώου μελών του ΕΣΒΥΚ βάσει του οποίου διεξάγεται η 
ψηφοφορία. Το μητρώο αυτό, υπογεγραμμένο από τον Εκτελεστικό Διευθυντή, 
υποχρεούται να παραδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΕΣΒΥΚ.

12.5 Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου 
δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου, που 
εκπροσωπεί το μέλος.
Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο αφενός 
καταχωρείται κατ' αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και το μέλος 
για το οποίο ψηφίζει και αφετέρου τίθεται η υπογραφή του ψηφίσαντος.
Στο τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική επιτροπή κλείνει το πρωτόκολλο και το 
υπογράφει. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας γίνεται στη Γ.Σ., 
άλλως με έγγραφη ανακοίνωση που αποστέλλεται στα μέλη και αναρτάται στον 
ιστότοπο του ΕΣΒΥΚ.

12.6 Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της 
ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή απρόσκοπτα, κατά τρόπο ελεύθερο και 
ανεπηρέαστο και να διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Δικαιούται να 
απομακρύνει εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε ψηφοφόρο 
παρακωλύει την διαδικασία και αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα 
προκύψει κατά την ψηφοφορία και μέχρι την ανακοίνωση του αποτελέσματος της, 
για τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπαλλήλων του 
ΕΣΒΥΚ, για την υποβοήθηση του έργου της. Μέχρι να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα 
της ψηφοφορίας από την Εφορευτική Επιτροπή, μπορεί να υποβληθεί ένσταση 
ενώπιον της από μετέχοντα στη Γ.Σ.

12.7 Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και 
μπορεί να αφορά μόνο σε ζήτημα εγκυρότητας της συμμετοχής ψηφοφόρου, καθώς 
και σε ζήτημα εγκυρότητας της διαδικασίας των αρχαιρεσιών από τη συγκρότηση 
της Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι την ανακοίνωση του αποτελέσματος.
Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή πριν από την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος. Η σχετική απόφαση καταχωρείται στο πρακτικό των 
αρχαιρεσιών. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας το 
αποτέλεσμα προσβάλλεται μόνο κατά τη διαδικασία του νόμου.

12.8 Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη 
των επιτυχόντων και επιλαχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της 
και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της.
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Το πρακτικό αυτό μαζί με το αντίγραφο του Μητρώου που χρησιμοποιήθηκε κατ 
τις εκλογές παραδίδεται από την ΕΦ.Ε. στον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΕΣΒΥ 
κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος και πάντως όχι αργότερα από τρεις (3 
εργάσιμες ημέρες από τη λήξη των αρχαιρεσιών και φυλάσσονται στο αρχείο του 
ΕΣΒΥΚ. Τα ψηφοδέλτια και όλο εν γένει το υλικό της ψηφοφορίας φυλάσσονται 
τουλάχιστον για όσο χρόνο διαρκεί η προθεσμία προσβολής της αποφάσεως της Γ.Σ. 
και σε περίπτωση προσβολής της, μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η σχετική 
δικαστική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 13 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

13.1. Σύνθεση:
13.1.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΒΥΚ αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε 

(15) μέλη.
13.1.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό 

Γραμματέα, Επιμελητή Οικονομικών, από τρία (3) ex officio Μέλη που 
προέρχονται από τα ιδρυτικά μέλη του ΕΣΒΥΚ και από κατά μέγιστο οκτώ (8) ex 
officio Μέλη που προέρχονται από τα λοιπά τακτικά Μέλη του ΕΣΒΥΚ. Οι 
ιδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του 
Επιμελητή Οικονομικών δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Τα 
πρόσωπα αυτά δεν μπορεί να είναι μεταξύ τους συγγενείς πρώτου ή δευτέρου 
βαθμού ή να προέρχονται από εταιρείες που έχουν σχέση μητρικής προς 
θυγατρική μεταξύ τους.

13.1.3 Τα τρία (3) ex officio Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από 
τα ιδρυτικά μέλη του ΕΣΒΥΚ προτείνονται κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των 
Διοικητικών Συμβουλίων των ιδρυτικών τακτικών μελών του ΕΣΒΥΚ.

13.1.4 Τα κατά μέγιστο οκτώ (8) ex officio Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που 
προέρχονται από τα λοιπά τακτικά μέλη του ΕΣΒΥΚ προτείνονται κατόπιν 
σχετικών εισηγήσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των τακτικών μελών του 
ΕΣΒΥΚ, πλην των ιδρυτικών.

13.1.5 Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. αναπροσαρμόζεται κατάλληλα στην αμέσως 
επόμενη Γενική Συνέλευση από την εισδοχή νέου τακτικού μέλους. Στην 
περίπτωση που τα τακτικά μέλη ξεπεράσουν σε πλήθος τα έντεκα (11), η θητεία 
των ex officio Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από τα 
λοιπά τακτικά μέλη του ΕΣΒΥΚ, πλην των ιδρυτικών, θα γίνεται εκ περιτροπής, 
με ετήσια εναλλαγή, ώστε να διασφαλίζεται η ισόχρονη παρουσία τους κατά τη 
θητεία κάθε Δ.Σ. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της πρόβλεψης της παρούσας 
παραγράφου θα καθοριστούν στον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας που θα 
εγκρίνει η Γενική Συνέλευση του ΕΣΒΥΚ ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.

13.1.6 Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και ο Επιμελητής Οικονομικών 
του Διοικητικού Συμβουλίου προτάσσονται κατά τον ειδικότερο τρόπο εκλογής 
των μελών του Δ.Σ., όπως ορίζεται στα σχετικά εδάφια του παρόντος 
Καταστατικού.

13.1.7 Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει χωρίς δικαίωμα 
ψήφου και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΕΣΒΥΚ.

13.1.8 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατείνεται δε 
αυτόματα μέχρι την πρώτη, μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, τακτική Γεν^ 
Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

13.1.9 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το ΕΣΒΥΚ. Με 
του ΔΣ μπορούν να ανατεθούν στον Αντιπρόεδρο, σε άλλα Μέλι] 
Εκτελεστικό Διευθυντή συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Λ /h



Εκλογή:
13.2.1 Τα εκλεγόμενα τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
(Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Επιμελητής Οικονομικών) 
πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία και ενασχόληση στον ευρύτερο τομέα των υποδομών και κατασκευών, 
μπορούν να προτείνονται από οποιοδήποτε μέλος του ΕΣΒΥΚ και εκλέγονται 
από τη Γ ενική Συνέλευση των Μελών από κατάλογο υποψηφίων όπου 
αναγράφονται οι υποψήφιοι για συγκεκριμένο αξίωμα ο καθένας. Κάθε 
οικονομικά ενήμερο τακτικό μέλος μπορεί να προτείνει έναν υποψήφιο για κάθε 
μια από τις τέσσερις αυτές θέσεις. Οι προτάσεις υποψηφιοτήτων υποβάλλονται 
εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες 
πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης που θα εκλέξει το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο και συνοδεύονται από δηλώσεις αποδοχής των προτεινόμενων 
υποψηφίων και βιογραφικά σημειώματα αυτών.
Ο κατάλογος των υποψηφίων εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση πριν την 
έναρξη των αρχαιρεσιών. Κατά του παραπάνω καταλόγου μπορούν να 
διατυπωθούν ενστάσεις διαρκούσης της Γενικής Συνέλευσης επί των οποίων 
αποφαίνεται οριστικά και τελεσίδικα η Γενική Συνέλευση οπότε και 
οριστικοποιείται ο κατάλογος των υποψηφίων.
Η εκλογή γίνεται με διαδοχικές ψηφοφορίες για κάθε αξίωμα. Ειδικότερα:
Για την εκλογή στις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα 
και Επιμελητή Οικονομικών απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 
αριθμού των ψήφων της Γενικής Συνέλευσης. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία 
για την εκλογή εκάστης θέσεως δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, γίνεται και 
δεύτερη και αν πάλι δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, γίνεται και τρίτη και 
εκλέγεται ο πλειοψηφήσας. Στην τρίτη ψηφοφορία μετέχουν ως υποψήφιοι μόνον 
οι δύο πρώτοι σχετικώς πλειοψηφήσαντες κατά τη δεύτερη ψηφοφορία. Σε 
περίπτωση ισοψηφησάντων, επιλέγεται, εφόσον απαιτείται, ο ένας από τους 
ισοψηφήσαντες υποψηφίους δια κληρώσεως. Η ψηφοφορία σε όλες τις 
περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου είναι πάντα μυστική.

13.2.2 Κωλύματα Εκλογής: Δεν μπορεί να εκλεγεί κάποιος μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΣΒΥΚ αν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.

13.3 Έκπτωση:
Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΕΣΒΥΚ:
α) όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση,
β) όποιος είναι εταίρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέλους του 
ΕΣΒΥΚ, το οποίο αποβλήθηκε από το ΕΣΒΥΚ ως αποτέλεσμα πειθαρχικής 
δίωξης,
γ) όποιος είναι εταίρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέλους του 
ΕΣΒΥΚ, εφόσον το τελευταίο διαγράφηκε ή παραιτήθηκε από το ΕΣΒΥΚ.

13.4 Παραίτηση - Αναπλήρωση: Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να 
παραιτηθεί οποτεδήποτε από την ιδιότητα αυτή, με απλή δήλωσή του προς τον 
Πρόεδρο του ΔΣ. Αυτός που παραιτήθηκε, παύει να είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, από την επόμενη ημέρα που η πιο πάνω δήλωσή του περιήλθε στο 
ΕΣΒΥΚ. Η αναπλήρωσή του γίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την
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αναπλήρωση, το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσει 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13.7.

13.5 Αρμοδιότητες: Με εξαίρεση τα θέματα τα οποία κατά τον νόμο και το παρό 
Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΕΣΒΥΚ αποφασίζει επί παντός θέματος αναγομένου στη διοίκηση 
και στη διαχείριση του ΕΣΒΥΚ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση του 
ΕΣΒΥΚ και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 
εκχωρεί στην Εκτελεστική Επιτροπή και στον Εκτελεστικό Διευθυντή όσες από τις 
εξουσίες του κρίνει σκόπιμο.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) διοικεί το ΕΣΒΥΚ, διαχειρίζεται την περιουσία του και διευθύνει όλες τις 
υποθέσεις του, εκτός από αυτές που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής 
Συνέλευσης,
β) εισηγείται προς έγκριση στη Γ.Σ. τις εγγραφές νέων μελών, 
γ) συγκαλεί τις Γ ενικές Συνελεύσεις,
δ) υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση τα θέματα της αρμοδιότητάς της, 
ε) συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους και 
υποβάλλει τούτους προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση,
στ) προσλαμβάνει και απολύει τον Εκτελεστικό Διευθυντή και το υπόλοιπο 
προσωπικό, αποφασίζει τη σύναψη και λύση συμβάσεων έμμισθης εντολής και 
οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων με τρίτους, οργανώνει τις υπηρεσίες του ΕΣΒΥΚ, 
ζ) καθορίζει τις αποδοχές των υπαλλήλων, του Εκτελεστικό Διευθυντή και των 
Συνεργατών,
η) εισηγείται στη Γ ενική Συνέλευση τους εσωτερικούς κανονισμούς που 
προ βλέπονται από το Καταστατικό,
θ) αποφασίζει τη συμμετοχή του ΕΣΒΥΚ σε Ελληνικές, Ευρωπαϊκές και διεθνείς 
οργανώσεις ή φορείς,
ι) ασκεί την πειθαρχική εξουσία στα μέλη του ΕΣΒΥΚ και
ια) εν γένει μεριμνά και αποφασίζει επί όλων των ζητημάτων που αφορούν το 
ΕΣΒΥΚ.

13.6 Ευθύνες: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις του, 
που έχουν ληφθεί σε συνεδρίαση στην οποία δεν ήταν παρόντα ή ήταν παρόντα αλλά 
διαφώνησαν, εφ’ όσον, στην τελευταία περίπτωση, η διαφωνία τους βεβαιώνεται από 
το πρακτικό της συνεδριάσεως.

13.7 Συνεδριάσεις:
13.7.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον έξι (6) φορές κατά τη 

διάρκεια του ημερολογιακού έτους.
13.7.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του 

Προέδρου του, ή εφόσον περισσότερα από το 50% των μελών του ζητήσουν τη 
σύγκλησή του, θέτοντας θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Στις τακτικές 
συνεδριάσεις είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων και για θέματα εκτός ημερησίας 
διατάξεως εφόσον αποφασιστεί ομοφώνως από τα παριστάμενα μέλη.

13.7.3 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση 
του οργάνου, μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος του ΔΣ με έγγραφη 
εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόγια  
μέλος. s j J

13.7.4 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, σε περίπτωση κωλύματός/αου, ο 
Αντιπρόεδρος, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του οργάνου. / / X
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13.8.4

13.8.5

Διαδικασία λήψης αποφάσεων:
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει μία ψήφο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται, ή 
εκπροσωπείται η πλειοψηφία των μελών του.
Με εξαίρεση τα προσωπικά θέματα και τα θέματα εκείνα για τα οποία τυχόν 
απαιτείται από τον νόμο ή το Καταστατικό μυστική ψηφοφορία προς λήψη 
αποφάσεως, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή 
ψηφοφορία.
Κατά τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επιδιώκεται η επίτευξη 
συναίνεσης. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, οι αποφάσεις λαμβάνονται με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας διεξάγεται νέα ψηφοφορία. Αν υπάρξει εκ νέου ισοψηφία, υπερισχύει 
η ψήφος του Προέδρου ή, εν απουσία του, του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου.
Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη που 
παρέστησαν στη συνεδρίαση και καταχωρούνται στο Αρχείο Πρακτικών των 
συνεδριάσεων του ΔΣ, το οποίο τηρείται σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή.

ΑΡΘΡΟ 14 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14.1 Σύνθεση:
14.1.1 Οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και Επιμελητής Οικονομικών 

του Δ.Σ. καθώς και ο Εκτελεστικός Διευθυντής συγκροτούν την Εκτελεστική 
Επιτροπή του ΕΣΒΥΚ. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής εισηγείται τα θέματα της 
Ημερήσιας Διάταξης.

14.1.2 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και ο Αναπληρωτής του ταυτίζονται με 
τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. αντίστοιχα.

14.1.3 Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, πλην του Εκτελεστικού 
Διευθυντή είναι τριετής, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη συμπλήρωση της τριετίας και είναι 
συμπίπτουσα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής είναι επανεκλέξιμα.

14.1.4 Δεν επιτρέπεται αποχώρηση μέλους από την Εκτελεστική Επιτροπή. Στην 
περίπτωση που αυτό συμβεί νοείται ως αποχώρηση από το Διοικητικό Συμβούλιο 
και κατά συνέπεια εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για τον τρόπο εκλογής και 
αναπλήρωσης των μελών του Δ.Σ. (άρθρο 13 του Καταστατικού).

14.2 Αρμοδιότητες: Η Εκτελεστική Επιτροπή προετοιμάζει θέματα που εισάγονται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης, και ασκεί τις αρμοδιότητες που εκάστοτε 
της αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

14.3 Συνεδριάσεις:
14.3.1 Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον έντεκα (11) φορές κατά τη 

διάρκεια του ημερολογιακού έτους.
14.3.2 Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του 

Προέδρου της, ή εφόσον τρία (3) μέλη ζητήσουν τη σύγκλησή της, θέτοντας 
θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

14.3.3 Αν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του 
οργάνου, μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος της, με έγγραφη 
εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόν μέλος.
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14.3.4 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ή, σε περίπτωση κωλύματος του, ο 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., προεδρεύει στις συνεδριάσεις του οργάνου.

14.4 Διαδικασία λήψης αποφάσεων
14.4.1 Κάθε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής διαθέτει μία ψήφο.
14.4.2 Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ή 

εκπροσωπείται η πλειοψηφία των μελών της.
14.4.3 Κατά τη λήψη αποφάσεων στην Εκτελεστική Επιτροπή επιδιώκεται η επίτευξη 

συναίνεσης. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, οι αποφάσεις λαμβάνονται με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας, διεξάγεται νέα ψηφοφορία. Αν υπάρξει εκ νέου ισοψηφία, υπερισχύει 
η ψήφος του Προέδρου ή, εν απουσία του, του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου.

14.4.3 Τα Πρακτικά της Ε.Ε. υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρέστησαν στη 
συνεδρίαση και καταχωρούνται στο Αρχείο Πρακτικών των συνεδριάσεων της 
Ε.Ε., το οποίο τηρείται σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή.

ΑΡΘΡΟ 15 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

15.1 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΕΣΒΥΚ, προεδρεύει αυτού και ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 13. Επίσης, 
προεδρεύει προσωρινώς των Συνεδριάσεων των Γ ενικών Συνελεύσεων. Ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να φέρει προς συζήτηση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο βαρύνοντα θέματα γενικότερης πολιτικής, στρατηγικής και τακτικής του 
ΕΣΒΥΚ. Συγκαλεί, επίσης, και την Εκτελεστική Επιτροπή και προεδρεύει αυτής.

15.2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του ΕΣΒΥΚ, 
β) Αξιολογεί και επιλέγει τα θέματα που κρίνει σκόπιμο να συζητηθούν στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, ετοιμάζει και παρουσιάζει τις σχετικές εισηγήσεις σε 
συνεργασία με τον Εκτελεστικό Διευθυντή,
γ) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ ενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, 
δ) Υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα του ΕΣΒΥΚ που έχουν κατά την κρίση του 
αποφασιστική σημασία, και γενικά, τα έγγραφα με τα οποία το ΕΣΒΥΚ 
αναλαμβάνει υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους,
ε) Εκπροσωπεί το ΕΣΒΥΚ σε κάθε αρχή και κάθε δικαστήριο και σε όλες τις σχέσεις 
του και διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους του ΕΣΒΥΚ,
στ) Εκπροσωπεί το ΕΣΒΥΚ στους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς (επιχειρηματικές 
και επαγγελματικές ενώσεις, αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς, 
κ.λπ.),
ζ) Συνάπτει, από κοινού με τον Επιμελητή Οικονομικών, συμβάσεις και συμφωνίες 
στο όνομα του ΕΣΒΥΚ, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΣΒΥΚ, το οποίο και εκπροσωπεί.

15.3 Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, 
τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

15.4 Με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατεθεί 
η αναπλήρωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τον χειρισμό 
θεμάτων οποιασδήποτε φύσεως, που ενδιαφέρουν το ΕΣΒΥΚ, καθώς Kq/y η 
υπογραφή εγγράφων, στον Εκτελεστικό Διευθυντή ή σε άλλα πρόσωπα.



1^*5 Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης του Προέδρου από το Δ.Σ. για οποιονδήποτε 
;ζ]»ς λόγο (παραίτηση, έκπτωση, θάνατος), το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη 

/  Γ ενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, σε όλες αυτού τις 
αρμοδιότητες.

17.1 Αρμοδιότητες: Ο Γενικός Γραμματέας εποπτεύει τη λειτουργία των υπηρεσιών του 
ΕΣΒΥΚ, δύναται να υπογράφει τρεχούσης φύσεως εξερχόμενα έγγραφα του ΕΣΒΥΚ 
και τηρεί τα Αρχεία Πρακτικών του ΔΣ και της Ε.Ε.

17.2 Αναπλήρωση: Τον Γενικό Γραμματέα, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, 
αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή ο Εκτελεστικός Διευθυντής, όπως ορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο.

17.3 Αρχεία που πρέπει να τηρούνται:
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας φροντίζει για την τήρηση των εξής Αρχείων του ΕΣΒΥΚ, σε 
έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή:
α. Αρχείο πρακτικών συνεδριάσεων των Γ ενικών Συνελεύσεων, 
β. Αρχείο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γ. Αρχείο πρακτικών συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, 
δ. Μητρώο Μελών, 
ε. Πρωτόκολλο ΕΣΒΥΚ.

18.1 Αρμοδιότητες: Ο Επιμελητής Οικονομικών φροντίζει τα οικονομικά θέματα του 
ΕΣΒΥΚ, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων, την είσπραξη των πάσης 
φύσεως χρηματικών υποχρεώσεων των μελών προς το ΕΣΒΥΚ και εποπτεύει την 
καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών 
βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων και 
στοιχείων των εισπράξεων και πληρωμών.
Ειδικότερα ο Επιμελητής Οικονομικών:
α. Έχει την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών του ΕΣΒΥΚ και λογοδοτεί στο 
Δ.Σ. και στη Ε.Σ. όποτε του ζητηθεί. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις εκδίδοντας 
διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του ΕΣΒΥΚ και την υπογραφή του. 
β. Ελέγχει τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΕΣΒΥΚ.
γ. Ελέγχει και έχει στη διάθεση του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής 
Συνέλευσης και του Προέδρου κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση 
του ΕΣΒΥΚ, όπως και τα Λογιστικά Βιβλία και στοιχεία που ορίζει ο νόμος και το 
Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 17 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



δ. Διαμορφώνει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε τετράμηνη 
συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των οικονομικών του ΕΣΒΥΚ. I
ε. Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Διευθυντή, της έγκαιρης σύνταξης?, 
του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσεως. \
στ. Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών 
βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων και γενικά 
παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου.
Τις παραπάνω πράξεις μπορεί να τις αναθέτει, με έγγραφη εντολή του και σε έναν ή 
περισσοτέρους υπαλλήλους του ΕΣΒΥΚ .

18.2 Αναπλήρωση: Τον Επιμελητή Οικονομικών, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στα 
καθήκοντά του ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, και προσωρινώς ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

18.3 Βιβλία που πρέπει να τηρούνται: Ο Επιμελητής Οικονομικών τηρεί τα βιβλία που 
προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Εάν δεν υπάρχει 
φορολογική υποχρέωση τήρησης βιβλίων, τότε ο Επιμελητής Οικονομικών τηρεί 
τουλάχιστον βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις και πληρωμές 
της εταιρείας.

18.4 Κάθε μέλος του ΕΣΒΥΚ μπορεί να λαμβάνει γνώση των βιβλίων αυτών, κατόπιν 
έγγραφης αίτησής του.

ΑΡΘΡΟ 19 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19.1 Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το 
Δ.Σ. για θητεία τριών (3) ετών και αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό. Η εκλογή του Ιΐροέδρου και των Μελών της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής είναι ανάλογη της εκλογής των μελών του Δ.Σ.

19.2 Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του ΕΣΒΥΚ και 
συντάσσει σχετική έκθεση, που την θέτει υπόψη της πρώτης Γενικής Συνέλευσης 
των μελών κάθε έτους μετά τη λήξη του οικονομικού έτους.

19.3 Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπάγγελτα, οποτεδήποτε. 
Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, προκειμένου 
με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του ΕΣΒΥΚ πέντε (5) ημέρες 
τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γ ενικής Συνέλευσης, να τεθούν υπόψη των 
Μελών τα πορίσματα.

19.4 Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή εντός 
των Γραφείων του ΕΣΒΥΚ και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών 
εκτός των γραφείων αυτού.

19.5 Η Εξελεγκτική Επιτροπή, σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που 
απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, ζητεί τη σύγκληση της Γ ενικής Συνέλευσυς 
προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, οτϊ\ν 
περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γ ενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημεοων.



ΑΡΘΡΟ 20 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

20.2 Τα κύρια καθήκοντα του Εκτελεστικού Διευθυντή είναι τα ακόλουθα και τα εκτελεί 
με τα, κατά τις λοιπές προβλέψεις του καταστατικού, συναρμόδια μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχοντας συνδρομή σ’ 
αυτά:
α. Έχει την ευθύνη της τρέχουσας διοικητικής διαχείρισης της λειτουργίας του 
ΕΣΒΥΚ,
β. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εκτελεστική Επιτροπή τις 
αναγκαίες ενέργειες για την εκπλήρωση των σκοπών του ΕΣΒΥΚ, 
γ. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ ενικής Συνέλευσης, του 
Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής,
δ. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή και στο 
Διοικητικό Συμβούλιο την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων του ΕΣΒΥΚ και τις 
οικονομικές καταστάσεις για το παρελθόν ημερολογιακό έτος, καθώς και το 
πρόγραμμα δράσης, τον οικονομικό προϋπολογισμό, και το ύψος των συνδρομών 
των μελών για κάθε τρέχον ημερολογιακό έτος.,
ε. Σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει και απολύει το 
προσωπικό διοικητικής υποστήριξης του ΕΣΒΥΚ, επί του οποίου ασκεί διευθυντικό 
δικαίωμα και μεριμνά για την ποιοτική και παραγωγική απσχόληση αυτού.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ανατίθενται στον 
Εκτελεστικό Διευθυντή περαιτέρω καθήκοντα.

20.3 Με την έγκριση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Εκτελεστικός 
Διευθυντής μπορεί να εκχωρεί συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στα στελέχη 
διοικητικής υποστήριξης του ΕΣΒΥΚ.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

21.1 Για την εκπλήρωση των σκοπών του το ΕΣΒΥΚ συγκροτεί μόνιμες θεματικές 
Επιτροπές ή ad hoc Ομάδες Εργασίας από στελέχη των τακτικών και των 
συνδεδεμένων μελών, καθώς και ειδικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, για τη 
μελέτη, επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων επί θεμάτων που 
αφορούν τη βιομηχανία υποδομών και κατασκευών. .

21.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γ.Σ. την έγκριση Κανονισμού 
Λειτουργίας των Μόνιμων Θεματικών Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας του 
ΕΣΒΥΚ που συστήνονται κατά περίπτωση.

21.3 Το έργο του ΕΣΒΥΚ υποστηρίζεται, επίσης, από Νομική Ομάδα, Επιστημονική 
Ομάδα, καθώς και Ομάδα Δημοσίων Σχέσεων, τα μέλη των οποίων ορίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή.

ΑΡΘΡΟ 22

21



ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας 
ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπούν το ΕΣΒΥΚ έναντι τρίτων και έναντι κάθε Διοικητική 
Δικαστικής Αρχής, χωρίς να απαιτείται απόφαση άλλου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 23 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού απαιτεί ται απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου 
των ψήφων των παρόντων μελών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 

(από μέλη οργάνων αυτού)

25.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των 
Μόνιμων Θεματικών Επιτροπών του ΕΣΒΥΚ δεν μπορούν να παρέχουν επ’ αμοιβή 
εξαρτημένη εργασία στο ΕΣΒΥΚ, ή να συνάπτουν με το ΕΣΒΥΚ συμβάσεις με 
αμοιβή για την προσφορά πάσης φύσεως υπηρεσιών, ή υπηρεσιών που αποβλέπουν 
στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης 
παροχής προς το ΕΣΒΥΚ.

25.2 Στις ανωτέρω απαγορεύσεις δεν περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως αναγκαία έξοδα 
των μελών των ανωτέρω οργάνων, που γίνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους και αφορούν στην εκπλήρωση αυτών (π.χ. έξοδα μετακινήσεως, διαμονής κλπ.)

ΑΡΘΡΟ 25 
ΑΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Το ΕΣΒΥΚ λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 
των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των ψήφων των παρόντων μελών. Η εταιρεία, 
όταν λήξει η διάρκειά της ή όταν λυθεί με απόφαση της Γ.Σ., τίθεται αυτοδικαίως υπό 
εκκαθάριση, η οποία συντελείται σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους. Εφόσον δεν 
αποφασίσει διαφορετικά η Εενική Συνέλευση των μελών, την εκκαθάριση διενεργεί το 
Δ.Σ.

Το ΕΣΒΥΚ, ως μη κερδοσκοπική εταιρεία, δεν διανέμει κέρδη ούτε καταβάλει τόκους, 
κατά τη λειτουργία του ή τη διάλυσή του, προς τα μέλη του.
Το κεφάλαιο του ΕΣΒΥΚ ουδέποτε μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη του, αλλά διατίθεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, από τα αρμόδια όργανα, αποκλειστικώς και 
μόνον για την προώθηση και την πραγματοποίηση των σκοπών του.

Σε περίπτωση διάλυσης του ΕΣΒΥΚ, τα τυχόν απομένοντα καθαρά κεφάλαια διατίθενται 
από τους εκκαθαριστές σε κοινωφελές ίδρυμα.

ΑΡΘΡΟ 26 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



27.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, και εξουσιοδοτείται με το παρόν, να συντάσσει, 
να τροποποιεί και να εισηγείται προς έγκριση στη Γ.Σ. τους Κανονισμούς 
Λειτουργίας του ΕΣΒΥΚ μέσα στο πλαίσιο του παρόντος Καταστατικού και του 
νό μ ο ||

27.2 Όλό|ΐ>ί κατά τα άνω Κανονισμοί, μετά τη σύνταξή τους, υποβάλλονται προς έγκριση 
.-ςΓ^^αμέσως επόμενη της σύνταξης αυτών Γ.Σ. Η έγκριση δίδεται με τη συνήθη 

-αμαρτία και πλειοψηφία.

27.3 Μέχρι την έγκριση κάθε νέου Κανονισμού Λειτουργίας ή τροποποίησης αυτού από 
τη Γ.Σ., ο Κανονισμός θεωρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται κανονικά. Εάν ο 
Κανονισμός δεν τύχει της έγκρισης της Γ.Σ. σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε παύει να 
ισχύει αυτοδικαίως. Οι εκδοθείσες βάσει αυτού πράξεις παραμένουν ισχυρές, εκτός 
και αν αντιβαίνουν σε διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού.

27.4 Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυμφωνίας διατάξεων του παρόντος Καταστατικού με 
διατάξεις οιουδήποτε εκ των Κανονισμών Λειτουργίας, υπερισχύουν αυτοδικαίως 
και άνευ ετέρου οι διατάξεις του Καταστατικού.

Το ΕΣΒΥΚ έχει σφραγίδα και έμβλημα, το περιεχόμενο και η αποτύπωση των οποίων 
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

29.1 Κατά τις δύο πρώτες τριετείς θητείες του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται η 
εκλογή εν ενεργεία Προέδρων των τακτικών μελών του ΕΣΒΥΚ στις θέσεις του 
Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Επιμελητή Οικονομικών του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

29.2 Για διάστημα έξι (6) ετών από τη σύσταση του ΕΣΒΥΚ ή μέχρι την εγγραφή 
δεκαπέντε (15) τακτικών μελών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, τα ιδρυτικά μέλη 
του ΕΣΒΥΚ θα έχουν, καθένα από αυτά, δύο ψήφους για κάθε θέμα της Γενικής 
Συνέλευσης περιλαμβανόμενης και της εκλογής των μελών των οργάνων του

29.3 Ορισμός πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου: ως πρώτο προσωρινό Δ.Σ., μέχρι την 
πρώτη Γ ενική Συνέλευση, ορίζονται οι Πρόεδροι των ιδρυτικών μελών.

ΑΡΘΡΟ 27 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΣΒΥΚ

ΑΡΘΡΟ 28φ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΣΒΥΚ.





Ε Β Ε Α  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ 
Ακριβές αντίγραφο από to  πρωτότυπο ποο 
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την .Q8Uj).i.2fM.9. 
μεΚΑΚ ··«♦·■···»·*·········»· και νομιμοαοιήθιμϋ.
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