
 
 

Κ Α Τ Α  Σ Τ Α Τ Ι  Κ  Ο 
 

του Επαγγελματικού Σωματείου με επωνυμία 
 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

και με έδρα την Αθήνα 
 
 

* 
*      * 

 
 

ΙΔΡΥΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ 
 

Άρθρο 1 
 

1-1. Ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», η συντετμημένη επωνυμία του οποίου είναι «Ε.Α.Ε.Ε.» 
και το οποίο θα αναφέρεται πιο κάτω για συντομία «η Ένωση». Στις 
συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Ένωση θα χρησιμοποιεί την επωνυμία 
«HELLENIC ASSOCIATION OF INSURANCE COMPANIES». 
 
Έδρα της Ένωσης είναι η Αθήνα με περιφέρεια δράσης όλη την ελληνική 
επικράτεια.  

  
1-2. Η διάρκεια της Ένωσης είναι απεριόριστη. 
 
1-3. Σκοπός της Ένωσης είναι η με κάθε νόμιμο μέσο ανάπτυξη του θεσμού της 

Ιδιωτικής Ασφάλισης, η αντιμετώπιση και προώθηση όλων των θεμάτων που 
απασχολούν την Ιδιωτική Ασφάλιση μέσα στo πλαίσιο της ελληνικής και της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προστασία και προαγωγή των 
ηθικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των Μελών της 
καθώς και η με κάθε πρόσφορο μέσο επιδίωξη της ανάπτυξης της ιδιωτικής 
επιχείρησης ασφάλισης με βάση την αναγνώριση της αναγκαιότητας για ίση 
μεταχείριση των μελών, ώστε με αμοιβαιότητα να μη παραβλάπτονται τα 
συμφέροντα των μεγάλων και να διευκολύνεται η προοπτική για ανάπτυξη 
των μικρότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ελληνικών και αλλοδαπών που 
εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα. 

 
 Για την επιδίωξη του σκοπού της αυτού η Ένωση, επαφίεται στην 

πρωτοβουλία και ενεργητικότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
ειδικότερα, αλλά και στην υπεύθυνη κρίση των μελών της για την επιτυχία 
του κοινωνικού ρόλου του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, σε συγκερασμό 
με μια υγιή επιχειρηματική πρακτική. 
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 Προς πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της, η Ένωση  επιδιώκει, 

μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα : 
 

(α) Την σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της και την ενημέρωσή 
τους πάνω στα θέματα που τα αφορούν. 

 
(β) Τη συμμετοχή της στις προκαταρκτικές εργασίες και την διατύπωση της 

γνώμης της σε Σχέδια Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών 
Αποφάσεων και σε κάθε θέμα σχετικό με την Ιδιωτική Ασφάλιση. 
Επίσης, την έκφραση γνώμης σχετικά με την ορθή εφαρμογή των Νόμων 
αυτών και λοιπών νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων διατάξεων καθώς 
και την εξέταση των επιπτώσεων από την εφαρμογή τους. 

 
(γ) Την έκφραση των απόψεων της Ένωσης σε όλα τα θέματα που την 

αφορούν, προς τις Δημόσιες Αρχές, τους εθνικούς και διεθνείς 
Οργανισμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 (δ) Τη δημιουργία συνθηκών υγιούς συναγωνισμού μέσα στην ελληνική 

ασφαλιστική αγορά και  την επισήμανση και λήψη μέτρων για την 
αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού. 

 
 (ε) Την παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς, καθώς και των 

ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων προς τον σκοπό της ενημέρωσης των 
επιχειρήσεων - μελών της αλλά και τη διαμόρφωση προτάσεων για 
λήψη μέτρων εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της παραγωγικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. 

 
(στ) Την εκπόνηση μελετών και την ανάληψη εκπαιδευτικών και γενικότερα 

μορφωτικών δραστηριοτήτων στα θέματα της Ιδιωτικής Ασφάλισης και 
συναφή με αυτά, με τη δημιουργία βιβλιοθήκης, διοργάνωση 
επιστημονικών διαλέξεων, διαγωνισμών, εκθέσεων, σεμιναρίων, 
χορήγηση υποτροφιών κ.λπ. 

 
(ζ) Την επεξεργασία και μελέτη στατιστικών στοιχείων, μέσω και της 

ανάθεσης σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προς το σκοπό της 
υποβοήθησης των επιχειρήσεων στην παρακολούθηση των κλάδων 
ασφάλισης (εξεύρεση τεχνικού ασφαλίστρου, ποσοστού ζημίας κλάδου 
κ.ά.), καθώς επίσης και την επεξεργασία συμβουλευτικών όρων 
ασφάλισης,  σύμφωνα με την  ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή 
ασφαλιστική νομοθεσία.  

 
(η) Την προβολή του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης και την ενημέρωση 

του κοινού για τις θέσεις της Ένωσης σε θέματα που αφορούν την 
ασφαλιστική αγορά. 
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(θ) Την προώθηση δράσεων με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων προς 
τους καταναλωτές υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
σύστασης και λειτουργίας, είτε εντός της Ένωσης είτε με τη μορφή 
άλλου νομικού προσώπου, Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή με 
αντικείμενο το φιλικό διακανονισμό και την εξωδικαστική επίλυση 
διαφορών μεταξύ των μελών της και των καταναλωτών που 
συναλλάσσονται με αυτά. 

 
(ι) Τη λήψη και κάθε άλλου μέτρου που θα είναι αναγκαίο για την επίτευξη 

των σκοπών της Ένωσης. 
 

1-4. Η Ένωση, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, μπορεί να 
γίνεται μέλος εθνικών, αλλοδαπών και διεθνών Οργανώσεων που 
επιδιώκουν παρεμφερείς με τους δικούς της σκοπούς. Για την εξυπηρέτηση 
των σκοπών της, η Ένωση μπορεί επίσης, μετά από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της, να συστήνει άλλους φορείς ή οργανισμούς με ή 
χωρίς νομική προσωπικότητα, είτε αυτοτελώς είτε από κοινού με άλλα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα.   

 
 
 

ΜΕΛΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
 

Άρθρο 2 
 
2-1. Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν μόνον οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

που εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης, 

συμπεριλαμβανομένων και των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών. 
 
2- 2.  Τα μέλη εγγράφονται στην Ένωση μετά από αίτησή τους επί εγκεκριμένου 

εντύπου το οποίο χορηγείται από την Γραμματεία της Ένωσης. Στην αίτηση 
περιλαμβάνεται δήλωση ότι αποδέχονται το Καταστατικό αυτό με τους 
Κανονισμούς όπως κάθε φορά ισχύουν. Η αποδοχή της αίτησης υπόκειται 
στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει να συνυποβάλλει με την αίτησή της τα 
έγγραφα νομιμοποίησης του εκπροσώπου της στην Ένωση, όπως ορίζονται 
παρακάτω.   

 
2- 3.     Τα μέλη εκπροσωπούν στην Ένωση: 
 

(α) Προκειμένου για Ανώνυμες Εταιρίες με έδρα στην Ελλάδα μόνον ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τους ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή 
ο Γενικός Διευθυντής ή ο τυχόν νόμιμος  αναπληρωτής αυτών, 
οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

 
(β) Προκειμένου για Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία αλλοδαπών 

επιχειρήσεων ο νόμιμος αντιπρόσωπος τους για την Ελλάδα ή ανώτατο 
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στέλεχος της επιχείρησης στην Ελλάδα που διορίζεται από το νόμιμο 
αντιπρόσωπο.  

 
 Αν ο νόμιμος αντιπρόσωπος του αλλοδαπού Υποκαταστήματος ή 

Πρακτορείου είναι προσωπική Εταιρία ή Εταιρία Περιορισμένης 
Ευθύνης, τότε αυτή εκπροσωπείται στην Ένωση με τον διαχειριστή της, 
ή μ΄ ένα μέλος της Διεύθυνσής της, που έχει δικαίωμα πρώτης 
υπογραφής και είναι νομότυπα εξουσιοδοτημένο προς τούτο. 

 
 Αν είναι Ανώνυμη Εταιρία, εκπροσωπείται από ένα μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διεύθυνσης αυτής ειδικά 
εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό, με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της. 

 
(γ) Προκειμένου για Αλληλασφαλιστικούς Συνεταιρισμούς με έδρα στην 

Ελλάδα μόνον ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού 
Συμβουλίου τους ή ο Γενικός Διευθυντής ή ο τυχόν νόμιμος  
αναπληρωτής αυτών, οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου τους. 

 
 
 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Υ.Σ.Α.Ε.) 
 

Άρθρο 2A 
 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη της Ένωσης και δραστηριοποιούνται 
νόμιμα στην Ελλάδα στους κλάδους ασφάλισης αυτοκινήτων 3 «Χερσαία Οχήματα» 
και 10 «Αστική Ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα» δύνανται, μετά από 
αίτησή τους επί εγκεκριμένου εντύπου το οποίο χορηγείται από την Γραμματεία της 
Ένωσης να γίνονται χρήστες των υπηρεσιών της «Διεύθυνσης Πληροφορικής 
(Υ.Σ.Α.Ε.)» της Ένωσης. Η ιδιότητα του χρήστη επιτρέπει την πρόσβαση στα στοιχεία 
για την ασφάλιση αυτοκινήτων που τηρούνται από την Υπηρεσία της Ένωσης με την 
ονομασία «Διεύθυνση Πληροφορικής (Υ.Σ.Α.Ε.)» και στα οποία έχουν πρόσβαση τα 
μέλη της Ένωσης, υπό όρους ανάλογους με αυτούς που ισχύουν για τα μέλη της 
Ένωσης, ιδίως εις ό,τι αφορά την καταβολή ετήσιας εισφοράς, καθώς και την 
υποχρέωση τροφοδότησης της «Διεύθυνσης Πληροφορικής (Υ.Σ.Α.Ε.)» με τα 
συλλεγόμενα και απαραίτητα για τις εργασίες της στοιχεία.   
 
Η ετήσια εισφορά καταβαλλόμενη για τις ανάγκες λειτουργίας της «Διεύθυνσης 
Πληροφορικής (Υ.Σ.Α.Ε.)» υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 -1 (β) και 
(δ) και 5 - 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού.   
 
Στην αίτηση που υποβάλλεται προς την Ένωση περιλαμβάνεται δήλωση των 
παραπάνω επιχειρήσεων ότι αποδέχονται τη συνεργασία τους με τη «Διεύθυνση 
Πληροφορικής (Υ.Σ.Α.Ε.)», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό αυτό, καθώς 
και τις Οδηγίες / Κανονισμούς που εκδίδονται από την Ένωση για τη λειτουργία της 
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«Διεύθυνσης Πληροφορικής (Υ.Σ.Α.Ε.)», όπως κάθε φορά ισχύουν για όλους τους 
συμμετέχοντες.  
 
Η αποδοχή της ανωτέρω αίτησης υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού 
Συμβουλίου και προσδίδει στις επιχειρήσεις αυτές αποκλειστικά και μόνον την 
ιδιότητα του χρήστη των υπηρεσιών της «Διεύθυνσης Πληροφορικής (Υ.Σ.Α.Ε.)» της 
Ένωσης, αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου δικαιώματος που απορρέει από την 
ιδιότητα του μέλους της Ένωσης. 
 
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς, ο 
χρήστης των υπηρεσιών της «Διεύθυνσης Πληροφορικής (Υ.Σ.Α.Ε.)» χάνει την 
ιδιότητα αυτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με 
μυστική ψηφοφορία. 
 
Στους Χρήστες των υπηρεσιών της «Διεύθυνσης Πληροφορικής (Υ.Σ.Α.Ε.)» της 
Ένωσης εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και οι διατάξεις των παραγράφων 4-3,  4-6 και 
4-7 του άρθρου 4 του Καταστατικού. 

 
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
 

Άρθρο 3 
 

3-1. Κάθε μέλος της Ένωσης, μπορεί να υποβάλει αιτήσεις ή ανακοινώσεις προς 
το Διοικητικό Συμβούλιο μόνο γραπτά. 

 
3-2. Όλα τα μέλη της Ένωσης, οι εκπρόσωποι, οι συνεργάτες και οι υπάλληλοι 

αυτών έχουν την υποχρέωση να αποδέχονται και να εφαρμόζουν κάθε 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή των λοιπών οργάνων του Σωματείου, 
που ενεργούν μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους. 

 
3-3. Οι επιχειρήσεις - μέλη της ΄Ενωσης δεν μπορούν - με ποινή διαγραφής τους - 

να συμμετέχουν και σ΄ άλλο ελληνικό σωματείο που θα έχει παρεμφερή με 
της ΄Ενωσης σκοπό. Επίσης, οι επιχειρήσεις - μέλη δεσμεύονται να μην 
περιληφθεί σε καμιά περίπτωση, στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της 
΄Ενωσης οποιαδήποτε κίνηση που να στρέφεται εναντίον μιας κατηγορίας 
επιχειρήσεων, ανεξάρτητα εθνικότητας ή να ευνοεί κάποια κατηγορία 
επιχειρήσεων σε βάρος άλλων μελών της ΄Ενωσης, εκτός εάν αυτή η 
κατηγορία βρίσκεται έξω από το πλαίσιο του υγιούς και θεμιτού 
ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. 
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ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ-  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 
 

΄Αρθρο 4 
 
 

4-1. Κάθε μέλος της ΄Ενωσης, που δεν εκπληρώνει έγκαιρα τις υποχρεώσεις του 
στο Ταμείο της, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που 
λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και επικυρώνεται από τη Γενική 
Συνέλευση. 

  
4-2. Επίσης, διαγράφεται, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και επικυρώνεται 
από τη Γενική Συνέλευση, κάθε μέλος το οποίο ενεργεί πράξεις αντίθετες 
προς τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Ένωση ή προς το Καταστατικό 
αυτό, καθώς και κάθε μέλος του οποίου η συμπεριφορά είναι 
αντιδεοντολογική ή αντίθετη με τα συμφέροντα και τη φήμη του σωματείου.  
 
Επιτρέπεται, επίσης, η διαγραφή μέλους εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται από τη Γενική 
Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.  
 

4-3. Ειδικά σε περίπτωση που μέλος δεν συγκεντρώνει πια τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 2 τις σχετικές με την ιδιότητα του μέλους, η διαγραφή αυτού είναι 
αυτόματη. 
 

4-4. Το μέλος που διαγράφηκε χωρίς ορθή εφαρμογή των όρων του 
Καταστατικού ή χωρίς να συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι, δικαιούται μέσα σε 
δύο μήνες από την κοινοποίηση σ΄ αυτό της απόφασης διαγραφής του, να 
προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο. Στις περιπτώσεις των παρ. 4-1 και 4-2 
του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Γενικής 
Συνέλευσης, τα δικαιώματα του μέλους τελούν σε αναστολή.   

 
4-5. Σε περίπτωση που σε βάρος μέλους της Ένωσης επιβάλλονται με απόφαση 

της Εποπτικής Αρχής κυρώσεις κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας ασφαλιστικής 
νομοθεσίας (όπως είναι ενδεικτικά ο διορισμός Επιτρόπου και η υποχρέωση 
υποβολής σχεδίου βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης), το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ένωσης δύναται να επιβάλλει στο μέλος αυτό την πειθαρχική 
ποινή της αναστολής της ιδιότητας του μέλους της Ένωσης. Η επιβληθείσα 
κατά τα ανωτέρω πειθαρχική ποινή της αναστολής αίρεται επίσης με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
4-6. Τα μέλη δικαιούνται ν΄ αποχωρήσουν από το Σωματείο. Η δήλωση 

αποχώρησης πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά τουλάχιστον ένα μήνα πριν 
από την αποχώρηση και ισχύει μετά το πέρας του μήνα. Το αποχωρούν 
μέλος βαρύνεται έναντι της Ένωσης με όλες τις ανειλημμένες οικονομικές 
υποχρεώσεις του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου αποχωρεί.   
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Κάθε διαγραφόμενο μέλος έχει έναντι της Ένωσης τις ίδιες οικονομικές 
υποχρεώσεις με αυτές των μελών που αποχωρούν με δική τους 
πρωτοβουλία.  

 
4-7. Μέλη του Σωματείου που αποχώρησαν ή διαγράφηκαν, δεν έχουν κανένα 

δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου. 
 
 
 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 

Άρθρο 5 
 
5-1. Η Ένωση έχει τους πιο κάτω πόρους : 
 

(α) Το δικαίωμα της εγγραφής των μελών το ύψος του οποίου ορίζεται κάθε 
φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να είναι 
λιγότερο των 5.000 Ευρώ. 

 
(β) Την ετήσια εισφορά των μελών, η οποία είναι ανάλογη με τον κατά το 

άρθρο 13-3 αριθμό των ψήφων που κάθε μέλος διαθέτει στη Γενική 
Συνέλευση. 

 
 Το ποσό της εισφοράς που αντιστοιχεί σε κάθε ψήφο προκύπτει από τη 

διαίρεση του συνολικού ποσού εξόδων του Γενικού Προϋπολογισμού 
της Ένωσης με τον συνολικό αριθμό ψήφων των μελών. 

 Στην έννοια του Γενικού Προϋπολογισμού της Ένωσης δεν 
συμπεριλαμβάνεται  ο ειδικός προϋπολογισμός της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής (Υ.Σ.Α.Ε.). 

 
 Τα μέλη της Ένωσης καθώς και οι κατά την έννοια του άρθρου 2Α 

χρήστες υποχρεούνται να δηλώνουν στην Ένωση, όταν τους ζητηθεί και 
οπωσδήποτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου το αργότερο, το 
σύνολο των ακαθαρίστων εγγεγραμμένων  ασφαλίστρων από 
πρωτασφαλίσεις (κατά την έννοια του άρθρου 2α στοιχ. κβ’ του ν.δ. 
400/70) συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων δικαιωμάτων 
συμβολαίων ανά κλάδο για όλους τους κλάδους Ζωής και Ζημιών του 
προηγούμενου χρόνου. Επίσης, υποχρεούνται να υποβάλουν αντίγραφο 
του ισολογισμού και των καταστάσεων εκμετάλλευσης για τον έλεγχο 
της δήλωσης, εφόσον τους ζητηθεί. 

 
 Με βάση την παραπάνω δήλωση,  υπολογίζεται κατά το άρθρο 13-3 ο 

αριθμός των ψήφων που διαθέτει κάθε μέλος στη Συνέλευση του 
επόμενου έτους. Με την έγκριση του Γενικού Προϋπολογισμού της 
Ένωσης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση προσδιορίζεται το 
ποσό της εισφοράς που αντιστοιχεί σε κάθε ψήφο κατά τα παραπάνω 
και υπολογίζεται η συνολική εισφορά κάθε μέλους προς την Ένωση. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος παραλείψει να δηλώσει μέχρι την 30 
Σεπτεμβρίου την παραγωγή του προηγούμενου χρόνου για τον 
υπολογισμό των ψήφων και της εισφοράς, είτε θα λαμβάνεται υπόψη η 
δήλωση του αμέσως προηγούμενου χρόνου της επιχείρησης ή 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί πρόσφορο είτε η Ένωση θα δύναται 
να αναζητήσει τα στοιχεία αυτά από την Εποπτική Αρχή.  
 
Το ποσό της εισφοράς που βαρύνει κάθε μέλος, καταβάλλεται στα 
γραφεία της Ένωσης με επιταγή σε διαταγή της Ένωσης ή κατατίθεται σε 
Τραπεζικό Λογαριασμό της Ένωσης, ο οποίος γνωστοποιείται στα μέλη 
με εγκύκλιο. Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης, αποστέλλεται στην 
Ένωση. 

 
Η καταβολή πραγματοποιείται σε δύο ισόποσες δόσεις της πρώτης εξ 
αυτών το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου εκάστου έτους και της 
δεύτερης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, το αργότερο. 

 
 Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής - εξόφλησης της ετήσιας 

εισφοράς, το οφειλόμενο ποσό αυτής προσαυξάνεται με τον νόμιμο τόκο 
υπερημερίας. 

 
 (γ) Ανάλογα με τις ανάγκες της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με 

σχετικές αποφάσεις του, να αυξομειώνει την ετήσια εισφορά των 
επιχειρήσεων -μελών, που ορίζει αυτό το άρθρο μέχρι ένα ποσοστό 20% 
επί της ετήσιας εισφοράς κατ΄ ανώτατο όριο, χωρίς να είναι απαραίτητη 
γι΄ αυτό απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 
(δ) Την ετήσια εισφορά των μελών που ασκούν τον κλάδο ασφάλισης 

αυτοκινήτων καθώς και των κατά την έννοια του άρθρου 2Α χρηστών 
υπέρ της Υπηρεσίας της Ένωσης με την ονομασία «Διεύθυνση 
Πληροφορικής (Υ.Σ.Α.Ε.)».  

 
 Για τον υπολογισμό της εισφοράς αυτής κάθε μέλους ή χρήστη, 

λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ακαθαρίστων εγγεγραμμένων  
ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις (κατά την έννοια του άρθρου 2α 
στοιχ. κβ’ του ν.δ.400/70) συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων 
δικαιωμάτων συμβολαίων των Κλάδων Ασφαλίσεως «3. Χερσαία 
Οχήματα» και «10. Αστική Ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα» 
(υποχρεωτικές και προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτων) και εφαρμόζεται 
κατ΄ αναλογία για τον υπολογισμό της εισφοράς, η μέθοδος του άρθρου 
13-3 σε συνδυασμό με το εδάφιο β) κατ’ ανάλογη εφαρμογή της 
παραπάνω διαδικασίας της παραγράφου αυτής, με τη διαφορά ότι αντί 
του ποσού εξόδων του Γενικού Προϋπολογισμού λαμβάνεται υπόψη το 
συνολικό ποσό του Ειδικού Προϋπολογισμού εξόδων της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής (Υ.Σ.Α.Ε.). 
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Οι εταιρίες μέλη της Ένωσης που ασκούν αποκλειστικά τον κλάδο 
Βοήθειας και Νομικής Προστασίας υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας 
εισφοράς υπέρ της Υ.Σ.Α.Ε., εφάπαξ καταβαλλομένης, η οποία 
καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν μπορεί να υπολείπεται 
του ποσού των 3.200 Ευρώ.  
 

 Κατά τα λοιπά και ως προς την εισφορά προς την Υ.Σ.Α.Ε., εφαρμόζονται 
τα παραπάνω στο εδάφ. β) της παρούσης παραγράφου προβλεπόμενα, 
σχετικά με τις προθεσμίες καταβολής, την μη εμπρόθεσμη καταβολή και 
την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξομειώνει το ποσό της 
εισφοράς. 

 
 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και μετά από 

έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, επιτρέπεται η ενοποίηση 
των Γενικών Προϋπολογισμών της Ένωσης και της Υ.Σ.Α.Ε. για τη σύνταξη 
ενός ενιαίου Γενικού Προϋπολογισμού της Ένωσης μη εφαρμοζομένων 
των διατάξεων των προηγουμένων εδαφίων της παρούσας περίπτωσης 
δ). 

 
(ε) Κάθε εκούσια εισφορά των μελών, πέρα από τις υποχρεωτικές εισφορές 

που καθορίζονται κάθε φορά από το Καταστατικό ή τους Κανονισμούς ή 
τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, 
όπως και κάθε άλλη πρόσοδο που θα εξασφάλιζε το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

 
(στ) Τα έσοδα από την περιουσία της. 
 
(ζ) Τις επώνυμες δωρεές, τα κληροδοτήματα, τις κληρονομίες και κάθε άλλη 

οικονομική ενίσχυση που θα παρέχονταν υπέρ της Ένωσης. 
 
(η) Τις έκτακτες εισφορές σε ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις 

απρόβλεπτων αναγκών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 
 

5-2. Κάθε νέο μέλος της Ένωσης, που εγγράφεται μετά την 1η Ιανουαρίου, έχει 
την υποχρέωση να καταβάλει εισφορά, η οποία καθορίζεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανάλογη του χρόνου που υπολείπεται για 
να λήξει το έτος και δεν μπορεί να είναι κατώτερη αυτής που αντιστοιχεί σε 
μια ψήφο για το έτος της εγγραφής του.  
 
Με ανάλογο τρόπο υπολογίζεται η εισφορά κάθε νέου χρήστη των 
υπηρεσιών της «Διεύθυνσης Πληροφορικής (Υ.Σ.Α.Ε.)» της Ένωσης.   
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Άρθρο 6 
 

6-1. Η Ένωση διοικείται από δεκαεννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο 
εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 6-8. Η ίδια Γενική 
Συνέλευση εκλέγει ταυτόχρονα και πέντε αναπληρωματικά μέλη, εφόσον 
υποβληθούν οι απαιτούμενες προς τούτο υποψηφιότητες.  
 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό 
Γραμματέα, Ταμία και δεκαπέντε Συμβούλους.  

 
 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να μειώνεται ο αριθμός των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης μπορούν επίσης να τροποποιηθούν τα προβλεπόμενα στα 
άρθρα 6-5, 6-9 εδαφ. β΄, 6-10 εδαφ. α΄, 9-2 και 9-3 του Καταστατικού. Η 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τροποποιεί κατά τα ανωτέρω τον 
αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει για τις επόμενες 
αρχαιρεσίες. 

  
6-2. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή αδυνατεί να παραβρεθεί ή να ασκήσει τα 

καθήκοντά του, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τους αντικαθιστούν οι κατά σειρά 
οριζόμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
 Τον Γενικό Γραμματέα που απουσιάζει ή αδυνατεί να παραβρεθεί ή να 

ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Ταμίας. Σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος και του Ταμία, τους αντικαθιστούν οι κατά σειρά από 
το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενοι Σύμβουλοι. 

 
 Τον Ταμία που απουσιάζει ή αδυνατεί να παραβρεθεί ή να ασκήσει τα 

καθήκοντά του, αντικαθιστά ο αναπληρωτής Ταμίας που ορίζεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
6-3. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα 
και Ταμία αυτού, απολέσει για οποιοδήποτε λόγο - περιλαμβανομένων των 
περιπτώσεων παραίτησης, έκπτωσης ή θανάτου - την ιδιότητα του 
εκπροσώπου της επιχείρησης - μέλους της Ένωσης για λογαριασμό της 
οποίας συμμετείχε στις τελευταίες αρχαιρεσίες και εξελέγη στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, το πρόσωπο αυτό χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου και τη θέση του καταλαμβάνει το πρόσωπο που 
θα υποδείξει ως νέο εκπρόσωπό της η επιχείρηση - μέλος που 
εκπροσωπούσε ο αποχωρήσας. Η επιχείρηση – μέλος υποχρεούται να 
υποδείξει το νέο εκπρόσωπό της σύμφωνα με το άρθρο 2-3 του 
Καταστατικού,  εντός εικοσιπέντε (25) εργάσιμων  ημερών από την ημέρα 
που έλαβε γνώση της απώλειας της ιδιότητας του προηγούμενου 
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εκπροσώπου της. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η προθεσμία του 
προηγούμενου εδαφίου, η θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
που έχει κενωθεί καταλαμβάνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη 
σειρά εκλογής τους. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και στις περιπτώσεις 
αναστολής της ιδιότητας του μέλους, αποχώρησης ή διαγραφής από την 
Ένωση επιχείρησης - μέλους που εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του Καταστατικού. 
 
Στην περίπτωση ειδικά που το αποχωρήσαν πρόσωπο κατείχε στο Διοικητικό 
Συμβούλιο οποιοδήποτε από τα αξιώματα του Προέδρου, του 
Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, το Διοικητικό 
Συμβούλιο διενεργεί επανεκλογή για το ακέφαλο αξίωμα μεταξύ των μελών 
του, κατ’ αναλογία των οριζομένων στην παρ. 6-9 του παρόντος άρθρου, 
στην πρώτη μετά την αποχώρηση συνεδρίασή του, η οποία συγκαλείται 
υποχρεωτικά μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης στην προηγούμενη 
παράγραφο προθεσμίας για την αντικατάσταση του αποχωρήσαντος. Στη 
διαδικασία επανεκλογής δύνανται να συμμετέχουν και τα μέλη που 
κατέχουν τα λοιπά αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν κάποιος από 
τους ήδη Αξιωματούχους καταλάβει το αξίωμα για το οποίο διενεργείται η 
επανεκλογή, το Διοικητικό Συμβούλιο διενεργεί νέα επανεκλογή για το νέο 
αξίωμα που μένει ακέφαλο, επαναλαμβάνοντας την παραπάνω διαδικασία 
όσες φορές χρειασθεί για την κάλυψη όλων των αξιωμάτων του Διοικητικού 
Συμβουλίου.     
 
Η διαδικασία επανεκλογής της προηγούμενης παραγράφου ακολουθείται 
κατ’ αναλογία σε κάθε περίπτωση παραίτησης μέλους μόνο από το αξίωμα 
που κατέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

 
6-4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την κατάρτιση ψηφοδελτίου των 

αρχαιρεσιών. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο. 
 
 Οι εκπρόσωποι των μελών που επιθυμούν να περιληφθούν στο ψηφοδέλτιο 

υποβάλουν υποψηφιότητα το αργότερο πέντε μέρες πριν από τις εκλογές με 
δήλωσή τους που κατατίθεται στη Γραμματεία της Ένωσης. 

 
 Όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα υποψηφιότητα, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 

στο ψηφοδέλτιο, εφόσον δεν υπάρχει κώλυμα εκλογής και τα μέλη που 
εκπροσωπούν είναι οικονομικά ενήμερα απέναντι στην Ένωση. 

 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο τρεις μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, 

σε ειδική συνεδρίαση, εγκρίνει ή απορρίπτει τις υποψηφιότητες, εφόσον στο 
πρόσωπο του υποψηφίου δεν συντρέχουν τα υπό του άρθρου 10 
προβλεπόμενα κωλύματα τα οποία συνεπάγονται έκπτωση από την ιδιότητα 
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζει ψηφοδέλτιο το οποίο 
διανέμει στα Μέλη πριν από τη Γενική Συνέλευση τυπωμένο σε ομοιόμορφο 
και χωρίς διακριτικά σημάδια χαρτί. 
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 Τα ψηφοδέλτια, στην πίσω όψη, φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και 
του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης ή των εξουσιοδοτημένων προς τούτο 
από το Διοικητικό Συμβούλιο υπηρεσιακών οργάνων της Ένωσης, καθώς 
επίσης και με ομοιόμορφη σφραγίδα τον αριθμό των ψήφων που κάθε 
ψηφοδέλτιο αντιπροσωπεύει. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον αριθμό των ψήφων που μπορεί να 
αντιπροσωπεύει κάθε ψηφοδέλτιο.  

 
6-5. Ο εκπρόσωπος κάθε επιχείρησης - μέλους που παρευρίσκεται στη 

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν μπορεί να βάλει σταυρό 
προτίμησης σε παραπάνω από δώδεκα (12) υποψηφίους σε κάθε 
ψηφοδέλτιο. 

 
6-6. Αν αρχίσει η ψηφοφορία, δεν επιτρέπεται να διακοπεί, ούτε να υποβληθεί 

ένσταση απαρτίας. 
 
6-7. Η ψηφοφορία διεξάγεται από Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που την 

αποτελούν ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής και δύο ψηφολέκτες που 
ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση πριν από την ψηφοφορία. 

 
 Η Εφορευτική Επιτροπή διαπιστώνει τον αριθμό των ψήφων  που διαθέτει 

κάθε μέλος, φροντίζει για την τήρηση της τάξης, παρακολουθεί τις 
αρχαιρεσίες και τις εκλογές και διασφαλίζει την διεξαγωγή τους σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού και με βάση το Μητρώο 
Μελών και κρίνει προσωρινά κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση  που 
υποβάλλεται. 

 
 Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό για την διεξαγωγή των 

αρχαιρεσιών και των εκλογών και για το αποτέλεσμά τους, στο οποίο 
επισυνάπτει και ονομαστικό κατάλογο των μελών που ψήφισαν. Το 
Πρακτικό, αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής, κατατίθεται από 
τον Πρόεδρο στο Αρχείο της Ένωσης. 

 
 Αντίγραφο του Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής χορηγείται 

υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε κάθε μέλος, μέσα σε τρεις 
μέρες από την υποβολή σχετικής αίτησης. 

 
 Ο εκπρόσωπος επιχείρησης - μέλους που βρίσκεται στη συνεδρίαση της 

Γενικής Συνέλευσης, μόλις ακούσει το όνομα της επιχείρησης του, ψηφίζει 
ρίχνοντας τα ψηφοδέλτια στην κάλπη. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, 
γίνεται η διαλογή των ψήφων από την Εφορευτική Επιτροπή. 

 
6-8. Οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων που πήραν κατά σειρά τους περισσότερους 

σταυρούς, εκλέγονται ως τακτικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται 
κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων για τον καθορισμό της σειράς εκλογής.  
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Οι επόμενοι πέντε εκλέγονται ως αναπληρωματικοί κατά τη σειρά των 
ψήφων που έλαβαν.    

 
6-9. Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από τη Γενική 

Συνέλευση, συνεδριάζουν μέσα στις επόμενες δέκα μέρες, ύστερα από 
πρόσκληση αυτού που ήρθε πρώτος σε ψήφους ανάμεσά τους, ή στην 
περίπτωση που υπήρξε ισοψηφία στους πρώτους, ύστερα από πρόσκληση 
αυτού που πήρε την πρώτη θέση μετά την κλήρωση. 

 
 Στη συνεδρίαση αυτή, εκλέγονται στα αξιώματα ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, 

Γενικός Γραμματέας και Ταμίας με μυστική ψηφοφορία και με χωριστά για 
κάθε αξίωμα ομοιόμορφα ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφονται τα ονόματα 
όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
 Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να βάλει ένα (1) σταυρό 

προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο κατ΄ ανώτατο όριο. 
 
 Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται από τα δύο νεώτερα στην ηλικία μέλη 

του Συμβουλίου. 
 
 Χωριστή ψηφοφορία γίνεται για την εκλογή Προέδρου, άλλη για την εκλογή 

Αντιπροέδρου, άλλη για την εκλογή Γενικού Γραμματέα και άλλη για την 
εκλογή Ταμία. 

 
 Για την εκλογή Αντιπροέδρου και Ταμία χρειάζεται σχετική μόνο 

πλειοψηφία. Για την εκλογή όμως Προέδρου και Γενικού Γραμματέα, 
απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιας πλειοψηφίας στην πρώτη ψηφοφορία, 
γίνεται δεύτερη που περιορίζεται μεταξύ των δύο μελών που πλειοψήφησαν 
σχετικά. Εκλέγεται αυτός που πλειοψήφησε σχετικά μεταξύ των δύο. 

 
6-10. Αν οι θέσεις  που θα μείνουν κενές σ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας του 

Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι περισσότερες από επτά, τότε τα υπόλοιπα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον επαρκούν για την συγκρότηση 
απαρτίας, πρέπει να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση των μελών για 
διεξαγωγή μερικών αρχαιρεσιών για την πλήρωση των κενών θέσεων. Αυτοί  
που θα εκλεγούν, θα μείνουν στην διοίκηση για το υπόλοιπο χρονικό 
διάστημα υπηρεσίας του μέλους το οποίο αντικαθιστούν. 

 
 Εάν η κενή θέση είναι θέση αξιωματούχου του Διοικητικού Συμβουλίου, 

επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου 9 για την πλήρωση μόνο 
της κενής θέσης από κάποιον από τους Τακτικούς Συμβούλους. 

 
 Όταν διανύεται το τελευταίο εξάμηνο της θητείας νόμιμα συνέρχεται το 

Διοικητικό Συμβούλιο με τα μέλη που έμειναν, εφόσον αυτά επαρκούν για 
την συγκρότηση απαρτίας. Αν λείπουν όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή όσα χρειάζονται για την συγκρότηση απαρτίας, κάθε μέλος 
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της Ένωσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον διορισμό προσωρινής διοίκησης, 
από το αρμόδιο Δικαστήριο. 

 
6-11. Το Διοικητικό Συμβούλιο όπως και όλα τα λοιπά όργανα του Σωματείου, 

παύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που εξασκεί την εποπτεία 
και τον έλεγχο στα όργανα της διοίκησης του Σωματείου. 

 
6-12. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ανακηρύσσεται Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης εκπρόσωπος 
Ασφαλιστικής επιχείρησης -μέλους της Ένωσης που διετέλεσε για πολλά 
χρόνια Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  της Ένωσης ή άλλων 
Σωματείων Ασφαλιστικών επιχειρήσεων και προσέφερε διακεκριμένες 
υπηρεσίες  για την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης, δηλαδή για την 
προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των επιχειρήσεων - μελών της. 

   
 
 

ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Άρθρο 7 
 

7-1. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Αρχίζει από την ημέρα 
της εκλογής του και λήγει την ημέρα της εκλογής νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου. Τα Μέλη του Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται. 

 
7-2. Απαγορεύεται η εξάσκηση καθηκόντων διοίκησης απ΄ οποιοδήποτε μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο συλλογικό όργανο, μετά τη λήξη της 
θητείας του. Κάθε δικαιοπραξία που γίνεται είναι αυτοδίκαια άκυρη. 

 
7-3. Τίθεται εξαίρεση για το διάστημα που μεσολαβεί, ώσπου να εκλεγεί και ν΄ 

αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Για το χρονικό 
αυτό διάστημα, το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο, εξακολουθεί να 
διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις της Ένωσης. 

 
 
 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Άρθρο 8 
 

8-1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εποπτεύει τις εργασίες της Ένωσης, 
παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών 
Συνελεύσεων και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση.  

 
8-2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ανήκει: 

α) η επίβλεψη της εφαρμογής από τα μέλη του Καταστατικού και των 
Κανονισμών της Ένωσης και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 4 του 
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Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει από τα μέλη του 
τριμελή Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία αναλαμβάνει τη διερεύνηση της 
συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 4 του Καταστατικού 
και την υποβολή σχετικής εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, πάντοτε 
μετά από ακρόαση του μέλους κατά του οποίου κινείται η διαδικασία.  
β) ο καθορισμός των στρατηγικών στόχων της Ένωσης,  
γ) η εισήγηση προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του ετήσιου οικονομικού 
προϋπολογισμού και απολογισμού της Ένωσης,  
δ) η διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης, ως και η λήψη 
απόφασης για την αγορά ή πώληση ακινήτων της Ένωσης,  

 ε) η κατάρτιση του ψηφοδελτίου αρχαιρεσιών,  
στ) η εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 11Α του Καταστατικού και η άσκηση εποπτείας επί των 
εργασιών της Εκτελεστικής Επιτροπής,  
ζ) η πρόσληψη και απόλυση του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης, 
η) η συγκρότηση ή ανασυγκρότηση των αναγκαίων κατά περίπτωση 
Επιτροπών της Ένωσης, καθορίζοντας την αρμοδιότητά τους και τις δαπάνες 
λειτουργίας τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης τον Πρόεδρο και τα 
μέλη  των Επιτροπών αυτών, 
θ) η διαμόρφωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση του Κώδικα Δεοντολογίας 
των μελών της Ένωσης. 
ι) η απόφαση για την άσκηση κάθε είδους προσφυγής προς τις διοικητικές 
αρχές και την άσκηση ένδικου μέσου ενώπιον των πάσης φύσεως και κάθε 
βαθμού δικαστηρίων (διοικητικών, πολιτικών και ποινικών), εθνικών και 
ευρωπαϊκών. Αποφασίζει επίσης την υποβολή μηνύσεως ή εγκλήσεως και 
την παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινικές δίκες.  

 
8-3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει στους Αξιωματούχους ή και σε 

άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεκριμένες  αρμοδιότητες.  
 
8-4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του εκχωρεί στην Εκτελεστική 

Επιτροπή όσες από τις εξουσίες του κρίνει σκόπιμο, εκτός από τις ειδικά 
αναφερόμενες στην παράγραφο 8-2 του παρόντος άρθρου.  
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Άρθρο 9 

 
9-1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών 

του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που κωλύεται να παραστεί σε 
συνεδρίαση του οργάνου, μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος του με 
έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να 
εκπροσωπεί ένα μόνο άλλο μέλος. 
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Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξάγεται με 
τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην 
περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη 
συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.  

 
9-2. Συγκαλείται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές κατά 

τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και σε έκτακτες, όποτε κρίνει ο 
Πρόεδρος πως υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν γραπτά επτά από τα μέλη του 
Συμβουλίου. 

 
9-3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 

τουλάχιστον δέκα από τα μέλη του και παίρνει αποφάσεις με απόλυτη 
πλειοψηφία. 

 
9-4. Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αριθμούνται, 

υπογράφονται απ΄ όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση, 
τυπώνονται και μοιράζονται σε όλα τα μέλη του, το δε πρωτότυπο 
αρχειοθετείται. Κάθε επιχείρηση - μέλος της Ένωσης έχει δικαίωμα να 
ζητήσει αντίγραφα των πρακτικών, τα οποία λαμβάνει κατόπιν γραπτής 
αιτήσεώς του. 

 
 
 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Άρθρο 10 

 
10-1. Χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, 

όποιος στερήθηκε την ικανότητά του προς δικαιοπραξία μετά από 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση καθώς και όποιος καταδικάσθηκε σε 
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, 
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, έκδοση ακάλυπτης επιταγής, δωροδοκία, 
δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
δύναται να χάσει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
όποιος καταδικάσθηκε σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα το οποίο κρίνεται 
ότι βλάπτει τη φήμη της Ένωσης. 

 
10-2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χάνει την ιδιότητά του κάθε 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις 
συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις. 
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΤΑΜΙΑ 

 
Άρθρο 11 

 
11-1. Ο Πρόεδρος, διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεών τους. 
Εκπροσωπεί την Ένωση σε κάθε Κυβερνητική, Δικαστική, Διοικητική ή 
οποιαδήποτε Αρχή δικαστικά ή εξώδικα και συμβάλλεται οπωσδήποτε ως 
αντιπρόσωπος της Ένωσης με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Υπογράφει με 
τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο που αφορά την Ένωση καθώς και τα 
εντάλματα πληρωμής και τις επιταγές. 

 
11-2. Ο Αντιπρόεδρος, αντικαθιστά τον Πρόεδρο της Ένωσης κατά το άρθρο 6-2 σε 

όλες τις αρμοδιότητες αυτού. 
 
11-3.  Ο Γενικός Γραμματέας, υπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία της 

Ένωσης, τα χρηματικά εντάλματα και τις επιταγές.  
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την υπογραφή εγγράφων και 

δικαιολογητικών των τρέχουσας φύσεως εργασιών σε υπηρεσιακά στελέχη 
της Ένωσης, καθώς και σε Προέδρους των Επιτροπών την υπογραφή 
εγγράφων αρμοδιότητάς τους. 

 
 Επίσης, με ειδική εξουσιοδότηση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 

αναθέτει την υπογραφή επιταγών και ενταλμάτων πληρωμών, σε δύο 
τουλάχιστον πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Προέδρους 
Επιτροπών ή υπηρεσιακά όργανα της Ένωσης τα οποία θα ενεργούν από 
κοινού. Τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υπηρεσιακά 
όργανα υπογράφουν τα σχετικά χρηματικά εντάλματα μόνο εφόσον έχουν 
προηγουμένως εγκριθεί και υπογραφεί από τον Ταμία ή τον αναπληρωτή 
του με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρακάτω παρ. 4. Η τήρηση της 
διαδικασίας αυτής δεν αφορά τις εντελλόμενες Τράπεζες.  

 
11-4. Ο Ταμίας έχει την εποπτεία της χρηματικής διαχείρισης της Ένωσης 

εκτελώντας τις διατάξεις του νόμου για τα Σωματεία και υπογράφει τα 
εντάλματα πληρωμών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 
εκάστοτε το ποσόν δαπάνης μέχρι του οποίου δεν απαιτείται η ως άνω 
υπογραφή αλλά αρκεί η υπογραφή του εντάλματος από τον Γενικό 
Διευθυντή. Ο Ταμίας, υποβάλει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
κατάλογο των μελών που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους από 
εισφορές. Επίσης, συντάσσει από κοινού με τον Γενικό Διευθυντή, τον ετήσιο 
Γενικό Προϋπολογισμό και τους Λογαριασμούς Αποτελεσμάτων της Ένωσης 
καθώς και τους ειδικούς προϋπολογισμούς και οικονομικούς λογαριασμούς 
των Επιτροπών που περιλαμβάνονται στους Γενικούς Λογαριασμούς της 
Ένωσης. 
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 Ο Ταμίας, έχει την υποχρέωση να φροντίζει για την τήρηση Λογαριασμών 
Καταθέσεων της Ένωσης σε Τράπεζες, στις οποίες κατατίθεται κάθε 
ταμειακό υπόλοιπο πάνω από το εκάστοτε οριζόμενο από το Διοικητικό 
Συμβούλιο ποσό. 

 
11-5. Η ανάληψη των κατατεθειμένων χρημάτων της Ένωσης από κάποια Τράπεζα 

ή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πραγματοποιείται με 
επιταγές, εντολές ή άλλα έγγραφα που υπογράφονται από τα Καταστατικά 
Όργανα ή από τα ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτούμενα από το Διοικητικό 
Συμβούλιο πρόσωπα. 

  
11-6.  Σε συνεργασία με τον Ταμία της Ένωσης και τον Γενικό Διευθυντή, οι 

Πρόεδροι των κατά το άρθρο 19 Επιτροπών καταρτίζουν μέχρι 31 
Δεκεμβρίου κάθε χρόνου και υποβάλλουν για έγκριση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο τους ειδικούς οικονομικούς λογαριασμούς (προϋπολογισμό – 
απολογισμό) των Επιτροπών τους. 

 
 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Άρθρο 11Α 
 

11Α-1. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτείται από οκτώ (8) μέλη, εκ των οποίων οι 
τέσσερις (4) θέσεις καταλαμβάνονται από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, 
Γενικό Γραμματέα και Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ οι άλλες 
τέσσερις (4) θέσεις καταλαμβάνονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
τα οποία ορίζονται με απόφασή του που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία 
και με σχετική πλειοψηφία, μετά από πρόταση του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
11Α-2. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο  Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ένωσης και Αναπληρωτής αυτού σε περίπτωση που 
απουσιάζει ή αδυνατεί να παραβρεθεί ή να ασκήσει τα καθήκοντά του είναι 
ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
11Α-3. Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι διετής. Αρχίζει από την 

ημέρα της συγκρότησής της και λήγει αυτόματα την ημέρα εκλογής του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μεριμνά στη πρώτη συνεδρίασή του για 
τη συγκρότηση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής.  

 
 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται η θητεία των τεσσάρων 

(4) μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής που καταλαμβάνονται από τα 
υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των Αξιωματούχων 
αυτού, να ορίζεται μικρότερη της διετίας. Στην περίπτωση αυτή, μετά το 
πέρας της ορισθείσας μικρότερης θητείας, τη θέση των ως άνω τεσσάρων 
μελών αυτής καταλαμβάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία 
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ορίζονται επίσης με απόφασή του κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω στην 
παρ. 11Α-1.  

 
11Α-4. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει εφ’ όλων των τρεχόντων θεμάτων της 

Ένωσης. Ασκεί τις επιπλέον αρμοδιότητες που εκάστοτε της αναθέτει ή και 
εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Προετοιμάζει τα θέματα που ανήκουν 
στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και εισάγονται σε αυτό για 
λήψη απόφασης. 

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για όλες τις 
ενέργειες και αποφάσεις που έχει λάβει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
που της έχουν ανατεθεί.  

 
11Α-5. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει με αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών 

της. Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, που κωλύεται να παραστεί σε 
συνεδρίαση του οργάνου, μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος της με 
έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να 
εκπροσωπεί ένα μόνο άλλο μέλος. 

 
Η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να διεξάγεται με 
τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην 
περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής  
περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη 
συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.  

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον 
μια φορά το μήνα, εκτός της περιόδου των θερινών διακοπών, και σε 
έκτακτες, όποτε κρίνει ο Πρόεδρος πως υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν 
γραπτά τρία (3) από τα μέλη της. 

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 
τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη της και παίρνει αποφάσεις με απόλυτη 
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

 
Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής αριθμούνται, 
υπογράφονται απ΄ όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση, 
τυπώνονται και μοιράζονται σε όλα τα μέλη της, το δε πρωτότυπο 
αρχειοθετείται. Κάθε Επιχείρηση - Μέλος της Ένωσης έχει δικαίωμα να 
ζητήσει αντίγραφα των πρακτικών, τα οποία λαμβάνει κατόπιν γραπτής 
αιτήσεώς του.     
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

Άρθρο 12 
 

12-1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου 
και αποφασίζει για κάθε  υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα 
άλλου οργάνου της Ένωσης. 

 
 Η Συνέλευση εκλέγει τα πρόσωπα της διοίκησης και αποφασίζει για την 

έγκριση του ισολογισμού, τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, την 
τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου. 

 
12-2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το χρόνο, 

το αργότερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου για έγκριση των πεπραγμένων 
του Διοικητικού Συμβουλίου στο χρόνο που πέρασε, για έγκριση του 
οικονομικού απολογισμού του χρόνου που έληξε και του προϋπολογισμού 
του επόμενου χρόνου, και για τη συζήτηση και λήψη  αποφάσεων επί 
οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 
 Τα μέλη, καλούνται με προσκλήσεις, που στέλνονται σε καθένα απ΄ αυτά 

δεκαπέντε μέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. 
 
12-3. Στις προσκλήσεις, καθορίζεται με σαφή τρόπο, ο τόπος και η ώρα της 

συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Με γραπτή αίτηση από 
πέντε τουλάχιστον μέλη της Ένωσης ή από μέλος ή μέλη που εκπροσωπούν 
τουλάχιστον το 10% των ψήφων, που υποβάλλεται στον Πρόεδρο πέντε 
τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, 
προστίθεται στην ημερήσια διάταξή της για συζήτηση και το θέμα για το 
οποίο έγινε η αίτηση. 

 
12-4. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει γνώση και αποφασίζει για όλα τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης,  εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του Καταστατικού καθώς και τους κατά το άρθρο 18 Ελεγκτές.  

 
12-5. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία στην πρώτη σύνοδό της 

εάν τα κατά το άρθρο 2 εκπροσωπούμενα και κατά το άρθρο 13-4 
αντιπροσωπευόμενα ταμειακώς εν τάξει  μέλη είναι  περισσότερα  από τα 
απόντα μέλη και συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 60% του συνόλου των 
ψήφων. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη σύνοδο των μελών, η Γενική 
Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς άλλες διατυπώσεις, την επόμενη εβδομάδα 
και την ίδια μέρα και ώρα με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Στη 
δεύτερη σύνοδο, πρέπει να εκπροσωπείται το 1/3 τουλάχιστον του 
συνολικού αριθμού των ταμειακώς εν τάξει μελών και να συγκεντρώνουν 
τουλάχιστον το 50% του συνόλου των ψήφων. Αν δεν υπάρξει απαρτία και 
στη δεύτερη συνέλευση των μελών, συνέρχεται τρίτη, την επόμενη 
εβδομάδα και την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται ότι 
υπάρχει απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός των μελών που 
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εκπροσωπούνται ή αντιπροσωπεύονται και ο αριθμός των  ψήφων που 
συγκεντρώνουν. 

 
12-6. Για τη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης πρέπει το μέλος να 

έχει εκπληρώσει όλες του τις οικονομικές υποχρεώσεις προς την Ένωση, 
όπως ορίζουν το Καταστατικό και οι Κανονισμοί. 

 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΨΗΦΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Άρθρο 13 
 

13-1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 
των εκπροσωπουμένων ψήφων των επιχειρήσεων - μελών που 
παρευρίσκονται στη Συνέλευση. Χρειάζεται ειδική απαρτία και πλειοψηφία 
για τη λήψη αποφάσεων γύρω από θέματα του άρθρου 25 του 
Καταστατικού. 

 
13-2. Όταν όλα τα μέλη δηλώσουν γραπτά τη συναίνεσή τους για κάποια πρόταση, 

τότε μπορούν να παρθούν αποφάσεις και χωρίς τη συνέλευση των μελών. 
 
13-3. Κάθε επιχείρηση, εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις 

προς την Ένωση, αντιπροσωπεύεται στη Συνέλευση όπως ορίζει το άρθρο 2 
του Καταστατικού από τον εκπρόσωπό της και έχει δικαίωμα πολλαπλής 
ψήφου, ανάλογα με το ύψος παραγωγής πρωτασφαλίστρων της 
προηγούμενης χρήσης για όλους τους κλάδους ασφάλισης που ασκεί η 
Εταιρία Ζωής και Ζημιών. 

 
 Τα μέλη διαθέτουν στη Γενική Συνέλευση μία ψήφο πλέον το πηλίκον της 

διαιρέσεως της συνολικής παραγωγής πρωτασφαλίστρων όλων των κλάδων 
της Εταιρίας με το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ. Τυχόν κλάσμα της 
διαίρεσης αυτής διαγράφεται, εφόσον είναι κάτω από το μισό, λογίζεται δε 
ως μία  ψήφος εάν υπερβαίνει το μισό. 

 
 Κάθε μέλος, διαθέτει μία τουλάχιστον ψήφο, ανεξάρτητα από το ύψος 

παραγωγής πρωτασφαλίστρων. Το ανώτατο όριο ψήφων κάθε μέλους 
καθορίζεται για τη Συνέλευση αρχαιρεσιών που θα πραγματοποιηθεί εντός 
του έτους 2007, σε 345 (τριακόσιες σαράντα πέντε). 

 
 Το ανώτατο επιτρεπτό όριο ψήφων αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο 

σύμφωνα με τον τύπο αυτής της παραγράφου. 
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 Το εκάστοτε εφαρμοζόμενο ανώτατο επιτρεπτό όριο ψήφων του 
προηγουμένου έτους, θα πολλαπλασιάζεται επί το ποσοστό αύξησης της 
συνολικής παραγωγής πρωτασφαλίστρων του συνόλου των μελών σε σχέση 
με τον προηγούμενο χρόνο + 100 και θα διαιρείται  με το ποσοστό αύξησης 
του πληθωρισμού στο τέλος του προηγούμενου έτους + 100 σύμφωνα με 
τον ακόλουθο μαθηματικό τρόπο : 

 
 Ανώτατο επιτρεπτό όριο ψήφων 
 

      ποσοστό αύξησης συνολικής παραγωγής προηγ.έτους  + 100 
Χ  ------------------------------------------------------------------------------------ 

ποσοστό αύξησης πληθωρισμού στο τέλος του προηγ.έτους + 100 
    
  

 Σε καμία περίπτωση το ανώτατο επιτρεπτό όριο ψήφων θα μειώνεται. 
 
 Πριν από τις αρχαιρεσίες, η Ένωση κυκλοφορεί Πίνακα με τον αριθμό των 

ψήφων που διαθέτει κάθε μέλος στη Συνέλευση και τα ονόματα των 
εκπροσώπων των μελών.  

 
13-4. Αυτός που είναι σύμφωνα με το άρθρο 2, εκπρόσωπος της Επιχείρησης - 

μέλους και δεν μπορεί να παρευρεθεί προσωπικά στις Γενικές Συνελεύσεις, 
έχει το δικαίωμα να διορίζει μόνιμο αναπληρωτή του, ανώτατο στέλεχος της 
Επιχείρησης που αντιπροσωπεύει. Ο μόνιμος αναπληρωτής, έχει τα ίδια 
δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο της Επιχείρησης 
μέλους που αντικαθιστά, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγεται. 

  
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θ΄ αναφέρεται στην 
πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορίζεται ότι λόγω της φύσης  
των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν, αποκλείεται η αντιπροσώπευση 
στη Γενική Συνέλευση του σύμφωνα με το άρθρο  2 αντιπροσώπου της 
Επιχείρησης - μέλους, από τον μόνιμο αναπληρωτή του. 

 
 Εάν ο - σύμφωνα με το άρθρο 2 - εκπρόσωπος της Επιχείρησης ή ο 

αναπληρωτής του δεν μπορούν να παραβρεθούν προσωπικά σε κάποια 
Γενική Συνέλευση, έχουν την δυνατότητα, με ειδική επιστολή, απευθυνόμενη 
προς τον Πρόεδρο, στην οποία θα εξηγείται το εμπόδιο, να εξουσιοδοτήσουν 
ένα ανώτατο στέλεχος της Εταιρίας-μέλους που εκπροσωπούν ή τον 
εκπρόσωπο άλλης Επιχείρησης - μέλους της Ένωσης, να τους 
αντιπροσωπεύσει στη Γενική Συνέλευση, χωρίς να χάνει το δικαίωμα ψήφου 
η Επιχείρηση. 

 
 Αυτή η επιστολή ισχύει για μία μόνο συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 

που ορίζεται στην επιστολή, εκτός κι αν ο αντιπροσωπευόμενος απουσιάζει 
έξω από την περιοχή του τόπου σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, οπότε 
ισχύει για όλες τις συνεδριάσεις που θα γίνουν όσο αυτός θα απουσιάζει. 
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13-5. Για το πόσες ψήφοι μπορούν να συγκεντρωθούν από ένα και τον ίδιο πάντα 
αντιπρόσωπο Επιχειρήσεων - μελών, καθορίζονται τα πιο κάτω : 

 
 Κάθε αντιπρόσωπος, δικαιούται σε κάθε ψηφοφορία τόσες ψήφους, όσες 

αναλογούν στις Επιχειρήσεις - μέλη που εκπροσωπεί στην Ένωση κατά το 
άρθρο 2 χωρίς κανένα περιορισμό. Στην περίπτωση που είναι παρών σε 
ψηφοφορία ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος Επιχείρησης - μέλους ή 
Επιχειρήσεων - μελών που εκπροσωπούνται νόμιμα στην Ελλάδα, από άλλα 
πρόσωπα, ο αριθμός των ψήφων που δικαιούται στις ψηφοφορίες δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το κατά το άρθρο 13-3 παρ. 4 
ανώτατο όριο ψήφων πλέον των ψήφων που αναλογούν στις Επιχειρήσεις 
που αυτός νόμιμα εκπροσωπεί. 

 
13-6. Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δεν είναι σύμφωνη με το Νόμο 

και το Καταστατικό, μπορεί να ακυρωθεί. Η ακυρότητα κηρύσσεται από το 
δικαστήριο, ύστερα από αγωγή μέλους που δεν συμφώνησε ή κάποιου 
άλλου που έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή, αποκλείεται μετά την 
παρέλευση έξη μηνών από την ημερομηνία που πάρθηκε η απόφαση από τη 
Συνέλευση. Η απόφαση  που κηρύσσει την ακυρότητα, ισχύει για όλους και 
εναντίον όλων. 

 
 Το αρμόδιο κατά το νόμο δικαστήριο, με αίτηση της Διοίκησης του 

Σωματείου ή μέλους του ή του Εισαγγελέα, μπορεί ν΄ αναστείλει την 
εκτέλεση μιας άκυρης απόφασης. 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

Άρθρο 14 
 
14-1.  Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 

(α) Διευθύνει το προσωπικό και τις υπηρεσίες της Ένωσης. 
 
(β) Με εισήγησή του και με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου και του Γενικού 

Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου προσλαμβάνει και απολύει το 
προσωπικό και ορίζει τις αμοιβές αυτού. 

 
(γ) Υπογράφει την αλληλογραφία της Ένωσης και τις εγκρίσεις δαπανών στο 

πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
(δ) Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή επί 

των τρεχόντων θεμάτων. 
 
(ε) Μεριμνά για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης και την εκτέλεση των 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής. 
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(στ) Συντάσσει από κοινού με τον Ταμία τον ετήσιο Γενικό Προϋπολογισμό 

και τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων καθώς και τους ειδικούς 
προϋπολογισμούς και οικονομικούς λογαριασμούς των επιτροπών που 
περιλαμβάνονται στους Γενικούς Λογαριασμούς της Ένωσης. 

 
14-2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ανατίθενται στο 

Γενικό Διευθυντή περαιτέρω καθήκοντα. 
 
 

 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
Άρθρο 15 

 
Με την έναρξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης ή αν απουσιάζει ή εμποδίζεται, 
ο σύμφωνα με το Καταστατικό αντικαταστάτης του. Καθήκοντα Γραμματέα 
αναλαμβάνει προσωρινά ο Γενικός Γραμματέας ή αν απουσιάζει ή εμποδίζεται, ο 
αντικαταστάτης του. 
 
Μετά τον έλεγχο του καταλόγου όλων των παρόντων εκπροσώπων των 
Επιχειρήσεων - μελών και των υπ΄ αυτών εκπροσωπουμένων ψήφων, 
διαπιστώνεται απαρτία και η Συνέλευση προχωρεί, με απλή ψηφοφορία  κατά την 
διάταξη του άρθρου 16-2 εδαφ.3, στην εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της και 
στον ορισμό δύο ψηφολεκτών και ενός τρίτου ως Προέδρου αυτών οι οποίοι 
αποτελούν την κατά το άρθρο 6-7 τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. 
 
Ο Γραμματέας συντάσσει τα Πρακτικά και τα υπογράφει  μαζί με τον Πρόεδρο της 
Γενικής Συνέλευσης. 
 
 
 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Άρθρο 16 
 
16-1. Ποτέ δεν μπορεί να παρθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δια βοής. 
 
16-2. Οι ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης είναι φανερές και 

πραγματοποιούνται με ονομαστική κλήση των Επωνυμιών των Εταιριών-
μελών που εκπροσωπούνται  στη Συνέλευση, εκτός αν ο Πρόεδρος ή το 1/3 
των μελών ζητήσει μυστική ψηφοφορία για οποιαδήποτε ζητήματα ή 
αποφάσεις που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή συλλογικών 
οργάνων, σε θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά, σε έγκριση λογοδοσίας, σε 
κήρυξη ανταπεργίας, και σε επιβολή έκτακτων εισφορών, σε αλλαγή 
επωνυμίας της Ένωσης, όπως επίσης για θέματα που αναφέρονται σε 
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τροποποίηση του Καταστατικού της Ένωσης, σε ίδρυση δευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής οργάνωσης των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, σε 
αποχώρηση ή προσχώρηση σ΄ αυτήν, οπότε οι αποφάσεις είναι έγκυρες 
εφόσον παίρνονται με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία. 

 
 Σε κάθε ψηφοφορία, είτε αυτή αφορά στην εκλογή  οργάνων του Σωματείου 

είτε στη λήψη αποφάσεων, τα μέλη διαθέτουν τον κατά το άρθρο 13-3 
αριθμό ψήφων. 

 
 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως 

μέλους ή μελών που εκπροσωπούν πλέον του 20% του συνόλου των ψήφων, 
μπορεί να αποφασισθεί ότι, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για 
συγκεκριμένα διαδικαστικά θέματα, λαμβάνονται με απλή ψηφοφορία κατά 
την οποία κάθε μέλος διαθέτει μία μόνο ψήφο. Η αίτηση αυτή μπορεί να 
υποβληθεί και κατά τη διάρκεια κάθε Γενικής Συνέλευσης. 

 
 Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ανακαλείται κατά την ίδια 

διαδικασία. 
 
 
 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

Άρθρο 17 
 

17-1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και έκτακτα, εφόσον το Διοικητικό 
Συμβούλιο θα αποφάσιζε για μια τέτοια σύγκληση, ή θα της ζητούσαν 
γραπτά τουλάχιστον δέκα απ΄ αυτά που έχουν εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις τους Μέλη της Ένωσης και συγκεντρώνουν το 20% των ψήφων. 
Σ΄ αυτή την αίτηση πρέπει να καθορίζονται και τα θέματα που θα 
συζητηθούν. 

 
17-2. Για τις έκτακτες Συνελεύσεις, ισχύουν οι ορισμοί των προηγούμενων 

άρθρων. 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

Άρθρο 18 
 

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης διενεργείται από ελεγκτή του 
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Σε κάθε περίπτωση οι ελεγκτές εκλέγονται από τη 
συνέλευση των μελών. 
 

 
 
 



 

 26 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 

Άρθρο 19 
 

Κάθε συγκροτηθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 8–2 Επιτροπή  της 
Ένωσης δικαιούται να ορίζει Υποεπιτροπές για την κατανομή του έργου της. 
 
Οι Επιτροπές είναι το πολύ δεκαμελείς και συγκροτούνται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, από εκπροσώπους ή στελέχη των Εταιριών-μελών κάτω από την 
προεδρία του Προέδρου που έχει ορισθεί και ύστερα από σχετική εισήγησή του. 
Κάθε Επιτροπή, εκλέγει μεταξύ των μελών της, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα 
της. Οι συγκροτούμενες Επιτροπές συνεδριάζουν μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου τους και επεξεργάζονται, μελετούν και διαχειρίζονται στο πλαίσιο του 
εγκριθέντος προγραμματισμού και προϋπολογισμού κάθε ζήτημα που αφορά τον 
κλάδο ή το πεδίο της αρμοδιότητάς τους. Η θητεία των Επιτροπών είναι ισόχρονη 
προς τη θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Οι Πρόεδροι των Επιτροπών ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο για τη 
δραστηριότητα των Επιτροπών τους. 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οσάκις το κρίνει σκόπιμο, καλεί τους 
Προέδρους των Επιτροπών, να παρίστανται στο Συμβούλιο κατά τη συζήτηση 
θέματος της αρμοδιότητάς τους. 
 
Οι Επιτροπές καταρτίζουν μέχρι 30 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, σε συνεργασία με τον 
Γενικό Διευθυντή ειδικούς προϋπολογισμούς και οικονομικούς απολογισμούς που 
περιλαμβάνονται στους Γενικούς Λογαριασμούς της Ένωσης. Εφόσον κριθεί 
αναγκαίο καταρτίζονται ειδικοί εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας κάθε Επιτροπής 
που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο  με απόφασή του, που λαμβάνεται με 
απόλυτη πλειοψηφία. Οι παραπάνω Κανονισμοί, θα καθορίζουν τις αρμοδιότητες 
των Επιτροπών, την έκταση, τη φύση και το είδος των επί μέρους θεμάτων με τα 
οποία θα ασχολείται κάθε μία από αυτές, καθώς και τα θέματα συγκρότησης, 
λειτουργίας, αναπλήρωσης μελών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.  
 
Οι Επιτροπές, μαζί με τους παραπάνω ειδικούς λογαριασμούς, καταρτίζουν μέχρι 30 
Δεκεμβρίου κάθε χρόνου και υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο το πρόγραμμα 
δραστηριότητάς τους για τον επόμενο χρόνο. 
 
 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
 

Άρθρο 20  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, έχει υποχρέωση να υποβάλει στην 
Εποπτεύουσα τα εργοδοτικά, επαγγελματικά Σωματεία Αρχή, τα στοιχεία που ορίζει 
κάθε φορά ο Νόμος. 
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ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Άρθρο 21  

 
Εάν γίνεται συζήτηση στη Γενική Συνέλευση ή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην 
Εκτελεστική Επιτροπή ή σε άλλη Επιτροπή για ένα ζήτημα που αφορά κάποιο μέλος, 
ο εκπρόσωπος του μέλους αυτού απέχει από τη συζήτηση και δεν έχει δικαίωμα να 
ψηφίζει. Επίσης, δεν δικαιούται να ψηφίζει ο εκπρόσωπος μέλους αν η απόφαση 
αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας, την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ της 
Ένωσης από τη μια πλευρά και του μέλους το οποίο εκπροσωπεί από την άλλη. 

 
 

 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ - ΒΙΒΛΙΑ 

 
Άρθρο 22  

 
22-1. Η Ένωση έχει τη σφραγίδα της με κυκλική επιγραφή ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Α. ΑΘΗΝΑ 1907 και με διακριτικό γνώρισμα που 
καθορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. 

 
22-2. Τα έγγραφα της Ένωσης που απευθύνονται προς τρίτους, περιέχουν την 

επωνυμία της Ένωσης. 
 
22-3. Η Ένωση, τηρεί τα πιο κάτω στοιχεία τα οποία δύνανται να τηρούνται και 

μόνον σε ηλεκτρονική μορφή :  
 

(α) Μητρώο Μελών, όπου αναγράφονται με αύξοντα αριθμό η επωνυμία 
και η διεύθυνση της Ασφαλιστικής Εταιρίας-μέλους της, η ημερομηνία 
εγγραφής ή διαγραφής της και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το 
επάγγελμα, χρόνος γέννησης και η ιθαγένεια του εκπροσώπου κάθε 
Ασφαλιστικής Επιχείρησης - μέλους της. 

 
(β) Αρχείο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και Συνελεύσεων των μελών.    
 
(γ) Μηχανογραφικό Λογιστικό Σύστημα εισπράξεων και πληρωμών στο 

οποίο καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.  
 
(δ) Περιουσίας, όπου αναφέρονται όλα τα στοιχεία της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του Σωματείου.  
 
Κάθε μέλος, μπορεί να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των στοιχείων 
που αναφέρονται παραπάνω μετά από γραπτή αίτησή του.  
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ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ - ΔΩΡΗΤΕΣ  

 
Άρθρο 23 

 
Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, ανακηρύσσονται 
Ευεργέτες ή Δωρητές, όσοι προσφέρουν ή έχουν ήδη προσφέρει στην Ένωση 
τουλάχιστον τα πιο κάτω χρηματικά ποσά ή υπηρεσίες ή άλλες παροχές που 
αποτιμούνται σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντίστοιχα 
χρηματικά ποσά : 
 
 ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ : Φυσικά Πρόσωπα  100.000 Ευρώ  
 
    Νομικά Πρόσωπα  200.000 Ευρώ 

 
 ΔΩΡΗΤΕΣ  : Φυσικά Πρόσωπα  50.000 Ευρώ 

      
    Νομικά Πρόσωπα  100.000 Ευρώ 

 
Τα ονόματα των Ευεργετών και Δωρητών αναγράφονται ύστερα από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδικούς τιμητικούς πίνακες αναρτημένους στο 
Εντευκτήριο της Ένωσης. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναπροσαρμόζει τα πιο 
πάνω ποσά. 
 
 

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι 
 

Άρθρο 24 
 

Ειδικοί Κανονισμοί ψηφιζόμενοι κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να 
ρυθμίζουν τα ζητήματα  που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό αυτό και να 
καταχωρούνται στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων το οποίο τηρείται στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών. 
    
 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 

Άρθρο 25  
 
25-1. Η τροποποίηση του Καταστατικού αυτού καθώς και η διάλυση της Ένωσης, 

μπορούν να αποφασισθούν στη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά γι 
αυτό το σκοπό, και στην οποία πρέπει να εκπροσωπούνται ή να 
αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη που 
συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 60% του συνόλου των ψήφων και με 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των ψήφων των παρόντων μελών. 
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25-2. Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την 

τύχη της περιουσίας του Σωματείου, που δεν διανέμεται ποτέ μεταξύ των 
μελών του. 

 
25-3. Η Ένωση, με τη διάλυση, παραμένει αυτοδίκαια σε εκκαθάριση. Μέχρι να 

ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες της λογαριάζεται ότι υπάρχει. 
 Η εκκαθάριση, αν δεν αποφασίσθηκε τίποτε άλλο από το αρμόδιο όργανο, 

γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Αν δεν υπάρχει Διοικητικό 
Συμβούλιο, ο εκκαθαριστής - ένας ή περισσότεροι - διορίζονται από τον 
Πρόεδρο Πρωτοδικών. 

 Ο εκκαθαριστής, ενεργεί ως διοικητής του νομικού προσώπου και η εξουσία 
του περιορίζεται στις ανάγκες της εκκαθάρισης. 

 Ο εκκαθαριστής έχει την ευθύνη να αποζημιώσει τους δανειστές του 
νομικού προσώπου για κάθε υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεών του. 
Περισσότεροι εκκαθαριστές ευθύνονται εις ολόκληρο. 

 Η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δικαστική εκκαθάριση 
κληρονομίας, που εφαρμόζονται ανάλογα.    

 
 
 

          Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2020 
 
 
 
 
                   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ     ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ 
                Πρόεδρος                                          Γραμματέας  
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