ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.)
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται Σύνδεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος των Ενώσεων
Αγροτουρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) με έδρα την Χανιά Κρήτης .

Άρθρο 2ο
Ο Σ.Ε.ΑΓ.Ε. έχει σαν περιφέρειά της τα όρια της Ελλάδας.

Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ
Ο Σ.Ε.ΑΓ.Ε. αποτελεί το ανώτατο συντονιστικό όργανο των ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της Χώρας. Σκοποί του είναι:
1. Η συνένωση όλων των ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ σε πανελλαδικό
επίπεδο, ο συντονισμός, η καθοδήγηση της δράσης των, η ανάληψη
πρωτοβουλιών, η έκφραση, προώθηση και ευόδωση των σκοπών τους.
2. Η οργάνωση των παραπάνω ΕΝΩΣΕΩΝ ώστε μέσα από τη συνεργασία,
αλληλεγγύη, τις κοινές ενέργειες και προσπάθειες να επιδιωχθεί και
προωθηθεί η προστασία, προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών,
οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών και η βελτίωση των
όρων εργασίας τους και των συνθηκών ζωής τους.
3. Η μελέτη και υποβολή προτάσεων στους κρατικούς φορείς τρόπων και
μεθόδων για την ανάπτυξη και το εκσυγχρονισμό όλων των κλάδων της
αγροτικής και τουριστικής οικονομίας.
4. Η μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών προβλημάτων
που απασχολούν τους επιχειρηματίες αγροτουρισμού και η διατύπωση
προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.
5. Η διατύπωση προτάσεων και μέτρων που συμβάλλουν στην ανύψωση του
οικονομικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των επιχειρηματιών
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αγροτουρισμού που μετέχουν στις ΕΝΩΣΕΙΣ μέλη του, των επιχειρηματιών
αγροτουρισμού.
6. Η συνεργασία με τους φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
καθώς και σε Συνεταιριστικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, για την
διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης των προβλημάτων των επιχειρηματιών
αγροτουρισμού.
7. Η συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις επιχειρηματιών αγροτουρισμού
και επιχειρηματιών της υπαίθρου των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Άρθρο 4ο
ΜΕΣΑ
Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. θα επιδιωχθεί με
τους παρακάτω, ενδεικτικά αναφερόμενους τρόπους:
1. Τη διοργάνωση και συμμετοχή σε κάθε είδους διαδικασία για τη ρύθμιση των
θεμάτων που αφορούν τους προαναφερόμενους σκοπούς, την προβολή και
διεκδίκηση τους με κάθε μέσο, ανάλογα με την περίπτωση.
2. Την υποβοήθηση της ενεργητικής συμμετοχής όλων των μελών στην
λειτουργία του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. και τη τακτική και ανελλιπής ενημέρωσή τοςυ με
την σύγκληση συγκεντρώσεων, την έκδοση ανακοινώσεων, ενημερωτικών
φυλλαδίων και επίσης την έκδοση είδους εντύπων, για την προώθηση των
σκοπών της.
3. Τη δημιουργία μεταξύ των μελών πνεύματος συναδελφικότητας και
αλληλεγγύης, την ανάπτυξη της ενότητας και ενιαίας δράσης σε όλες τις
δραστηριότητες.
4. Την οργάνωση, τον συντονισμό και διεξαγωγή των αγώνων για την
κατοχύρωση και διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων
των

επιχειρηματιών

αγροτουρισμού

με

παραστάσεις,

διαμαρτυρίες,

καταγγελίες, συγκεντρώσεις και κάθε άλλο πρόσφορο διεκδικητικό μέσο.
5. Την οργάνωση διαφωτιστικών εκστρατειών για τα προβλήματα των μελών της
και των επιχειρηματιών αγροτουρισμού γενικότερα, την ενημέρωση των
κρατικών φορέων, της Βουλής των πολιτικών κομμάτων καθώς επίσης και
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άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων για τα προβλήματα αυτά με υποβολή
προτάσεων και τρόπων επίλυσής τους.
6. Τη δημιουργία και συμμετοχή σε επιτροπές ινστιτούτα, αστικές μη
κερδοσκοπικές εταιρείες, ερευνητικά προγράμματα που σκοπό έχουν τη
μελέτη και προώθηση αγροτικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και
κοινωνικών θεμάτων. Στα παραπάνω όργανα μπορούν να συμμετέχουν και
ειδικοί κατά περίπτωση επιστήμονες με την ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου.
7. Την οργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, συγκεντρώσεων, καλλιτεχνικών,
αθλητικών και γενικά πολιτιστικών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
8. Την άσκηση της παρεμβατικής αρμοδιότητας και δυνατότητας σε όλες τις
συναφείς, με την αγροτική οικονομία και απασχόληση, δραστηριότητες των
επιχειρηματιών αγροτουρισμού και την υποβολή καταγγελιών, αναφορών,
εγκλήσεων, ενστάσεων, αγωγών, ανταγωγών, παρεμβάσεων, αιτήσεων
ακυρώσεως, κάθε είδους τακτικών και έκτακτων ενδίκων βοηθημάτων και
μέσων και τη χρήση γενικότερα κάθε προβλεπόμενου νόμιμου μέσου ενώπιον
κάθε είδους διοικητικών ή δικαστικών ή άλλων αρχών ή δικαστηρίων,
εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών για κάθε ζήτημα που άπτεται των σκοπών
της.
9. Τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενες ενέργειες προγραμμάτων του
Ελληνικού Κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5ο
Ο Σ.Ε.ΑΓ.Ε. γίνεται μέλος άλλης οργάνωσης – δομής με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσής της. Με απόφαση του ίδιου οργάνου μπορεί να αποχωρήσει.

Άρθρο 6ο
ΜΕΛΗ
Μέλη

του

Σ.Ε.ΑΓ.Ε.

γίνονται

όλες

οι

υπάρχουσες

ΕΝΩΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και όσες ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ιδρυθούν μελλοντικά,
που δέχονται τις διατάξεις του καταστατικού της και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν
απ’ αυτό.
ΟΡΟΙ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
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Οι ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για να γίνουν μέλη του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. πρέπει
να υποβάλλουν αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, καταβάλλοντας και το ποσόν
των εκατόν πενήντα Ευρώ (150), σαν δικαίωμα εγγραφής.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί της εγγραφής της
ενδιαφερόμενης Ένωσης στο δημόσιο βιβλίο σωματείων.
β. Κατάλογο μελών της Ένωσης και του Διοικητικού του Συμβουλίου.
γ. Αντίγραφο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης που ζητά την
εγγραφή από το οποίο να προκύπτει ότι τα μέλη έλαβαν γνώση του καταστατικού του
Σ.Ε.ΑΓ.Ε. και αποφάσισαν την προσχώρηση σ’ αυτήν.
δ. Πρακτικό των τελευταίων αρχαιρεσιών της Ένωσης.
ε. Αντίγραφο της κατάστασης ψηφισάντων στις τελευταίες εκλογές.
στ. Αντίγραφο του Καταστατικού της Ένωσης επικυρωμένο από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο.
Επί της αιτήσεως εγγραφής αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της.
Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί ή το Δ.Σ. παραλείψει να αποφανθεί
μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της, η ενδιαφερόμενη Ένωση μπορεί να
κάνει προσφυγή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της αρνητικής
απόφασης ή της παράλειψης λήψης απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο που την
παραπέμπει στην πρώτη έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει
τελεσίδικα. Ένωση της οποίας δεν εγκρίθηκε η εγγραφή, μπορεί να επανέλθει με νέα
αίτησή της, εφόσον εξέλιπαν οι λόγοι της μη εγγραφής της, μετά από ένα έτος από
την τελεσίδικη απόφαση.

Άρθρο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Οι Ενώσεις – Μέλη του Σ.Ε.ΑΓ.Ε., εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα,
έχουν ίσα δικαιώματα και μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε, τηρουμένης της
διαδικασίας του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού.
Ιδιαίτερα οι Ενώσεις – μέλη του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. έχουν τα εξής δικαιώματα:
1. Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους στις Γενικές Συνελεύσεις
εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους, να ασκούν έλεγχο στο Διοικητικό
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Συμβούλιο και να αξιώνουν την εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών
Συνελεύσεων και των σκοπών του Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
2. Να εκλέγουν με τις αντιπροσώπους τις τα όργανα του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. και να
εκλέγονται σε αυτά.
3. Να ενημερώνονται τακτικά για την όλη πορεία των υποθέσεων του Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
και να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις της.
4. Να προτείνουν θέματα για συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις πριν από τη
σύγκλισή της με γραπτή αίτησή της.
5. Οι αντιπρόσωποι των Ενώσεων – Μελών μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα
για να εκλεγούν στα συλλογικά όργανα του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. μόνον όταν είναι
ταμειακά τακτοποιημένες οι Ενώσεις τους.
6. Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους ή τους εκπροσώπους στις
συγκαλούμενες από τον Σ.Ε.ΑΓ.Ε. συσκέψεις ή συγκεντρώσεις.
7. Γενικά έχουν κάθε δικαίωμα που προκύπτει από τις διατάξεις του
Καταστατικού και σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης προσδιορίζεται με
ακρίβεια από τη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.ΑΓ.Ε.

Άρθρο 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Οι Ενώσεις – Μέλη που απαρτίζουν τον Σ.Ε.ΑΓ.Ε. είναι υποχρεωμένες:
1. Να συμμορφώνονται και να τηρούν το παρόν καταστατικό του Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
2. Να εκπληρώνουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτήν.
3. Να εκτελούν τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού
Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων, που λαμβάνονται νόμιμα.
4. Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις του
Σ.Ε.ΑΓ.Ε. και σε κάθε δραστηριότητά της και να μην προβαίνουν σε πράξεις
που βλάπτουν τα συμφέροντά της.

Άρθρο 9ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ – ΜΕΛΟΥΣ
1. Η αποχώρηση κάθε Ένωσης – Μέλους του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. είναι ελεύθερη και
αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της, κατά τον ίδιο τρόπο
που έγινε η προσχώρηση. Την απόφαση γνωστοποιεί το Δ.Σ. της Ένωσης στο
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Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη της
απόφασης με έγγραφό της, συνοδευόμενο από το αντίγραφο πρακτικών της
Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. μόλις
παραλάβει τα παραπάνω είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει στη διαγραφή της
Ένωσης κατά την πρώτη συνεδρίασή του.
Για την επανεγγραφή Ένωσης – Μέλους που αποχώρησε από τον Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
τηρείται η διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού.
2. Σε περίπτωση διάλυσης Ένωσης – Μέλους του Σ.Ε.ΑΓ.Ε., θεωρείται ότι
αποχώρησε από τη δύναμή της από την ημερομηνία που οριστικοποιήθηκε η
απόφαση για τη διάλυση.
3. Αποβολή Ένωσης – Μέλους από τον Σ.Ε.ΑΓ.Ε. μπορεί να γίνει με τους εξής
λόγους:
α) Αν έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους.
β) Αδικαιολόγητη καθυστέρηση των συνδρομών για διάστημα μεγαλύτερο
των δύο (2) ετών.
γ) Συμπεριφορά της Διοίκησης ή της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης –
Μέλους που είναι αποδεδειγμένα αντίθετη και ασυμβίβαστη με τους σκοπούς
του Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
δ) Για οποιοδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο, και, αποφασίσει γι’ αυτό η Γενική
Συνέλευση του Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
4. Για την αποβολή Ένωσης – Μέλους από τον Σ.Ε.ΑΓ.Ε., απαιτείται απόφαση
πλήρως αιτιολογημένη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται ύστερα
από πρόταση του Δ.Σ. του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. με αυξημένη πλειοψηφία των ¾ των
παρόντων.
Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται με μυστική ψηφοφορία να αποφασίσει για
την αποβολή σε μια συνεδρίαση.

Άρθρο 10ο
ΠΟΡΟΙ
Πόροι του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. είναι:
1. Το δικαίωμα εγγραφής της Ένωσης – Μέλους που ορίζεται εφ’ άπαξ σε εκατό
πενήντα (150) Ευρώ.
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2. Η τακτική ετήσια συνδρομή των Ενώσεων – Μελών που ορίζεται για κάθε
Ένωση στο ποσόν εκατό (100) Ευρώ.
3. Τα έσοδα, τόκοι, πρόσοδοι από την περιουσία του Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
4. Τυχόν δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή άλλες οικονομικές παροχές που
γίνονται προς τον Σ.Ε.ΑΓ.Ε. χωρίς δέσμευσή της που να έρχεται σε αντίθεση
με τους σκοπούς της. Δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε είδους οικονομικές
ενισχύσεις προς τον Σ.Ε.ΑΓ.Ε. γίνονται επώνυμα.
5. Οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έσοδο ή χρηματοδότηση από Δημόσιους ή
Κοινοτικούς πόρους.
Απαγορεύεται να δέχεται ο Σ.Ε.ΑΓ.Ε. οικονομικές ενισχύσεις από
κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.
Με

απόφαση

της

Γενικής

Συνέλευσης

του

Σ.Ε.ΑΓ.Ε.

μπορεί

να

αυξομειώνεται το δικαίωμα εγγραφής και η συνδρομή των Ενώσεων – Μελών της και
να ορίζεται ο τρόπος καταβολής του.

Άρθρο 11ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
Όργανα του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των Ενώσεων – Μελών της, που αποτελεί το κυρίαρχο
και αποφασιστικό όργανο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 12ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Ενώσεων –
Μελών του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις
τους σε αυτή, η δε αντιπροσώπευσή τους γίνεται με βάση τους ψηφίσαντες
από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη τους.
2. Κάθε Ένωση εκπροσωπείται ανάλογα με τον αριθμό των ψηφισάντων μελών
της κατά την εκλογή των αντιπροσώπων από τη Γενική της Συνέλευση, που
γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε Ένωσης είναι το πηλίκο της διαίρεσης του
συνόλου των ψηφισάντων με τον αριθμό 15. Αν παραμείνει υπόλοιπο
μεγαλύτερο από το μισό, δηλαδή 8, τότε προστίθεται ένας ακόμη
αντιπρόσωπος.

Οι

μη

εκλεγέντες

αντιπρόσωποι

θεωρούνται

ως

αναπληρωματικοί κατά τη σειρά εκλογής τους. Η θητεία των αντιπροσώπων
διαρκεί μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες της Ένωσης. Σε περίπτωση
παραίτησης της Διοίκησής τους για οποιονδήποτε λόγο, η θητεία των
αντιπροσώπων ισχύει μέχρι τις νέες αρχαιρεσίες.
3. Αν απουσιάζουν από τη Γενική Συνέλευση τακτικοί αντιπρόσωποι ή
κωλύονται να πάρουν μέρος σε αυτό, γίνεται αντικατάστασή τους με
αναπληρωματικούς, τηρουμένης της σειράς εκλογής. Η αντικατάσταση
αντιπροσώπων

γνωστοποιείται

στο

Δ.Σ.

του

Σ.Ε.ΑΓ.Ε.

μέχρι

την

προηγούμενη ημέρα από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
4. Αντικαθίστανται από τους νόμιμους αναπληρωματικούς, σύμφωνα με τη
σειρά εκλογής τους,

οι αντιπρόσωποι οι οποίοι: α) σύμφωνα με το

Καταστατικό της Ένωσής τους, έχασαν την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης
που εκπροσωπούν, β) αποδεδειγμένα υπέβαλαν την παραίτησή τους από το
αξίωμα του αντιπροσώπου προς το αρμόδιο όργανο της Ένωσής τους ή
ανακλήθηκαν απ’ αυτό.
5. Στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων δικαιούται να μετέχουν οι
αντιπρόσωποι των οικονομικά τακτοποιημένων Ενώσεων – Μελών του
Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
6. Η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων είναι τρία (3) έτη. Οι
αντιπρόσωποι νεογγεγραμμένης Ένωσης – Μέλους ακολουθούν το υπόλοιπο
της θητείας της Γ.Σ. στην οποία μετέχουν.
7. Κάθε Ένωση – Μέλος υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.ΑΓ.Ε.,
μετά από κάθε εκλογή αντιπροσώπων και τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες
πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, επίσημο
πρακτικό της εκλογής των αντιπροσώπων και οτιδήποτε άλλο στοιχείο
αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσει. Αν υπάρχουν ελλείψεις,
αμφιβολίες ή αντιρρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ειδοποιεί,
δέκα (10) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, την Ένωση – Μέλος για να
συμπληρώσει τα στοιχεία και να δώσει διευκρινίσεις το αργότερο πέντε (5)
ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
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8. Οι αντιπρόσωποι εγγράφονται στο μητρώο αντιπροσώπων του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. και
εφοδιάζονται με κάρτα αντιπροσώπου για την είσοδο και συμμετοχή στις
εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.
9. Κάθε αντιπρόσωπος δικαιούται μίας ψήφου. Οι αντιπρόσωποι δεν δικαιούνται
να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. δι’ άλλου αντιπροσώπου.

Άρθρο 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο του
Σ.Ε.ΑΓ.Ε. και επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που έχουν σχέση μ’ αυτήν
και για το οποίο προβλέπει την αρμοδιότητά της ειδικής διάταξης του νόμου,
του καταστατικού της ή για το οποίο δεν καθορίζεται άλλο αρμόδιο όργανο.
2. Συγκεκριμένα στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:
α) Η διενέργεια ελέγχου των διοικητικών και οικονομικών πράξεων της
Διοίκησης.
β) Η έγκριση ή απόρριψη του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του
τελευταίου έτους, καθώς και της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για την
οικονομική διαχείριση και η ψήφιση του προϋπολογισμού του επόμενου
έτους.
γ) Η εκλογή και ανάκληση των οργάνων της διοίκησης.
δ) Η τροποποίηση του καταστατικού.
ε) Η αποβολή Ένωσης – Μέλους από τον Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
στ) Η διάλυση του Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
ζ) Η εκλογή αντιπροσώπων σε άλλη οργάνωση καθώς και η εκλογή
αντιπροσώπων σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το
Κράτος, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ., τις κοινωνικές ομάδες, και την
Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανάκλησή της.
η) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για συγκεκριμένους σκοπούς και η
αναπροσαρμογή του ποσού της συνδρομής των Ενώσεων – Μελών.
θ) Η εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής
ι) Ο καθορισμός του ύψους των εξόδων κίνησης και των ημερήσιων
αποζημιώσεων στα μέλη της Διοίκησης και της αντιπροσώπους.

9

3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση διενεργείται κάθε χρόνο. Η Τακτική Γενική
Συνέλευση στην οποία διενεργούνται και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των
οργάνων του Σ.Ε.ΑΓ.Ε., συγκαλείται κάθε 3 χρόνια με έγγραφη πρόσκληση
του Διοικητικού Συμβουλίου που γνωστοποιείται με αποστολή στις Ενώσεις –
Μέλη τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη σύγκληση.
4. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το κρίνει σκόπιμο η Διοίκηση
του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. με απόφαση ή όταν ζητήσουν τη σύγκληση της το 1/3
τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει Ενώσεων – Μελών της. Η Διοίκηση του
Σ.Ε.ΑΓ.Ε. είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε
ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή τα
νομιμοποιητικά έγγραφα των Ενώσεων – Μελών πρέπει να υποβληθούν
τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η
Διοίκηση να συντάξει το μητρώο αντιπροσώπων τουλάχιστον 5 ημέρες πριν
τη Γενική Συνέλευση. Τυχόν απόφαση της Διοίκησης για μη νομιμοποίηση
αντιπροσώπου ή Ένωσης – Μέλους πρέπει να γνωστοποιηθεί με αποστολή
τουλάχιστον 2 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του παρόντος.
5. Μετά την προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη
να στείλει τις Ενώσεις – Μέλη της την ημερήσια διάταξη της Γενικής
Συνέλευσης δέκα (10) ημέρες αν είναι τακτική και πέντε (5) ημέρες αν είναι
έκτακτη, πριν την σύγκλησή της.

Άρθρο 14ο
ΑΠΑΡΤΙΑ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την πρώτη ημέρα είναι
παρόντες το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των
Ενώσεων – Μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
προς τον Σ.Ε.ΑΓ.Ε. Η απαρτία βεβαιώνεται με την ανάγνωση του καταλόγου
των αντιπροσώπων των Ενώσεων – Μελών.
2. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη
διατύπωση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης
εβδομάδας, οπότε βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες το ένα τέταρτο
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(1/4) του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των Ενώσεων – Μελών που
έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
3. Για τη λήψη απόφασης που αναφέρεται στη διάλυση του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. την
τροποποίηση του Καταστατικού της, την ανάκληση μέλους του Δ.Σ., της Ε.Ε.,
αντιπροσώπων της σε άλλη οργάνωση, των εκπροσώπων του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. σε
θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το κράτος απαιτείται η
παρουσία τουλάχιστον του μισού (1/2), των αντιπροσώπων των οικονομικά
τακτοποιημένων Ενώσεων – Μελών.

Άρθρο 15ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1. Την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο Πρόεδρος του
Σ.Ε.ΑΓ.Ε., ή ο αναπληρωτής του αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, και
προεδρεύει μέχρις ότου εκλεγεί με το σύστημα της απλής αναλογικής και με
ανάταση του χεριού το τριμελές Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης,
αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους και τον γραμματέα
που ορίζεται από το Προεδρείο.
2. Ο εκλεγμένος πρόεδρος της συνέλευσης ορίζει δύο αντιπροσώπους σαν
ψηφολέκτες για όλες τις ψηφοφορίες εκτός αν η Γ.Σ. έχει σαν θέμα διενέργεια
αρχαιρεσιών, οπότε εκλέγεται κατά το άρθρο 17 του παρόντος εφορευτική
επιτροπή.
Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που παίρνονται τηρούνται πρακτικά από
τον Γραμματέα, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο τους Αντιπροέδρους και
τον Γραμματέα και τους ψηφολέκτες. Προκειμένου για αρχαιρεσίες τα
πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις μόνο πάνω σε
θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
Ειδικά θέματα αναβολής ή διακοπής της Συνέλευσης, σύγκλησης νέας,
εκλογής προεδρείου καθώς και η μεταβολή της σειράς των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης ή του τόπου συνεδριάσεως δεν είναι αναγκαίο να
αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
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4. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και
μυστικές. Οι φανερές μπορεί να γίνουν με ανόρθωση των αντιπροσώπων ή
ανάταση των χωριών ή με ονομαστική κλήση, ποτέ δια βοής.
Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια με την εποπτεία και
τον έλεγχο των ψηφολεκτών ή, προκειμένου για αρχαιρεσίες, της
Εφορευτικής Επιτροπής.
Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα, εφόσον είναι ομοιόμορφα και δεν
περιλαμβάνουν σημεία ή φράσεις άσχετες με το θέμα, που να παραβιάζουν
κατά την κρίση των ψηφολεκτών ή της Εφορευτικής Επιτροπής, τη
μυστικότητα της ψηφοφορίας.
5. Μυστική

ψηφοφορία

γίνεται

υποχρεωτικά

για

εκλογές

Διοικητικού

Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων σε άλλη
οργάνωση και αντιπροσώπων σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά όργανα και σε
θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το κράτος, Ν.Π.Δ.Δ. και
κρατικά Ν.Π.Ι.Δ., θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση
λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, διάλυση του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. και αποβολή
Ένωσης – Μέλους.
Η ψηφοφορία πάνω σε θέματα είναι φανερή.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν έχουν
δικαίωμα ψήφου σε ζητήματα απαλλαγής τους από ευθύνες προς τον
Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
Οι ψηφολέκτες ή η Εφορευτική Επιτροπή, κατά περίπτωση, φροντίζουν κατά
τις ψηφοφορίες να απομακρύνονται από την αίθουσα πρόσωπα που δεν έχουν
δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 16ο
ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία
των παρόντων αντιπροσώπων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η
ψηφοφορία μεταξύ των δύο προτάσεων που πλειοψήφησαν σχετικώς και μετά
τη νέα ψηφοφορία εάν προκύψει ισοψηφία, η πρόταση θεωρείται ότι
απορρίφθηκε.
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Σε περίπτωση αρχαιρεσιών, αν επέλθει ισοψηφία, γίνεται κλήρωση από την
Εφορευτική Επιτροπή.
2. Για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. και την τροποποίηση
του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
παρόντων αντιπροσώπων.
3. Για τη λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. σε άλλη οργάνωση,
σε αντίστοιχα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αποβολή Ένωσης –
Μέλους από τον Σ.Ε.ΑΓ.Ε. την εκλογή αντιπροσώπων σε θεσμοθετημένα
όργανα, την επιβολή εισφοράς στα μέλη για συγκεκριμένους σκοπούς, την
ανάκληση των μελών των οργάνων διοίκησης και των οποιωνδήποτε
αντιπροσώπων του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που
προβλέπεται από το παρόν καταστατικό απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων αντιπροσώπων.
4. Μέχρι να ληφθεί απόφαση επί της λογοδοσίας, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου που απέρχεται, παρίστανται στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα
λόγου, αλλά χωρίς ψήφο, αν δεν έχουν εκλεγεί ως σύνεδροι.

Άρθρο 17ο
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή.
2. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και
με το σύστημα της απλής αναλογικής από της Γενική Συνέλευση του
Σ.Ε.ΑΓ.Ε. και δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο,
την Ελεγκτική Επιτροπή ή για Αντιπρόσωποι.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο από
το Δ.Σ. (Μητρώο μελών, αποδείξεις πληρωμής συνδρομών, αιτήσεις
εγγραφής, αποφάσεις Δ.Σ. κ.λ.π.) για την ενημέρωσή της και την καλύτερη
διεξαγωγή των εργασιών της. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει την
κατάσταση τω αντιπροσώπων των Ενώσεων – Μελών που ψήφισαν και σ’
αυτήν έχουν υπογράψει οι αντιπρόσωποι που ψήφισαν. Κάνει τη διαλογή των
ψηφοδελτίων, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο και τον γενικό
γραμματέα του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. το πρακτικό εκλογής, που καταχωρεί στο βιβλίο
των Γενικών Συνελεύσεων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
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4. Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία.
5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής
Επιτροπής και αντιπροσώπων σε άλλες οργανώσεις γίνονται κάθε τρία (3)
χρόνια με το σύστημα της απλής αναλογικής και με μυστική ψηφοφορία.
6. Οι υποψήφιοι για τα ως άνω αξιώματα μετέχουν στις αρχαιρεσίες με
συνδυασμούς της προτίμησής τους, ή μεμονωμένα με αυτοτελή ψηφοδέλτια.
Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού δεν μπορούν να υπερβαίνουν το διπλάσιο του
αριθμού των οργάνων.

Άρθρο 18ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
1. Η Διοίκηση του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από
την Γενική Συνέλευση

του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. μεταξύ των αντιπροσώπων των

Ενώσεων – Μελών της που έχουν εγγραφεί στη δύναμη του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. δύο (2)
μήνες πριν τις εκλογές.
Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3)
χρόνια.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα για
δικαιοπραξία.
4. Σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης, παραίτησης, ή αδικαιολόγητης απουσίας
του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις εργασίες τους, για
περισσότερες από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις της Διοίκησης το μέλος
εκπίπτει από το αξίωμά του και αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό του.
Τα αναπληρωματικά μέλη που καθίστανται τακτικά, ακολουθούν τη θητεία
των υπολοίπων τακτικών μελών.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ευθύς μετά την
εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα,
εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο, ένα Αντιπρόεδρο, ένα Γενικό
Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τα μέλη.
Ανακατανομή των αξιωματικών αυτών επιτρέπεται πάντοτε μέχρι τη λήξη της
θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία
δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3)
μήνες στην έδρα του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. ή όπου αλλού αποφασίσει ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5)
ημέρες, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και περιέχει τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή το
νόμιμο αναπληρωτή του ή το ζητήσουν τα δύο πέμπτα (3/7) τουλάχιστον από
τα μέλη του ή η Ελεγκτική Επιτροπή με έγγραφη αίτηση που περιέχει και τους
λόγους σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι
περισσότερα από τα απόντα.
9. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 19ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. έχει τα παρακάτω καθήκοντα και
δικαιώματα εκτός από τα ειδικότερα που αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του
παρόντος καταστατικού:
1. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των αντιπροσώπων των
Ενώσεων – Μελών της δύναμης του Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
2. Εφαρμόζει το καταστατικό φροντίζει για όλα τα ζητήματα των Ενώσεων –
Μελών της, συντάσσει τη διοικητική λογοδοσία δια του Προέδρου και
Γενικού Γραμματέα και τον οικονομικό απολογισμό προϋπολογισμό δια του
Ταμία και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
3. Παρακολουθεί τη δράση των Ενώσεων – Μελών και τις Γενικές Συνελεύσεις
τους ορίζοντας από τα μέλη της τους αντιπροσώπους που θα παραβρεθούν σε
αυτές με δικαίωμα λόγου.
4. Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα διοίκησης και λειτουργίας του Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
και ορίζει το ανώτατο χρηματικό ποσό που ο Ταμίας μπορεί να διατηρεί στο
ταμείο του για τα έξοδα αυτά.
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5. Προσλαμβάνει και απολύει τους έμμισθους υπαλλήλους του Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
καθαρίζοντας και την αμοιβή τους.
Καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τα εξής καθήκοντα:
α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σ.Ε.ΑΓ.Ε. στις κρατικές αρχές και τα
Δικαστήρια. Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και προεδρεύει στις
Γενικές Συνελεύσεις του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. μέχρι τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και την
εκλογή προεδρείου. Φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων των καταστατικών
οργάνων, συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και θεωρεί τα
παραστατικά στοιχεία των οικονομικών του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. μαζί με τον Ταμία.
β) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται
σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα.
γ) Ο Γενικός Γραμματέας διαχειρίζεται το γραφείο του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. κρατά τη
σφραγίδα και το αρχείο της και τηρεί όλα τα βιβλία εκτός του Ταμείου, δηλαδή
μητρώο μελών, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και
Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης φροντίζει για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και
συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο.
δ) Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό
Γραμματέα σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
ε) Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. διενεργεί τις
εισπράξεις και πληρωμές, τηρεί τα σχετικά βιβλία, που είναι βιβλίο εισπράξεων και
πληρωμών, βιβλίο περιουσίας και τα τεύχη διπλότυπων αποδείξεων. Δίνει όλες τις
αναγκαίες εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή σχετικά
με την οικονομική κατάσταση του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό
και τον προϋπολογισμό, που μετά από την έγκρισή τους από το Διοικητικό
Συμβούλιο τίθενται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης. Καταθέτει σε Ταμιευτήριο ή
Τράπεζα σε λογαριασμό του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. ή σε κοινό λογαριασμό Προέδρου και Ταμία
που δεσμεύεται από τις δύο υπογραφές κάθε χρηματικό ποσό, που υπερβαίνει το
ποσό, που μπορεί να κρατάει το ταμείο του, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
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Άρθρο 20ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των
αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων Ενώσεων – Μελών της
ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο αριθμός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπή ορίζεται σε τρία (3).
2. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι τρία
χρόνια και ακολουθεί πάντοτε τη θητεία των μελών του Δ.Σ.
3. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται μεταξύ των αντιπροσώπων
των Ενώσεων – Μελών του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. που έχουν γραφεί στη δύναμη της δύο
(2) τουλάχιστον μήνες πριν τις εκλογές.
Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα για
δικαιοπραξία.
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της αμέσως μετά την
εκλογή της και εκλέγει μεταξύ των μελών της, το Πρόεδρό της, ο οποίος
διευθύνει τις εργασίες και τον Αναπληρωτή του, ο οποίος τον αντικαθιστά σε
περίπτωση κωλύματος.
Ανακατανομή αξιωμάτων επιτρέπεται πάντοτε μέχρι τη λήξη της θητείας της
Επιτροπής.
5. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται μία (1) τουλάχιστον φορά το χρόνο στην
έδρα του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. ύστερα από πρόκληση του προέδρου της. Η πρόσκληση
περιέχει τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η Ελεγκτική Επιτροπή και
γνωστοποιείται στα μέλη της πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης. Αν ο πρόεδρος παραλείψει να πραγματοποιήσει τη σύγκληση,
δικαιούνται να την συγκαλέσουν δύο μέλη της.
6. Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να συνέλθει και έκτακτα κάθε φορά που κριθεί
αναγκαίο από τον πρόεδρο ή ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με
έγγραφη αίτηση προς τον πρόεδρο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα
προς συζήτηση θέματα.
7. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν τα παρόντα μέλη είναι
περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις παίρνονται με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του καταστατικού εφαρμόζεται ανάλογα.
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Άρθρο 21ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση
του Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
2. Ιδιαίτερα η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την απογραφή και τον ετήσιο
Ισολογισμό, συντάσσει δε για κάθε οικονομική χρήση έκθεση, την οποία θέτει
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης πριν από την
έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και του Ισολογισμού.
3. Οι αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής ασκούνται απ’ αυτή συλλογικά
μεμονωμένο δε μέλος της μπορεί να προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα μετά από
ειδική εξουσιοδότηση.

Άρθρο 22ο
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
1. Ο Σ.Ε.ΑΓ.Ε. τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι
αριθμημένα και θεωρημένα, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται, από τον
Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του Σ.Ε.ΑΓ.Ε.:
α) Μητρώο Ενώσεων – Μελών στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των
Ενώσεων – Μελών, δηλαδή η επωνυμία, η χρονολογία εγγραφής, ο αριθμός
των φυσικών προσώπων – μελών της, ο αριθμός και το ονοματεπώνυμο των
αντιπροσώπων, τα μέλη του Δ.Σ. κ.λ.π.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ε.Ε.
ε) Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών
στ) Βιβλίο περιουσίας
2. Οι νόμιμοι αντιπρόσωποι των Ενώσεων – Μελών έχουν το δικαίωμα να
λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των παραπάνω βιβλίων σε ημέρα και
ώρα της εβδομάδας, που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
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Άρθρο 23ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης με φανερή ονομαστική ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση
βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον οι μισοί αντιπρόσωποι
των οικονομικά τακτοποιημένων Ενώσεων – Μελών του Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
2. Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνεται με
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Συνέλευση
αντιπροσώπων.
3. Τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν, πρέπει να αναγράφονται
λεπτομερώς στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24ο
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
1. Ο Σ.Ε.ΑΓ.Ε. διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται
με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των παρόντων
αντιπροσώπων και βρίσκεται η Γενική Συνέλευση σε απαρτία όταν
παρίστανται

τουλάχιστον

οι

μισοί

αντιπρόσωποι

των

οικονομικά

τακτοποιημένων Ενώσεων – Μελών του Σ.Ε.ΑΓ.Ε. Η ίδια Γενική Συνέλευση
αποφασίζει στη περίπτωση αυτή και για την διάθεση της περιουσίας του
Σ.Ε.ΑΓ.Ε.
2. Ο Σ.Ε.ΑΓ.Ε. από τη διάλυσή της τελεί υπό εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστή
αναλαμβάνει η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 25ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο Σ.Ε.ΑΓ.Ε. έχει σφραγίδα στρογγυλή. Κυκλικά φέρει την επωνυμία της και
το έτος ίδρυσής της (2008) και στο μέσο το λογότυπο της ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ.

Άρθρο 26ο
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 26 άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε,
αφού εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και το σύνολό του από τη Γενική Συνέλευση των
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ιδρυτών,

σήμερα………………………….

2008,

υπογράφεται

από

τους

αντιπροσώπους των Ενώσεων – Μελών του Σ.Ε.ΑΓ.Ε., θα τεθεί δε σε ισχύ, αφού
εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και εγγραφεί ο Σ.Ε.ΑΓ.Ε. στο δημόσιο βιβλίο
σωματείων του Πρωτοδικείου Αθήνας.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΜΕΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΤ/ΠΩΝ
1) ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2) ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3) ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

4) ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5) ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

6) ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ
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