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ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ Σ.Ε.Ψ.Ε.
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σ.Ε.Ψ.Ε. (Άρθρο 5), μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν:
Α΄. Φυσικά Πρόσωπα ενήλικα Ελληνικού γένους τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Έχουν ελεύθερη την διαχείριση της περιουσίας τους και δεν τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική
συμπαράσταση.
2. Αποτελούν μέλη αναγνωρισμένου Σωματείου Επαγγελματιών Ψυκτικών απανταχού της
Επικράτειας.
3. Δεν μετέχουν σε άλλο λειτουργούντα Συνεταιρισμό που έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό.
Β΄. Σωματεία Επαγγελματιών Ψυκτικών
Γ΄. Εταιρείες κάθε μορφής εφ’ όσον αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για
τα φυσικά πρόσωπα.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προς το Δ. Σ. του Συνεταιρισμού, σχετική αίτηση εγγραφής η οποία
συνοδεύεται από πιστοποιητικό του Επαγγελματικού Σωματείου Ψυκτικών στο οποίο ανήκουν.
Στο έντυπο της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν την δραστηριότητα που ασκούν και
να υποβάλλουν συνημμένα με την αίτηση σχετικό αποδεικτικό όπως Έναρξη Επιτηδεύματος από ΔΟΥ,
καταστατικό εταιρείας κλπ.
Στο έντυπο της αίτησης εγγραφής, το οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να
αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία, τα επαγγελματικά στοιχεία των ενδιαφερόμενων και να
δηλώνεται απ’ αυτούς ότι δεν είναι μέλη άλλου όμοιου Συνεταιρισμού, δεν διαγράφησαν από άλλο
Συνεταιρισμό για κατηγορίες αξιόποινων πράξεων και ότι αποδέχονται πλήρως τις διατάξεις του
Καταστατικού του Σ.Ε.Ψ.Ε.
Η εγγραφή των νέων μελών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από και δια
αυτής. Τελεί δε οπωσδήποτε υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Ε.Ψ.Ε.
Αμέσως μετά την αποδοχή της αίτησης από το Δ.Σ. οι αιτούντες πρέπει να καταβάλλουν το οριζόμενο
από το Καταστατικό ποσό της αξίας των Συνεταιριστικών μεριδίων που αιτούνται, πλέον του
δικαιώματος εγγραφής.
Η εκάστοτε αξία του Συνεταιριστικού μεριδίου ορίζεται από τον Ισολογισμό της τελευταίας
οικονομικής χρήσης όπως αυτός έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Ψ.Ε.
Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού δικαιούται, εκτός του υποχρεωτικού μεριδίου να αποκτήσει μέχρι
πέντε (5) ακόμη Συνεταιριστικά μερίδια.
Από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ψ.Ε.

