ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του Σωματείου με την επωνυμία

‘ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ’
Άρθρο 1ο
Επωνυμία και έδρα
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ‘ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ –
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ’, με έδρα την Αθήνα.
Άρθρο 2ο
Σκοπός – Μέσα
2.1 Σκοπός του Σωματείου είναι:
1. Η συσπείρωση των μελών και η με την συνεργασία, αλληλεγγύη, κοινές
ενέργειες και προσπάθειες αυτών, μελέτη, προστασία, διεκδίκηση και
προαγωγή των συλλογικών οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικοασφαλιστικών συμφερόντων των μελών.
2. Η ανύψωση του ηθικού, βιοτικού, πνευματικού, επαγγελματικού και
πολιτιστικού επιπέδου των μελών, η επιστημονική, επιμορφωτική και
πολιτιστική ανάπτυξη και ψυχαγωγία τους.
3. Η προώθηση της επιστήμης της διαιτολογίας - διατροφής, η ανάπτυξη
κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος και μεταξύ των μελών, η
προώθηση νομοθετικού πλαισίου για το επάγγελμα και τα μέλη με στόχο
την κατοχύρωση του επαγγέλματος του διαιτολόγου – διατροφολόγου και
την περαιτέρω οργάνωση, έλεγχο και ανάπτυξη του κλάδου.
4. Η προάσπιση των ελευθέρων και δημοκρατικών θεσμών για την
εξασφάλιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μελών του Συλλόγου.
5. Η εξύψωση του επαγγέλματος και της προσφοράς του στον ευαίσθητο
τομέα της υγείας και στην κοινωνική ανάπτυξη της χώρας εν γένει.
6. Η επιδίωξη κάθε άλλου παρεμφερούς σκοπού.
2.2 Η πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών θα επιδιωχθεί με τα
παρακάτω μέσα:

Α) Με την ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ
των μελών.
Β) Με την δημιουργία συνεταιρισμών και την ίδρυση ταμείου έκτακτης
ενισχύσεως των μελών του για την υλική βοήθεια και συμπαράσταση στα
μέλη και τις οικογένειές τους, που έχουν ανάγκη.
Γ) Με την ίδρυση βιβλιοθήκης, λέσχης, εντευκτηρίων ή άλλων κέντρων
ψυχαγωγίας, την οργάνωση μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
(συγκεντρώσεις, σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις, προβολές, εκδρομές κ.λπ.),
την παροχή προς τα μέλη μαθημάτων επιμόρφωσης, την οργάνωση
εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιστημονική
ενημέρωση των μελών και της κοινής γνώμης γενικότερα. Με την έκδοση
εντύπων, επιστημονικών ή ενημερωτικών περιοδικών, με την δημοσίευση
μελετών και ερευνών σε θέματα διαιτολογίας - διατροφής, οργάνωσης και
άσκησης του έργου της διαιτολογίας - διατροφής και με το άνοιγμα σελίδας
στο Διαδίκτυο.
Δ) Με την συγκέντρωση, επεξεργασία, προβολή των απόψεων των μελών του
μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις, με την συγκρότηση επιτροπών
επεξεργασίας και μελέτης επαγγελματικών και άλλων θεμάτων εξειδίκευσης,
με τον συντονισμό των ενεργειών του και την συνεργασία με άλλους
επαγγελματικούς, επιστημονικούς και πνευματικούς φορείς για την προβολή
και προώθηση των αιτημάτων του κλάδου του επαγγέλματος, συμμετοχή σε
επιτροπές, συμβούλια, οργανισμούς και με την συνεργασία με όλους τους
αρμόδιους φορείς της Ελλάδος ή του εξωτερικού για την προβολή και
προώθηση θεμάτων κοινού, γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος.
Ε) Με την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της Νομοθεσίας.
ΣΤ) Με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέτρο προς επιτέλεση του επιδιωκόμενου
σκοπού, παραστάσεις ενώπιον Αρχών, διαπραγματεύσεις, παρουσιάσεις στα
Μ.Μ.Ε. κ.λπ.
Ζ) Με την ίδρυση, συμμετοχή και συνεργασία με σωματεία και οργανώσεις της
Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Εξωτερικού, που επιδιώκουν την
προάσπιση των συμφερόντων των διαιτολόγων – διατροφολόγων ή που η
ίδρυση, συμμετοχή ή συνεργασία με αυτά εξυπηρετεί τους σκοπούς του
Συλλόγου.
Η) Με την σταδιακή παύση της λειτουργίας των υφιστάμενων σχετικών
συλλόγων διαιτολόγων – διατροφολόγων που έχουν δημιουργήσει απόφοιτοι
όλων των σχολών διαιτολογίας
– διατροφής, ώστε ο κλάδος να
εκπροσωπείται από τον παρόντα ενιαίο φορέα.

Θ) Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που θα βοηθά στην πραγματοποίηση των
σκοπών του Σωματείου.
2.3 Το Σωματείο δεν θα αναπτύξει οποιαδήποτε πολιτικής φύσεως
δραστηριότητα, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο θα συμμετέχει σε συναφείς
δραστηριότητες.
Άρθρο 3ο
Μέλη: Είσοδος-Αποχώρηση-Αποβολή-Δικαιώματα-Υποχρεώσεις
3.1 Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
3.2 Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν οι διαιτολόγοι –
διατροφολόγοι, που πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
Α) Είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ελληνικών Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή
πτυχιούχοι ανάλογων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής, που τα προγράμματα
σπουδών τους (έτη –διδακτικές ώρες – μαθήματα) είναι ανάλογα των
ημεδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Β) Υπηρετούν με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση:
i)
σε νοσηλευτικά ιδρύματα, Κέντρα Υγείας και λοιπές Υπηρεσίες του
ΕΣΥ, περιλαμβανομένων και όλων των Πανεπιστημιακών και
Στρατιωτικών Νοσοκομείων, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών
Υγείας και Πρόνοιας των Κοινωνικών Ασφαλιστικών Οργανισμών και
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικά Νοσοκομείων, που
εποπτεύονται από το Κράτος, επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τον
Κρατικό προϋπολογισμό και οι διοικήσεις ή διευθύνσεις τους ορίζονται
ii)

iii)

με αποφάσεις των αρμόδιων κρατικών αρχών ή
σε υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αρκεί να υπάγονται στο
άρθρο 30 του Ν. 1264/82 και αρκεί να έχουν συσταθεί κατά τα
οριζόμενα στα άρθρα 48,53, 54 του Ν. 2071/92 και να υπάγονται στις
διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 ή
σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή
εργάζονται ως καθηγητές και γενικά διδακτικό προσωπικό σε σχολές
ΑΕΙ, ΤΕΙ, δημόσια ΙΕΚ, Λύκεια και Σχολές Δημοσίων Υπαλλήλων, ή

iv)

είναι
υπάλληλοι
με
σχέση
εξαρτημένης
αυτοαπασχολούμενοι ως διαιτολόγοι – διατροφολόγοι.

εργασίας

ή

3.3 Επίτιμα μέλη του Σωματείου ανακηρύσσονται από τη Γενική
Συνέλευση των μελών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου,
εκείνοι που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο ή στην
κοινωνία γενικά. Τα επίτιμα μέλη γράφονται σε ειδικό βιβλίο.
3.4 Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλλει
έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιό του, στην οποία θα δηλώνει
ταυτόχρονα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού. Η αίτηση πρέπει να συνυπογράφεται και από δύο (2)
τουλάχιστον υπογραφές τακτικών μελών του Σωματείου, τα οποία θα
προτείνουν την εγγραφή του νέου μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη της αιτήσεως, αποφασίζει για την εγγραφή ή
όχι του αιτούντα. Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεως, μετά από αίτηση του
αιτούντα, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών, στην πρώτη μετά την
αίτηση σύνοδό της, τακτική ή έκτακτη, για την εγγραφή ή όχι.
3.5 Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το
Σωματείο, υποβάλλοντας έγγραφη δήλωση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3.6 Μέλος διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των μελών, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ., εφόσον επιδεικνύει συμπεριφορά
που αντιβαίνει στους σκοπούς του Συλλόγου, καθώς επίσης και αν
παραβαίνει διατάξεις του Καταστατικού, αποφάσεις της Γ.Σ. ή του Δ.Σ.. Τη
διαγραφή αποφασίζει η πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων στη Γ.Σ.
μελών.
3.7 Μέλος μπορεί επίσης να διαγραφεί εφόσον καθυστερεί τις
συνδρομές τουλάχιστον δύο (2) ετών. Στην περίπτωση αυτή, την απόφαση
για τη διαγραφή λαμβάνει το Δ.Σ. με απλή πλειοψηφία, εφόσον όμως είναι
παρόντα όλα τα μέλη του. Το μέλος που διαγράφηκε για το λόγο αυτό
επανεγγράφεται αυτοδικαίως, όταν καταβάλλει τις καθυστερούμενες
συνδρομές του.
3.8 Αντίγραφο της αποφάσεως διαγραφής, είτε αυτή λήφθηκε από την
Γ.Σ., είτε από το Δ.Σ., αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο

διαγραφόμενο μέλος, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής
αποφάσεως.
3.9 Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στη
Γ.Σ., να εκλέγουν τα όργανα του Σωματείου και να εκλέγονται σ' αυτά, εφόσον
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο.
3.10 Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις γενικές
συνελεύσεις, χωρίς όμως το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα να εκλέγουν και
να εκλέγονται.
3.11 Όλα τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν στις
συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου.
3.12 Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς
τις διατάξεις του Καταστατικού, να εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα της
εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις
των γενικών συνελεύσεων και του Δ.Σ..
3.13 Όλα τα μέλη, εκτός από τα επίτιμα, υποχρεούνται να καταβάλλουν
τακτικά την ετήσια συνδρομή τους.
Άρθρο 4ο
Πόροι του Συλλόγου
Πόροι του Συλλόγου είναι:
Α) Η μηνιαία συνδρομή των μελών του, που ορίζεται στο ποσό των τριών (3)
ευρώ μηνιαίως, το ύψος της οποίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Β) Τα από την περιουσία του Συλλόγου εν γένει έσοδα.
Γ) Οι τυχόν δωρεές, κληρονομίες και κληροδοτήματα ιδιωτών, βάσει της
κειμένης Νομοθεσίας.
Δ) Οι έκτακτες και οι εθελοντικές εισφορές των μελών.
Ε) Οι εισπράξεις από παραστάσεις, εορτές, χοροεσπερίδες, λαχειοφόρους
αγορές, εκδρομές, διαλέξεις, οργανωμένες από το Σύλλογο και
ΣΤ) Κάθε άλλος νόμιμος πόρος περιερχόμενος σ’ αυτό.

Άρθρο 5ο
Όργανα του Συλλόγου
Όργανα του Συλλόγου είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και
γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Άρθρο 6ο
Αρχαιρεσίες
Η εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. γίνεται με το σύστημα της απλής
αναλογικής. Οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν υποβληθεί εγγράφως προς
το Δ.Σ. το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τις εκλογές και μέχρι τις 20.00
μ.μ. Το ΔΣ μετά την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας συντάσσει πρακτικό
ανακήρυξης υποψηφιοτήτων, που τοιχοκολλεί στα γραφεία του Συλλόγου.
Σε περίπτωση που κατά την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας δεν
υπάρχουν συνδυασμοί, οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, οπότε
εκλέγονται κατά σειρά αυτοί, που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερους ψήφους. Στην περίπτωση αυτή τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται κατά
αλφαβητική σειρά στο ίδιο ψηφοδέλτιο και σε ξεχωριστούς πίνακες για το
Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι της
Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα για το
Διοικητικό Συμβούλιο και το αντίστροφο. Ο εκλογέας μπορεί να σημειώσει
μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτιμήσεως για τους υποψήφιους του Δ.Σ. και
μέχρι δύο (2) για τους υποψήφιους της ΕΕ. Εκλέγονται κατά σειρά όσοι
συγκεντρώσουν τους περισσότερους σταυρούς. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο
ή περισσοτέρων στην τελευταία θέση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της
Ελεγκτικής Επιτροπής διενεργείται κλήρωση. Από τους υποψήφιους για το
Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει τους επτά (7) πρώτους κατά σειρά
πλειοψηφίσαντες ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους
επόμενους ως αναπληρωματικούς. Αντίστοιχα από τους υποψήφιους για την
Ελεγκτική Επιτροπή, ανακηρύσσει τους τρεις (3) πρώτους κατά σειρά
πλειοψηφίσαντες ως τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και τους
επόμενους ως αναπληρωματικούς.

Σε περίπτωση ύπαρξης συνδυασμών, οι έδρες του Διοικητικού
Συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής κατανέμονται μεταξύ των
συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους
δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των
εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής που
εκλέγονται. Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος,
αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο
διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή, όσες φορές χωρεί το εκλογικό
μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Χωριστός
υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό
μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει
υποψηφιότητα. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από
τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες, όσοι είναι και οι
υποψήφιοι του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις
προηγούμενες διατάξεις κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους
που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και οι οποίοι συγκεντρώνουν
υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που
πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες
και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου
κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο
ψηφοδελτίων από μία έδρα. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

Άρθρο 7ο
Διοικητικό Συμβούλιο - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
7.1 Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Δ.Σ., που έχει διετή θητεία και
εκλέγεται με σταυρούς προτιμήσεως κατά την τακτική Γ.Σ., ύστερα από
μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία για ανάδειξη Δ.Σ. εποπτεύεται από
Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγμένη από τη Γ.Σ.
7.2 Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό
Γραμματέα, τον Ταμία και τρία μέλη, μέσα σε δέκα (10) δε το αργότερο ημέρες
από την εκλογή του, συνέρχεται με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου,
προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα με την εκλογή μεταξύ των μελών του,
του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Η
εκλογή γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ για να

υπάρχει απαρτία στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να είναι παρόντα
τουλάχιστον πέντε (5) μέλη.
7.3 Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, μετά από
πρόσκληση των μελών του που υπογράφεται από τον Προέδρο και το Γενικό
Γραμματέα, αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και κοινοποιείται
στα μέλη του Δ.Σ. τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το
Δ.Σ. συνεδριάζει εκτάκτως κάθε φορά που ο Πρόεδρος το κρίνει επιβεβλημένο
ή όταν το ζητήσουν τρία μέλη του Συμβουλίου από τον Πρόεδρο, με έγγραφο
στο οποίο πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα προς συζήτηση
7.4 Το Δ.Σ. συνεδριάζει νόμιμα εφόσον παρίστανται τουλάχιστον
τέσσερα (4) μέλη του και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.
7.5 Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3)
διαδοχικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση του
Δ.Σ. από τον κατά σειρά επιλαχόντα σύμβουλο.
7.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται γενικά
τις υποθέσεις και την περιουσία του, σύμφωνα με τον νόμο και το
καταστατικό. Φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών του, όπως αυτοί
προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού. Συγκαλεί τη
Γενική Συνέλευση, συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, εκτελεί τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ασχολείται με κάθε θέμα που αφορά
την λειτουργία και την εν γένει δραστηριότητα του Σωματείου, εκτός από
εκείνα για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό είναι αρμόδια η
Γενική Συνέλευση. Προς τον σκοπό της αρτιότερης λειτουργίας του Σωματείου
το ΔΣ δύναται να αποφασίζει την σύσταση των εξής επιτροπών, τα μέλη των
οποίων θα ορίζονται από αυτό: α) πειθαρχικού και δεοντολογίας, β)
νοσοκομειακών διαιτολόγων – διατροφολόγων και δημόσιας υγείας, γ)
ιδιωτευόντων διαιτολόγων – διατροφολόγων, δ) ιδιωτικών υπαλλήλων
διαιτολόγων – διατροφολόγων και ε) εκπαίδευσης.
7.7 Η ευθύνη των μελών του Δ.Σ. είναι συλλογική. Εξαιρούνται μόνο τα
μέλη του, των οποίων τυχόν αντιρρήσεις έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά.

7.8 Γίνεται ρητή μνεία πως το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για να προσλαμβάνει
και να απολύει το έμμισθο προσωπικό ή συνεργάτες του Σωματείου,
ανεξάρτητα αν η σχέση που συνδέει τα πρόσωπα αυτά με το Σωματείο είναι
σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου ή άμισθης παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 8ο
Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε δικαστικής ή
διοικητικής αρχής και στις σχέσεις του με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., ευθύνεται για την νομότυπη
διεξαγωγή των συζητήσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, υπογράφει μαζί
με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο και μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα
πληρωμών. Αν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά
του ο Αντιπρόεδρος. Αν όμως ο Πρόεδρος αποχωρήσει, το Δ.Σ. εκλέγει νέο
Πρόεδρο από τα μέλη του.
Άρθρο 9ο
Γενικός Γραμματέας
Ο Γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών του Σωματείου, το
πρωτόκολλο και τα λοιπά βιβλία, φυλάσσει την αλληλογραφία, τα αρχεία και
τη σφραγίδα του συλλόγου, συνυπογράφει με τον Προέδρο όλα τα
εξερχόμενα έγγραφα και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.. Αν
απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10ο
Ταμίας
10.1 Ο Ταμίας κρατάει το Ταμείο του Συλλόγου και ενεργεί κάθε
είσπραξη με διπλότυπες αποδείξεις ή καρτέλες και τις πληρωμές με
εντάλματα υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, τηρεί τα βιβλία
εισπράξεων και πληρωμών και τα λοιπά λογιστικά βιβλία του Συλλόγου. Είναι
προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή για οποιαδήποτε
ανωμαλία στη διαχείρισή του. ΄Εχει την εποπτεία των χώρων που

χρησιμοποιεί ο Σύλλογος και ελέγχει τη συντήρηση των επίπλων,
μηχανημάτων κλπ., έχει δε και τη διαχείριση των υλικών.
10.2 Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται το χρηματικό ποσό που μπορεί
να έχει στα χέρια του για την εκπλήρωση των τρεχουσών πληρωμών. Το
ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 500 €. Κάθε χρηματικό ποσό
που υπερβαίνει το παραπάνω όριο κατατίθεται σε μία από τις
αναγνωρισμένες Τράπεζες. Αναλήψεις καταθέσεων γίνονται από τον Προέδρο
ή τον αναπληρωτή του και αυτόν τον ίδιο τον Ταμία. Τον Ταμία, αν απουσιάζει
ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας σύμβουλος οριζόμενος από το Δ.Σ..
10.3 Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Άρθρο 11ο
Εξελεγκτική Επιτροπή
Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ.
ανατίθεται σε τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη του
Συλλόγου και έχει διετή θητεία. Η Ε.Ε. εκλέγεται κατά την ίδια ημέρα και κατά
τις ίδιες διατυπώσεις που εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ., αναλογικώς
εφαρμοζομένων των προβλεπομένων στο άρθρο 6 του παρόντος. Η Ε.Ε.
τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών, κατά την πρώτη δε μετά την εκλογή της
συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.
Η Ε.Ε. δικαιούται να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία
και να επιβλέπει αν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των νόμων και του
καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Υποχρεούται να ελέγχει, κάθε
εξάμηνο, τα διαχειριστικά έγγραφα και βιβλία του συλλόγου και τέλος
συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Δ.Σ., την οποία και
υποβάλλει προς τη Γ.Σ., μαζί με τα συμπεράσματα και τις υποδείξεις της.
Άρθρο 12ο
Γενική Συνέλευση
12.1 Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα
ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου. Για τον καθορισμό της
απαρτίας και της εκάστοτε απαιτούμενης πλειοψηφίας λαμβάνονται υπόψη
μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Η εκπλήρωση των ταμειακών

υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή στις συνελεύσεις, τη
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και την άσκηση του δικαιώματος του
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
12.2 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και
αποφασίζει για όλα τα θέματα της λειτουργίας και της δράσεώς του, εκτός από
εκείνα που έχουν ανατεθεί σε κατώτερα όργανα με άλλες διατάξεις του
Καταστατικού.
Άρθρο 13ο
Τακτική Γενική Συνέλευση
13.1 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική ετήσια σύνοδο εντός
του μηνός Απριλίου μετά από γραπτή πρόσκληση των μελών του Συλλόγου,
που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, ενώ σ' αυτήν
αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνελεύσεως και τα προς
συζήτηση θέματα. Οι γραπτές προσκλήσεις αποστέλλονται στα μέλη με
συστημένη επιστολή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της
συνεδριάσεως. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα
περισσότερα από τα μισά τακτικά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Εάν δεν
επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7)
ημέρες, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα
πρόσκληση των μελών και βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού
των παρόντων μελών.
13.2 Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει στην τακτική ετήσια
σύνοδό της για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται, εφόσον δεν προβλέπεται
ειδικά αλλιώς, από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
13.3 Η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση, αφού λάβει γνώση των
πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, απαλλάσσει της ευθύνης τα μέλη
του και εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό του έτους που πέρασε και τον
προϋπολογισμό του αρχομένου έτους. Η Τακτική Γενική Συνέλευση προβαίνει
σε αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας
Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε δύο (2) χρόνια, καθορίζοντας και τους όρους
διεξαγωγής τους.

Άρθρο 14ο
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε έκτακτη σύνοδο όταν το κρίνει
σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν το ζητήσει εγγράφως το ένα πέμπτο
των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου ή αν το ζητήσει
εγγράφως η Εξελεγκτική Επιτροπή, οπότε στις σχετικές αιτήσεις πρέπει να
προσδιορίζονται ειδικά τα προς συζήτηση θέματα. Στις πιο πάνω περιπτώσεις
το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει τη Γ.Σ. το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών,
από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ως προς την σύγκληση και την
απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία ισχύουν τα προβλεπόμενα στο
προηγούμενο άρθρο.
Άρθρο 15ο
15.1 Στις περιπτώσεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της, προτού αρχίσει τις
εργασίες της.
15.2 Μέλη του Συλλόγου μπορούν να εκπροσωπηθούν στις Γ.Σ. και
στις διεξαγόμενες σ' αυτές ψηφοφορίες από άλλα μέλη του Συλλόγου, εφόσον
η σχετική εξουσιοδότηση είναι έγγραφη, έχει επικυρωθεί από αρμόδια αρχή το
γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος μέλους και κατατίθεται στον
Πρόεδρο της Γ. Σ. πριν την έναρξή της. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση
περισσοτέρων των δύο μελών από το ίδιο μέλος.
15.3 Οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. είναι φανερές. Μυστική ψηφοφορία
διεξάγεται για τις εκλογές των οργάνων, τις τροποποιήσεις του καταστατικού,
τη διάλυση του Συλλόγου και την ανάκληση μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε..
15.4 Οι αποφάσεις της Γ.Σ. υποχρεώνουν τόσο τα παρόντα και
εκπροσωπούμενα μέλη, όσο και τα απόντα. Τα πρακτικά των Γ.Σ.
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
Άρθρο 16ο
Τροποποίηση Καταστατικού - Διάλυση του Συλλόγου

16.1 Το Καταστατικό τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα
από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του ενός πέμπτου των
τακτικών μελών του Συλλόγου. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται
η παρουσία των τριών τετάρτων τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου και η
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
16.2 Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση
που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό, με την παραπάνω απαρτία και
πλειοψηφία, της παραγράφου 16.1. Η σχετική απόφαση ορίζει και τον τρόπο
για την εκκαθάριση και τη διάθεση της περιουσίας του Συλλόγου.

Άρθρο 17ο
Σφραγίδα
Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα σχήματος στρογγυλού που φέρει
περιμετρικά την επωνυμία του Συλλόγου και στο κέντρο της το έμβλημα του
Συλλόγου, που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 17 άρθρα συζητήθηκε και
ψηφίσθηκε κατ' άρθρον και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε από τα
παρακάτω ιδρυτικά μέλη την 4η Ιουλίου 2008, ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο
του Δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Μπαμπάτσικου του Κων/νου, που
βρίσκεται στον 1ο όροφο της πολυκατοικίας της οδού Μπουμπουλίνας 3 στην
Αθήνα, όπου την ίδια ημέρα εξέλεξαν προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, την
οποία και εξουσιοδότησαν να φροντίσει για την ενέργεια των απαιτούμενων
από το νόμο πράξεων για την αναγνώριση του σωματείου, να αποδεχθεί
τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος από την αρμόδια
δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του και μετά από αυτήν να συγκαλέσει τη
Γ.Σ. για την εκλογή της Διοίκησης του σωματείου.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008
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