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        5. Η προάσπιση των συνταγματικών, κοινωνικών και επαγγελματικών ελευθεριών 

των ρεφλεξολόγων - μελών και ειδικότερα του συνταγματικού δικαιώματός τους να 

ασκούν ελεύθερα και απρόσκοπτα το επάγγελμά τους.   

        6. Η προαγωγή του επαγγέλματος του ρεφλεξολόγου - μέλους  υπό πρακτική και 

θεωρητική άποψη, που να συνίσταται στην προώθηση της επιμόρφωσης, της 

διδασκαλίας και της πρακτικής  εξάσκησης  στην ρεφλεξολογία.   

        Ο ορισμός της Ρεφλεξολογίας ως τρόπος εφαρμογής και άσκησής της ορίζεται  

και περιγράφεται διεξοδικώς στον τηρούμενο Κώδικα Δεοντολογίας (Κ.Δ.) και στον 

Εσωτερικό Κανονισμό (Ε.Κ.) του σωματείου, όπως θα επικαιροποιούνται κάθε φορά. 

        7. Η εκ μέρους του Δ.Σ. εποπτεία και η πιστοποίηση των τίτλων σπουδών, που 

απαιτούνται για την απόκτηση εκ μέρους οποιουδήποτε μέλους της ιδιότητας και της 

ειδικότητας του ρεφλεξολόγου, τόσο ως προς την άσκηση του επαγγέλματός του, όσο 

και ως προς τη διδαχή της ρεφλεξολογίας στα Κέντρα Σπουδών ή σε άλλα Ιδρύματα 

Εκπαίδευσης με βάση τις προϋποθέσεις του εγκεκριμένου από τη γενική συνέλευση 

Εσωτερικού Κανονισμού.  

        8. Η  εκ μέρους του Δ.Σ. και δια των υπογραφών του Προέδρου και του Γενικού 

Γραμματέα χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας στα μέλη βασισμένου στις 

προϋποθέσεις του Εσωτερικού Κανονισμού που θα αποτελεί, αφενός μεν απαραίτητο 

δικαιολογητικό για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ρεφλεξολόγου, 

αφετέρου δε για να αποτελεί στοιχείο για την έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ., Επιμελητήριο κ.λπ.  

        9. Η επιδίωξη, όπως καλυφθεί από τα συστήματα ιδιωτικής ή δημόσιας 

κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς διάκριση, η επιστροφή των εξόδων παροχής υπηρεσιών, 

που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος του ρεφλεξολόγου. 

        10. Η επιδίωξη, όπως εναρμονισθεί η Ελληνική νομοθεσία σχετικά με τις 

συμπληρωματικές ή εναλλακτικές μεθόδους αυτοβελτίωσης  και φροντίδας της υγείας 

με την Κοινοτική νομοθεσία ή με τη νομοθεσία κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στα οποία έχουν αναγνωρισθεί νομοθετικά οι συμπληρωματικές ή 
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εναλλακτικές μέθοδοι αυτοβελτίωσης και φροντίδας της υγείας και οι κανόνες 

απόκτησης της ειδικότητας του ρεφλεξολόγου και άσκησης του επαγγέλματος τούτου. 

        11. Η δημιουργία Ταμείου Συνεργασίας και Αλληλοβοήθειας των ρεφλεξολόγων - 

μελών. 

        12. Η επικοινωνία και συνεργασία του σωματείου με άλλα Σωματεία και 

Οργανώσεις του Εξωτερικού, όπως και με άλλα σχετικά Επιστημονικά ή και 

επαγγελματικά σωματεία του Εσωτερικού.  

ΑΡΘΡΟ   3Ο   

ΜΕΣΑ  

         
        Η επιδίωξη των παραπάνω σκοπών του σωματείου  θα γίνεται με νόμιμα μέσα, 

ως εξής:  

        1. Με τη διενέργεια ερευνών και σεμιναρίων,  με τη μετάφραση ξένων,  σχετικών 

με την ρεφλεξολογία, βιβλίων, με την οργάνωση διαλέξεων, συμποσίων, με την έκδοση 

ειδικών βιβλίων και εντύπων και με την ίδρυση κέντρων και ομάδων υποστήριξης, που 

θα έχουν ως σκοπό την προώθηση του επαγγέλματος του ρεφλεξολόγου στην Ελλάδα 

και στο Εξωτερικό. 

        2. Με την οργάνωση και υποστήριξη προγραμμάτων ρεφλεξολογικής  

εκπαίδευσης και εξάσκησης με σκοπό τη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών στην 

εξάσκηση του επαγγέλματος του ρεφλεξολόγου, καθώς και με τη δημιουργία 

κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της ατομικής ωριμότητας, προς όφελος 

του ιδίου του ρεφλεξολόγου και του κοινωνικού συνόλου. 

        3. Με την προαγωγή, υποστήριξη και ενθάρρυνση της έρευνας στην  

ρεφλεξολογία, αλλά και για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τη 

διαμόρφωση βασικού εργασιακού προφίλ και προσωπικότητας. 

        4. Με την  προβολή του επαγγέλματος του ρεφλεξολόγου και  με την ενημέρωση 

του κοινού σχετικά με την ρεφλεξολογία, με κάθε τρόπο και κυρίως δια των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης.  
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        5. Με την άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας στα πλαίσια των σκοπών του 

σωματείου και ιδίως με την ανάπτυξη προγραμμάτων για την επαγγελματική, την 

κοινωνική, την πολιτιστική κουλτούρα, αγωγή και διαπαιδαγώγηση.  

        6. Με την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας, που θεωρείται πρόσφορη και σκόπιμη 

από τα όργανα του σωματείου.  

        7. Με την οργάνωση  ομάδων και  επιτροπών, με συναντήσεις και εκδηλώσεις 

μελέτης και έρευνας με σκοπό την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών του 

επιστημονικού κόσμου και του κοινωνικού συνόλου για το αντικείμενο και τα 

αποτελέσματα της Ρεφλεξολογίας και των θεμάτων που άπτονται του ενδιαφέροντός 

της και του αντικειμένου της. 

        8. Με τη συμμετοχή ή οργάνωση πανελληνίων, πανευρωπαϊκών ή και διεθνών  

συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών και γενικά εκδηλώσεων με τους 

παραπάνω  ή με παρεμφερείς σκοπούς. 

        9. Με τη συνεργασία με επιστημονικούς Φορείς (Σωματεία, Ιδρύματα, 

Οργανισμούς κ.λπ.) του εσωτερικού και του εξωτερικού που έχουν ομοειδείς σκοπούς. 

        10. Με την επεξεργασία, ανάπτυξη και υποβολή προς τους αρμόδιους Φορείς, 

Αρχές και Υπηρεσίες προτάσεων, αιτημάτων  και θέσεων σχετικά με ζητήματα που 

αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη και τη Ρεφλεξολογία ως αγωγή ειδική και διακριτή 

από άλλες αγωγές και προσεγγίσεις. 

        11. Με τη συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, με Οργανισμούς, με 

επιστημονικά Ιδρύματα, με Επιτροπές, κ.λπ. σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο, ιδίως δε με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), με τα Όργανα και τους 

Φορείς της, με στόχο την ρεφλεξολογική εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση,  με τη 

συνεργασία και συμμετοχή σε προγράμματα, σχέδια και γενικά δραστηριότητες και 

έργα συναφή προς τους σκοπούς του σωματείου, που προβλέπονται από τους 

ανωτέρω Οργανισμούς, Φορείς κ.λπ. 
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        12. Με την υποστήριξη, οργάνωση και συμμετοχή στη διενέργεια επιστημονικών 

ερευνών, μεταφράσεων ξένων συγγραμμάτων και γενικά δημοσιεύσεων, με έκδοση 

ειδικών βιβλίων και εντύπων που άπτονται  του ρεφλεξολογικού ενδιαφέροντος. 

        13. Με τη φροντίδα για την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου σχετικά με τη 

Ρεφλεξολογία, το αντικείμενό της και το πεδίο εφαρμογής της μέσω, ενδεικτικά, της 

δημιουργίας ηλεκτρονικού διαδικτυακού τόπου (site), δημοσιεύσεων και προβολής της 

στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social 

Media), της διανομής φυλλαδίων, συμμετοχής σε εκδηλώσεις και γενικά με κάθε μέσο 

δημόσιας προβολής, με τρόπο που να συνάδει προς το υψηλό κύρος της 

Ρεφλεξολογίας και τις αρχές του σωματείου. 

        14. Με προτάσεις για προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προς 

αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης των Ρεφλεξολόγων στην Ελλάδα. 

        15. Με την αποδοχή χορηγιών, επιδοτήσεων και κάθε είδους νόμιμων 

οικονομικών  υποστηρίξεων για την ανάπτυξη και προώθηση των σκοπών του 

σωματείου. 

        16. Με την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας  στο πλαίσιο των σκοπών και των 

αρχών του σωματείου,  έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. 

        17. Με την ίδρυση τοπικών παραρτημάτων.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Β’ 

Μέλη – εγγραφή – δικαιώματα και υποχρεώσεις τους – διαγραφή μελών  

 

ΑΡΘΡΟ   4ο   

 

ΜΕΛΗ  

        1. Τα μέλη του σωματείου  διακρίνονται σε Τακτικά, Επιστημονικά, Δόκιμα και 

Επίτιμα.  

        1.1 Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν: 
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        α) Όλοι οι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι και εργάζονται, ως 

ελεύθεροι επαγγελματίες ή παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε ιδιωτικούς ή δημόσιου 

φορείς ασκούντες το επάγγελμα του ρεφλεξολόγου στην Ελλάδα, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν πιστοποιητικό Σπουδών του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού 

αναγνωρισμένο ως νόμιμο από το σωματείο τούτο. Η ύπαρξη της  παραπάνω 

προϋπόθεσης ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υποβολή της αίτησης 

εγγραφής νέου μέλους. 

        β) Οι ρεφλεξολόγοι που υπηρετούν επιστημονικά με κάθε τρόπο τη μέθοδο της 

ρεφλεξολογίας ή, που παρέχουν κοινωνικό-εθελοντικό έργο, με βάση τις επιστημονικές 

μεθόδους της και του τίτλου των σπουδών τους, όπως ορίζονται από την εγκύκλιο 

εκπαίδευσης ή που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα Βασικά Κριτήρια που ορίζει το 

παρόν καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός (Ε. Κ.).  Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. 

κρίνει ανελέγκτως αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνουν τακτικά μέλη. 

        γ) Όσα υποψήφια μέλη πληρούν τα βασικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται 

στον Εσωτερικό Κανονισμό (Ε.Κ.) και ιδίως ως προς τα Κέντρα Εκπαίδευσης, ως προς 

τις προϋποθέσεις και τα προσόντα εισαγωγής των σπουδαστών στα Κέντρα 

Εκπαίδευσης, ως προς τους τίτλους σπουδών σε συνδυασμό με τα προγράμματα 

εκπαίδευσης και τη διάρκεια των σπουδών, ως προς τα υποχρεωτικά βασικά 

μαθήματα της Εκπαίδευσης, ως προς τους κύκλους πρακτικής άσκησης και γενικά ως 

προς τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. 

        1.2 Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν: 

        α) Οι σπουδαστές των ανωτέρω σχολών Ρεφλεξολογίας μέχρι την απόκτηση του 

τίτλου των σπουδών τους. 
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        β) Τα δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν τακτικά με την κατάθεση του τίτλου των 

σπουδών τους και εφ’ όσον στο διάστημα αυτό συμπλήρωσαν τα Βασικά Κριτήρια 

κατά τα οριζόμενα στον Ε.Κ. και στο ως άνω εδάφιο α’ αναφερόμενα.  

        1.3 Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται ημεδαποί ή αλλοδαποί που έχουν προσφέρει 

διακεκριμένες υπηρεσίες στη ρεφλεξολογία ή στο σωματείο ή η συμβολή τους 

θεωρείται εξέχουσας σημασίας για την επίτευξη των σκοπών του. 

       1.4. Τα προσωπικά δεδομένα όλων όσων εγγράφονται στο σωματείο, καθώς και 

όσων τα παραχωρούν για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης σχετικά με τους 

σκοπούς και τις δραστηριότητές του, μπορούν να γίνουν αντικείμενο διαχείρισης μόνο 

σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς προστασίας των προσωπικών στοιχείων και 

δεδομένων και εφ’ όσον έχουν συγκατατεθεί σ’ αυτό τα ίδια τα μέλη με έγγραφη 

δήλωσή τους. 

ΑΡΘΡΟ   5ο   

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ  

         
       1. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από: α) γραπτή 

θετική πρόταση δυο (2) τουλάχιστον μελών του σωματείου, από τα οποία το ένα 

πρέπει να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, β) αντίγραφο του τίτλου 

σπουδών, κατά τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό ή και αντίγραφο της 

δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος του υποψηφίου μέλους. Στην αίτηση πρέπει 

απαραιτήτως να περιέχεται δήλωση περί αποδοχής των  όρων του παρόντος 

Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποδεχθεί ή να απορρίψει ( με 

πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του) την αίτηση. Μετά  την αποδοχή της αίτησης ο 

ενδιαφερόμενος εγγράφεται στα Μητρώα  των Μελών, αφού καταβάλει το δικαίωμα 

εγγραφής, το ύψος του οποίου ορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου χωρίς αναδρομική δύναμη. 
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        2. Κάθε μέλος διαγράφεται από τα Μητρώα του σωματείου με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου: α) με έγγραφη δήλωση παραίτησής του  απευθυνόμενη προς 

το Διοικητικό Συμβούλιο, β) με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου περί 

προσωρινής ή οριστικής διαγραφής του για τους λόγους, που αναφέρονται παρακάτω, 

γ) αν το μέλος παύσει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο σωματείο, δ) αν το 

μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του σωματείου ή και της ρεφλεξολογίας 

ιδίως, αν χρησιμοποιεί μεθόδους και πρακτικές άλλων ειδικοτήτων και τις ονομάζει 

ρεφλεξολογικές, ε) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν καθυστερεί την 

εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών του προς το σωματείο για χρονικό 

διάστημα περισσότερο των δυο συνεχών ετών και στ) αν το μέλος καταδικασθεί 

αμετάκλητα για αδίκημα, που προβλέπεται και τιμωρείται από το Ν. 1712/1987. Το 

διαγραφέν μέλος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή οποιουδήποτε ποσού, 

που  στο μεταξύ έχει καταβάλει για δικαίωμα εγγραφής, εισφοράς ή συνδρομής. 

ΑΡΘΡΟ    6ο  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

        Όλα τα τακτικά μέλη του σωματείου έχουν τα ίδια και ίσα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις. Η ιδιότητα του μέλους δεν κληρονομείται ούτε και επιδέχεται 

αντιπροσώπευση. Ειδικότερα:  

        1. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται α) να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις των 

μελών του σωματείου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, 

καθώς και στις ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων και να λαμβάνουν το λόγο για 

κάθε θέμα, β) να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα  και γ) να προτείνουν 

ο,τιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών με έγγραφη ή με 

προφορική πρότασή τους προς τα όργανα της διοίκησης.  

        2. Όλα μέλη υποχρεούνται: α) να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την 

προαγωγή των σκοπών του σωματείου, β) να συμμορφώνονται,  με ποινή διαγραφής, 

στους όρους του Καταστατικού και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του 
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Διοικητικού Συμβουλίου, γ) να συμμορφώνονται στις διατάξεις του Κώδικα 

Δεοντολογίας των μελών του σωματείου  κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, δ) 

να αποφεύγουν, με ποινή διαγραφής, κάθε δραστηριότητα, που αντιστρατεύεται τους 

σκοπούς του σωματείου και ειδικότερα κάθε δραστηριότητα που έχει ως σκοπό την 

προβολή μεταξύ των μελών του σωματείου  και δια του σωματείου  του προγράμματος  

οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος ή οποιασδήποτε πολιτικής παράταξης και την 

επιδίωξη της εκλογής στα όργανα του σωματείου οποιουδήποτε μέλους αυτού, που 

υποδεικνύεται από οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή οποιαδήποτε πολιτική παράταξη και 

ε) να  εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις τακτικές και έκτακτες οικονομικές υποχρεώσεις 

τους προς το σωματείο και στ) τα δόκιμα και επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι.   

ΑΡΘΡΟ   7ο  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

        Οι οικονομικοί πόροι του σωματείου  είναι:  

        1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών. 

        2. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών.  

        Μέλος, που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς το 

σωματείο για χρονικό διάστημα περισσότερο των δυο (2)) συνεχών ετών διαγράφεται 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση προς τακτοποίηση 

και παρόδου άπρακτης της ταχθείσας προθεσμίας. Για την επανάκτηση των 

δικαιωμάτων του απαιτείται νέα εγγραφή. 

        3. Οι έκτακτες εισφορές των μελών, οι οποίες αποφασίζονται από την Γενική 

Συνέλευση μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών του σωματείου. 

        4. Οι δωρεές μελών ή τρίτων προς το σωματείο. Απαγορεύονται οι δωρεές υπό 

όρους, εκτός αν οι όροι αναφέρονται στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.  

        5. Οι τόκοι και οι πρόσοδοι από την κινητή ή ακίνητη περιουσία του σωματείου. 
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        6. Οι επιχορηγήσεις από  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από το Ελληνικό Δημόσιο ή 

από Διεθνείς Οργανισμούς. 

        7. Τα έσοδα από εκδηλώσεις, από εκδόσεις εντύπων και από δικαιώματα 

συμμετοχής σε σεμινάρια και κύκλους σπουδών, που οργανώνονται από το σωματείο. 

        8. Κάθε άλλο έσοδο, που αποκτάται με νόμιμο τρόπο και εξυπηρετεί τους 

σκοπούς και τις επιδιώξεις του σωματείου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

ΑΡΘΡΟ  8Ο 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

   Όργανα του σωματείου είναι:  

1. Η  Γενική Συνέλευση,  

2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο,  

3.  Η   Ελεγκτική Επιτροπή,  

4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο και   

5. Τα Τοπικά Παραρτήματα.  

ΑΡΘΡΟ    9ο  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

        Α. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο  όργανο του σωματείου 

και  αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν έχει ανατεθεί από το Νόμο ή το παρόν 

Καταστατικό σε άλλο όργανο του σωματείου. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και 

την εποπτεία στα άλλα Όργανα του σωματείου. Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική 

Συνέλευση έχει:  

        1. Να κρίνει και να εγκρίνει ή να καταψηφίζει τον ετήσιο απολογισμό και τα 

πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και να αποφασίζει για  την απαλλαγή ή μη 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.   

        2.  Να εκλέγει τα μέλη α) της Εφορευτικής Επιτροπής, β) του Διοικητικού 
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Συμβουλίου, γ) της Ελεγκτικής Επιτροπής και δ) του Πειθαρχικού Συμβουλίου.  

       3. Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού.  

       4. Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, του 

Εσωτερικού Κανονισμού, της Εγκυκλίου Εκπαίδευσης και του Κώδικα Δεοντολογίας. 

        5. Να κρίνει σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό εφέσεις κατά των πειθαρχικών  

αποφάσεων,  τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου,  όσο και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.  

        6. Να αποφασίζει για την διάλυση του σωματείου. 

        Β.  Με την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται Πρόεδρος 

και Γραμματέας αυτής. Κατά το στάδιο μέχρι την εκλογή του προέδρου, η Γενική 

Συνέλευση προεδρεύεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με 

ανάταση της χειρός. Μετά από έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των παρόντων 

μελών γίνεται υποχρεωτικά ονομαστική ψηφοφορία. Για προσωπικά θέματα,  για την 

διενέργεια αρχαιρεσιών και για θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση διεξάγεται  

μυστική ψηφοφορία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών,  εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία. 

       Γ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο κατά 

προτίμηση τον μήνα Μάρτιο με θέματα ημερησίας διάταξης την έγκριση του 

απολογισμού και του προϋπολογισμού.  

       Δ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) 

ημέρες τουλάχιστον πριν από την διεξαγωγή της και τα μέλη καλούνται από τον 

Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου με προσκλήσεις ή με 

γνωστοποίηση δια παντός προσφόρου τρόπου και μέσου, όπου θα αναφέρεται ο 

τόπος, η ημερομηνία, η ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που θα 

συζητηθούν κατά τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Η γνωστοποίηση γίνεται με 

ταχυδρομική αποστολή των προσκλήσεων στα μέλη, στις διευθύνσεις, που έχουν 

δηλώσει ή δια παντός άλλου προσφόρου τρόπου και μέσου. Επίσης τοιχοκολλάται στο 

γραφείο του σωματείου.  
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        Ε. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον 

ενός των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου. 

        Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην πρώτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται 

χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης 

εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον 

των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά την δεύτερη 

σύγκληση συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και 

ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός 

των  οικονομικά τακτοποιημένων μελών.  

        ΣΤ. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση προς αυτό του ενός δεκάτου 

(1/10) των μελών του σωματείου, τα οποία πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτή. Για τη σύγκληση και λειτουργία της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται ανάλογα όλες οι σχετικές με την Τακτική 

Γενική Συνέλευση διατάξεις. 

       Ζ.  Η Καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι Τακτική ή Έκτακτη. Τόσο για 

την τροποποίηση του Καταστατικού, όσο και για τη διάλυση του σωματείου απαιτείται 

η παρουσία του μισού πλέον ενός, τουλάχιστον, του συνόλου των  τακτικών μελών του 

σωματείου, τα οποία πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 

προς αυτό και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) 

τούτων. 

        Η. Στην περίπτωση λήψης απόφασης για τη διάλυση του σωματείου η Γενική 

Συνέλευση είναι υποχρεωμένη να εκλέξει και Επιτροπή Εκκαθάρισης και να καθορίσει 

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που  θα διατεθούν τα περιουσιακά στοιχεία τούτου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ’ 

ΑΡΘΡΟ   10ο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

        1. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου μπορούν να ιδρυθούν ή  

αντίστοιχα να διαλυθούν τοπικά Παραρτήματα με απόφαση του Δ.Σ. τούτου ένα σε 

κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας  και με έδρα την πρωτεύουσα αυτής, στα οποία 

οργανώνονται τα μέλη που διαβιούν εκεί. Με τη δημιουργία παραρτήματος το Δ.Σ. του  

σωματείου διορίζει προσωρινή ΤΔΕΠ μέχρι να εκλεγεί αιρετή ΤΔΕΠ. Ο χρόνος αυτός 

δεν μπορεί να είναι περισσότερος από 6 μήνες. Τα παραρτήματα διαλύονται όταν:  

α) μείνουν λιγότερα από 10 μέλη και  

β) όταν για την καλύτερη λειτουργία και δράση του σωματείου κρίνει το Δ.Σ. αυτού.  

     Είναι δυνατόν να συνιστάται παράρτημα, που να καλύπτει περισσότερους Δήμους 

ή Κοινότητες, ή σε ένα Δήμο ή Κοινότητα να συσταθούν περισσότερα του ενός 

Παραρτήματα.  

      Η έδρα του Παραρτήματος καθορίζεται από το Δ.Σ. του σωματείου με απόφασή 

του. 

        2. Τα παραρτήματα αποτελούν την τοπική οργάνωση του σωματείου και ασκούν 

όλες τις αρμοδιότητες, που τους δίνει αυτό το Καταστατικό. Κάθε παράρτημα έχει 

βιβλίο Μητρώου Μελών για τα μέλη, που είναι γραμμένα σε αυτό. Οι εγγραφές γίνονται 

με διπλότυπο και στέλνονται αμέσως στο σωματείο με τον αύξοντα αριθμό για τα 

Μητρώα του. Τα παραρτήματα φροντίζουν για όλα τα τοπικά προβλήματα με τον ίδιο 

τρόπο, που φροντίζουν και οι εκπρόσωποι του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.  

        3. Τα μέλη του παραρτήματος, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις, συγκροτούν την ετήσια Γενική Συνέλευση του Παραρτήματος. Οι τοπικές 

Γ.Σ. των Παραρτημάτων του σωματείου εκλέγουν τις Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές 

(ΤΔΕΠ), που ασκούν για κάθε παράρτημα δικαιώματα Δ.Σ., όπως προβλέπεται στο 

αντίστοιχο άρθρο και εκπροσωπούν το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στις Τοπικές Αρχές και σε 
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άλλους Οργανισμούς σε συνεννόηση και συμφωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Σωματείου. Σε αντίθετη περίπτωση ενεργοποιούνται οι διαδικασίες του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου. 

        4. Η ετήσια Γενική Συνέλευση των παραρτημάτων συγκαλείται στην έδρα του 

παραρτήματος ή στην περιοχή που θα ορίσει η ΤΔΕΠ και γίνεται προαιρετικά κάθε 

χρόνο,  βρίσκεται δε σε απαρτία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος. 

        5. Οι τοπικές ετήσιες Γ.Σ. συγκαλούνται από την ΤΔΕΠ τουλάχιστον 8 ημέρες 

πριν  με ανακοίνωση στην έδρα του παραρτήματος και με κάθε πρόσφορο μέσο και με 

καθορισμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  

        6. Κάθε τρίτο χρόνο συγκαλείται η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Τοπική Γενική 

Συνέλευση. Σε αυτήν  εκλέγεται η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται 

από 3 μέλη τακτικά και 2 αναπληρωματικά, που θα διενεργήσει υπό την προεδρία του 

Δικαστικού Αντιπροσώπου τις εκλογές, αφενός για την ΤΔΕΠ  κάθε παραρτήματος και  

για την Τοπική Ελεγκτική  Επιτροπή,  αφετέρου για τις εκλογές προς ανάδειξη του 

Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, της Κεντρικής Ελεγκτικής 

Επιτροπής και των Αντιπροσώπων για τις υπερκείμενες Οργανώσεις. 

        7. Τα μέλη των ΤΔΕΠ κάθε Παραρτήματος, που εκλέγονται καθορίζονται ως εξής:  

α. Παράρτημα από 5 μέχρι 10  εγγεγραμμένα μέλη, 3 μελής ΤΔΕΠ. 

β. Παράρτημα από 10 και πάνω εγγεγραμμένα μέλη, 5μελής ΤΔΕΠ.  

        Μαζί με τα τακτικά μέλη της ΤΔΕΠ εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά από 

τα κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντα μέλη κατ’ αναλογία. 

        8. Η θητεία των ΤΔΕΠ είναι τριετής. Επίσης τριετής είναι η θητεία και των 

Τοπικών Ελεγκτικών Επιτροπών, που είναι τριμελείς και έχουν αρμοδιότητες 

αντίστοιχες με τις αρμοδιότητες της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής. 

        9. Η ΤΔΕΠ συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο (σε περίπτωση 

5μελούς και Αντιπρόεδρο), Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Η απαρτία για  την σύγκληση 

και η πλειοψηφία για να λαμβάνονται αποφάσεις ορίζονται ανάλογα με  αυτά, που 

ορίζει το καταστατικό  για το Δ.Σ. του σωματείου. Επίσης τα καθήκοντα  των μελών της 



 15 

ΤΔΕΠ ορίζονται ανάλογα με τα καθήκοντα του Δ.Σ. του σωματείου, που ορίζονται από  

το Καταστατικό. 

        10. Οι εκλογές γίνονται από 3μελή Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται 

από την Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση υπό του Δικαστικού 

Αντιπροσώπου.       

       11. Στη συζήτηση των θεμάτων στις Τοπικές Γ.Σ. περιλαμβάνονται και τα Τοπικά 

προβλήματα. Οι αποφάσεις των Τοπικών Γ.Σ. πάνω σε θέματα ημερήσιας διάταξης 

γνωστοποιούνται στο Δ.Σ. του σωματείου μέσα σε 10 ημέρες από τη λήψη τους.  

        12. Οι ΤΔΕΠ  είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν  εγγράφως το  Κεντρικό Δ.Σ. 

για τη Γ.Σ. που θα πραγματοποιήσουν, αναγράφοντας και τα θέματα της Ημερήσιας 

Διάταξης που θα συζητηθούν.  

        13. Αν η ΤΔΕΠ δεν συγκαλέσει ή δεν συγκαλεί Τοπική Συνέλευση, το Κεντρικό 

Δ.Σ. του σωματείου μπορεί με απόφασή του να συγκαλέσει αυτό Τοπική Γ.Σ. Η Τοπική 

Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για την έκπτωση της ΤΔΕΠ και για τα θέματα, που 

αφορούσε η Γ.Σ., που δεν συγκλήθηκε, καθώς και για την εκλογή νέας ΤΔΕΠ, που θα 

έχει μεταβατική θητεία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε’ 

 

ΑΡΘΡΟ    11ο  

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 
        1. Το Σωματείο Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη 

Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε 

επτά (7). Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 έτη), αρχίζει από την 

επόμενη ημέρα της εκλογής του και διαρκεί μέχρι και την εκλογή του επόμενου 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

       2. Το νεοεκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την 

ημέρα της εκλογής του συνέρχεται υποχρεωτικά μετά από πρόσκληση και υπό την 
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Προεδρία του μέλους που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και συγκροτείται σε σώμα. 

Ταυτόχρονα εκλέγει με μυστική ψηφοφορία,  μεταξύ των  μελών του, τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον 

Ταμία. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν 

επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.   

      3. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο κατά την ημέρα της 

συγκρότησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, να παραδώσει στο νέο τα 

κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του σωματείου με την ταυτόχρονη 

υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. 

      4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα, 

συγκαλείται από τον Πρόεδρο, με κοινοποίηση δια παντός τρόπου και μέσου της 

σχετικής πρόσκλησης, πριν από πέντε (5) ημέρες, τουλάχιστον, στην οποία πρέπει να 

αναφέρεται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι τακτικές 

συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοικτές στα μέλη εκτός αν για ειδικούς λόγους αποφασίσει 

διαφορετικά το ΔΣ, οπότε θα πρέπει να ανακοινωθεί εγκαίρως στα μέλη. 

      5.  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4)  

τουλάχιστον μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως οσάκις το 

συγκαλέσει ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από 

προσωπικά θέματα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

       6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει στο ίδιο έτος  αδικαιολόγητα 

από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή από πέντε (5) μη συνεχείς, ή απουσιάζει  λόγω 

ασθενείας για περισσότερους από έξι (6) μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και 

αντικαθίσταται υπό του αναπληρωματικού μέλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

μπορεί να υποβάλει παραίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση θανάτου, 

ανικανότητας προς δικαιοπραξία, συνταξιοδότησης ή παραίτησης μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου το μέλος αυτό αναπληρώνεται από το αναπληρωματικό κατά 
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την σειρά της εκλογής του χωρίς όμως αυτά να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των 

τακτικών. 

      7. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των αναπληρωματικών μελών ή αν δεν 

είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ο αριθμός 

των  αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, προκηρύσσονται 

αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκαλείται Γενική 

Συνέλευση για  το σκοπό αυτό μέσα σε τριάντα (30) ημέρες. Πάντως το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να λειτουργεί και στην  περίπτωση που θα απομείνουν τέσσερα (4) 

μέλη του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

        Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του, 

αντιπροσωπεύει το σωματείο σε κάθε Αρχή Δικαστική και Διοικητική και έναντι 

οποιουδήποτε τρίτου, φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου  και 

τον συντονισμό της δράσης του, υπογράφει κάθε έγγραφο και πρακτικό που έχει 

σχέση με το σωματείο, την  αλληλογραφία, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

       Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται για κάποιο λόγο 

ή όταν απουσιάζει, είναι δε υπεύθυνος των επιτροπών που συνιστώνται από το Δ.Σ.  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

        Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα μέλη αυτού, αφού 

έχουν καταγραφεί και τυχόν αντίθετες απόψεις, συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα 

μαζί με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη  των Βιβλίων του σωματείου, πλην του Βιβλίου 

Ταμείου και έχει την ευθύνη της φύλαξης της σφραγίδας τούτου.  
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

        Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, όταν 

κωλύεται για κάποιο λόγο ή όταν απουσιάζει, σε κάθε δε περίπτωση επικουρεί τον 

Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντα, που ο τελευταίος του αναθέτει.  

ΤΑΜΙΑΣ  

        Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του σωματείου και ελέγχεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της 

περιουσίας του σωματείου. Τηρεί και ενημερώνει το Βιβλίο Ταμείου και το Βιβλίο 

Περιουσίας του σωματείου, καθώς και κάθε έγγραφο, που αφορά την οικονομική και 

ταμειακή διαχείριση. Διενεργεί κάθε είσπραξη, βάσει διπλοτύπων αποδείξεων και κάθε 

πληρωμή βάσει των νομίμων δικαιολογητικών, που προσυπογράφονται και από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. Κάθε τρίμηνο  θέτει προς έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου τις 

δαπάνες και τις εισπράξεις του τριμήνου. Στο τέλος του οικονομικού έτους συντάσσει  

με τον Πρόεδρο τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό του επομένου 

έτους, που υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία εν συνεχεία 

υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής 

Επιτροπής. 

        Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται αλληλεγγύως και απεριορίστως 

έναντι του Σωματείου  για τυχόν ζημιογόνους πράξεις ή παραλείψεις τους. Δεν 

ευθύνεται μέλος, που απουσίασε από την συνεδρίαση, κατά την οποία ελήφθη η 

σχετική απόφαση ή που  ήταν παρόν και  ψήφισε λευκό ή διαφώνησε και η απουσία  ή 

η διαφωνία του αποδεικνύεται από τα πρακτικά, όπως και η λευκή ψήφος του.  

ΑΡΘΡΟ   12ο  

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

         
        Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται 

σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα 

με το Διοικητικό Συμβούλιο για τριετή θητεία. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν 
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μπορούν να είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ελεγκτική Επιτροπή 

δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα Βιβλία του σωματείου και να ζητεί 

οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει έκθεση για τη 

διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει δια του Διοικητικού 

Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση. 

        Η Ελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη μετά την εκλογή συνεδρίασή της, εκλέγει τον 

Πρόεδρό της, ο οποίος τη συγκαλεί και διευθύνει τις εργασίες της. 

        Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί Βιβλίο Πρακτικών. 

ΑΡΘΡΟ   13ο  

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

         
       1. Την  πειθαρχική εξουσία στα μέλη του σωματείου ασκεί το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει για την επίπληξη ή την  προσωρινή 

ή οριστική διαγραφή  μέλους του σωματείου, όταν αυτό αντιστρατεύεται τους σκοπούς 

του ή όταν παραβιάζει τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Οργάνων 

του ή όταν παραβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών κατά την 

άσκηση του επαγγέλματός του ή όταν αρνείται να εκπληρώσει τις παραπάνω έναντι 

αυτού υποχρεώσεις του. Δεν επιτρέπεται να ληφθεί απόφαση περί διαγραφής μέλους, 

αν προηγουμένως το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν καλέσει εγγράφως τούτο να 

εμφανισθεί σε συγκεκριμένη συνεδρίασή του και να παράσχει εξηγήσεις για τις 

εναντίον του κατηγορίες. Η κλήση κοινοποιείται προς το εγκαλούμενο μέλος δέκα (10) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει συνοπτική έκθεση των 

περιστατικών, τα οποία συγκροτούν την κατηγορία. Το εγκαλούμενο μέλος δικαιούται  

να απολογηθεί προφορικά και ταυτόχρονα  να καταθέσει έγγραφο υπόμνημα,  εφόσον 

το επιθυμεί ή ακόμη δικαιούται να απολογηθεί με μόνη την κατάθεση υπομνήματος. Για 

οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 

των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Αν το μέλος, που καταδικάζεται είναι και 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, εκπίπτει ταυτόχρονα 
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και από το αξίωμα αυτό. Το μέλος που καταδικάζεται έχει το δικαίωμα να προσφύγει 

στην πρώτη, μετά την καταδίκη του, Γενική Συνέλευση και να ζητήσει την ακύρωση ή 

την ανάκληση της απόφασης αυτής. Επίσης μπορεί, μετά την πάροδο δύο (2) ετών 

από τη διαγραφή του να ζητήσει την εκ νέου εγγραφή του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο 

διαβιβάζει προς εκτέλεση τις αποφάσεις του στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι 

υποχρεωμένο να τις εκτελέσει παραχρήμα. 

      2.  Τα μέλη  του Πειθαρχικού Συμβουλίου ανέρχονται σε τρία (3)  και η θητεία τους 

είναι τριετής. Ταυτόχρονα εκλέγονται και τρία (3)  αναπληρωματικά μέλη.  

     3.  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα με το 

Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες, που 

ισχύουν για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων 

οργάνων. 

        4. Για τη συγκρότηση σε Σώμα, τη σύγκληση και τη λειτουργία του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου εφαρμόζονται ανάλογα όλες οι σχετικές με το Διοικητικό Συμβούλιο 

διατάξεις.  

        5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει πάντοτε εκτάκτως και μετά από δέκα 

(10) ημέρες τουλάχιστον, ποτέ όμως πέραν των τριάντα (30) ημερών από την 

κοινοποίηση της έγγραφης και ενυπόγραφης καταγγελίας τακτικού μέλους ή απόφασης  

παραπομπής του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταγγελία  γίνεται προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο με απόφασή του ή Πράξη τη διαβιβάζει στο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου παρίστανται μόνο τα μέλη, 

που έχουν κληθεί από αυτό. Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά μέλος του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου σε πρώτο βαθμό κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και σε 

δεύτερο βαθμό η Γενική Συνέλευση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

  

ΑΡΘΡΟ   14ο  

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  –  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

 
        α) Οι εκλογές για την ανάδειξη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, της 

Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του σωματείου σε 

υπερκείμενη Οργάνωση, ή σε άλλα συλλογικά όργανα γίνονται από την Κεντρική  

τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της έδρας  με 

μυστική ψηφοφορία από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και αποτελείται από τρία  μέλη. 

        β) Οι υποψήφιοι για να εκλεγούν μέλη στα αντίστοιχα όργανα της παραγράφου α’ 

υποβάλλουν αίτηση στο Δ.Σ. πέντε (5) ημέρες προ των αρχαιρεσιών με βάση την 

ανακοίνωση του Δ.Σ.  

        γ) Το Δ.Σ. ελέγχει τις αιτήσεις και προβαίνει στην ανακήρυξη όσων έχουν τις 

καταστατικές προϋποθέσεις. 

        δ) Το ΔΣ. συντάσσει ειδικό πίνακα υποψηφίων, τον οποίο                                                                                                                      

αναρτά στα γραφεία του σωματείου, καθώς και στο χώρο, που γίνονται οι αρχαιρεσίες. 

        ε) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διεξάγει τις αρχαιρεσίες με βάση τον 

εκλογικό κατάλογο των Μελών. Φροντίζει για την ανεμπόδιστη προσέλευση των 

μελών, για την προστασία της μυστικότητας της ψήφου και για την τήρηση της τάξης 

στο χώρο της ψηφοφορίας, αποφαίνεται δε για τις τυχόν ενστάσεις,  που υποβλήθηκαν 

στη διάρκεια της ψηφοφορίας. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας  επιμελείται της 

διαλογής των ψηφοδελτίων και της καταμέτρησης  των σταυρών προτίμησης. 

        στ) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών, αφού 

συνυπολογίσει και τα αποτελέσματα στην ανακήρυξη των επιτυχόντων και των 

αναπληρωματικών μελών  για όλα τα όργανα του σωματείου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος. 
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        ζ) Το σύστημα εκλογής είναι της  απλής αναλογικής. Τα ονοματεπώνυμα των 

υποψηφίων αναγράφονται στα ψηφοδέλτια με απόλυτη αλφαβητική σειρά του 

επωνύμου τους.  

        η) Οι αντιπρόσωποι για τη δευτεροβάθμια οργάνωση (Ομοσπονδία), στην οποία 

μετέχει το σωματείο εκλέγονται σύμφωνα με το μέτρο που ορίζεται από το καταστατικό 

της ομοσπονδίας. 

        θ) Η θητεία των αντιπροσώπων του σωματείου λήγει με τη λήξη της θητείας των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου   της Ομοσπονδίας. 

        ι) Εκτός από τα τακτικά μέλη των αντιπροσώπων εκλέγονται και 

αναπληρωματικά, τα οποία καταλαμβάνουν τη θέση των τακτικών σε περίπτωση,  που 

κενωθεί θέση και πάντοτε κατά τη σειρά της εκλογής τους.  

       ια) Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιότητας και εφόσον τα υποψήφια μέλη 

πληρούν τις προϋποθέσεις του Καταστατικού και του Νόμου γίνεται από το Δ.Σ. της 

έδρας ανακήρυξη των υποψηφίων και στη συνέχεια εκτυπώνονται τα αναγκαία 

ψηφοδέλτια, ταυτόχρονα δε καθορίζονται και οι διαδικασίες για την άψογη λειτουργία 

των εργασιών των αρχαιρεσιακών Γενικών  Συνελεύσεων.  

        ιβ) Τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους των αρχαιρεσιών υποβάλλονται μόνον 

εγγράφως  κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, καθώς και κατά την διάρκεια της 

καταμέτρησης των ψήφων και απευθύνονται μόνον  προς την  Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή. 

        ιγ) Κάθε ένσταση, μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας της καταμέτρησης των 

ψήφων, τη σύνταξη και υπογραφή του Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής είναι  

απαράδεκτη και ως απαράδεκτη απορρίπτεται.  

        ιδ) Τέλος, το Δ.Σ. με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί το χώρο και την ημερομηνία, 

που θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες, καθώς και τα λοιπά θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 

          ιε) Τα μέλη των Τοπικών Διοικουσών Επιτροπών (ΤΔΕΠ) εκάστης Περιφέρειας 

εκλέγονται από τα τοπικά μέλη του Παραρτήματος του σωματείου, που διαμένουν στην 
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Περιφέρεια αυτή ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών  των κεντρικών καταστατικών 

οργάνων. 

         ιστ) Οι Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές (ΤΔΕΠ), με εξαίρεση αυτήν της  

διευρυμένης στην Περιφέρεια Αττικής έδρας του σωματείου, όπου χρέη «Τ.Δ.ΕΠ» 

εκτελεί το Κεντρικό  Δ.Σ. αποτελούνται από τρία τακτικά και από τρία αναπληρωματικά 

μέλη, λειτουργούν δε αν συμπληρώνουν τον ελάχιστο αριθμό, που ορίζει εκάστοτε με 

απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της έδρας.   

             ιζ) Οι Τοπικές  Ελεγκτικές Επιτροπές (Τ.Ελ.Ε.) αποτελούνται από 3 τακτικά και 

από 3 αναπληρωματικά μέλη και εκλέγονται σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 7 

παρ. 7 του ν. 1712/87.  

        Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.Εφ.Ε.) αποτελούνται από 3 μέλη και 

εκλέγονται υπό του Δικαστικού Αντιπροσώπου.  

        Οι Τ.Δ.ΕΠ., οι Τ.Ελ.Ε. και Τ.Εφ.Ε. εκλέγονται αποκλειστικά από τα μέλη του 

σωματείου, που διαμένουν στην αντίστοιχη Περιφέρεια. 

       ιη)  Η θητεία όλων των οργάνων αυτών του σωματείου  είναι 3ετής και ταυτίζεται 

απόλυτα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Έδρας.   

        ιθ) Μέλη, που εκλέχτηκαν σε μια από τις παραπάνω Περιφέρειες αποβάλλουν την 

ιδιότητά τους αυτή, όταν μεταφέρουν οριστικώς την διαμονή τους σε άλλη Περιφέρεια 

και αντικαθίστανται από το πρώτο κατά σειρά σταυρών προτίμησης αναπληρωματικό 

μέλος.  

        κ) Μετά τον προσδιορισμό της Τακτικής Συνέλευσης καλούνται τα μέλη των 

Τοπικών Τμημάτων από τις Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές σε Τοπικές Συνελεύσεις για 

να συζητήσουν και αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

         κα) Έκτακτη Γενική Τοπική Συνέλευση συγκαλείται όταν κριθεί αυτό 

αναγκαίο από την Τοπική Διοικούσα Επιτροπή.  

        κβ) Οι αποφάσεις των εκτάκτων συνελεύσεων επί προτάσεων για μομφή κατά 

μέλους ή μελών της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και για προσωπικά γενικώς θέματα 
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λαμβάνονται απαραιτήτως με μυστική ψηφοφορία εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 

όσων, στο άρθρο 10, παράγραφος 21, ορίζονται.  

       κγ)  Σε περίπτωση παραίτησης των Διοικουσών Επιτροπών  πριν από τη λήξη της 

θητείας τους  εφαρμόζονται όσα ορίζονται για τον ορισμό προσωρινών Δ.Ε. υπό του 

Κεντρικού Δ.Σ.  

        κδ) Η Εφ.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, χαρακτηρίζεται ως Κεντρική. Αυτή 

διενεργεί τις εκλογές προς ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. της έδρας, της Ελεγκτικής 

Επιτροπής της έδρας και των αντιπροσώπων προς υπερκείμενες ή άλλες οργανώσεις. 

Οι Εφορευτικές Επιτροπές, που εδρεύουν στις λοιπές περιφέρειες χαρακτηρίζονται ως 

Τοπικές Εφ.Ε., είναι 3μελείς και διενεργούν τις εκλογές στις περιφέρειες αυτές προς 

ανάδειξη των οικείων Τοπικών οργάνων (Διοικουσών και Ελεγκτικών Επιτροπών) και  

ως προς την συλλογή των φακέλων που περιέχουν τα ψηφοδέλτια για τα Κεντρικά 

όργανα της έδρας.   

        κε) Την Κεντρική Εφ.Ε. εκλέγει η γενική συνέλευση της έδρας μεταξύ των μελών, 

που διαμένουν στην περιφέρεια Αττικής. Την κάθε Τοπική Εφ.Ε. εκλέγει η Τοπική 

Γενική Συνέλευση του οικείου παραρτήματος μεταξύ των μελών του σωματείου που 

διαμένουν στην έδρα της αντίστοιχης Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας. Τα μέλη 

αυτά τα συγκαλεί η Τ.Δ.ΕΠ. Την εκλογή αυτή που είναι μυστική οργανώνει και διεξάγει 

η Τοπική Εφ.Ε. με βάση τον πίνακα υποψηφίων, που συντάσσεται κατά την ίδια ημέρα 

ύστερα από τις δηλώσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων.  

        κστ) Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και της εκλογής των αντιπροσώπων, καθόσον 

αφορά στην Περιφέρεια Αττικής υποβάλλονται από τους διαμένοντες στην περιφέρεια 

αυτή στο Κεντρικό Δ.Σ. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που 

καθορίζεται κατά την προκήρυξη των εκλογών. 

        κζ) Υποψηφιότητα για την Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να υποβάλουν 

μόνο τα διαμένοντα στην Περιφέρεια Αττικής μέλη. Η υποψηφιότητα αυτή υποβάλλεται 

στο Δ.Σ. Υποψηφιότητα για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να υποβάλουν 

μόνο τα διαμένοντα στην έδρα του οικείου παραρτήματος  μέλη.  
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        κη) Οι υποψηφιότητες για τα Τοπικά όργανα του σωματείου,  καθόσον αφορά 

στις λοιπές, πλην Αττικής, Περιφέρειες, υποβάλλονται στις Τοπικές Διοικούσες 

Επιτροπές. Οι υποψηφιότητες αυτές υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που 

καθορίζει η Κεντρική Διοίκηση κατά την προκήρυξη των εκλογών.  

        κθ) Η Κεντρική Εφ.Ε. και οι Τοπικές Εφ.Ε. εφοδιάζονται  από το Δ.Σ. της έδρας  

και από τις Τ.Δ.ΕΠ αντίστοιχα με όλα τα στοιχεία και υλικά, που απαιτούνται για την 

εκτέλεση του έργου τους. 

        λ) Τα ψηφοδέλτια  για την  εκλογή του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και των 

μελών (αντιπροσώπων), καθόσον αφορά την Περιφέρεια Αττικής εκδίδονται από το  

Κεντρικό Δ.Σ. με δαπάνες του σωματείου. Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των Τοπικών  

οργάνων εκδίδονται από την οικεία Τ.Δ.ΕΠ με δαπάνες του οικείου Παραρτήματος του 

σωματείου. Προς διευκόλυνση του έργου της διαλογής τα ψηφοδέλτια, καθώς και οι 

χρησιμοποιούμενοι αντίστοιχα φάκελοι δύνανται να έχουν διαφορετικό κατά περιφέρεια 

ή κατά περίπτωση χρώμα, το οποίο καθορίζει η Κεντρική Διοίκηση κατά την 

προκήρυξη των εκλογών.  

        λα) Σε σχέση με τα Κεντρικά Όργανα τα ψηφοδέλτια για την Περιφέρεια 

Αττικής είναι δυο, από τα οποία: Το ένα είναι, τόσο για τους υποψηφίους για τις 

καταλαμβανόμενες από τους διαμένοντες στην Περιφέρεια αυτή επτά (7) θέσεις μελών  

του Δ.Σ., όσο και για τους υποψηφίους για το Πειθαρχικό Συμβούλιο και για την Ελ. 

Επιτροπή, το δε άλλο είναι  για τους υποψηφίους αντιπροσώπους προς τις 

υπερκείμενες οργανώσεις.  

        Σε σχέση με τα περιφερειακά όργανα τα ψηφοδέλτια για κάθε μια από τις 

λοιπές Περιφέρειες του κάθε παραρτήματος είναι δυο, από τα οποία: Το ένα είναι 

για τους υποψηφίους για τις καταλαμβανόμενες από τους διαμένοντες στην Περιφέρεια 

Αττικής θέσεις μελών του Κεντρικού Δ.Σ. και της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής, το 

δε άλλο είναι για τους υποψηφίους του οικείου παραρτήματος, ήτοι για την αντίστοιχη 

Τοπική Διοικούσα Επιτροπή και για την αντίστοιχη Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή της 
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ίδιας Περιφέρειας. Σε όλα τα ψηφοδέλτια τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται 

κατά όργανο και κατά αλφαβητική σειρά του  πρώτου γράμματος του  επωνύμου.  

        λβ) Μετά την  προκήρυξη των εκλογών η Κεντρική Διοίκηση σε εύλογο χρόνο 

αποστέλλει τα ακόλουθα στοιχεία στις Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές των 

Παραρτημάτων.    

        λγ) Αποστέλλει φακέλους και ψηφοδέλτια για την εκλογή των Κεντρικών 

καταστατικών οργάνων.   

        λδ) Ο εκλογέας εντός παραβάν ή εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου, που 

διασφαλίζει  το απόρρητο της ψήφου, σημειώνει στα ψηφοδέλτια με μαύρο ή με  μπλε 

μελάνι, δίπλα από τα ονόματα των υποψηφίων, τους σταυρούς προτίμησης. Εν 

συνεχεία ο εκλογέας ρίπτει τους φακέλους στις κάλπες, ήτοι ψηφίζει ενώπιον της 

Εφορευτικής Επιτροπής.  

        λε) Τα ψηφοδέλτια είναι ενιαία για όλους τους υποψηφίους, για το κάθε  κεντρικό 

όργανο και για την κάθε θέση. Από τους υποψηφίους αυτούς εκλέγονται οι πρώτοι σε 

σταυρούς προτίμησης κατά όργανο και θέση.  

        Οι Τοπικές Εφ. Επιτροπές μετά το τέλος της ψηφοφορίας προβαίνουν πρώτα 

στην εξαγωγή των φακέλων από την κάλπη, που ρίχτηκαν με τα ψηφοδέλτια για την 

ανάδειξη των μελών του Κεντρικού Δ.Σ. του σωματείου, της Κ.Ελ.ΕΠ. και των 

αντιπροσώπων για την υπερκείμενη ομοσπονδία και αφού καταμετρήσουν και 

ελέγξουν την εγκυρότητα των φακέλων προβαίνουν σε αρίθμηση και  σε μονογραφή 

τούτων από τον πρόεδρο κάτω από τον αριθμό. Οι τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές 

συντάσσουν πρακτικό για την έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας, για τυχόν διακοπή της 

και γενικά για κάθε γεγονός, που έγινε και άσκησε επίδραση στην ψηφοφορία, για τον 

αριθμό των μελών που ήταν εγγεγραμμένα και ταμειακώς εντάξει και για τον αριθμό 

αυτών που ψήφισαν. Στη συνέχεια συντάσσουν πρακτικό και αποστέλλουν ή  

παραδίδουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή σε σάκο τυλιγμένο και σφραγισμένο 

όλο το εκλογικό υλικό, ήτοι:  

α. την ονομαστική κατάσταση των μελών που ψήφισαν,  
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β. τον εκλογικό κατάλογο,  

γ. τους φακέλους κλειστούς και  

δ. τα σχετικά πρακτικά.  

     Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές στη συνέχεια  εξάγουν από την άλλη  κάλπη 

τους φακέλους με τα  ψηφοδέλτια για ανάδειξη:  

        α. Των Τοπικών Διοικουσών Επιτροπών και β) των Τοπικών Ελεγκτικών 

Επιτροπών και προχωρούν στην καταμέτρηση των ψήφων, στη διαλογή και την 

ανάδειξη αυτών, που πέτυχαν για τα όργανα του παραρτήματος και συντάσσουν  τα 

αντίστοιχα πρακτικά ψηφοφορίας, διαλογής και ανακήρυξης των επιτυχόντων. Η 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και με δική της ευθύνη παραλαμβάνει τους σάκκους 

όλων των εκλογικών τμημάτων και προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και με βάση το 

σύνολο αυτών προβαίνει στην ανακήρυξη αυτών που πέτυχαν  να εκλεγούν στο 

Κεντρικό Δ.Σ., στην Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή και ως αντιπρόσωποι στα λοιπά 

όργανα. Συγκεκριμένα: Παρουσία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 

αποσφραγίζεται κάθε σάκος χωριστά, αναγιγνώσκονται τα πρακτικά, διαπιστώνεται το 

περιεχόμενό τους, ελέγχεται η ορθότητα και η ακρίβεια των πρακτικών και αν 

υπάρχουν αντιρρήσεις συντάσσεται γι’ αυτό ειδικό πρακτικό. Στη συνέχεια 

αποσφραγίζονται οι φάκελοι, εξάγονται τα ψηφοδέλτια και καταμετρώνται οι σταυροί 

προτίμησης των υποψηφίων για κάθε όργανο.   

        Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή η Κεντρική Εφ.Ε. αποσφραγίζει τους δυο 

διαφορετικού χρώματος ή τύπου φακέλους των καλπών της έδρας, εξάγει από την  

κάθε κάλπη τα περιεχόμενα σε αυτούς ψηφοδέλτια, τα αριθμεί, σημειώνει το σύνολο 

των σταυρών  προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο και τα υπογράφει δια της υπογραφής 

του προέδρου της. Κατόπιν σε χωριστή για τα ψηφοδέλτια κάθε χρώματος οργάνου 

κατάσταση, στην οποία είναι αναγεγραμμένα όλα τα ονόματα των κατά όργανο και 

θέση υποψηφίων καταχωρίζει δίπλα από το όνομα καθενός υποψηφίου τον αριθμό 

των ψηφοδελτίων, στα οποία έχει σημειωθεί σταυρός προτίμησης υπέρ αυτού. 

Ακολούθως η Κεντρική Εφ.Ε. αθροίζει τους σταυρούς προτίμησης, που έλαβε ο κάθε 
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υποψήφιος και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα, με βάση τα οποία ανακηρύσσει τους 

εκλεγέντες κατά την σειρά εκλογής τους και συντάσσει τον πίνακα των 

αναπληρωματικών πάλι  κατά τη σειρά της εκλογής  τους. Για όλα αυτά η Κεντρική 

Εφ.Ε. συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών, που υπογράφεται από όλα τα  συμπράξαντα 

και παρόντα μέλη της. Όλα τα στοιχεία και υλικά της εκλογής (ψηφοδέλτια, 

καταστάσεις διαλογής κ.λπ.) φυλάσσονται από την Κεντρική Διοίκηση έως τη λήξη της 

θητείας των οργάνων, στα οποία αφορούν. Καθ’ όλη τη διάρκεια διαλογής των 

ψηφοδελτίων και την  καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των ψηφοφόρων 

απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μπλε και μαύρου στυλό από τα μέλη  της Κεντρικής  

Εφορευτικής Επιτροπής. Τα παραπάνω εφαρμόζουν κατ’ αναλογία και οι Τοπικές 

Εφ.Ε., προκειμένου για τα Περιφερειακά και Κεντρικά όργανα.  Φάκελοι και 

ψηφοδέλτια που φθάνουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετά την καθοριζόμενη 

εκάστοτε υπό της Κεντρικής Διοίκησης ημερομηνία από της διεξαγωγής των εκλογών  

και πάντως μετά από την υπογραφή  του πρακτικού των αρχαιρεσιών θεωρούνται 

ανύπαρκτα. Οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά την διενέργεια των εκλογών και δεν 

προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό επιλύεται με απόφαση της Κεντρικής 

Εφορευτικής Επιτροπής. Επί ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Με απόφαση  του 

Κεντρικού Δ.Σ. οι πιο πάνω διαδικασίες διαφοροποιούνται στην περίπτωση, που 

ανατεθεί η εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αναγνωρισμένη μηχανογραφική εταιρεία.  

        λζ) Την  ημέρα της διενέργειας των εκλογών, τόσο η Κ.Εφ.Ε., όσο και οι Τ.Εφ.Ε. 

τοποθετούν κάλπες στις έδρες τους, ώστε να μπορούν  οι επιθυμούντες να ψηφίσουν 

πάντοτε αυτοπροσώπως. Η εν λόγω ημερομηνία θεωρείται ως ημέρα διενέργειας των 

αρχαιρεσιών.  

        λη) Το Δ.Σ. του σωματείου δύναται να αναθέτει σε αναγνωρισμένη εταιρεία 

Πληροφορικής (Μηχανοργάνωση) την έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών 

ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Η σύμβαση μεταξύ Μηχανογραφικής Εταιρείας 

και σωματείου  πρέπει να εξασφαλίζει το αδιάβλητο των αποτελεσμάτων, την ταχύτητα 

έκδοσης αυτών και το οικονομικώς ωφέλιμό της για το σωματείο.  
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        λθ) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη  Κεντρικού  Διοικητικού Συμβουλίου, 

Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου, αλλά και των 

αντιπροσώπων  γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια. 

         Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης με την 

μέριμνα Κεντρικής  τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από την 

Γενική Συνέλευση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν. 1712/87 και της 

οποίας προεδρεύει δικαστής. Εκλέγονται επίσης και δυο (2) αναπληρωματικά μέλη. Τα 

μέλη  της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι και υποψήφια για 

οποιοδήποτε από τα παραπάνω Όργανα του σωματείου. Οι υποψηφιότητες για το 

Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο 

υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα 

διεξαγωγής των αρχαιρεσιών από τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις. 

        Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την εκτύπωση επαρκούς αριθμού 

ψηφοδελτίων, για την καταλληλότητα της κάλπης και για ο,τιδήποτε σχετικό με τις 

αρχαιρεσίες. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται κατ’ απόλυτη αλφαβητική 

σειρά του επωνύμου τους. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την 

κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, την σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρός της κηρύσσει 

την έναρξη της ψηφοφορίας. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να εκδηλώσει την προτίμησή 

του με επτά (7)  το πολύ σταυρούς προτίμησης για το Κεντρικό  Διοικητικό Συμβούλιο 

με τρεις (3)  το πολύ σταυρούς προτίμησης για την Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή και 

με τρεις (3) το πολύ σταυρούς προτίμησης για το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Μετά την 

λήξη της ψηφοφορίας η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, όπως ορίζεται παραπάνω, 

διενεργεί την διαλογή των ψήφων, συντάσσει σχετικό πρακτικό και ανακοινώνει τα 

αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν 

τη διαδικασία. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται σε όλη την διάρκεια της 

ψηφοφορίας. Εκλογικό σύστημα ορίζεται αυτό, που προβλέπει το άρθρο 7 παρ. 7 του 

Ν. 1712/87. Οι επτά (7)  πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο, 
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οι τρεις (3) πρώτοι για την Ελεγκτική Επιτροπή και οι τρεις (3) πρώτοι για το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο ανακηρύσσονται τακτικά μέλη και  τα υπόλοιπα τέσσερα (4) για 

το Δ.Σ. τρία για την  Ελεγκτική Επιτροπή και τρία για το Πειθαρχικό Συμβούλιο 

ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’  

ΑΡΘΡΟ   15ο 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

         
        Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την σύσταση επιτροπών 

ή ομάδων εργασίας για οποιοδήποτε θέμα είτε από μέλη του είτε και από απλά μέλη 

του σωματείου. Οι επιτροπές ή ομάδες αυτές ενεργούν ως όργανα του Διοικητικού 

Συμβουλίου, το οποίο ασκεί τον έλεγχο της λειτουργίας τους και το οποίο έχει το 

δικαίωμα οποτεδήποτε να τις καταργήσει ή να μεταβάλλει τη σύνθεσή τους. 

Υπεύθυνος των επιτροπών αυτών είναι ο Αντιπρόεδρος  του Δ.Σ.  

ΑΡΘΡΟ   16ο  

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

         
        Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, που φέρει σε κύκλο ολογράφως την 

αναφερόμενη στο άρθρο 1 επωνυμία και στην μέση το έτος ίδρυσης του σωματείου 

2007. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

         
        Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να καθορίζει κάθε έτος με απόφασή του 

το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών και την ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών 

αυτού. 
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ΑΡΘΡΟ   18ο  

ΒΙΒΛΙΑ 

         
        Το σωματείο υποχρεούται να τηρεί τα εξής λειτουργικά βιβλία: α) Βιβλίο  

Μητρώου Μελών, β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, γ) 

Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Βιβλίο Ταμείου, ε) 

Βιβλίο Περιουσίας, στ) Βιβλίο Πρακτικών της Ελεγκτικής Επιτροπής, ζ) Βιβλίο 

πρακτικών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η) Βιβλίο Πρωτοκόλλου και θ) εφ’ όσον 

υπάρχουν Παραρτήματα: Για κάθε Παράρτημα: Βιβλίο Μητρώου Μελών του, Βιβλίο 

Πρακτικών Συνεδριάσεων της ΤΔΕΠ, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Τοπικής 

Γενικής Συνέλευσης, Βιβλίο Ταμείου του, Βιβλίο Πρακτικών της Τοπικής Ελεγκτικής 

Επιτροπής και κάθε άλλο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσιμο  Βιβλίο 

για την καλή λειτουργία του σωματείου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η’  

ΑΡΘΡΟ  19ο  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

         
        Το σωματείο  γίνεται Μέλος Ομοσπονδίας,  εφόσον αποφασίσει γι’ αυτό η Γενική 

Συνέλευση με την απαιτούμενη για την τροποποίηση του Καταστατικού απαρτία και 

πλειοψηφία. 

        Το σωματείο δύναται  να γίνει Μέλος παρομοίων Οργανώσεων του εσωτερικού ή 

του εξωτερικού, εφόσον το επιτρέπει ο Νόμος και  δύναται να συνεργάζεται με άλλους 

παρεμφερείς Συλλόγους ή και Ενώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση και ευόδωση του σκοπού του  και της Ρεφλεξολογίας.  

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ   20ο  

         
        Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 20 άρθρα αναγνώστηκε, συζητήθηκε 

και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του  στις 16 Οκτωβρίου 2016 από την Γενική 

Συνέλευση των μελών και εγκρίθηκε με τα ποσοστά που ορίζει το άρθρο 99 του ΑΚ, θα 








