ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ
“ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ”

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ
Άπθπο 1ο: Δπυνςμία-Έδπα
Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό – Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε
ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ Ψπρνιόγσλ Διιάδνο " θαη κε έδξα ην δήκν
Αζελαίσλ.
Άπθπο 2ο: κοποί
 θ ν π ν ί ηνπ πιιόγνπ είλαη:
 Η πξνώζεζε ηεο ζέζπηζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθήο
ξύζκηζεο γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη επαγγεικαηηθή θαηνρύξσζε ηνπ Κιηληθνύ
Ψπρνιόγνπ σο εηδηθόηεηαο ζηελ Διιάδα.
 Η αλαγλώξηζε θαη θαηνρύξσζε ηεο εηδηθόηεηαο θαη ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
θιηληθνύ ςπρνιόγνπ ζηελ Διιάδα θαη ε αλαγλώξηζε, θαηνρύξσζε πξνζηαζία,
πξνάζπηζε

θαη

επαγγεικαηηθώλ,

πξνώζεζε

κε

νηθνλνκηθώλ,

θάζε

λόκηκν

εξγαζηαθώλ,

ηξόπν

ησλ

αζθαιηζηηθώλ,

θνηλσληθώλ,
ζπκθεξόλησλ,

αηηεκάησλ θαη δηθαησκάησλ ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ.
 Η ζπκβνιή ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, επαγγεικαηηθή αλέιημε ζηα
πιαίζηα ηνπ ΔΤ θαη επηζηεκνληθή εμέιημε ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ.
 Η πξνζηαζία ηνπ επαγγεικαηηθνύ ζπκθέξνληνο ησλ θιηληθώλ ςπρνιόγσλ
ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη θάζε άιιεο αξρήο.
 Η ελεκέξσζε, ε επηκόξθσζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ ζε
δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην επάγγεικα ηνπ Ψπρνιόγνπ θαη ηεο εηδηθόηεηαο ηεο
Κιηληθήο Ψπρνινγίαο, όπσο θαη ε πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο γλώζεο ζην
αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο.
 Η νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ζην αληηθείκελν ηεο
εξγαζίαο θαη ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ ζηα πιαίζηα
ηεο δηα βίνπ Δθπαίδεπζεο.
 Η πξνώζεζε ηεο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο γλώζεο ηεο Κιηληθήο Ψπρνινγίαο
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ζηα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο, ε ππνζηήξημε ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Μεηαπηπρηαθώλ
Πξνγξακκάησλ Κιηληθήο Ψπρνινγίαο (Μ.Π.Κ.Ψ.) όπσο θαη ζηελή ζπλεξγαζία ζε
ζέκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ησλ άλσ Μ.Π.Κ.Ψ.
 ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ γηα ην έξγν ησλ
εηδηθεπκέλσλ θιηληθώλ ςπρνιόγσλ θαη ηε ζεκαζία απηνύ.
 Η πξνώζεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ηνπ πιιόγνπ θαη ησλ κειώλ
απηνύ κε ηνπο πιιόγνπο Κιηληθώλ Ψπρνιόγσλ ηνπ εμσηεξηθνύ αιιά θαη
ζπγγελείο πιιόγνπο ςπρνιόγσλ εηδηθεπκέλσλ θαη κε ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ
εμσηεξηθνύ.
 Η εθπξνζώπεζε ησλ θιηληθώλ ςπρνιόγσλ απέλαληη ζηηο αξρέο θαη ε δηεθδίθεζε
θαη ε ππνγξαθή ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο.
Άπθπο 3ο: Μέζα για ηην επίηεςξη ηυν ζκοπών
Μ έ ζ α γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζθνπώλ είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη
πεξηνξηζηηθά:
 Η ζπκκεηνρή θαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπηθώλ θαη δηεζλώλ επηκνξθσηηθώλ
ζεκηλαξίσλ,

ζπλεδξίσλ,

εθπαηδεπηηθώλ

πξνγξακκάησλ,

εθδειώζεσλ,

ζπγθεληξώζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ ζρεηηθώλ κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα
ελδηαθέξνληα

ηνπ

σκαηείνπ

θαη

ζε

ζπλεξγαζία

κε

επηζηεκνληθνύο,

επαγγεικαηηθνύο θνξείο ή νξγαλώζεηο, ελώζεηο θαη γεληθά κε θάζε ζπγγελή θνξέα
εκεδαπό ή αιινδαπό.
 Η Οξγάλσζε εξεπλώλ θαη ε ππνζηήξημε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ
κειώλ ή άιισλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θιηληθή ςπρνινγία.
 Γεκνζηεύζεηο, αλαθνηλώζεηο, εθδόζεηο πεξηνδηθώλ, βηβιίσλ, ιεμηθώλ, ζηάζκηζε
– έθδνζε θαη δηάζεζε ησλ ςπρνινγηθώλ δνθηκαζηώλ (TESTS) θαη
ζπγθξόηεζε βηβιηνζήθεο.
 Δπαθή θαη ζπλεξγαζία κε άιιεο νξγαλώζεηο θαη ζπιιόγνπο ηνπ
εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ θαζώο θαη θάζε άιιν κέζν πνπ θξίλεηαη ζθόπηκν.
 Η θαηάζεζε πξνηάζεσλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε δηαβεκάησλ, αλαθνξώλ,
θαηαγγειηώλ, θιπ. αιιά θαη ε επαθή θαη ε εθπξνζώπεζε ηνπ θιάδνπ ησλ
εηδηθεπκέλσλ θιηληθώλ ςπρνιόγσλ ζηηο αξκόδηεο δεκόζηεο, δηνηθεηηθέο θαη
δηθαζηηθέο Αξρέο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηηο άιιεο επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο
εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο δηαθόξσλ θνηλσληθώλ
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νκάδσλ, γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηνπο ζθνπνύο, ηε δξάζε θαη ηελ
θαηνρύξσζε ησλ θνηλσληθώλ, επαγγεικαηηθώλ, νηθνλνκηθώλ, εξγαζηαθώλ,
αζθαιηζηηθώλ, ζπκθεξόλησλ, αηηεκάησλ θαη δηθαησκάησλ ησλ κειώλ ηνπ
πιιόγνπ.
 Η

πξαγκαηνπνίεζε

ζπδεηήζεσλ,

ζπλεξγαζηώλ

αιιά

θαη

δπλακηθώλ

θηλεηνπνηήζεσλ θαη λνκίκσλ δξάζεσλ γηα ηε δηακόξθσζε, ηε ιήςε θαη ηελ
εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ σκαηείνπ, πνπ αθνξνύλ ηα θνηλά επαγγεικαηηθά,
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπκθέξνληα ησλ κειώλ ηνπ θαη γεληθόηεξα ηα
ζπκθέξνληα ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ αιιά θαη γηα ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ ησλ θιηληθώλ ςπρνιόγσλ σο επαγγεικαηηώλ.
 Η ζπκκεηνρή ζε δεπηεξνβάζκηεο επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο (νκνζπνλδίεο)
νκνηνεπαγγεικαηηθνύ ραξαθηήξα, ε ππνγξαθή ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο
θαη ε πξνάζπηζε ησλ Γεκνθξαηηθώλ θαη πλδηθαιηζηηθώλ Διεπζεξηώλ ησλ
κειώλ ηνπ πιιόγνπ θαη γεληθώο.
 Η ζπλεξγαζία κε θνξείο πξνάζπηζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ.
Άπθπο 4ο : Πόποι
Π ό ξ ν η ηνπ πιιόγνπ είλαη:
 Σν δηθαίσκα εγγξαθήο, ε εηήζηα εηζθνξά ησλ κειώλ, νη έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ
κειώλ, πνπ επηβάιινληαη κε απόθαζε ηνπ Γ, θαζώο θαη νη πξναηξεηηθέο
εηζθνξέο ησλ κειώλ. Ο θαζνξηζκόο ηνπ ύςνπο ηνπ δηθαηώκαηνο εγγξαθήο, ηεο
εηήζηαο ππνρξεσηηθήο εηζθνξάο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε ησλ κειώλ,
ξπζκίδνληαη από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ πιιόγνπ.
 Γσξεέο, θιεξνλνκίεο θαη θιεξνδνζίεο πξνο ην ύιινγν θαζώο θαη ηα έζνδα πνπ
πξνέξρνληαη από ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ πιιόγνπ. Γελ
επηηξέπεηαη ε απνδνρή δσξεώλ πνπ γίλνληαη αλσλύκσο. Κιεξνλνκηέο πνπ
αθήλνληαη ζην σκαηείν γίλνληαη δεθηέο πάληνηε "επ' σθειεία απνγξαθήο".
 Σα έζνδα από ηηο εθδόζεηο, ηα ζεκηλάξηα θαη ηηο επηκνξθσηηθέο θαη ινηπέο
εθδειώζεηο πνπ δηνξγαλώλεη ν ύιινγνο.
 Σα εηζνδήκαηα από ηελ πεξηνπζία ηνπ πιιόγνπ.
 Κάζε άιιν έζνδν πνπ απνθηάηαη κε λόκηκν ηξόπν.
 Ο ύιινγνο δελ κπνξεί λα δερζεί εηζθνξέο θαη εληζρύζεηο από θνκκαηηθνύο
νξγαληζκνύο ή άιιεο πνιηηηθέο νξγαλώζεηο
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
Άπθπο 5ο: Μέλη ηος ςλλόγος
Σα κ έ ι ε ηνπ ζπιιόγνπ είλαη ηαθηηθά, δόθηκα θαη επίηηκα.
Ωο

ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπιιόγνπ εγγξάθνληαη κε αίηεζε ηνπο ζην Γ..,

αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ θαη ησλ ινηπώλ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθώλ
εγγξαθήο ηνπο:
 όζνη θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε Κιηληθή Ψπρνινγία
Γεκνζίνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο.
 όζνη θαηέρνπλ απνδεδεηγκέλα ηζόηηκν κε ηα ειιεληθά Μεηαπηπρηαθό
Γίπισκα

Δηδίθεπζεο

ζηελ

Κιηληθή

Ψπρνινγία

Παλεπηζηεκίνπ

ηεο

αιινδαπήο,
 όζνη θαηέρνπλ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα ζηελ Κιηληθή Ψπρνινγία Γεκνζίνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή απνδεδεηγκέλα ηζόηηκν κε ηα ειιεληθά
Γηδαθηνξηθό Γίπισκα ζηελ Κιηληθή Ψπρνινγία Παλεπηζηεκίνπ ηεο
αιινδαπήο, εθόζνλ ε εθπόλεζε ηεο ζρεηηθήο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο
έγηλε ππό ηελ επνπηεία ηξηκεινύο επηηξνπήο κειώλ ΓΔΠ ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ ηνπιάρηζηνλ 2 θιηληθνί ςπρνιόγνη.
 oη

θάηνρνη

ηζόηηκνπ

κε

ηα

ειιεληθά

Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο

Δηδίθεπζεο ζηελ Κιηληθή Ψπρνινγία Παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο θαη νη
θάηνρνη Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο ζηελ Κιηληθή Ψπρνινγία Γεκνζίνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνπ κε ηα ειιεληθά Γηδαθηνξηθνύ
Γηπιώκαηνο ζηελ Κιηληθή Ψπρνινγία Παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο, ζα
πξέπεη επηπξνζζέησο λα απνδεηθλύνπλ εγγξάθσο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν
α) είηε ηελ πξαγκαηνπνίεζε από απηνύο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε θέληξα,
νξγαληζκνύο ή/ θαη ηδξύκαηα ςπρηθήο πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδώλ ηνπο ή ηεο εθπόλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο, β) είηε
θιηληθή εκπεηξία ζε ζέζε ςπρνιόγνπ ζε Κέληξα Ψπρηθήο Τγείαο,
Ψπρηαηξηθνύο Σνκείο Γεληθώλ Ννζνθνκείσλ, Γεκόζηεο ή Ιδησηηθέο
Κιηληθέο, θνξείο ςπρηθήο πγείαο ησλ ΟΣΑ θ.α.
 όια ηα ππνςήθηα ηαθηηθά κέιε, εθηόο από ηα παξαπάλσ απνδεηθηηθά ησλ
ζπνπδώλ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ή/ θαη ηεο θιηληθήο εκπεηξίαο ηνπο, ηα νπνία ζα
πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζε επηθπξσκέλα αληίγξαθα ζην ύιινγν καδί κε ηελ
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αίηεζε εγγξαθήο ηνπο, ππνρξενύληαη λα έρνπλ, σο επηπξόζζεηε πξνϋπόζεζε
ζπκκεηνρήο ζην ύιινγν, θαη λα θαηαζέζνπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο
Άδεηάο ηνπο Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο Ψπρνιόγνπ ζηελ Διιάδα.
Μεηαβαηική διάηαξη
Ωο ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπιιόγνπ εγγξάθνληαη, επίζεο, κε αίηεζε ηνπο ζην
Γ.., ύζηεξα από γξαπηή πξόηαζε δύν (2) ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ
πιιόγνπ, όζνη ςπρνιόγνη, θάηνρνη άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ςπρνιόγνπ,
είραλ ζπκπιεξώζεη απνδεδεηγκέλα θιηληθό έξγν ζε Κέληξα Ψπρηθήο Τγείαο,
Ψπρηαηξηθνύο Σνκείο Γεληθώλ Ννζνθνκείσλ, Γεκόζηεο ή Ιδησηηθέο Κιηληθέο,
θνξείο ςπρηθήο πγείαο ησλ ΟΣΑ θ.α. δηαξθείαο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) εηώλ
κέρξη ηελ απνθνίηεζε ησλ πξώησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζηα ΜΠΚΨ ησλ
Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο, ήηνη κέρξη ην έηνο 2000.
Ωο δ ό θ η κ α κέιε εγγξάθνληαη κε αίηεζή ηνπο ζην ύιινγν θαη Βεβαίσζε
πνπδώλ από ηε ρνιή ηνπο, ύζηεξα από γξαπηή πξόηαζε δύν (2) ηνπιάρηζηνλ
ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ, νη θνηηεηέο ησλ ΜΠΚΨ Παλεπηζηεκίσλ ηεο
εκεδαπήο. Σα δόθηκα κέιε παίξλνπλ κέξνο δηα ιόγνπ ζηηο Γ.. ρσξίο δηθαίσκα
ςήθνπ. Σν Γ.. θαζνξίδεη ην πνζό ηεο εηζθνξάο εγγξαθήο θαη ηεο εηήζηαο
ζπλδξνκήο ηνπο.
Σν Γ.. ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, κε
απόθαζε ηνπ, εγθξίλεη ηελ εγγξαθή ηνπ αηηνύληνο σο κέινο ηνπ ζπιιόγνπ ή
απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. Αλ ε αίηεζε απνξξηθζεί από ην Γ.., ή παξέιζνπλ
ηξηάληα εκέξεο ρσξίο ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη, ν ελδηαθεξόκελνο
δηθαηνύηαη λα πξνζθύγεη ζην αξκόδην θαηά ηόπν κνλνκειέο πξσηνδηθείν, ην νπνίν
δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο, κέζα ζε έλα κήλα από ηεο
θνηλνπνίεζεο ηεο απνξξηπηηθήο απόθαζεο ή από ηελ παξέιεπζε ηεο πην πάλσ
πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα εκεξώλ.
Ωο ε π ί η η κ α κέιε αλαθεξύζζνληαη πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά πνπ
έρνπλ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ πξνώζεζε θαη πξναγσγή ηεο Κιηληθήο
Ψπρνινγίαο σο επηζηήκεο ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ
αλάδεημε ηνπ επαγγέικαηνο, θαηόπηλ πξόηαζεο δύν κειώλ ηνπ πιιόγνπ, θαη
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έγθξηζεο από από ηε Γ.. κε απόιπηε πιεηνςεθία ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο
ζπλδξνκήο ή δηθαίσκα εγγξαθήο. Σα επίηηκα κέιε δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
Κάζε κέινο δηθαηνύηαη λα απνρσξήζεη ειεύζεξα από ην ζύιινγν. Η
απνρώξεζε ηνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζην Γ..
Άπθπο 6ο : Γικαιώμαηα μελών
Σα κέιε ηνπ σκαηείνπ, από ηελ εκέξα ηεο εγγξαθήο ηνπο, εθπιεξώλνπλ
ηηο θαηά ην θαηαζηαηηθό ππνρξεώζεηο ηνπο θαη δηθαηνύληαη λα κεηέρνπλ ζηηο
Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ κειώλ, λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ
νξγάλνπ ηνπ σκαηείνπ, θαζώο θαη λα ςεθίδνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ
κειώλ γηα θάζε δήηεκα πνπ θέξεηαη πξνο ζπδήηεζε, εθόζνλ είλαη ηακεηαθά
ελήκεξα. Δπίζεο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα ειέγρνπλ ηηο πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο, λα
πξνηείλνπλ ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη λα εηζεγνύληαη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
πξνηάζεηο γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ην ύιινγν, θαζώο θαη λα απεπζύλνληαη
ζε απηό γηα θάζε δήηεκα ζρεηηθό κε ηνπο ζθνπνύο ηνπ πιιόγνπ.
Σα κέιε ηνπ πιιόγνπ κπνξνύλ κε αίηεζε ηνπο λα ιακβάλνπλ γλώζε γηα
ην πεξηερόκελν ησλ αξρείσλ ηνπ πιιόγνπ ησλ πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ Γ..,
ησλ πξαθηηθώλ ησλ Γ.. θιπ. θαη λα παίξλνπλ αλάινγα αληίγξαθα. Αθόκε
νπνηνδήπνηε πιηθό πνπ ζα ηνπο βνεζνύζε λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα ππόινηπα
κέιε. Η ζρεηηθή δαπάλε βαξύλεη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο.
Άπθπο 7ο : Τποσπεώζειρ μελών
Σα κέιε ηνπ σκαηείνπ νθείινπλ λα ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καηαζηαηηθνύ, ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ, λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο, ζηηο ςεθνθνξίεο θαη
ζηηο εθινγέο ηνπ σκαηείνπ.
Δπίζεο, νθείινπλ λα κελ αληαγσλίδνληαη αζέκηηα κεηαμύ ηνπο, αιιά λα
αιιεινβνεζνύληαη ζε νπνηαδήπνηε θνηλή πξνζπάζεηα θαη λα επηδεηθλύνπλ
πλεύκα δεκηνπξγηθόηεηαο θαη αιιειεγγύεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε πξαγκάησζεο
ησλ ζθνπώλ ηνπ σκαηείνπ.
Κάζε κέινο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο έρεη θαζήθνλ λα γλσζηνπνηεί ζην
Γ.. ρσξίο θαζπζηέξεζε θάζε αιιαγή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δηεύζπλζεο. Σέινο,
θάζε κέινο νθείιεη λα πιεξώλεη ηελ

εηζθνξά εγγξαθήο θαη λα πιεξώλεη
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ηαθηηθά ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ. Σν ύςνο ησλ πνζώλ απηώλ θαζνξίδεηαη από ην
Γ.. Μέινο ηνπ ζπιιόγνπ πνπ δελ είλαη ηακεηαθά ελήκεξν ζηεξείηαη ηνπ
δηθαηώκαηνο λα ςεθίδεη ζηηο Γ.. θαη λα εθιέγεη ή λα εθιέγεηαη ζ' νπνηνδήπνηε
όξγαλν ηνπ ζπιιόγνπ.
Άπθπο 8ο: Πειθαπσικέρ κςπώζειρ – Γιαγπαθή μελών
Όηαλ έλα κέινο ζπζηεκαηηθά θαη θαη’ εμαθνινύζεζε:
Γελ ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ή πάςεη λα έρεη ηηο πξνϋπνζέζεηο
εγγξαθήο ηνπ ζην ύιινγν ή δελ πεηζαξρεί ζηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ
πλειεύζεσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αληηηίζεηαη
ζηηο αξρέο ηνπ σκαηείνπ θαη εκπνδίδεη ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπώλ απηνύ, ή
παξαβηάδεη ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο ησλ Ψπρνιόγσλ, ηόηε, κε θαηαγγειία
νπνηνπδήπνηε κέινπο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ σκαηείνπ κπνξεί λα
απνθαζίζεη γηα ηελ ηηκσξία ηνπ.
Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη είλαη: α) Έγγξαθε επίπιεμε, β) δηαγξαθή από ην
κεηξών Μειώλ ηνπ σκαηείνπ. Η ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γ.. ιακβάλεηαη κε
απόιπηε πιεηνςεθία.
Μέινο

επίζεο

δηαγξάθεηαη

από

ην

ζσκαηείν

γηα

αδηθαηνιόγεηε

θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηεο ππνρξεσηηθήο ζπλδξνκήο πάλσ από ηξία (3) ρξόληα,
αθνύ εηδνπνηεζεί γξαπηά από ην Γ., ή γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
λνκνζεζίαο γηα ηα επαγγεικαηηθά ζσκαηεία.
Η πξώηε Γεληθή πλέιεπζε κεηά από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί ηεο επίπιεμεο ή ηεο δηαγξαθήο κέινπο, επηιακβάλεηαη
νξηζηηθά επί ηνπ δεηήκαηνο θαη εγθξίλεη ή αθπξώλεη ηελ πεξί επίπιεμεο ή απνβνιήο
κέινπο πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κε απόθαζή ηεο πνπ ιακβάλεηαη κε
απόιπηε πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε απνβνιήο ηα απνηειέζκαηά ηεο επέξρνληαη από
ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Γηαγξαθή κέινπο, πνπ
πξνζβιήζεθε ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη αθπξώζεθε, ζεσξείηαη όηη δελ έγηλε πνηέ.
ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα από ηελ ζε απηό ην άξζξν πεξηγξαθόκελε
δηαδηθαζία ε Γεληθή πλέιεπζε έρεη ην δηθαίσκα λα απνβάιεη κέινο γηα ζπνπδαίν
ιόγν ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 88 εδ. 2 ΑΚ.
Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, όπσο θαη ε γεληθή ζπλέιεπζε, ππνρξενύληαη πξηλ
ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεώλ ηνπο λα αθνύζνπλ πξνεγνπκέλσο ην κέινο ηνπ νπνίνπ
δεηείηαη ε απνβνιή, ην νπνίν πξέπεη λα θαιείηαη εγγξάθσο (κε απιή ή ζπζηεκέλε
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επηζηνιή ή κε ηειενκνηνηππία ή κε ειεθηξνληθό κήλπκα) λα παξεπξεζεί θαηά ηε
ζπδήηεζε ζην Γ.. ή ζηε Γ.. γηα λα εθθξάζεη ηηο απόςεηο ηνπ.
Καηά ηεο απόθαζεο δηαγξαθήο ηνπ από ην ζσκαηείν, ην απνβαιιόκελν
κέινο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή, εληόο 30 εκεξώλ από ηεο επηδόζεσο ζε απηό
ηεο πεξί απνβνιήο ηνπ απόθαζεο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ, πνπ
δηθάδεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λόκνπ γηα ηα επαγγεικαηηθά ζσκαηεία.
Η δηαγξαθή κέινπο δελ ζπλεπάγεηαη επηζηξνθή ησλ θάζε θύζεσο
θαηαβνιώλ απηνύ πξνο ην ζύιινγν.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ
Άπθπο 9ο: Όπγανα ηος ςλλόγος
Όξγαλα ηνπ πιιόγνπ είλαη:
1. ε Γεληθή πλέιεπζε (Γ..)
2. ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Γ..)
3. ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.)
Άπθπο 10ο: Γενική ςνέλεςζη
Η Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ην αλώηαην όξγαλν ηνπ πιιόγνπ,
απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ππάγεηαη ζύκθσλα κε ην λόκν ή ην παξόλ
θαηαζηαηηθό ζηελ αξκνδηόηεηα άιινπ νξγάλνπ θαη αζθεί ηελ αλώηαηε επνπηεία
ζηα ζπιινγηθά όξγαλα απηνύ. Οη Γεληθέο πλειεύζεηο δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθέο
θαη έθηαθηεο.
Η ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε είλαη κία αλά έηνο θαη ζπγθαιείηαη θάζε
Φεβξνπάξην. Καηά ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, εθηόο από ηα ινηπά ζέκαηα, ην
Γ.. εθζέηεη όζα έπξαμε ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν, δηαβάδεηαη ε έθζεζε ηεο
Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, εγθξίλεηαη ή απνξξίπηεηαη ν ηζνινγηζκόο ηνπ πξνεγνύκελνπ
έηνπο θαη ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ λένπ έηνπο. Αλά ηξηεηία, ε ηαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε εθιέγεη ηα ζπιινγηθά όξγαλα ηεο δηνίθεζεο ηνπ σκαηείνπ.
Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο θαινύληαη όηαλ θξίλεη ηνύην αλαγθαίν ε
δηνίθεζε ηνπ σκαηείνπ ή όηαλ ην δεηήζεη ηνπιάρηζηνλ ην 1/5 ησλ νηθνλνκηθά
ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ κε αίηεζε πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην,
ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην
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Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ππνρξέσζε λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή πλέιεπζε εληόο
κελόο από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
Οη ηαθηηθέο θαη νη έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο ζπγθαινύληαη από ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ σκαηείνπ κε πξόζθιεζε πνπ ππνγξάθεηαη από ηνλ
Πξόεδξν θαη ην Γξακκαηέα, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ν ηόπνο, ν ρξόλνο θαη ηα
ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε, θαη ηνηρνθνιιείηαη ζηα Γξαθεία ηνπ σκαηείνπ 15 εκέξεο
πξηλ από ηελ εκέξα πνπ ζπγθαιείηαη ε Γεληθή πλέιεπζε. Δπίζεο, ε πξόζθιεζε
αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ σκαηείνπ. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην νθείιεη επίζεο
λα θνηλνπνηήζεη ηελ πξόζθιεζε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηα κέιε ηνπ. Η
Γεληθή πλέιεπζε δελ κπνξεί λα πάξεη απόθαζε γηα ζέκα πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζηελ
πξόζθιεζε. Πηζαλή ηέηνηα απόθαζε είλαη άθπξε. Μέιε πνπ θαζπζηεξνύλ ζπλδξνκέο
ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο πλειεύζεηο κόλνλ εθόζνλ πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπο
ηαθηνπνηεζνύλ ηακεηαθά.
Οη απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ είλαη άθπξεο αλ δελ ππάξρεη
απαξηία. ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο, γηα λα ππάξμεη απαξηία, πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη
ηνπιάρηζηνλ ην ½ ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ. Αλ ζηελ πξώηε
πλέιεπζε

δελ

ππάξμεη

ε

θαηά

ηα

παξαπάλσ

απαξηία,

ε

πλέιεπζε

επαλαιακβάλεηαη κέζα ζηηο 8 επόκελεο κέξεο νπόηε ζεσξείηαη ζε απαξηία
νζαδήπνηε ηακεηαθά ελήκεξα κέιε θη αλ είλαη παξόληα. Ο ηόπνο, ε εκεξνκελία θαη
ε ώξα ηεο επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο νξίδνληαη ζηελ αξρηθή πξόζθιεζε.
πλέιεπζε πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ, γηα ηελ αιιαγή
ηνπ ζθνπνύ ή ηε δηάιπζε ηνπ πιιόγνπ πξνϋπνζέηεη ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηνπ
ελόο δεπηέξνπ (1/2) ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ θαη
πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξόλησλ.
Άπθπο 11ο: Σπόπορ λήτηρ αποθάζευν ζηη Γενική ςνέλεςζη
Οη απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ ιακβάλνληαη θαηόπηλ ςεθνθνξίαο,
κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνύ θαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ νηθνλνκηθά
ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ. Ψεθνθνξία δηα βνήο δελ επηηξέπεηαη.
Κάζε ςεθνθνξία πνπ αθνξά α) ζε εθινγέο δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ,
ειεγθηηθήο θαη εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη αληηπξνζώπσλ ζε δεπηεξνβάζκηα
θαη ηξηηνβάζκηα επαγγεικαηηθή νξγάλσζε, β) ζε επηινγή δεπηεξνβάζκηαο θαη
ηξηηνβάζκηαο

επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, γ) ζε ζέκαηα εκπηζηνζύλεο πξνο ηε
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δηνίθεζε, δ) ζε πξνζσπηθά δεηήκαηα θαη ε) ζην

δηνηθεηηθό

θαη

νηθνλνκηθό

απνινγηζκό είλαη κπζηηθή. Όηαλ γίλεηαη κπζηηθή ςεθνθνξία, νθείιεη λα είλαη παξόλ
ην 1/4 ησλ κειώλ θαη λα κελ παξεπξίζθνληαη πξόζσπα πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ
σκαηείνπ.
ηε γεληθή ζπλέιεπζε πξνεδξεύεη πξνζσξηλά ν πξόεδξνο ηνπ

Γ..

Πξώην ζέκα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο είλαη ε εθινγή πξνέδξνπ, αληηπξνέδξνπ,
γξακκαηέα θαη ςεθνιέθηε πνπ γίλεηαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ. Γελ
επηηξέπεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ηξίηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα όξγαλα δηνίθεζεο ή ζηηο
ςεθνθνξίεο.
Οη απνθάζεηο θαη νη πεξηιήςεηο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ
θαηαρσξνύληαη ζην Βηβιίν ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ ησλ κειώλ πνπ ηεξείηαη θαη
ππνγξάθεηαη από ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γ.. θαη από πξαθηηθνγξάθν πνπ νξίδεηαη από
ηνλ πξόεδξν ηεο πλέιεπζεο θαη εγθξίλεηαη από απηήλ.
Άπθπο 12ο: Απσαιπεζίερ
Α. Δθοπεςηική Δπιηποπή
Κάζε ηξία (3) ρξόληα ε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη κε κπζηηθή
ςεθνθνξία ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή θαη ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε γηα ηε
δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηώλ γηα ηελ εθινγή ησλ κειώλ ηνπ Γ θαη ηεο ΔΔ. Σεο
εθνξεπηηθήο επηηξνπήο πξνεδξεύεη δηθαζηηθόο αληηπξόζσπνο.
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πνπ δελ κπνξνύλ λα είλαη
ππνςήθηνη γηα ην Γ.. ή ηελ Δ.Δ., ππνβάιινπλ ππνςεθηόηεηα ζηνλ Πξόεδξν ηεο
Γ.. ή πξνηείλνληαη από κέιε ηεο Γ.. θαη εθιέγνληαη κε ηνλ παξαθάησ ηξόπν:
α. Οη ππνςήθηνη αλαγξάθνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ζε πίλαθα θαη παίξλνπλ
αύμνληα αξηζκό.
β. ηα κέιε ηεο Γ.. κνηξάδεηαη νκνηόκνξθν ραξηί ζην νπνίν γξάθνπλ ηνλ αξηζκό
πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ππνςήθην ηεο πξνηίκεζεο ηνπο.
γ. Σα κέιε ςεθίδνπλ κπζηηθά έλαλ ππνςήθην.
δ. Οη ηξεηο πξώηνη ζηε ζεηξά ηεο πιεηνςεθίαο αλαθεξύζζνληαη ηαθηηθνί θαη
νη επόκελνη ηξεηο αλαπιεξσκαηηθνί.
Η εθνξεπηηθή επηηξνπή επνπηεύεη ηε δηαδηθαζία θαη απνθαίλεηαη επηηόπνπ
γηα θάζε πηζαλή έλζηαζε. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θξνληίδεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ
αίζνπζα εθινγώλ ε θάιπε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ςεθνθόξσλ.
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Β. Τποβολή ςποτηθιοηήηυν
Κάζε κέινο ηνπ σκαηείνπ κπνξεί λα ζέηεη ππνςεθηόηεηα κε αίηεζή ηνπ πξνο
ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ηελ αλάδεημή ηνπ είηε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είηε
ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ηνπ σκαηείνπ, πνηέ όκσο θαη ζηα δύν, ππό ηνλ όξν λα
έρεη εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο πξνο ην ύιινγν. Πξνζεζκία
ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ νξίδεηαη ην δηάζηεκα έσο θαη 15 εκέξεο πξηλ από ηε
δηεμαγσγή

ησλ

αξραηξεζηώλ.

Σν

απεξρόκελν Γηνηθεηηθό

πκβνύιην

είλαη

ππνρξεσκέλν κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ακειιεηί λα αλαξηήζεη ηα ςεθνδέιηηα
κε ηηο ππνςεθηόηεηεο ζηα γξαθεία ηνπ σκαηείνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα πνπ απηό
δηαηεξεί θαζώο θαη λα ηππώζεη ηα ςεθνδέιηηα.
Γ. Φηθοθοπία
Η ςεθνθνξία γίλεηαη πάληνηε κε επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή
άιινπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ. Η ςεθνθνξία είλαη πάληνηε κπζηηθή.
Δθινγηθό ζύζηεκα γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γ.. θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο
είλαη ε απιή αλαινγηθή θαη ην εληαίν ςεθνδέιηην, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη κε
αιθαβεηηθή ζεηξά όινη νη ππνςήθηνη, πνπ ν αξηζκόο ηνπο είλαη απεξηόξηζηνο.
Σα ςεθνδέιηηα γξάθνπλ ζην πάλσ κέξνο κε θεθαιαία γξάκκαηα ηε θξάζε
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ θαη αθνινπζνύλ ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ κειώλ ζε
αιθαβεηηθή ζεηξά. ηε ζπλέρεηα γξάθεηαη ε θξάζε ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ θαη
αθνινπζνύλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ κειώλ.
Οη ςεθνθόξνη ζα ζεκεηώλνπλ κε ζηπιό νπνηνπδήπνηε ρξώκαηνο κέρξη 5
ζηαπξνύο πξνηίκεζεο γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη 3 γηα ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή
θαη' αλώηαην. Κάζε άιιν ζεκείν επί ηνπ ςεθνδειηίνπ ζα απνηειεί ιόγν αθπξόηεηάο
ηνπ.
Η δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν απηό γηα ηελ εθινγή ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηζρύεη θαη γηα ηελ εθινγή ησλ αληηπξνζώπσλ ηνπ
"πιιόγνπ Κιηληθώλ Ψπρνιόγσλ Διιάδνο" ζε ηπρόλ ζπληαζζόκελε Γεπηεξνβάζκηα
Οξγάλσζε.
Κάζε κέινο (ςεθνθόξνο) παίξλεη από ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή έλα
ςεθνδέιηην θαη ξίρλεη θιεηζηό ην θάθειν κε ην ςεθνδέιηην ζηελ θάιπε, ππνγξάθεη
ζηελ εηδηθή θαηάζηαζε όηη ςήθηζε θαη απνρσξεί από ηελ αίζνπζα.
Μεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο αλνίγνληαη νη θάιπεο κεηξνύληαη νη θάθεινη
θαη παξαβάιιεηαη ν αξηζκόο ηνπο κε ηνλ αξηζκό ησλ ςεθηζάλησλ, αλνίγνληαη νη
θάθεινη, γίλεηαη δηαινγή θαη θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ θαη ζπληάζζεηαη γηα όια
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εηδηθό Πξαθηηθό.
Σηο έδξεο θαηαιακβάλνπλ νη ππνςήθηνη θαηά ηε ζεηξά ςήθσλ. ε πεξίπησζε
ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε αλάκεζα ζε απηνύο πνπ ηζνςήθεζαλ. Οη 5 πξώηνη κε
εθιεγέληεο ππνςήθηνη γηα ην Γ.. θαη νη 3 πξώηνη κε εθιεγέληεο ππνςήθηνη γηα ηελ
Δ.Δ. ζεσξνύληαη αλαπιεξσκαηηθνί θαηά ηελ ζεηξά ςήθσλ ηνπ ςεθνδειηίνπ.
Μεηά ηε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ θαη ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ
αλαγξάθνληαη ζην νηθείν πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα γηα ην
Γ.. θαη ηελ Δ.Δ. θαη ε αλαθήξπμε ησλ επηηπρόλησλ θαη ησλ επηιαρόλησλ.
Κάζε κέινο ηνπ σκαηείνπ κπνξεί, εάλ ην επηζπκεί, λα ςεθίζεη δηα
αιιεινγξαθίαο. Σν κέινο κπνξεί λα δεηήζεη λα ηνπ ζηαινύλ ζε δηεύζπλζε πνπ ην
ίδην ζα νξίζεη ςεθνδέιηην θαη θάθεινο γηα λα ςεθίζεη. Σν κέινο πξέπεη λα
ηνπνζεηήζεη ην θάθειν κε ην ςεθνδέιηην κέζα ζε έλαλ κεγαιύηεξν εμσηεξηθό
θάθειν θαζώο θαη κία ππεύζπλε δήισζε όηη ςεθίδεη κε απηόλ ηνλ ηξόπν.
Ο εμσηεξηθόο θαζώο θαη ν εζσηεξηθόο θάθεινο ζθξαγίδνληαη από ηνλ
ςεθίζαληα. ηνλ εμσηεξηθό θάθειν αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ςεθίζαληα, θαζώο
θαη ε έλδεημε «επηζηνιηθή ςήθνο», ζε εκθαλέο ζεκείν. Ο θάθεινο απηόο παξαδίδεηαη
κέζσ ζπζηεκέλεο ηαρπδξνκηθήο επηζηνιήο ζηνλ Πξόεδξν ηνπ σκαηείνπ, ν νπνίνο
ηνλ παξαδίδεη θιεηζηό ζηνλ πξόεδξν ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, κεηά ηελ έλαξμε ηεο
ςεθνθνξίαο θαη πξηλ από ηελ νινθιήξσζή ηεο. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή αλνίγεη ηνλ
εμσηεξηθό θάθειν, δηαβάδεη ηελ ππεύζπλε δήισζε, θαη αθνύ δηαπηζηώζεη όηη δελ
ππάξρνπλ ζεκάδηα παξαβίαζεο ζηνλ εζσηεξηθό θάθειν, ηνλ ηνπνζεηεί ζηελ θάιπε.
Άπθπο 13ο: Γιοικηηικό ςμβούλιο
Ο ύιινγνο δηνηθείηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Γ..), πνπ απνηειείηαη
από 5 κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη θάζε 3 ρξόληα από ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κε
άκεζε, κπζηηθή θαη δηα ςεθνδειηίσλ ςεθνθνξία. Μεηά ηελ εθινγή ηνπο ηα κέιε ηνπ
Γ.., κε πξσηνβνπιία ηνπ κέινπο πνπ έιαβε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο, ζπλεδξηάδνπλ
θαη ζπγθξνηνύληαη ζε ζώκα εθιέγνληαο ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Αληηπξόεδξν, ην Γξακκαηέα
θαη ηνλ Σακία κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ην αξγόηεξν έσο ηε κεζεπνκέλε εκέξα ηεο
εθινγήο ηνπο. Δάλ ην κέινο πνπ έιαβε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο δελ αλαιάβεη ηελ
πξσηνβνπιία λα ζπγθαιέζεη ηα κέιε ηνπ Γ.. γηα ζπγθξόηεζε ζε ζώκα, ηόηε απηνί
ζπγθαινύληαη απηνβνύισο ηελ επόκελε εκέξα ζηα Γξαθεία ηνπ σκαηείνπ, ππό ηελ
πξνεδξία εθείλνπ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ πνπ έιαβε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο.
Σα κέιε ηνπ Γ.. κπνξνύλ λα αλαθιεζνύλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα
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ζπνπδαίν ιόγν, όπσο ζνβαξή παξάβαζε θαζεθόλησλ ή αληθαλόηεηα πεξί ηε
δηαρείξηζε. Αλ θάπνην κέινο ηνπ Γ απνπζηάζεη ζε 4 ζπλερόκελεο ζπλεδξηάζεηο,
ράλεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ θαη αληηθαζίζηαηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. από ην κέινο πνπ
είλαη πξώην ζηε ζεηξά ησλ επηιαρόλησλ.
Αλ

ν αξηζκόο ησλ

κειώλ ηνπ κεησζεί γηα νπνηνδήπνηε ιόγν (ι.ρ. ζε

πεξίπησζε παξαίηεζεο ή δηαγξαθήο ή ζαλάηνπ κέινπο ηνπ Γ), ην δηνηθεηηθό
ζπκβνύιην ζπκπιεξώλεηαη από ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαηά ηε ζεηξά ηεο
εθινγήο ηνπο, ηα νπνία αλαπιεξσκαηηθά κέιε είλαη 5, δειαδή όζα θαη ηα ηαθηηθά
κέιε. Αλ ν θαηάινγνο εμαληιεζεί ζπλέξρεηαη ε ζπλέιεπζε κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο κε
πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ
γίλεηαη πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο

πξηλ

από

ηε ζύλνδν κε ζέκα ηελ εθινγή

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα αλαθιεζεί νιόθιεξν ην Γ.., ε Γεληθή πλέιεπζε
εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία αλαιακβάλεη λα ζπγθαιέζεη
εθινγέο εληόο δεθαπελζεκέξνπ από ηελ εθινγή ηεο, κε εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ ζα
εθιεγεί από ηε Γεληθή πλέιεπζε κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Μεηά ην πέξαο ησλ εθινγώλ
ε ηξηκειήο επηηξνπή παύεη λα πθίζηαηαη θαη ζπγθξνηείηαη θαηλνύξγην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζεηεία ηνπ Γ.. δηαξθεί κέρξη ηελ πξώηε
πξνγξακκαηηζκέλε εθινγηθή Γεληθή πλέιεπζε. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο νιόθιεξνπ
ηνπ Γ.. εθαξκόδεηαη ε αλσηέξσ δηαδηθαζία ηεο αλάθιεζεο όινπ ηνπ Γ.. θαη ην ξόιν
ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ηνλ αλαιακβάλεη ην παξαηηεζέλ Γ..
Άπθπο 14ο: Απμοδιόηηηερ ηος Γ..
Σν Γ.. δηνηθεί ππεύζπλα ην ύιινγν ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο, εθαξκόδνληαο
ην Καηαζηαηηθό θαη εθηειώληαο ηηο απνθάζεηο θαη ηηο εληνιέο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ησλ κειώλ. Δθπξνζσπεί ην ύιινγν ζε όιεο ηνπ ηηο ζρέζεηο θαη ηηο ζπλαιιαγέο,
απνθαζίδεη γηα θάζε δήηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ,
δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ, θαηαξηίδεη ηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό, ηζνινγηζκό
θαη απνινγηζκό ηνπ θαη παίξλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε όισλ
ησλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ην ύιινγν.
Άπθπο 15ο: Καθήκονηα Πποέδπος-Ανηιπποέδπος
Ο Πξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ ην εθπξνζσπεί ζε όια ηα δηθαζηήξηα ζηελ
Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό, νπνηνπδήπνηε βαζκνύ θαη δηθαηνδνζίαο, θαζώο θαη ζε
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όιεο ηηο δεκόζηεο αξρέο θαη ζε όιεο ηηο ζρέζεηο ζπλαιιαγήο θαη δηαθνξέο. Αθόκα,
πξνεδξεύεη θαη δηεπζύλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.., εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ..
θαη ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ, εθδίδεη αληίγξαθα θαη ππνγξάθεη όια ηα έγγξαθα θαη
ηα εληάικαηα πιεξσκήο, θαζώο θαη ηα πξαθηηθά ηνπ Γ.. θαη ησλ Γεληθώλ
πλειεύζεσλ. Ο Αληηπξόεδξνο αλαπιεξώλεη ηνλ Πξόεδξν όηαλ απηόο απνπζηάδεη
ή θσιύεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ.
Άπθπο 16ο: Καθήκονηα Γπαμμαηέα και Σαμία
Ο Γξακκαηέαο αλαπιεξώλεη ηνλ Πξόεδξν όηαλ θσιύεηαη ν Αληηπξόεδξνο
θαη θπιάεη ηε ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ θαζώο θαη όια ηα έγγξαθα ή βηβιία ηα
ζρεηηθά κε ην ύιινγν.
Ο Σακίαο ηεξεί ην Βηβιίν Σακείνπ, εηζπξάηηεη ηηο εηζθνξέο κε δηπιόηππεο
απνδείμεηο ζθξαγηζκέλεο κε ηε ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ, πιεξώλεη θάζε νθεηιή
ηνπ σκαηείνπ κε εληάικαηα πνπ εθδίδνληαη έπεηηα από έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο
δαπάλεο από ην Γ.. ηα νπνία ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα
θαη ζθξαγίδνληαη κε ηε ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ. ε θάζε έληαικα πιεξσκήο
πξέπεη λα κλεκνλεύεηαη ε απόθαζε ηνπ Γ.. θαη λα επηζπλάπηεηαη ε εμνθιεηηθή
απόδεημε ηνπ δηθαηνύρνπ. Ο Σακίαο θαηαζέηεη ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ
δηαηεξεί ην ύιινγν όια ηα ρξήκαηα ηνπ σκαηείνπ, έρεη όκσο ην δηθαίσκα λα
δηαηεξεί έλα ηακείν κε ην πνζό πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηξερνπζώλ
δαπαλώλ ηνπ σκαηείνπ θάζε κήλα. Η αλάιεςε ρξεκάησλ νπό ηελ Σξάπεδα ή από
νπνηνδήπνηε Σακείν γίλεηαη ύζηεξα από ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Γ.. ηελ αξρή
θάζε ηξηκήλνπ ππνβάιιεη ζην Γ.. ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε εζόδσλ θαη εμόδσλ
θαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζπληάζζεη ηνλ απνινγηζκό ηεο δηαρείξηζεο κε ηνλ
ηζνινγηζκό θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ επόκελνπ έηνπο.
Άπθπο 17ο: Σπόπορ λήτηρ αποθάζευν ηος Γ
Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά ην κήλα θαη έθηαθηα όπνηε θξίλεη
αλαγθαίν ν Πξόεδξνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ θαη ζπνπδαίσλ δεηεκάησλ
πνπ αλαθύπηνπλ ή όηαλ ην δεηήζνπλ εγγξάθσο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ειεθηξνληθήο επηζηνιήο – email) δύν (2) κέιε πνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ θαη ην
ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο. Σν Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθαηξα όηαλ
είλαη ηξία (3) κέιε παξόληα θαη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία
ησλ παξόλησλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε πξόηαζε ζεσξείηαη όηη θαηαςεθίζηεθε.
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Άπθπο 18ο: Δλεγκηική Δπιηποπή (Δ.Δ.)
Ο έιεγρνο θαη ε επνπηεία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.. γίλεηαη από ηελ Διεγθηηθή
Δπηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη από ηξία (3) κέιε, εθιέγεηαη καδί κε ην Γ.. θαη έρεη
ζεηεία (3) εηώλ. Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή ειέγρεη εάλ ην Γ.. αζθεί ρξεζηή
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζύκθσλα κε ηνπο Νόκνπο θαη ην Καηαζηαηηθό, ειέγρεη ηα
βηβιία ηνπ σκαηείνπ θαη θαηαξηίδεη έθζεζε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Γ.. ηελ νπνία
ππνβάιιεη ζηελ απνινγηζηηθή Γεληθή πλέιεπζε.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
Άπθπο 19ο: Γιασειπιζηικό έηορ - Πποϋπολογιζμόρ
Σν δηαρεηξηζηηθό έηνο αξρίδεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ. Ο πξνϋπνινγηζκόο θαη ν απνινγηζκόο
ζπληάζζνληαη γηα θάζε έηνο.
Άπθπο 20ο: Σποποποίηζη ηος Καηαζηαηικού
Σν παξόλ θαηαζηαηηθό κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κεηά από πξόηαζε ηνπ Γ..
ή ηεο απόιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειώλ ηνπ ζπιιόγνπ ζε Γ.. πνπ ζπγθαιείηαη γη'
απηό ην ζθνπό. Γηα ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ απαηηείηαη ε
παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελόο δεπηέξνπ (1/2) ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ
κειώλ ηνπ σκαηείνπ θαη πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξόλησλ.
Άπθπο 21ο: Γιάλςζη, εκκαθάπιζη και ηύση πεπιοςζίαρ ηος υμαηείος
Η δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ κπνξεί λα απνθαζηζηεί, εθηόο από ηηο
πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία, από ηε Γ.. ζηελ νπνία
πξέπεη λα είλαη παξόληα ηνπιάρηζηνλ ην έλα δεύηεξν (1/2) ησλ νηθνλνκηθά
ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ θαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ
(3/4) ησλ παξόλησλ.
Αληίγξαθν ηεο απόθαζεο ηεο Γ.. πνπ απνθάζηζε ηε δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ,
κε επζύλε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Γ.. θνηλνπνηείηαη κέζα ζ ' έλα κήλα από ηε Γ..
ζην Πξσηνδηθείν Αζελώλ, πξνθεηκέλνπ - ζύκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ Α.Κ. λα
εγγξαθεί βηβιίν σκαηείσλ θαη λα ελεκεξσζεί ν ζρεηηθόο θάθεινο, όπσο επίζεο θαη
ζηελ επνπηεύνπζα αξρή. Η δηάιπζε έρεη ηζρύ από ηελ εγγξαθή ηεο ζρεηηθήο
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απόθαζεο ηεο Γ.. ζην βηβιίν σκαηείσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ.
ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ παξαπάλσ εγγξαθή ηεο απόθαζεο
γηα ηε δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ, ην Γ.. δηαρεηξίδεηαη όιεο ηηο επείγνπζεο
ππνζέζεηο ηνπ σκαηείνπ, εθηόο από ηελ εθπνίεζε αθηλήησλ.
Ο ρξόλνο ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ ζύκθσλα κε ην
άξζξν 73 ηνπ Α.Κ. δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ έλα ρξόλν. Μόλν αλ ζπληξέρνπλ
ζνβαξνί ιόγνη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ, ν ρξόλνο κπνξεί λα
παξαηαζεί γηα έλα αθόκα ηξίκελν.
Ο εθθαζαξηζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, κεηά ην ηέινο ηνπ έξγνπ ηνπ λα
ππνβάιιεη ζηελ επνπηεύνπζα αξρή, έθζεζε γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηελ
εθθαζάξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ.
Σν ελεξγεηηθό ππόινηπν ηνπ σκαηείνπ, πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ
εθθαζάξηζε, κεηαβηβάδεηαη ζε άιιν σκαηείν πνπ έρεη ηνπο ίδηνπο ή άιινποζπλαθείο ζθνπνύο ή ζηελ Έλσζε σκαηείσλ, ζηελ νπνία ην παξόλ σκαηείν είλαη
κέινο ή είρε ην δηθαίσκα λα είλαη κέινο.
Άπθπο 22ο: θπαγίδα-Σαςηόηηηα
Ο ύιινγνο έρεη δηθή ηνπ ζθξαγίδα πνπ αλαγξάθεη ηελ επσλπκία θαη ην
έηνο ηδξύζεσο ηνπ πιιόγνπ, 2010
Κάζε κέινο ηνπ πιιόγνπ εθνδηάδεηαη κε ηαπηόηεηα ηνπ πιιόγνπ ζηελ
νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη ε ηδηόηεηα ηνπ ζαλ κέινο ηνπ πιιόγνπ.
Άπθπο 23ο:
Κάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ην παξόλ θαηαζηαηηθό ξπζκίδεηαη από
ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Αζήλα, 28 Ννεκβξίνπ 2010
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