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Καταστατικό Συλλόγου 

Των εργαζομένων και συνεργατών της ΕΔΕΤ ΑΕ 

 

 

Άρθρο 1 

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ 

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΔΕΤ 

Α.Ε. ", με έδρα την πόλη της Αθήνας. Η συντομογραφία της επωνυμίας είναι Σ.Ε.-ΕΔΕΤ Α.Ε. 

Άρθρο 2 

ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ 

Σκοποί του Συλλόγου είναι : 

1. Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των 

μελών του, 

2. Η προαγωγή και εξύψωση του μορφωτικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού 

επιπέδου των μελών του, 

3. Η μελέτη και επίλυση των υπηρεσιακών, οικονομικών, μορφωτικών και επαγγελματικών 

ζητημάτων των μελών του και η προάσπιση και επέκταση των δικαιωμάτων και συμφερόντων 

των μελών του καθώς και των εργαζομένων στους κλάδους της έρευνας και της τεχνολογίας, 

4. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε φορέα, επιτροπή ή όργανο της ΕΔΕΤ Α.Ε. για θέματα που 

αφορούν την εταιρεία και την οργάνωσή της, τους εργαζομένους, το περιβάλλον και τις 

συνθήκες εργασίας τους, 

5. Η συνεργασία με άλλους φορείς για την εκπλήρωση των στόχων του Συλλόγου και της 

ΕΔΕΤ Α.Ε., 

6. Η δημιουργία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχους συλλόγους άλλων 

φορέων για την επιτυχία των κοινών στόχων. 

7. Η ευαισθητοποίηση των μελών και η ενεργή συμμετοχή του συλλόγου σε θέματα 

κοινωνικού, πολιτιστικού, ανθρωπιστικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου. 

Μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών είναι: 

1. Η συνεχής ενημέρωση των μελών του Συλλόγου απ' όλους τους εκλεγμένους 

αντιπροσώπους του και τα μέλη. 

2. Η συμμετοχή στα διοικητικά ή άλλα όργανα της ΕΔΕΤ Α.Ε. 

3. Οι κινητοποιήσεις των μελών, υπομνήματα και παραστάσεις στα Όργανα της Εταιρείας, 

στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και σε κοινωνικούς, οικονομικούς, επαγγελματικούς και 

πολιτικούς φορείς. 
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4. Πολιτιστικές, κοινωνικές και επιστημονικές εκδηλώσεις (σεμινάρια, διαλέξεις, εκδρομές, 

γιορτές κ.α.) καθώς και δράσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα. 

5. Η συνεργασία και ο συντονισμός των ενεργειών με άλλους συλλόγους και 

6. Γενικότερα κάθε νόμιμη και πρόσφορη διαδικασία και μέσο που θα κριθεί απαραίτητο από 

την Γενική Συνέλευση των μελών (εφεξής «Γ.Σ.»). 

Άρθρο 3 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ  

1. α) Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της ΕΔΕΤ 

Α.Ε. με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σύμβαση έργου, σύμβαση παροχής 

ανεξάρτητων υπηρεσιών και σύμβαση αντιμισθίας, όσο αυτές είναι σε ισχύ και για ένα (1) 

έτος μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη τους, αφού δηλώσουν ότι αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων. Όλοι οι ως άνω εργαζόμενοι και συνεργάτες αποκτούν την ιδιότητα του μέλους 

από την ανάληψη εργασίας/υπηρεσίας/έργου και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος. 

β) Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συντάσσονται με τους 

καταστατικούς σκοπούς του συλλόγου και προσφέρονται να τους υπηρετήσουν με ηθική, 

υλική και άλλη βοήθεια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εκπληρώνει τους όρους των 

παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου σχετικά με τις οικονομικές του υποχρεώσεις και 

να γίνεται δεκτό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συλλόγου δύναται να κάνει δεκτή την αίτηση συμμετοχής αρωγού μέλους με απαλλαγή από 

την υποχρέωση δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής έναντι παροχής εθελοντικής 

προσφοράς εκ μέρους του.  

γ) Επίτιμα μέλη του συλλόγου ανακηρύσσονται μετά από πρόταση πέντε (5) τακτικών μελών 

και με σχετική απόφαση του Δ.Σ., λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία, πρόσωπα τα οποία 

ενισχύουν με οποιονδήποτε τρόπο τον Σύλλογο για την υλοποίηση των σκοπών του. Η 

ιδιότητα του επίτιμου μέλους δεν παρέχει δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αλλά παρέχει 

δικαίωμα λόγου, δηλαδή συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και συνδιαμόρφωσης των 

δράσεων του Συλλόγου, ή/και κατάθεσης προτάσεων για δράσεις. 

2. Για να εγγραφεί ένας εργαζόμενος ως μέλος του Συλλόγου θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση, 

υπογεγραμμένη από τα πέντε (5) μέλη που τον προτείνουν, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συλλόγου. Με την υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αίτησης και σε περίπτωση 

έγκρισης εγγράφει τον ενδιαφερόμενο στο μητρώο μελών, ο οποίος οφείλει να καταβάλει το 

δικαίωμα εγγραφής. 

3. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συλλόγου τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΔΕΤ Α.Ε. 

Άρθρο 4 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

1. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται : 
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α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. 

β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.  

γ. Να εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

δ. Να εκλέγονται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ε. Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους 

ως μελών του Συλλόγου.  

στ. Να αποχωρούν από το Σύλλογο ελεύθερα. 

2. Αρωγά μέλη: Η ιδιότητα του αρωγού μέλους δεν παρέχει δικαιώματα εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι, αλλά παρέχει δικαίωμα λόγου, δηλαδή συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και 

συνδιαμόρφωσης των δράσεων του Συλλόγου, ή/και κατάθεσης προτάσεων για δράσεις. Τα 

Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν τακτικά εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 

1α του Άρθρου 3 ως άνω με μια απλή αίτηση του μέλους και απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου. 

3. Επίτιμα μέλη: Η ιδιότητα του επίτιμου μέλους δεν παρέχει δικαιώματα εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι, αλλά παρέχει δικαίωμα λόγου, δηλαδή συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και 

συνδιαμόρφωσης των δράσεων του Συλλόγου, ή/και κατάθεσης προτάσεων για δράσεις. 

4. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να διαγραφεί από το μητρώο μελών με αίτησή του προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. 

5. Τα μέλη που αποχωρούν από το Σύλλογο δύνανται να επανεγγραφούν. Αποχωρήσαντα 

μέλη, τα οποία οφείλουν εισφορές προς το Σύλλογο μπορούν να επανεγγραφούν μόνο εφ’ 

όσον καταβάλουν τις καθυστερημένες εισφορές τους. 

Άρθρο 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

1. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου οφείλουν: 

α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. 

β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου. 

γ. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Συλλόγου. 

δ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο σύμφωνα με σχετική απόφαση 

του ΔΣ. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται 

να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής. Μέλη που καθυστερούν την καταβολή των 

εισφορών δεν δικαιούνται να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Εάν καθυστερήσουν την 

καταβολή των εισφορών πέραν του ενός έτους, η ιδιότητά τους ως μέλους αναστέλλεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. μπορεί να καταστήσει εκ νέου ενεργά, μέλη σε 

αναστολή μετά την καταβολή των καθυστερουμένων εισφορών. Στην περίπτωση αυτή δεν 

απαιτείται η εκ νέου πληρωμή του δικαιώματος εγγραφής. 

ε. Να καταβάλλουν τη τακτική χρηματική τους συνδρομή, όπως αυτή καθορίζεται κατ’ έτος με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη 

υποχρεούνται επίσης να καταβάλλουν και τις τυχόν έκτακτες εισφορές που θα αποφασίζει η 
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Γενική Συνέλευση, όποτε κάτι τέτοιο απαιτεί η επιδίωξη του σκοπού του Συλλόγου και 

δικαιολογείται από την εμφάνιση εκτάκτων αναγκών.  

στ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη. 

ζ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά του Συλλόγου και τις διατάξεις του 

Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Γενικής Συνελεύσεως των μελών. 

η. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους για την 

επίτευξη του σκοπού του Συλλόγου. Έχουν επίσης υποχρέωση να επιδεικνύουν την διαγωγή 

που επιβάλλεται από την σοβαρότητα και σπουδαιότητα του σκοπού του Συλλόγου και να 

προάγουν τη φήμη και αξιοπιστία του. 

2. Μέλη που καθυστερούν αδικαιολόγητα την συνδρομή τους περισσότερο από έναν χρόνο 

θεωρούνται ως αυτοδικαίως διαγραφέντα, εκδιδομένης διαπιστωτικής μόνον απόφασης από 

την Γενική Συνέλευση, μπορούν, δέ, να επανεγγραφούν μόνον εφ’ όσον καταβάλουν και τις 

καθυστερούμενες οφειλές. 

Άρθρο 6 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Τα όργανα του Συλλόγου είναι: 

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.) 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 

3. Η εξελεγκτική επιτροπή (Εξ.Ε) 

4. Οι εκπρόσωποι σε συλλόγους, ενώσεις, συνέδρια, φορείς ή άλλα όργανα 

Άρθρο 7 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου, μέσω του οποίου 

εκδηλώνεται η βούληση των μελών. Οι Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου είναι τακτικές και 

έκτακτες. Οι τακτικές γίνονται μια φορά τον χρόνο και οι έκτακτες όταν το κρίνει το Δ.Σ. ή αν 

ζητηθεί από το ένα πέμπτο τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών με έγγραφη αίτησή 

τους προς το Δ.Σ., στην οποία αναγράφεται και το/τα προς συζήτηση θέμα/τα. Το Δ.Σ. 

υποχρεούται να καλέσει τη Γ.Σ. το πολύ σε δέκα ημέρες μετά την κατάθεση της αίτησης. 

Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και είναι άκυρες 

αν δεν παραβρεθεί το ένα δεύτερο τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει 

μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία καλείται νέα Γ.Σ. το πολύ εντός επτά (7) ημερών από την 

ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης με τα ίδια θέματα. Η απαρτία στη νέα Γ.Σ. επιτυγχάνεται 

με την παρουσία τουλάχιστον του ενός πέμπτου του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει 

μελών. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία μπορεί να συγκληθεί νέα Γ.Σ. μόνο μετά από δέκα 

(10) ημέρες. Οι αποφάσεις μπορεί να λαμβάνονται και ηλεκτρονικά με απόφαση της εκάστοτε 

Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών 

του Συλλόγου. 
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Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Σ. εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία. 

Οι προσκλήσεις για τη Γ.Σ. γίνονται από το Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον 

Γενικό Γραμματέα. Ο Οργανωτικός Γραμματέας έχει την ευθύνη της αποστολής της 

πρόσκλησης με κάθε πρόσφορο μέσο (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την Γ.Σ. Στην 

πρόσκληση αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης και τα θέματα που θα 

συζητηθούν. 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεούται να αποστείλει με κάθε πρόσφορο μέσο 

(συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε όλα τα μέλη το Πρακτικό της 

εκάστοτε Γ.Σ. το πολύ εντός τριάντα (30) ημερών από την διεξαγωγή της .Η δεύτερη τακτική 

Γ.Σ., που συμπίπτει με την λήξη της θητείας του Δ.Σ., ονομάζεται Εκλογοαπολογιστική (Ε.Γ.Σ.). 

Κατά την Ε.Γ.Σ. το Δ.Σ. δια του Προέδρου του, λογοδοτεί για τα πεπραγμένα της θητείας του 

Δ.Σ. και δια του Ταμία λογοδοτεί για την ταμειακή διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου. 

Η Ε.Γ.Σ. αποφαίνεται για την έγκριση η μη των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρισης. 

Άρθρο 8 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιόν της για 

συζήτηση. 

2. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν. 

3.  Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα. 

4. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι : 

1) Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού. 

2) Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη κάθε θητείας. 

3) Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

4) Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές. 

5) Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Συλλόγου 

6) Η επιβολή εκτάκτων εισφορών. 

7) Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως. 

8) Η τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου 

9) Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών. 

10) Η αναστολή των εργασιών του Συλλόγου 

11) Η διάλυση του Συλλόγου 

5. Στις περιπτώσεις με στοιχεία (η), (ι) και (ια) για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η 

συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί 

πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών. 
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Άρθρο 9 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο Σύλλογος διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, αριθμός που μπορεί να μεταβληθεί 

ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των μελών του Συλλόγου, με απόφαση των δυο τρίτων των 

μελών της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. 

Το νέο Δ.Σ. με ευθύνη του Συμβούλου που πλειοψήφησε, συνεδριάζει μέσα σε δεκαπέντε 

ημέρες από την εκλογή. 

Τα νέα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν με σχετική πλειοψηφία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό 

Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα και Ταμία του Συλλόγου. 

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση 

λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών. 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα μετά από προφορική ή έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από έγγραφη αίτηση τριών τουλάχιστον μελών. Σε κάθε 

πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση 

άρνησης του Προέδρου, το Δ.Σ. μπορεί να συγκληθεί, αρκεί να υπάρχει η νόμιμη απαρτία. 

Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τρία τουλάχιστον 

μέλη από τα πέντε ή το αντίστοιχο ποσοστό σε περίπτωση αύξησης των μελών του Δ.Σ. 

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του 

προεδρεύοντος μετράει διπλή. 

Το Δ.Σ. αποφασίζει σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό για κάθε θέμα που αφορά 

την εκπλήρωση των επιδιωκομένων σκοπών, τη λειτουργία του Συλλόγου, διαχειρίζεται την 

περιουσία του Συλλόγου, παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα και αποφάσεις για την 

αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το Σύλλογο, αποφασίζει για 

κινητοποιήσεις μέχρι δυο ημέρες, συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και εκτελεί τις αποφάσεις 

της. 

Το Δ.Σ., στο τέλος κάθε θητείας του, υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση τον 

απολογισμό των πεπραγμένων του. 

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερες από επτά συνεχόμενες 

συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ., 

καλείται με ευθύνη του Προέδρου ο επόμενος κατά σειρά επιλαχών στις αρχαιρεσίες. Εάν δεν 

υπάρχουν επιλαχόντες καλείται η Γενική Συνέλευση για την εκλογή αντικαταστάτη. 

Το Δ.Σ. υποχρεούται στη διατήρηση τουλάχιστον των εξής βιβλίων (που δύναται να τηρούνται 

σε ηλεκτρονική μορφή): 

Α) Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  

Β) Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων  

Γ) Βιβλίο μητρώου μελών  

Δ) Βιβλίο Ταμείου. 
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Άρθρο 10 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο : 

1) Διοικεί το Σύλλογο, σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό και αποφασίζει για 

κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού. 

2) Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους. 

3) Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής 

Συνελεύσεως. 

4) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. 

5) Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού,  

6) Διορίζει από τα μέλη του Συλλόγου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του 

Συλλόγου. 

7) Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου. 

8) Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του 

Συλλόγου. 

9) Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύλλογος. 

10) Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον τρίτων και ενώπιον των 

Κρατικών Αρχών. 

11) Διορίζει νομικό σύμβουλο του Συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς 

συμβούλους και αποφασίζει για την αμοιβή τους. 

12) Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σύλλογο. 

2. Ειδικότερα κάθε μέλος του ΔΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον των δικαστηρίων, των κρατικών αρχών και 

οπουδήποτε αλλού απαιτείται. Με σχετική ειδική απόφαση και εξουσιοδότηση του Δ.Σ., ο 

Σύλλογος μπορεί να εκπροσωπείται και από άλλο μέλος του ΔΣ για συγκεκριμένο λόγο. 

Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει μαζί με τον Γενικό 

Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων 

δίνοντας και αφαιρώντας τον λόγο. Θέτει τα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης σε ψηφοφορία 

και μπορεί να διακόψει, την συνεδρίαση όταν απειλούνται προστριβές. Εκτελεί τις αποφάσεις 

του Δ.Σ. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής και μαζί με τον Γενικό 

Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

2) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει σε όλα τα καθήκοντα 

και τα δικαιώματά του. 

3) Ο Γενικός Γραμματέας φυλάει το αρχείο και την σφραγίδα του Συλλόγου και τηρεί το 

μητρώο των μελών. Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων, τα εντάλματα, τα έγγραφα του Συλλόγου και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την 

ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων. 

4) Ο Οργανωτικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, όταν αυτός απουσιάζει 

και έχει την ευθύνη της ενημέρωσης των μελών για τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, τις 

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων. 
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5) Ο Ταμίας εισπράττει οποιοδήποτε έσοδο με διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες φέρουν την 

σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του. Μετά από έγκριση του Δ.Σ. πληρώνει όλες τις 

δαπάνες με εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα 

και την σφραγίδα του Συλλόγου. Σε κάθε ένταλμα που πληρώνεται πρέπει να υπάρχει 

απόδειξη του δικαιούχου. Είναι υπόλογος για κάθε απώλεια χρημάτων. Καταθέτει σε τράπεζα 

όλες τις εισπράξεις. Η ανάληψη των χρημάτων από την τράπεζα γίνεται από τον Πρόεδρο ή 

τον Ταμία μετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ. Τηρεί το βιβλίο του ταμείου και φυλάει σε 

ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Κάθε δίμηνο υποβάλει στο Δ.Σ. 

έγγραφη συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του διμήνου. Στο τέλος του χρόνου 

υποβάλει τον απολογισμό της διαχείρισης και τον ισολογισμό του έτους που παρήλθε. 

Άρθρο 11 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του ταμείου αν αυτές 

συμφωνούν με τους νόμους και τις αποφάσεις των Γ.Σ. 

Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και να ζητεί οποτεδήποτε την 

επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου. 

Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ. και την υποβάλει στην Γ.Σ. 

Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις 

εργασίες της και τηρεί το βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της για 

τους ελέγχους που κάνει στο Δ.Σ. 
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Άρθρο 12 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

Κάθε δύο χρόνια, κατά την Ε.Γ.Σ. αποφασίζεται η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του 

νέου Δ.Σ., της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Γ.Σ. αποφασίζει για την εκλογή 

οποιοδήποτε άλλου οργάνου ή αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και 

ηλεκτρονικά. 

Στην ίδια συνέλευση εκλέγεται τριμελής τουλάχιστον εφορευτική επιτροπή (Εφ.Ε.) με δύο 

τουλάχιστον αναπληρωματικούς. Τα μέλη της Εφ.Ε. εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρό τους. 

Το Δ.Σ. υποχρεούται να παραδώσει στην Εφ.Ε. κατάσταση των ταμιακά εντάξει μελών δύο 

ημέρες πριν τις εκλογές. 

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που είναι 

ταμειακά εντάξει. 

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που διεκδικούν την συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και την εξελεγκτική 

επιτροπή υποβάλλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους προς την εφορευτική επιτροπή την 

ημέρα των εκλογών. 

Το εκλογικό σύστημα είναι η απλή αναλογική και μπαίνουν μέχρι τρεις σταυροί (που μπορεί 

να είναι + ή V ή Χ) σε κάθε ψηφοδέλτιο . 

Η Εφ.Ε. ανακηρύσσει τους επιτυχόντες με σειρά κατάταξης και συντάσσει το σχετικό πρακτικό 

που υπογράφεται από όλα τα μέλη της και καταχωρείται στο βιβλίο των Γ.Σ. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. 

Ο Πρόεδρος της Εφ.Ε. ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων με κάθε πρόσφορο μέσο ώστε 

να γίνουν γνωστά στο εκλεκτορικό σώμα. Έχει την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των 

εκλογών και την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων. 

Άρθρο 13 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Τακτικοί πόροι είναι το δικαίωμα εγγραφής και οι εισφορές των μελών. 

Έκτακτοι πόροι αποτελούν οι έκτακτες εισφορές, οι τόκοι των κεφαλαίων, οι δωρεές, τα 

κληροδοτήματα και οι κληροδοσίες και οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έσοδο. 

Με απόφαση της Γ.Σ. μπορούν να αυξομειωθούν οι τακτικοί πόροι. 

Άρθρο 14 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο 

προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται κάθε έτος.
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Άρθρο 15 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Ο Σύλλογος διαλύεται μόνον αν παραμείνουν λιγότερα από 21 μέλη ή αν συντρέχουν οι λόγοι 

που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του ΑΚ και του Νόμου. 

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η παρουσία του μισού αριθμού τουλάχιστον των ταμειακά 

εντάξει μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. 

Μετά την απόφαση για την διάλυση γίνεται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

σχετικού νόμου και η περιουσία που απομένει καθώς και το αρχείο του περιέρχεται στο 

Χαμόγελο του Παιδιού. 

Άρθρο 16 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα στην οποία κυκλικά φέρει την επωνυμία του Συλλόγου 

και στην μέση το έτος ίδρυσης. 

Άρθρο 17 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Αστικού Κώδικα και των νόμων που αφορούν τα Σωματεία. 

Άρθρο 18 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Το παρόν καταστατικό περιλαμβάνει δεκαοκτώ άρθρα και σύμφωνα με τον νόμο εγκρίθηκε 

από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνεργατών της ΕΔΕΤ 

Α.Ε. στη συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου 2016. 

ΑΘΗΝΑ, 14 Οκτωβρίου 2016. 

Τα μέλη 

 

1.  

2.   

3.   

4.   

5.   
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