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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΛΗ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΙΔΡΥΣΗ 
 
Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα και με βάση τις διατάξεις της Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων 
νομοθεσίας το οποίο θα λειτουργεί με βάση τις νομοθετικές διατάξεις και το παρόν 
Καταστατικό. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 
Η επωνυμία του Σωματείου θα είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ». 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΕΔΡΑ 
 
`Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Λευκωσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
 
Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα που περιλαμβάνει το όνομα, το έτος ίδρυσης και το 
έμβλημα του Σωματείου. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΣΚΟΠΟΙ 
 
Οι σκοποί του Σωματείου είναι: 
 
α. Η συμβολή στην προώθηση και τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών καθώς και στην 

πρόληψη ορισμένων ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή. 
 
β. Η ενημέρωση του κοινού πάνω σε θέματα διαιτολογίας, διατροφής, κατά τρόπο που να 

κατανοούνται οι ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, η αξία και η υγιεινή των τροφίμων. 
 
γ. Η προώθηση νέων μορφών τεχνολογίας που προσφέρουν στον καταναλωτή ένα 

ολοκληρωμένο, θρεπτικό, ασφαλές ποικίλο και ελκυστικό διαιτολόγιο. 
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δ. Η προώθηση της κλινικής διαιτολογίας σε νοσοκομεία, ιδρύματα και ιδιωτικές 
κλινικές. 

 
ε. Η προώθηση ψηλών επαγγελματικών επιπέδων στην επιστήμη της διαιτολογίας/ 

διατροφής για το δημόσιο συμφέρον και η διαφύλαξη και προστασία του επαγγέλματος 
των διαιτολόγων όπως προνοεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 
στ. Η καθιέρωση του ως το επαγγελματικό σώμα των Διαιτολόγων, Κλινικών 

Διαιτολόγων, Διατροφολόγων στην Κύπρο. 
 
ζ. Η καθιέρωση, ανάπτυξη και παγίωση κλίματος αμοιβαίας κατανόησης και 

αλληλοσεβασμού των δικαιωμάτων μεταξύ των μελών του Σωματείου. 
 
η. Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Σωματείου και η περιφρούρηση 

των συμφερόντων και δικαιωμάτων τους κάθε είδους και μορφής. 
 
θ. Η μελέτη των κοινωνικών, τεχνικών, οικονομικών και επαγγελματικών προβλημάτων 

των μελών του Σωματείου και η αναζήτηση των επιβεβλημένων μεθόδων, τρόπων και 
μέσων για την επίλυση τους. 

 
ι. Η ενημέρωση της κοινής γνώμης, με τρόπο αντικειμενικό και ακριβή, πάνω σε κάθε 

θέμα που σχετίζεται με τη διαιτολογία, διατροφή, πάνω σε έγκυρες επιστημονικές 
μελέτες. 

 
ια. Η συγκέντρωση και διοχέτευση πληροφοριών στα μέλη του και στο κοινό σχετικά με 

την υγιεινή διατροφή την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων και τη κατανάλωση 
διαφόρων προϊόντων, σε σχέση με τα ιατρικά, επιστημονικά, νομοθετικά και 
διοικητικά μέτρα, που λαμβάνονται εκάστοτε σε εθνικό, κοινοτικό και παγκόσμιο 
επίπεδο, καθώς και η χρησιμότητα αυτών των μέτρων για την περιφρούρηση της υγείας 
των πολιτών. 

 
ιβ. Η διατύπωση διαβημάτων και γενικά η πραγματοποίηση επαφών με τις αρμόδιες 

κρατικές, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες αρχές, για ενημέρωση πάνω στις απόψεις του 
Σωματείου σε θέματα νομοθετικά, διοικητικά, φορολογικά και άλλα, που τους 
ενδιαφέρουν. 

 
ιγ. Η επαφή και συνεργασία του Σωματείου, αλλά και των μελών του με παρεμφερείς 

συνδέσμους ή οργανισμούς του εξωτερικού, που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους ή 
συναφείς σκοπούς και επιδιώξεις. 

ιδ. Η συμβολή στην εξέλιξη και προώθηση εφαρμογής της νομοθεσίας που σχετίζεται με 
τους Διαιτολόγους, Κλινικούς Διαιτολόγους, Διατροφολόγους περιλαμβανομένης της 
λήψης αποφάσεων επί όλων των θεμάτων που αφορά το Σωματείο η σχετική 
νομοθεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
 
Για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 
τρόποι και μέσα που δεν αντίκεινται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  Η επιδίωξη των 
σκοπών του Σωματείου μπορεί να γίνει, μεταξύ άλλων, με τα πιο κάτω ενδεικτικά 
αναφερόμενα μέσα: 
 
α. Με τη δημιουργία εντευκτηρίων ή ανάλογων χώρων, στα μεγάλα αστικά ή κοινοτικά ή 

άλλα κέντρα, για την πραγματοποίηση συναντήσεων, την ανταλλαγή απόψεων των 
μελών της περιοχής, για τη διεκπεραίωση και τακτοποίηση οργανωτικών θεμάτων και 
υποβολή σχετικών εισηγήσεων καθώς και την οργάνωση διαλέξεων. 

 
β. Με την αρθρογραφία (επιστολές, άρθρα, σχόλια) στον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο και 

γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
 
γ. Με την οργάνωση συγκεντρώσεων, δημοσιογραφικών διασκέψεων, ομιλιών, 

συζητήσεων, διαγωνισμών, ειδικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, επιστημονικών 
συναντήσεων ή άλλων εκδηλώσεων γι’ ανάλυση, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε 
οποιαδήποτε θέματα έχουν σχέση με τους σκοπούς και επιδιώξεις του Σωματείου. 

 
δ. Με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την επιστημονική έρευνα των σοβαροτέρων 

προβλημάτων και την παρότρυνση οργανισμών να χρηματοδοτούν και να 
αναλαμβάνουν παρόμοιας μορφής έρευνες ή/και την οργάνωση και διεξαγωγή ερευνών 
και τη δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων ή πορισμάτων. 

 
ε. Με τη συγγραφή, έκδοση, εισαγωγή, κυκλοφορία και διάθεση φυλλαδίων, περιοδικών, 

βιβλίων ή άλλων εντύπων και τη δημοσίευση τους στα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης και τη μετάδοση τους, καθώς και τη διατήρηση ιστοσελίδας του 
Συνδέσμου στο διαδύκτιο. Η έκδοση περιοδικών και άλλων εντύπων δεν θα έχει 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα και αυτά θα κυκλοφορούν στα μέλη του σωματείου ή θα 
κυκλοφορούν δωρεάν ή θα πωλούνται σε τιμή κόστους.  

 
στ. Με την ίδρυση και λειτουργία συμβουλευτικού κέντρου για γονείς, εκπαιδευτικούς και 

άλλα πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Συνδέσμου. 
 
ζ. Με τον κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο εκδήλωση των θέσεων και απόψεων για την 

προαγωγή των σκοπών του Σωματείου προς την κοινή γνώμη και υπακοή. 
 
η. Με το σεβασμό και συμμόρφωση των μελών του Σωματείου στον  Κώδικα 

Δεοντολογίας του Συνδέσμου και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας πάνω στα μέλη 
του συνδέσμου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. 
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ΑΡΘΡΟ 7 
ΜΕΛΗ 
α. Ενεργά μέλη.  `Άτομα που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν 

μετά από την υποβολή αίτησης με βάση καθορισμένο τύπο προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο να γίνουν μέλη του Σωματείου νοουμένου ότι είναι εγγεγραμμένοι 
διαιτολόγοι, κλινικοί διαιτολόγοι, διαιτολόγοι εξ επαγγέλματος ή διατροφολόγοι, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και 
Διαιτολόγων  Ν. 31(1)/96  ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου που θα τροποποιεί ή 
αντικαθιστά τον πιο πάνω Νόμο. Ο τύπος της αίτησης καθορίζεται με Εσωτερικούς 
Κανονισμούς.  

 
β. Ενεργό μέλος του Σωματείου μπορεί να αποχωρήσει από αυτό ελεύθερα οποτεδήποτε 

το επιθυμεί, υποβάλλοντας γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο την παραίτηση του, 
τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους.  Στην περίπτωση αυτή η 
παραίτηση του μέλους ισχύει από το τέλος του εν λόγω λογιστικού έτους και το μέλος 
που παραιτείται υποχρεούται στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής του. 

 
γ. Η εγγραφή ως μέλους του Σωματείου εξυπακούει την από μέρους του αποδοχή του 

παρόντος Καταστατικού στην ολότητα του. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ 
 
1. Εκτός από τα μέλη του Σωματείου που αναφέρονται στο άρθρο 7 πιο πάνω και που 

θεωρούνται τακτικά μέλη μπορούν κατ’ εξαίρεση, ύστερα από απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, να γίνουν μέλη του Σωματείου 
και τα πιο κάτω πρόσωπα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται: 

 
 α. Αντεπιστέλλοντα μέλη, που είναι αλλοδαπά, που διαμένουν προσωρινά στη 

χώρα μας και που συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου  
                  και είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση, ύστερα από 

γραπτή αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

 β. Επίτιμα μέλη, που είναι επιφανείς προσωπικότητες, που κατέχουν εξέχουσα 
θέση στο δημόσιο βίο της χώρας μας, που επιλέγονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, μετά από πρόταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι 
απαλλαγμένα από οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση. 

 
 γ. Φοιτητές μέλη, που είναι φοιτητές σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στον  κλάδο της 

διαιτολογίας, κλινικής διαιτολογίας ή της επιστήμης της διατροφής. 
 
 δ. Συνδρομητές μέλη, που είναι φίλοι,  του Συνδέσμου και ενδιαφέρονται για την 

προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου. 
 
 Νοείται ότι τα αντεπιστέλλοντα, επίτιμα, φοιτητές και συνδρομητές, μέλη δεν θα έχουν 

οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών που 
αναφέρονται πιο κάτω.  Τα πιο πάνω μέλη δικαιούνται μόνον να παρίστανται στις 
Γενικές Συνελεύσεις με συμβουλευτική ιδιότητα ή ιδιότητα παρατηρητική, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. 
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 Σε καμία περίπτωση τα επίτιμα, αντεπιστέλλοντα, φοιτητές και συνδρομητές μέλη δεν 
μπορούν να εξασκήσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των ενεργών μελών του 
σωματείου.  

 
2. Για τα αντεπιστέλλοντα, επίτιμα, φοιτητές και συνδρομητές, μέλη τηρείται ξεχωριστό 

μητρώο μελών, στο οποίο αναφέρεται υπό ποια από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 
1 α.-δ. του παρόντος άρθρου ιδιότητα έχουν εγγραφεί ως μέλη του Σωματείου. 
 

3. Αντεπιστέλλοντα, επίτιμα, φοιτητές και συνδρομητές, μέλη μπορούν να παραιτηθούν 
ελεύθερα οποτεδήποτε από την ιδιότητα τους ως μέλους του Σωματείου και 
διαγράφονται από το αναφερόμενο στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μητρώο 
μελών  με την υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο γραπτής ειδοποίησης παραίτησης 
και διαγραφή τους από το προαναφερθέν τηρούμενο μητρώο. 

 
Αντεπιστέλλοντα, επίτιμα, φοιτητές και συνδρομητές, μέλη διαγράφονται από μέλη και 
από το αναφερόμενο στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μητρώο μελών, ύστερα 
από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
όταν: 

 
α. Εκλείψει οποιαδήποτε από τις  προϋποθέσεις με βάση τις οποίες έτυχαν 
εγγραφής ως μέλη του Σωματείου ή 

 
β. όταν η διαγραφή τους κρίνεται αναγκαία για σκοπούς προστασίας των σκοπών 
και στόχων ή του καλώς νοούμενου συμφέροντος του Σωματείου. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
 
1. Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα: 
 
 α. Να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου και στις ομάδες 

εργασίας, μελέτης ή στις επιτροπές που συγκροτούνται ειδικά για κάποιο σκοπό, 
και γενικά σε όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου. 

 β. Να ενημερώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αποφάσεις του, την 
οικονομική κατάσταση του Σωματείου, και γενικά για κάθε θέμα που αφορά το 
Σωματείο. 

 
2. Μόνο τα τακτικά μέλη του Σωματείου που αναφέρονται στο άρθρο 7 το παρόντος 

Καταστατικού, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον εκπληρώνουν 
τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. 

 
3. Τα μέλη έχουν υποχρέωση: 
 
 α. Να τηρούν τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και ιδιαίτερα τον Κώδικα  . 
 
 β. Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Γενικής Συνέλευσης που είναι δεσμευτικές για τα μέλη. 
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 γ. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. 
 
 δ. Να δείχνουν άψογη και παραδειγματική συμπεριφορά προς τα άλλα μέλη και 

τους τρίτους. 
 
 ε.   Να υποστηρίζουν και να προωθούν ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε συνθήκες 

υφίστανται ή προβάλλονται, τους σκοπούς και επιδιώξεις του Σωματείου 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τα μέλη 
του, όπως αναφέρεται πιο κάτω, σε Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για περίοδο 
τριών χρόνων. 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
 
1. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν όλα 

τα μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις προς το Σωματείο μέχρι και το έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η 
Γενική Συνέλευση, νοουμένου ότι έχουν υποβάλει στη Γραμματεία του Σωματείου 
σχετική αίτηση με την συμπλήρωση και υποβολή ειδικού προς τούτο εντύπου για την 
υποψηφιότητα τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία. 
 
Ανακοίνωση για τις υποβληθείσες υποψηφιότητες τίθεται στην ιστοσελίδα του 
Συνδέσμου μέσα σε 24 ώρες από τη λήξη του χρόνου υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

 
2. α. Πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορία, εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή 

από τη Γενική Συνέλευση. 
 
 β. Σε περίπτωση που εγείρεται ένσταση για την υποβολή κάποιας υποψηφιότητας, η 

Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει και αποφασίζει. 
 
 γ. Σε περίπτωση που ο αριθμός, των υποψηφίων είναι ίσος προς τον αριθμό των 

θέσεων, τότε οι υποψήφιοι θεωρούνται ως εκλεγέντες.  Αν ο αριθμός είναι 
μεγαλύτερος, τότε διεξάγεται εκλογή. 

 
 δ. Τα ψηφοδέλτια, για να είναι έγκυρα, πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του 

Σωματείου και να είναι μονογραμμένα από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. 
 
 ε. Σε κάθε ψηφοδέλτιο ο εκλογέας αναγράφει ή σημειώνει τα ονόματα των 

υποψηφίων, που σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι περισσότερα από τις 
θέσεις για τις οποίες γίνεται εκλογή, αλλιώς θα θεωρούνται άκυρα. 

 
 στ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η απόφαση για την εκλογή λαμβάνεται με 

αναπληρωματική εκλογή και σε περίπτωση 2ης ισοψηφίας με κλήρο. 
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 ζ. Με τη συμπλήρωση της εκλογής, ο προεδρεύων της Εφορευτικής Επιτροπής 
αναγγέλλει τα αποτελέσματα. 

 
 η. Σε περίπτωση ενστάσεως, αυτή εξετάζεται και αποφασίζεται από την Εφορευτική 

Επιτροπή. 
 
3.(α) Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος του αριθμού των 

θέσεων, τότε η Γενική Συνέλευση αναφορικά με τις εκλογές διαλύεται και 
προκηρύσσεται νέα από το Διοικητικό Συμβούλιο για να λάβει χώρα σε ένα μήνα. Σε 
τέτοια περίπτωση οι υποβληθείσες υποψηφιότητες ακυρώνονται και υποβάλλονται εκ 
νέου υποψηφιότητες σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού. 

 
   (β) Εάν στη νέα Γενική Συνέλευση ο αριθμός των υποψηφίων είναι μέχρι πέντε, τότε οι 

υποψήφιοι θεωρούνται ως εκλεγέντες και διορίζουν ακόμη δυο μέλη για να 
συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση συνεχίζουν τα ίδια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για περαιτέρω 
περίοδο έξι μηνών εντός της οποίας προκηρύσσουν νέες εκλογές. 

 Νοείται ότι πάντοτε και ανεξάρτητα από τον τρόπο και χρόνο εκλογής νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει τις εργασίες 
του για μεταβατική περίοδο ενός μηνός από την ημέρα των εκλογών με σκοπό τη 
συμπλήρωση των εκκρεμοτήτων και  παράδοση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο το 
οποίο και αναλαμβάνει με τη συμπλήρωση της περιόδου ενός μηνός από της εκλογής 
του. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
 
Εκτός των τακτικών συμβούλων, ορίζονται αναπληρωματικοί σύμβουλοι οι δύο πρώτοι 
επιλαχόντες από το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας.  Αυτοί αντικαθιστούν όσους 
τυχόν τακτικούς συμβούλους, παραιτούνται ή για οποιοδήποτε λόγο αποχωρούν πριν από τη 
λήξη της θητείας τους. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην πρώτη μετά την εκλογή του σε συνεδρία, για να 
συγκροτηθεί σε σώμα.  Με μυστική ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην 
εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία, Βοηθού Γραμματέα.   
 
ΑΡΘΡΟ 14ο 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τουλάχιστον το μήνα και εκτάκτως 
όταν ο Πρόεδρος το θεωρήσει αναγκαίο ή όταν τρία μέλη του, υποβάλουν αίτηση 
πρόσκλησης, η οποία απευθύνεται προς τον Πρόεδρο ή προς το νόμιμο αναπληρωτή του.  Το 
Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη του. 
 
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων 
μελών του.  Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων 
της συνεδρίας έχει δεύτερη ή νικούσα ψήφο. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο 
 
1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται το Σωματείο, και αποφασίζει γενικά 
για όλα τα ζητήματα που το αφορούν, με την εξαίρεση εκείνων, για τα οποία αρμόδια να 
αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό να 
προσλαμβάνει και έμμισθο προσωπικό, αν οι ανάγκες του Σωματείου το απαιτούν. 
 
2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να καταρτίσει και να διορίσει επιτροπές 
αποτελούμενες από μέλη του Σωματείου προς υποβοήθηση και εκπλήρωση του έργου του 
Σωματείου ή να διορίσει Συμβούλους για αυτό τον σκοπό. 
 
Ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καταρτίσει και να φροντίσει για την 
λειτουργία, 
(I)  Επιτροπής Δημόσιων Σχέσεων και  Διοργάνωσης Διαλέξεων  

και   Εκδηλώσεων 
(II)  Επιτροπής για την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων προς τα μέλη 
(III) Επιτροπής  Διοργάνωσης Συνεδρίου 
(IV)  Επιτροπής Φυλλαδίων 
(V)  Επιτροπή Ιστοσελίδας  
 
και οποιωνδήποτε άλλων επιτροπών κρίνει αναγκαίο προς υποβοήθηση του έργου του 
Σωματείου. 
 
Τα  καθήκοντα, αρμοδιότητες, λεπτομέρειες και πλαίσια δράσης των Επιτροπών που 
συστήνονται μπορούν να ρυθμιστούν με Εσωτερικούς Κανονισμούς του Σωματείου.  
Επίσης, σε αυτές τις επιτροπές μπορούν να είναι μέλη όλα τα ενεργά μέλη του Συνδέσμου 
Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.  
 
3.  Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ως εκπρόσωπο Τύπου ένα Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Τα καθήκοντα αρμοδιότητες, λεπτομέρειες και πλαίσια δράσης του 
καθορίζονται με Εσωτερικούς Κανονισμούς. 
 
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται σαν εκπρόσωπος τύπου πρέπει να 
είναι μέλος της επιτροπής Δημόσιων Σχέσεων. 
 
Ο πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου σε όλες τις 
επίσημες εκδηλώσεις, δραστηριότητες, ανακοινώσεις του ή οπουδήποτε αλλού θεωρηθεί 
αναγκαίο. 
 
4.   Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με σχετική απόφαση του να ορίσει μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή  άλλο μέλος του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων 
Κύπρου για να το αντιπροσωπεύσει σε οποιεσδήποτε Επιτροπές άλλες από τις Επιτροπές του 
Σωματείου, εάν η αντιπροσώπευση του κρίνεται αναγκαία. Περαιτέρω ρυθμίσεις μπορούν να 
γίνουν με Εσωτερικούς Κανονισμούς του Σωματείου. 
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ΑΡΘΡΟ 16ο 
 
Ο Πρόεδρος μαζί με το Γραμματέα, αντιπροσωπεύουν το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του 
και απέναντι σε κάθε Δικαστική και Διοικητική αρχή.  Ο Πρόεδρος καλεί το Διοικητικό 
Συμβούλιο, σε συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη τους, δίνει το λόγο σ’ όποιον 
τον ζητήσει, με τη σειρά κατά την οποία αυτός ενεγράφη για το σκοπό αυτό, αφαιρεί το λόγο 
από όσους παρεκτρέπονται, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, υπογράφει τα έγγραφα και τα 
επικυρωμένα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διατάζει, μαζί με το 
Γραμματέα, τις πληρωμές, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Σωματείου ή με τις 
πιστώσεις που έχουν ψηφισθεί, καλεί καθένα από τα μέλη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του προς το Σωματείο, ελέγχει κάθε φορά το Ταμείο, τη Γραμματεία, κοινοποιεί, αν 
χρειασθεί, τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και, γενικών, 
φροντίζει για την πλήρη εφαρμογή του Καταστατικού.  Τέλος, μέσα στο τελευταίο τρίμηνο 
κάθε χρόνου δίνει λόγο για τα πεπραγμένα του προηγουμένου χρόνου, ενώπιον της Γενικής 
Συνελεύσεως. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο 
 
α. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, και 

αυτός, από τον γηραιότερο Σύμβουλο. 
 
β. Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης, ή θανάτου του Προέδρου ή οποιουδήποτε 

άλλου αξιωματούχου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού 
συμπληρωθεί από τους αναπληρωματικούς συμβούλους όπως διαλαμβάνεται στο 
άρθρο 12 προβαίνει με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή άλλου μέλους του στην 
πλήρωση της κενωθείσας θέσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο 
 
Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου, φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του Σωματείου, 
συνυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, κάθε εξερχόμενο από το Σωματείο έγγραφο, και μαζί 
με τον Πρόεδρο, εκπροσωπεί το Σωματείο σ’ όλες τις σχέσεις του, εκτός αν άλλως πως 
ορίζεται ειδικότερα από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή σε Εσωτερικούς 
Κανονισμούς ή άλλως πως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.  
 
ΑΡΘΡΟ 19ο 
 
Ο Γραμματέας αναπληρώνεται από το Βοηθό Γραμματέα όταν ο Γραμματέας κωλύεται ή 
απουσιάζει και, γενικά, βοηθάει το Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο 
 
Ο Ταμίας διενεργεί κάθε είσπραξη, εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις και εκτελεί τις 
πληρωμές, με εντάλματα υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.  Τηρεί τα 
λογιστικά βιβλία και ευθύνεται προσωπικώς για κάθε απώλεια χρημάτων ή για κάθε πληρωμή 
που γίνεται χωρίς ένταλμα.  Ομοίως, τηρεί ακριβή κατάλογο των εισπραττομένων 
δικαιωμάτων  και συνδρομών των μελών.  Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλες τις 
επιταγές και τηρεί με πλήρη ευθύνη του όλα τ’ αναγκαία βιβλία, έγγραφα, αποδείξεις κλπ. 
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Στο τέλος κάθε έτους προβαίνει σε έγγραφη λογοδοσία για την κατάσταση του Ταμείου, 
αφού τα βιβλία έχουν εξεταστεί και υπογραφεί από εγγεγραμμένο λογιστή.  Αν ο Ταμίας 
κωλύεται, αναπληρώνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποδεικνύεται 
υπεύθυνα από τον ίδιο. 
 
AΡΘΡΟ 21ο 
 
Από τους Συμβούλους θεωρούνται παραιτηθέντες όσοι απουσιάζουν για τρεις συνεχείς 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς εύλογη αιτία που να έχει γίνει αποδεκτή 
από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Ο Σύμβουλος που παραιτείται με τον τρόπο αυτό, 
αντικαθίσταται με έναν από τους αναπληρωματικούς συμβούλους. 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ως προς την αποδοχή των αιτήσεων όσων επιθυμούν 
να εγγραφούν ως ενεργά μέλη του Σωματείου τηρουμένων των τύπων και  της διαδικασίας 
που μπορεί ειδικότερα να ορίζεται σε σχετικό Εσωτερικό Κανονισμό του Σωματείου. 
Ομοίως αποδέχεται δωρεές και κληροδοτήματα, συντάσσει τον απολογισμό του 
προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του νέου έτους, τους 
οποίους και υποβάλλει στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, γενικώς δε, φροντίζει για τις 
κατεπείγουσες υποθέσεις του Σωματείου, και εκτελεί όλες τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
 
α. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και διακρίνονται σε 

Τακτικές, `Έκτακτες και Καταστατικές. 
 
β. Οι ειδοποιήσεις προς τα μέλη για οποιοδήποτε είδος Συνέλευσης θα πρέπει ν’ 

αποστέλλονται 14 τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύγκλιση τους. 
 
γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση εντός του πρώτου 

διμήνου κάθε έτους,  για τη λογοδοσία, ως προς τα πεπραγμένα, για την έγκριση του 
απολογισμού και προϋπολογισμού της διαχείρισης της Διοίκησης, και το διορισμό 
εγκεκριμένων ελεγκτών.  Κάθε τριετία η Τακτική Γενική Συνέλευση επί πλέον των 
άλλων θεμάτων προβαίνει στην εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  η 
θητεία των οποίων  ανέρχεται την 1ην Μαρτίου του έτους της εκλογής του. 

 
δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί `Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, οπότε κρίνει πως 

υπάρχει ανάγκη γι’ αυτό, και οπότε τυχόν το 1/5 των μελών που έχουν ταμειακώς 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, το ζητήσει εγγράφως και για συγκεκριμένα θέματα.  
Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται είτε με 
προσωπικές προσκλήσεις προς τα μέλη, είτε με γενική ειδοποίηση. 
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 Η πόλη και ο χώρος  διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν είναι η έδρα 
του σωματείου η Λευκωσία, θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.   

 
ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Καταστατικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 

30. 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο 
 
α. Πριν από την έναρξη των εργασιών οποιασδήποτε Συνέλευσης εκλέγεται ένα μέλος 

από τα παρόντα για να προεδρεύσει της Συνέλευσης. 
 
β. Εκτός από την ειδική περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 32, η Γενική Συνέλευση 

θεωρείται πως βρίσκεται σε απαρτία αν σ΄αυτήν παρίστανται το ήμισυ, πλέον ενός, των 
μελών του Σωματείου, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα 
ενεργά μέλη του Σωματείου που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις.  Αν δεν επιτευχθεί απαρτία εντός ημισείας ώρας από την ώρα που 
καθορίζεται στην ειδοποίηση, τότε η απαρτία θεωρείται πως έχει επιτευχθεί οσαδήποτε 
από τα μέλη και αν προσέλθουν. Εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά σ’ αυτό το 
Καταστατικό, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία 
των παρόντων μελών. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο 
 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΠΟΡΟΙ 
1. Τα έσοδα του Σωματείου είναι: 

α. Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των 
μελών. 

 
β. Από διάφορες δωρεές, κληροδοτήματα, οικονομικές ενισχύσεις, οι εισπράξεις 

από τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, γιορτές, δραστηριότητες κλπ. 
 
γ. Από κρατικές, δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές επιχορηγήσεις ως και κάθε άλλη 

είσπραξη από νόμιμη αιτία. 
 
δ. Από τα εισοδήματα από τους τόκους που προέρχονται από την περιουσία του 

Σωματείου. 
 

2. Τα χρηματικά κεφάλαια του Σωματείου κατατίθενται σε μια αναγνωρισμένη τράπεζα 
και αναλαμβάνονται για τις ανάγκες του Σωματείου με γραπτή εντολή του Προέδρου 
και του Γραμματέα του Σωματείου. 

 
3. Ο έλεγχος των λογαριασμών του Σωματείου γίνεται από τους εγκεκριμένους ελεγκτές 

που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και εγκρίνονται απ’ αυτή. 
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ΑΡΘΡΟ 26ο  
 
ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κ.Λ.Π. 
 
α. Το ύψος του ποσού που καταβάλλεται ως τέλος εξέτασης της αίτησης προσώπου για 

εγγραφή ως ενεργό μέλος  καθώς και της ετήσιας συνδρομής του ενεργού μέλους προς 
το Σωματείο  καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι την λήψη 
άλλης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζεται ως τέλος για την εξέταση 
αίτησης εγγραφής προσώπου ως μέλους το ποσό των είκοσι (20) ευρώ, ως ετήσια 
συνδρομή των ενεργών μελών  προς το Σωματείο το ποσό των πενήντα (50) ευρώ και 
ως ετήσια συνδρομή των συνδρομητών, συνταξιούχων και φοιτητών, μελών το ποσόν 
των είκοσι πέντε (25) ευρώ. 
Το τέλος εξέτασης αίτησης για εγγραφή ως ενεργό Μέλος καταβάλλεται ταυτόχρονα 
με την αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αρνητικής 
απόφαση για εγγραφή του αιτούντος.  
 

β. Οι ετήσιες συνδρομές καταβάλλονται εφάπαξ κατά τον πρώτο μήνα του τρέχοντος 
οικονομικού έτους. 

 
γ. Σε περίπτωση που ενεργό μέλος καθυστερήσει να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του 

προς το Σωματείο, υποχρεούται όπως καταβάλει την οφειλόμενη συνδρομή του πλέον  
τέλος καθυστέρησης ύψους 8.54 ευρώ (€) το αργότερο μέχρι την λήξη του τρίτου μήνα 
του τρέχοντος οικονομικού έτους. 

 
Σε περίπτωση που ενεργό μέλος παραλείψει να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του 
πλέον τέλος καθυστέρησης μέχρι την εκπνοή του τρίτου μήνα του τρέχοντος 
οικονομικού έτους, τότε υποχρεούται να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του πλέον 
τέλος καθυστέρησης ύψους 17,09 ευρώ (€) μέχρι την λήξη του τρέχοντος οικονομικού 
έτους. Σε περίπτωση αμέλειας των πιο πάνω από μέλος του τότε αυτός (η) διαγράφεται 
μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του ταμεία. 
 

δ. Το μέλος που διαγράφηκε για τον πιο πάνω λόγο μπορεί να ξαναεγγραφεί, μόνο 
εφόσον πληρώσει όλες τις οφειλόμενες μέχρι την ημέρα της επανεγγραφής του 
Συνδρομές και εγκρίνει την επανεγγραφή του η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
ε. Η πιο πάνω διαγραφή των μελών, που δεν εκπλήρωσαν τις οικονομικές υποχρεώσεις 

τους προς το Σωματείο, πρέπει να γίνεται απαραίτητα από το Διοικητικό  Συμβούλιο 
πριν από κάθε Γενική Συνέλευση. 

 
ΑΡΘΡΟ 27ο 
1. Οι εσωτερικοί Κανονισμοί ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων 
αυτού του Καταστατικού και μπορούν να καθορίζουν τις αρμοδιότητες, καθήκοντα, την 
διαδικασία  και τα πλαίσια δραστηριότητας των Επιτροπών του Συνδέσμου  που 
λειτουργούν, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, του Εκπροσώπου Τύπου, την διαδικασία 
αιτήσεων ή/και οποιωνδήποτε άλλων θεμάτων κρίνεται σκόπιμο, όπως ρυθμιστούν 
περαιτέρω. 
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 2. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται/ 
αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση. 
 
3. Απαγορεύεται να επέρχεται αλλοίωση των άρθρων του Καταστατικού με διατάξεις των 
Εσωτερικών Κανονισμών. Οι διατάξεις του Καταστατικού υπερισχύουν  έναντι των 
Εσωτερικών Κανονισμών .΄  ́
 
ΑΡΘΡΟ 28ο 
 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 
καθορίζεται Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου, ο οποίος επισυνάπτεται  σαν 
Παράρτημα 1  στο παρόν Καταστατικό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί και υπέχει θέση καταστατικής πρόνοιας. 
 
2.Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη τα οποία διορίζονται όπως πιο κάτω 
και το νομικό σύμβουλο του Συνδέσμου ο οποίος παρακάθεται στις συνεδρίες υπό 
συμβουλευτική ιδιότητα. Πρόεδρος διορίζεται μέλος του Συνδέσμου από το Συμβούλιο 
Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου. Τα υπόλοιπα 
τέσσερα μέλη διορίζονται, από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα τρία μέλη για τριετή θητεία και 
το ένα για ένα χρόνο. Τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση λειτουργούν ανεξάρτητα και αμερόληπτα.  
 
Νοείται ότι η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει νομική συμβουλή και από νομικό 
σύμβουλο τον οποίο διορίζει η ίδια η Επιτροπή. 
 
3. Η Πειθαρχική Επιτροπή ασκεί  έλεγχο και πειθαρχική εξουσία επί των μελών του 
σωματείου αναφορικά με την τήρηση εκ μέρους τους όλων των προνοιών του παρόντος 
Καταστατικού και ιδιαίτερα των καταστατικός καθορισμένων υποχρεώσεων τους, των  
Εσωτερικών Κανονισμών  και του Κώδικα Δεοντολογίας. 
 
4. Τρία παρόντα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής αποτελούν απαρτία. 
 
5. Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Προέδρου του Σωματείου, χρέη 
Προέδρου της Πειθαρχικής Επιτροπής εκτελεί ένα από τα μέλη του που 
εκλέγεται  από τα μέλη που παρίστανται  στη συνεδρία.    
 
6. Σε περίπτωση που η Πειθαρχική Επιτροπή κρίνει, ότι έχει διαπραχθεί πειθαρχικό 
παράπτωμα από μέλος του μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες ποινές: 

1. Γραπτή ή προφορική προειδοποίηση ή επίπληξη. 
2. Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα μέλη του Σωματείου . 
3. Καταβολή ποσού προστίμου μέχρι  170,86 ευρώ (€). 
4. Διαγραφή από μέλος του Σωματείου.  
5. Διαγραφή από μέλος του Σωματείου και  στέρηση δικαιώματος 
επαναεγγραφής του ως μέλους για ορισμένο χρονικό διάστημα ή δια παντός.   
6.  Κοινοποίηση της απόφασης της πειθαρχικής επιτροπής στο Συμβούλιο 
Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου. 
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7. Οι κανόνες και η διαδικασία ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής και της άσκησης του 
πειθαρχικού ελέγχου ή/και οποιαδήποτε άλλα σχετικά ζητήματα ορίζονται με Εσωτερικούς 
Πειθαρχικούς Κανονισμούς του Σωματείου. 
 
8. Η διαδικασία ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής διεξάγεται όσο είναι δυνατό κατά τα 
πρότυπα της συνοπτικής ποινικής διαδικασίας. Η Πειθαρχική Επιτροπή δεν δεσμεύεται από 
το εκάστοτε ισχύον δίκαιο της απόδειξης, τηρουμένων των κανόνων της φυσικής 
δικαιοσύνης, και εκτιμά τις αποδείξεις που προσάγονται ενώπιον του με ελεύθερη κρίση. 
 
ΑΡΘΡΟ 29ο 
 
α. Συνδρομητές του Σωματείου γίνονται όσοι προσφέρουν για τους σκοπούς του, 20 

ευρώ(€) για την εγγραφή και 25 ευρώ (€) για την ετήσια συνδρομή.  Η αίτηση του κάθε 
συνδρομητή υποβάλλεται στο ΔΣ, το οποίο την εξετάζει.  Η εγγραφή του γίνεται μόνο 
αν ο αιτητής δεν λειτουργεί με τρόπο αντίθετο με τον Κώδικα Δεοντολογίας του 
σωματείου και δεν προσβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο τις αρχές του.  

 
β. Δωρητές του Σωματείου γίνονται όσοι προσφέρουν για τους σκοπούς του, υλική 

ενίσχυση, τουλάχιστον δεκαπλάσια της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής των Μελών του. 
 
γ. Ευεργέτες του Σωματείου γίνονται όσοι προσφέρουν στο Σωματείο για τον πιο πάνω 

λόγο, ποσό τουλάχιστον εκατονταπλάσιο της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής, των 
Μελών του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 30ο 
 
Κάθε ανάμειξη του Σωματείου, με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή συντελείται, σε πολιτικά 
ή κομματικά ζητήματα ή άλλα ζητήματα που βρίσκονται έξω από τους σκοπούς του, 
απαγορεύεται. 
 
ΑΡΘΡΟ 31ο 
 
Κάθε ζήτημα που χρήζει ερμηνείας ή που δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό 
αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 
 
ΑΡΘΡΟ 32ο 
 
Το παρόν Καταστατικό ή οι Εσωτερικοί Κανονισμοί είναι δυνατόν να τροποποιηθούν από 
Καταστατική Συνέλευση που συγκαλείται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή ύστερα από αίτηση τουλάχιστο του 1/5 του συνόλου των μελών. Απόφαση μπορεί να 
ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της Συνέλευσης. 
 
Νοείται ότι για την τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου απαιτείται απόφαση 
Καταστατικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των μελών 
του Σωματείου. 
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Νοείται περαιτέρω ότι το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να τροποποιηθεί μόνο 
φραστικά ή με την προσθήκη περαιτέρω σκοπών 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
 
ΑΡΘΡΟ 33ο 
 
Το Σωματείο διαλύεται μόνο εάν τα μέλη του περιορισθούν κάτω του αριθμού των 20 ή αν 
αποφασίσει γι’ αυτό η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 3/4  των μελών του Σωματείου 
που έχουν δικαίωμα ψήφου.  Στην περίπτωση αυτή το Σωματείο περιέρχεται σε κατάσταση 
εκκαθάρισης, η οποία γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή σε περίπτωση παραίτησης ή 
διάλυσης του από πρόσωπο ή πρόσωπα που ήθελε υποδείξει ο `Εφορος Σωματείων.  Μετά 
την αποπληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων του Σωματείου το υπόλοιπο της περιουσίας 
του Σωματείου διατίθεται αναγκαστικά υπέρ ενός κοινωνικού σκοπού, που αποφασίζεται 
από τη Γενική Συνέλευση. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 
 
ΑΡΘΡΟ 34ο 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
α. Η θητεία του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από το χρόνο εκλογής 

εκάστου εκ των μελών του, λήγει την 1η Μαρτίου έτσι ώστε οι εκλογές μετά την 
Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού να πραγματοποιούνται το πρώτο δίμηνο του 
χρόνου των εκλογών. 

 
β. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Παρόντος Καταστατικού και μέχρι την πλήρη 

συμπλήρωση της εγγραφής που προβλέπεται στον Περί Εγγραφής Τροφίμων και 
Διαιτολόγων Νόμο [Ν. 31(Ι)/96] όλα τα μέλη του Σωματείου θα θεωρούνται ότι έχουν 
εγγραφεί ως μέλη του Σωματείου με βάση το παρόν Καταστατικό. 

 Νοείται ότι με τη συμπλήρωση της προαναφερομένης διαδικασίας, οποιοδήποτε 
υφιστάμενο μέλος δεν θα τηρεί τις πρόνοιες και προϋποθέσεις αυτού του 
Καταστατικού, δεν θα μπορεί να συνεχίσει ως μέλος του Σωματείου. 

 
γ. Το παρόν τροποποιημένο Καταστατικό, αποτελούμενο από τριάντατέσσερα (34) άρθρα 

εγκρίθηκε από τα μέλη του σε Καταστατική Συνέλευση και τέθηκε σε ισχύ από την 
έγκριση του από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων’’ 
GSAM 0751. 

 
ΝΠ/γχ. ΝP960517.YC4 
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