ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ”
ΆΡΘΡΟ 1
Επωνυμία –∆ιακριτικός Τίτλος – Έδρα
Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία
«Ελληνική Εταιρία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού & των
∆ιαταραχών ∆ιατροφής» και διακριτικό τίτλο «ΕΠΑΜΕ∆Ι». Στην Αγγλική γλώσσα, η
επωνυμία αποδίδεται ως “ Hellenic Association for the Study of Obesity,
Metabolism and Eating Disorders” και ο διακριτικός τίτλος ως “HASOMED”. Έδρα
του Σωματείου ορίζεται ο ∆ήμος Αθηναίων.
ΆΡΘΡΟ 2
Σκοποί
Σκοποί του Σωματείου είναι:
1. Η επιστημονική έρευνα, μελέτη και ολιστική προσέγγιση της Παχυσαρκίας,
των Μεταβολικών Νόσων με ιδιαίτερη έμφαση στο Μεταβολικό Σύνδρομο,
των ∆ιαταραχών ∆ιατροφής και των Νοσημάτων που σχετίζονται με τη
∆ιατροφή.
2. Η προβολή των πορισμάτων της έρευνας στον Ελλαδικό, Ευρωπαϊκό και
διεθνή χώρο.
3. Η μελέτη και σύσταση πρακτικών μέτρων, στο πλαίσιο των δικαιοδοσιών της
Εταιρίας, που θα επιδιώκουν την εφαρμογή των πορισμάτων της έρευνας στο
γενικό πληθυσμό.
4. Η πρόληψη και θεραπεία των προαναφερθέντων νοσημάτων.
5. Η διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των ιατρών και
λοιπών επιστημόνων που ασχολούνται με τα νοσήματα της Παχυσαρκίας, του
Μεταβολισμού και της ∆ιατροφής σε όλη την Ελληνική επικράτεια, στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο διεθνή χώρο.
6. Η αντιπροσώπευση της Ελλάδας σε Ευρωπαϊκούς και ∆ιεθνείς Οργανισμούς
και Εταιρίες που σχετίζονται με τους σκοπούς του σωματείου.
7. Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στα αντικείμενα του Σωματείου.
ΆΡΘΡΟ 3
Μέσα
Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου είναι:
1. Οι τακτικές και έκτατες συνεδριάσεις του Σωματείου στις οποίες θα γίνονται
ανακοινώσεις, διαλέξεις και επιδείξεις σε συναφή θέματα.
2. Η διοργάνωση συνεδρίων (τοπικών, πανελληνίων και διεθνών) και συμποσίων ή
κοινών συνεδριάσεων με συγγενείς επιστημονικές εταιρίες ελληνικές ή ξένες, με
συλλογική διεξαγωγή ερευνών στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο.

3. Η συνεργασία μεταξύ επιστημόνων, ιδρυμάτων, οργανώσεων, εταιριών κρατικών
και ιδιωτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγεία και τους σκοπούς του
Σωματείου.
4. Η δημοσίευση στον ημερήσιο, περιοδικό ή επιστημονικό τύπο των πρακτικών
των Συνεδρίων, Συνεδριάσεων και αποτελεσμάτων έρευνας.
5. Η έκδοση μονογραφιών, επιστημονικών περιοδικών και κάθε άλλου πρόσφορου
μέσου που βοηθά την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου.
6. Η συνεργασία και ενεργός συμμετοχή στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής
Εταιρίας Μελέτης της Παχυσαρκίας (EASO) και της Παγκόσμιας Εταιρίας Μελέτης
της Παχυσαρκίας (IASO) και σε αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς
επιστημονικές Εταιρίες Μελέτης του Μεταβολικού Συνδρόμου, των ∆ιαταραχών
∆ιατροφής και των Νοσημάτων που σχετίζονται με τη ∆ιατροφή.
7. Κάθε πρόσφορο γενικά μέσο, κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της
Γενικής Συνέλευσης για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.
ΆΡΘΡΟ 5
Μέλη
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.
5.1.1 Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν, κατόπιν αιτήσεως, Έλληνες ή Ευρωπαίοι
πτυχιούχοι της Ιατρικής οι οποίοι κατέχουν τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας και οι οποίοι
έχουν επιδείξει επιστημονικό και επαγγελματικό έργο και ενδιαφέρον για την
Παχυσαρκία, τα Νοσήματα του Μεταβολισμού και τις ∆ιαταραχές ∆ιατροφής. Με
απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει Τακτικό μέλος ένα Αρωγό
Μέλος της παραγράφου 5.2 του παρόντος το οποίο έχει διατελέσει ενεργό αρωγό
μέλος επί τουλάχιστον 4 έτη, μετά από αίτησή του.
5.1.2 Η απόφαση για εγγραφή Τακτικού Μέλους λαμβάνεται από το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών. Σε περίπτωση
απορρίψεως της αιτήσεως, το υποψήφιο μέλος ή οποιοδήποτε Τακτικό Μέλος μπορεί
να προσφύγει κατά της σχετικής αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συμβουλίου στην
αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου.
5.1.3 Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο
παρίστανται με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, λαμβάνουν λόγο,
υποβάλλουν προτάσεις, ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και έχουν το
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην διοίκηση του Σωματείου.
5.2.1 Αρωγά Μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες ή Ευρωπαίοι, επιστήμονες
(ανειδίκευτοι ιατροί, πτυχιούχοι βασικών επιστημών, λοιπά επαγγέλματα υγείας) με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Νοσήματα που άπτονται των σκοπών του Σωματείου
χωρίς όμως να κατέχουν τίτλο Ιατρικής ειδικότητας. Αρωγά μέλη μπορούν επίσης να
γίνουν και τα άτομα εκείνα που συμβάλουν με κάθε τρόπο στην επίτευξη των
σκοπών του Σωματείου και επικουρούν το έργο των Τακτικών Μελών.
5.3.1 Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται προσωπικότητες του χώρου ή της κοινωνίας,
από την Ελλάδα ή άλλες χώρες ή και Τακτικά Μέλη του Σωματείου.
5.3.2 Για την ανακήρυξη Επίτιμου Μέλους απαιτείται εισήγηση τριών (3) τουλάχιστον
Τακτικών Μελών προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, αποδοχή του προτεινόμενου από το
∆ιοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών και
σχετική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης με απλή πλειοψηφία.

5.3.3 Οργανισμοί, Ιδρύματα ή Νομικά Πρόσωπα που ασχολούνται με θέματα των
σκοπών του Σωματείου μπορούν να γίνουν Επίτιμα Μέλη.
5.3.4 Τα Επίτιμα Μέλη δεν έχουν υποχρέωση καταβολής συνδρομής.
5.3.3 Τα Αρωγά και τα Επίτιμα Μέλη συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Σωματείου,
δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, ούτε συμμετοχής στα
Όργανα διοικήσεως του Σωματείου.
5.4.Τα Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα Μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με
τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών του
Σωματείου, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται στο Καταστατικό.
ΆΡΘΡΟ 6
Αποχώρηση μελών
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα από το Σωματείο, μετά από
έγγραφη δήλωσή του προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή
υποχρεούται στην καταβολή της συνδρομής του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η
δήλωση περί αποχωρήσεως.
ΆΡΘΡΟ 7
∆ιαγραφή μελών
7.1 Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση τριών (3) τουλάχιστον Τακτικών
Μελών, με απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του,
ήτοι επί του συνόλου των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται να εισηγηθεί
προς τη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή από το Σωματείο κάθε μέλους το οποίο δε
συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Καταστατικού ή προς τις αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή ενεργεί κατά τρόπο
παραβλέποντα ηθικώς ή υλικώς τα συμφέροντα του Σωματείου ή διαπράττει
ατιμωτικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί
του θέματος με απόλυτη πλειοψηφία.
7.2 Επίσης με εισήγηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, διαγράφονται τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές δύο ή
περισσοτέρων ετών, μετά από έγγραφη ειδοποίησή τους.
7.3 Το διαγραφέν μέλος το οποίο καταβάλλει τις καθυστερημένες εισφορές εντός
εξαμήνου από τη διαγραφή του, επανεγγράφεται αυτοδικαίως στο Σωματείο μετά
από αίτησή του, εκτός αν άλλως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
ΆΡΘΡΟ 8
Πόροι :
Πόροι του Σωματείου είναι:
α. η εφ’ άπαξ εισφορά για την εγγραφή των μελών, η οποία ορίζεται κάθε φορά με
απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
β. η ετήσια συνδρομή των μελών, η οποία ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του
∆ιοικητικού Συμβουλίου.

γ. οι δωρεές, οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι επιχορηγήσεις και κάθε άλλη
εκούσια προσφορά μελών ή τρίτων.
δ. οι συγκεντρώσεις ποσών μεταξύ των μελών για συγκεκριμένο σκοπό, που
καθορίζεται εκάστοτε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.
ε. τα έσοδα από συνέδρια, οργανώσεις ημερίδων ή άλλες εκδηλώσεις
ε. κάθε άλλος νόμιμος πόρος.
ΆΡΘΡΟ 9
Όργανα
Όργανα του Σωματείου είναι α. η Γενική Συνέλευση, β. το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, και
γ. η Ελεγκτική Επιτροπή.
ΆΡΘΡΟ 10
Γενική Συνέλευση
10.1 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για
κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα
όργανα. Αποτελείται από όλα τα ταμειακώς εντάξει Τακτικά Μέλη. Ταμειακώς εντάξει
είναι το Τακτικό μέλος το οποίο έχει καταβάλει τόσο την ετήσια συνδρομή του έτους
κατά το οποίο συγκαλείται η Γενική Συνέλευση όσο και τις λοιπές τυχόν οικονομικές
του υποχρεώσεις προς το Σωματείο, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του παρόντος.
10.2 Η Γενική Συνέλευση ασκεί έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του
Σωματείου και παύει αυτά για σπουδαίους λόγους και με τους όρους του άρθρου
10.10.
10.3 Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει: α. να κρίνει τον απολογισμό
του απερχόμενου ∆ιοικητικού Συμβουλίου, β. να εκλέγει τα μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου, της Εφορευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής, γ. να αποφασίζει για
την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή
ή όχι του ∆ιοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της
Ελεγκτικής Επιτροπής, δ. να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, ε.
να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου και στ. να ελέγχει τα μέλη του
∆ιοικητικού Συμβουλίου.
10.4 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο τακτικώς με μια
φορά μέσα στους έξι (6) πρώτους μήνες του χρόνου, εκτάκτως δε όταν το
αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον
των ταμειακώς εντάξει μελών με έγγραφη αίτησή τους προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο,
στην οποία αναγράφονται τα συζητητέα θέματα.
Στην περίπτωση αυτή το ∆ιοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική
Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα το βραδύτερο από την υποβολή της αίτησης.
10.5 Κατά την ετήσια τακτική Συνέλευση γίνεται η λογοδοσία, διοικητική και
διαχειριστική, του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η εξέταση του απολογισμού του
διαρρεύσαντος και του προϋπολογισμού του ερχόμενου χρόνου και του
προγράμματος μελλοντικής δράσης του Σωματείου, καθώς και η συζήτηση των
θεμάτων που περιελήφθησαν στην ημερήσια διάταξη από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.
Κατά την ίδια τακτική Συνέλευση γίνεται ανά τριετία η εκλογή των μελών του
∆ιοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

10.6 Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου το οποίο έχει εγγραφεί στο Σωματείο πριν
από ένα εξάμηνο τουλάχιστον, δικαιούται κατά τις προηγούμενες διατάξεις και
επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική
Επιτροπή, υποβάλλει έγγραφη δήλωση πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
από την ψηφοφορία.
10.7 Ο πίνακας των υποψηφίων τοιχοκολλάται στα γραφεία του Σωματείου. Αν δεν
υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για να καλύψουν τις προβλεπόμενες θέσεις του
∆ιοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, ως και αριθμού
αναπληρωματικών μελών, σχετικές προτάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από
άλλα Τακτικά Μέλη απ’ ευθείας στη Συνέλευση.
10.8 Η εκλογή των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής
ενεργείται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία με φροντίδα της τριμελούς
Εφορευτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται μεταξύ των παρισταμένων
στη Γενική Συνέλευση Τακτικών Μελών του Σωματείου, με φανερή δι’ ανατάσεως
των χειρών ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία. Η Εφορευτική Επιτροπή δύναται να
εκλέξει ένα από τα μέλη της ως πρόεδρο.
10.9 Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με αλφαβητική
σειρά, ο δε εκλογέας ψηφίζει μέχρι επτά (7) μέλη για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και τρία
(3) για την Ελεγκτική Επιτροπή, βάζοντας στα ονόματα αυτών σταυρό προτίμησης.
10.10 Εκλέγονται κατά σειράν οι σχετικώς πλειοψηφίσαντες, σε περίπτωση δε
ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
10.11 Για την εκλογή συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την Εφορευτική
Επιτροπή.
10.12 Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση παραδίδονται αυτοπροσώπως ή
αποστέλλονται με κανονικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη, δέκα (10)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τοιχοκολλούνται δε και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Σωματείου.
10.13 Οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα,
αναγράφουν τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης και την ημερήσια διάταξη αυτής.
10.14 Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να
αποφασίσει για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη αυτής.
10.15 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για όλα τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται αυτοπροσώπως ή με
εξουσιοδοτημένο κατά την κατωτέρω παράγραφο 10.17 αντιπρόσωπο, το εν δεύτερο
(1/2) τουλάχιστον του αριθμού των Τακτικών Μελών που έχουν εκπληρώσει τις
ταμειακές τους υποχρεώσεις. Αν δεν γίνει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, η
Γενική Συνέλευση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση την ίδια ημέρα και ώρα της
αμέσως επόμενης εβδομάδας, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε
και να είναι τα παρόντα μέλη.
10.16 Την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας του ο αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση

απουσίας και του τελευταίου ο γενικός γραμματέας. Εκλέγεται επίσης και γραμματέας
για την τήρηση των πρακτικών, αποκλειομένων των υποψηφίων για τα όργανα του
Σωματείου. Ο πρόεδρος συντονίζει τη συζήτηση μέσα στα πλαίσια της ημερήσιας
διάταξης, δίνοντας και αφαιρώντας τον λόγο, και αποφασίζει επί των ζητημάτων που
αναφύονται ή ενστάσεων που υποβάλλονται. Οι αποφάσεις κατά τη Γενική
Συνέλευση λαμβάνονται με ανάταση της χειρός. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν
αναφέρεται σε προσωπικά ζητήματα, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση ή ή
σε όσα θέματα ορίζει ο νόμος.
10.17 Με εξαίρεση τα θέματα των κατωτέρω παραγράφων 10.19 – 10.21 για τα
οποία απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, κατά την ψηφοφορία, κάθε μέλος μπορεί
να παραχωρήσει με γραπτή εξουσιοδότηση το δικαίωμα ψήφου σ’ ένα άλλο μέλος.
Κάθε μέλος μπορεί να αναλάβει την εκπροσώπηση ενός μόνο ακόμη μέλους. Τόσο ο
εξουσιοδοτών όσο και ο εξουσιοδοτούμενος πρέπει να είναι ταμειακά εντάξει.
10.18 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από
τις περιπτώσεις που ορίζει ρητώς άλλη πλειοψηφία το καταστατικό ή ο νόμος.
10.19 Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού απαιτείται η παρουσία του
ημίσεως τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει Τακτικών Μελών και η πλειοψηφία των
¾. Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται για να αποφασισθεί η τύχη της
περιουσίας του Σωματείου.
10.20. Για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον
των ταμειακώς εντάξει Τακτικών Μελών και η πλειοψηφία των 4/5.
10.21 Για την αλλαγή του σκοπού του Σωματείου απαιτείται ομόφωνη απόφαση του
συνόλου των Τακτικών Μελών.
ΆΡΘΡΟ 11
∆ιοικητικό Συμβούλιο
11.1 Το Σωματείο διοικείται από επταμελές ∆ιοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από
τη Γενική Συνέλευση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.
11.2 Επιτυχόντες ανακηρύσσονται εκείνοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και οι
επόμενοι τρεις ως αναπληρωματικοί, κατά σειρά επιτυχίας.
11.3 Η θητεία των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται
μέχρι την εκλογή της νέας διοίκησης και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίμηνο, εκτός
αν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης για τη διενέργεια εκλογών.
11.4 Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, ο οποίο συγκαλείται μέσα σε δέκα μέρες από την
ημέρα των εκλογών από τον πλειοψηφήσαντα, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τις
αρμοδιότητες των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρο Αντιπρόεδρο, Γενικό
Γραμματέα και Ταμία.

11.5 Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται από
τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Ως παραίτηση θεωρείται και η
αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου.
11.6 Το ∆ιοικητικό συνέρχεται τακτικώς μεν μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν
υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα μέλη αυτού, οπότε ο πρόεδρος
υποχρεούται να συγκαλέσει εντός μιας εβδομάδας. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και άλλα
τρία μέλη.
11.7 Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου.
Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα
μέλη που πήραν μέρος σε αυτές.
11.8 Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται την περιουσία του.
Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στο Σωματείο, ενεργεί κάθε πράξη που
έγκειται στη φύση και στο σκοπό του, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει
αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση είτε από το νόμο είτε από το Καταστατικό.
11.9 Ειδικότερα και ενδεικτικά το ∆ιοικητικό Συμβούλιο: Καταρτίζει και εγκρίνει τον
κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου. Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες.
Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό. Αποδέχεται
δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα. Αποφασίζει για την εγγραφή ή διαγραφή
μελών. Επιβάλλει πειθαρχικές ποινές κατά τη διαδικασία του άρθρου 7.1. Αποφασίζει
για τον καθορισμό και απονομή τιμητικών διακρίσεων. Καθορίζει τον τρόπο
εκπροσώπησης σε διάφορα συνέδρια και τους όρους συνεργασίας με άλλες
οργανώσεις. Προβαίνει στη σύσταση επιτροπών που το υποβοηθούν στο έργο του
(συμπεριλαμβανομένου του έργου διοργανώσεως πάσης φύσεως εκδηλώσεων) ή
άλλον συλλογικών οργάνων (ομάδων εργασίας κ.λ.π.) από μέλη αυτού ή μέλη
Σωματείου και τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας τη θητεία και τον τρόπο λειτουργίας
τους. Με ειδικές αποφάσεις του που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών
το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων
αρμοδιοτήτων αυτού σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε επιτροπές μεταξύ των
μελών.
ΆΡΘΡΟ 12
Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί το Σωματείο έναντι τρίτων
προσώπων, φυσικών ή νομικών, ενώπιον διοίκησης, των δικαστηρίων και πάσης
άλλης αρχής. Παρέχει ειδική και γενική εντολή εκπροσώπησης του Σωματείου και
δύναται να τις ανακαλεί. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και
διευθύνει τις εργασίες του. Προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις, ακόμη και όταν
γίνονται αρχαιρεσίες. Υπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, τα εντάλματα
πληρωμών και τις εντολές είσπραξης χρημάτων, και γενικά κάθε εξερχόμενο
έγγραφο. ∆ικαιούται να παρίσταται σε όλες τις επιτροπές, τμήματα, ομάδες κλπ του
Σωματείου. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

ΆΡΘΡΟ 13
Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τις υπηρεσίες του Σωματείου. Φροντίζει για την
εφαρμογή του καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών, καθώς και για την
εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
Εισηγείται τις υποθέσεις του Σωματείου στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο. Υποβάλλει στη
Γενική Συνέλευση τη λογοδοσία πάνω στα πεπραγμένα. Συντάσσει τα πρακτικά του
∆ιοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Τηρεί την αλληλογραφία, το
πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και το μητρώο των μελών και
επιβλέπει τα λογιστικά βιβλία εσόδων και εξόδων.
ΆΡΘΡΟ 14
Ταμίας
Ο Ταμίας εκτελεί τον προϋπολογισμό, διαχειριζόμενος το ταμείο του Σωματείου και
έχοντας την ευθύνη για κάθε οικονομική ανωμαλία. Εισπράττει χρήματα από
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις
είσπραξης. Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα εντάλματα ή εντολές που έχει
υπογράψει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Για κάθε δαπάνη πέρα από τις
τακτικές και συνηθισμένες, για τις οποίες υπάρχει ήδη ειδική σχετική απόφαση του
∆ιοικητικού Συμβουλίου, ενεργεί μετά από ειδική απόφαση και εντολή του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου. Επίσης ο Ταμίας φροντίζει για την κατάθεση των χρημάτων του
Σωματείου τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τις τρέχουσες ανάγκες, οι οποίες
καθορίζονται κάθε φορά από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή
το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Αναλαμβάνει χρήματα με βάση εντάλματα ή εντολές
που έχει υπογράψει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Τηρεί τα λογιστικά
βιβλία που έχουν σχέση με το Ταμείο, εκδίδει πρόχειρο λογαριασμό εσόδων και
εξόδων μια φορά το μήνα και εκτάκτως, όταν ζητηθεί τούτο από τον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συμβουλίου. Καταρτίζει και εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο τον
προϋπολογισμό του επομένου και του τρέχοντος έτους, που υποβάλλονται στην
ετήσια τακτική συνέλευση. Επίσης ο Ταμίας υποχρεούται να παρουσιάζει στην
Ελεγκτική Επιτροπή όλα τα ταμειακά βιβλία και τα δικαιολογητικά της διαχείρισής του
οποτεδήποτε του ζητηθούν. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει τον αντικαθιστά ένα από τα
μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου. Ο αντικαταστάτης του Ταμία έχει όλες τις εξουσίες και υποχρεώσεις
σύμφωνα με τους όρους χρήσης του παρόντος.
ΆΡΘΡΟ 15
Ελεγκτική Επιτροπή
15.1 Ο έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία των αποφάσεων του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται όταν και όπως
το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. Τακτικά Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής ανακηρύσσονται
εκείνοι οι τρεις που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και οι επόμενοι δύο ως
αναπληρωματικοί, κατά σειρά επιτυχίας. Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής
παρακολουθεί τη θητεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου κατά τις αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη του οποίου εκλέχθηκε.

15.2 Η επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τις ενέργειες του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου ως προς τη νομιμότητά τους και συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία
υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει
δικαίωμα να ζητήσει και τα όργανα του Σωματείου την υποχρέωση να χορηγήσουν,
οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο ή πληροφορία το οποίο κρίνεται σκόπιμο για την
άσκηση του ελεγκτικού της έργου.
ΆΡΘΡΟ 16
Σφραγίδα
Η Ένωση έχει σφραγίδα η οποία φέρει συμβολική ένδειξη (γραφική παράσταση), το
έτος ίδρυσης του Σωματείου καθώς, την επωνυμία «Ελληνική Εταιρία Μελέτης της
Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και των ∆ιαταραχών ∆ιατροφής» και τον διακριτικό
τίτλο «ΕΠΑΜΕ∆Ι» και/ή «HASOMED»
ΆΡΘΡΟ 17
Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο, σύμφωνα πάντοτε με το πνεύμα του παρόντος καταστατικού και της
ισχύουσας νομοθεσίας.
ΆΡΘΡΟ 18
Μεταβατικές διατάξεις
α. Μέχρι την εκλογή του πρώτου ∆ιοικητικού Συμβουλίου , η οποία πρέπει να γίνει
βραδύτερο μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία αναγνωρίσεως του Σωματείου,
καθήκοντα ∆ιοικητικού Συμβουλίου εκτελεί η συγκροτηθείσα από τους ιδρυτές
επταμελής προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή.
β. Κατά την εκλογή του πρώτου ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μετά τη
δικαστική αναγνώρισή του, δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ιδρυτικά
μέλη και όλα εκείνα τα οποία εν τω μεταξύ θα εγγραφούν, μετά από απόφαση της
προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής.
γ. Το παρόν καταστατικό το οποίο αποτελείται από δέκα οκτώ (18) συνολικά άρθρα
ψηφίστηκε ομόφωνα στις 6 Μαρτίου 2004 από τα ιδρυτικά μέλη τα και το
υπογράφουν.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2004

