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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

Του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία  

«Ελληνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Γκεστάλτ»  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 

Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοποί – Μέσα επίτευξης σκοπών 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

1. Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "Ελληνική Εταιρεία 

Ψυχοθεραπείας Γκεστάλτ". Η επωνυμία του σωματείου αποδίδεται ισόκυρα 

και με την αναγραφή της τελευταίας λέξης με λατινικούς χαρακτήρες, ήτοι 

"Ελληνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Gestalt”.  Στην αγγλική γλώσσα η 

επωνυμία θα αποδίδεται ως “Hellenic Association for Gestalt Therapy”. 

2. Έδρα του σωματείου είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης. Το σωματείο 

διατηρεί γραφείο και στην πόλη της Αθήνας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Σκοπός του σωματείου είναι να συγκεντρώσει σε μία κοινή επιστημονική 

ένωση τους ψυχοθεραπευτές Γκεστάλτ (Gestalt), τα εκπαιδευτικά κέντρα και 

τους οργανισμούς της ψυχοθεραπείας Gestalt στην Ελλάδα. 

Το σωματείο ειδικότερα έχει ως αντικείμενο : 

α) Την επίσημη και αποκλειστική εκπροσώπηση στην Ελλάδα της 

«Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θεραπεία Γκεστάλτ (Gestalt)» (εφεξής θα 

αναφέρεται και με την αγγλική της ονομασία European Association for 

Gestalt Therapy ή τα αρχικά E.A.G.T.), που έχει τη νομική μορφή του 

σωματείου. 
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β) Την επιστημονική ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, οργανισμών 

και κάθε είδους και μορφής ενώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 

στον τομέα της ψυχοθεραπείας Γκεστάλτ (Gestalt) και των πρακτικών 

εφαρμογών της. 

γ) Τη διάδοση της ψυχοθεραπείας Γκεστάλτ (Gestalt) και των πρακτικών 

εφαρμογών της στην έρευνα και τη θεωρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

δ) Την προώθηση της θεωρητικής, ακαδημαϊκής και πρακτικής συνεργασίας 

μεταξύ των ψυχοθεραπευτών Γκεστάλτ (Gestalt) στην Ελλάδα.  

ε) Την προώθηση της αναγνώρισης και καθιέρωσης της ψυχοθεραπείας 

Gestalt  στην Ελλάδα.  

στ) Την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών οργανισμών, 

επαγγελματιών και φορέων ψυχικής υγείας σχετικά με την θεραπεία Gestalt.  

ζ) Δυνάμει της (ανωτέρω υπό -α-) αντιπροσωπευτικής του αρμοδιότητας το 

σωματείο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τη διατήρηση των θεωρητικών και 

πρακτικών προδιαγραφών που θέτει η «Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Θεραπεία 

Gestalt» ως προς τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των 

ψυχοθεραπευτών, εποπτών και εκπαιδευτών και ως προς την παροχή 

υπηρεσιών πρακτικής εφαρμογής της ψυχοθεραπείας Gestalt στο κοινό. 

Έτσι, είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τη διαπίστωση της συνδρομής και το 

συνεχή έλεγχο της διατήρησης των προαναφερομένων κριτηρίων στα 

πρόσωπα των μελών του και την έγκριση για την παροχή ή ανάκληση 

σχετικής πιστοποίησης επάρκειας για την εκπαίδευση, εφαρμογή και 

άσκηση της ψυχοθεραπείας Gestalt. Γενικά είναι επιφορτισμένο με την 

υποχρέωση να διατηρεί υψηλό επίπεδο της παρουσίας της ψυχοθεραπείας 

Gestalt στην Ελλάδα και ανάλογο με αυτό που ισχύει στην Ευρώπη.  

η) Τη συνεργασία με άλλες διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, 

ενώσεις ή ιδρύματα.  

θ) Την προαγωγή και την προάσπιση της καλής πρακτικής στην εφαρμογή 

της ψυχοθεραπείας Gestalt. 



3 

 

- 5 από 23 - 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 Α. Βασικοί συντελεστές για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού του 

σωματείου είναι: 

α) Ο συνεχής έλεγχος της συνδρομής και διατήρησης στα πρόσωπα των 

μελών του κριτηρίων και προδιαγραφών με βάση αυτά που ορίζει η 

European Association for Gestalt Therapy (E.A.G.T.) ως προς την 

εκπαίδευση των ψυχοθεραπευτών, εποπτών και εκπαιδευτών και ως προς 

την παροχή υπηρεσιών πρακτικής εφαρμογής της ψυχοθεραπείας Gestalt στο 

κοινό, όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον 

Κανονισμό Πιστοποίησης των άρθρων 19 και 18 αντίστοιχα. 

β) Η έγκριση για την παροχή, διακοπή, αναστολή ή ανάκληση της 

πιστοποίησης της επάρκειας για τη λειτουργία εκπαιδευτικών ή 

θεραπευτικών κέντρων Gestalt, αναγνωρισμένων από την European 

Association for Gestalt Therapy (E.A.G.T.) με όποια νομική μορφή και αν 

λειτουργούν αυτά (ως ατομική επιχείρηση, εταιρία κλπ), σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Πιστοποίησης που βασίζεται στα κριτήρια που θέτει η E.A.G.T. 

 γ) Η προώθηση και ανάπτυξη της συνεχούς εκπαίδευσης, έρευνας, 

επιμόρφωσης, ενημέρωσης και παροχής θεωρητικής και πρακτικής 

υποστήριξης στα μέλη του ως προς την εφαρμογή της ψυχοθεραπείας 

Gestalt, μέσω ανακοινώσεων, δημοσιεύσεων, σχετικών επιστημονικών 

εργασιών, ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των μελών του από 

τη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή της ψυχοθεραπείας, της διοργάνωσης 

εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, έκδοση εντύπων κλπ.  

δ) Η παροχή στήριξης, πληροφόρησης και ενημέρωσης σε φυσικά και 

νομικά πρόσωπα για θέματα εκπαίδευσης και άσκησης του επαγγέλματος. 

ε) Η δυνατότητα να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις προσφυγής για κακή 

πρακτική.  
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 Β. Το σωματείο γενικότερα 

 α) Προβαίνει σε κάθε είδους δραστηριότητα που υπηρετεί το σκοπό του, 

όπως επιστημονικές και επιμορφωτικές συγκεντρώσεις, συνέδρια, δημόσιες 

εκδηλώσεις, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, έκδοση και πώληση έντυπου και 

οπτικοακουστικού υλικού. 

 β) Υποστηρίζει και ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα σχετικά με το 

αντικείμενό του. 

 γ) Μπορεί να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με ελληνικές, αλλοδαπές και 

διεθνείς όμοιες ή συγγενείς επιστημονικές εταιρίες, οργανισμούς και 

ιδρύματα.  

 δ) Φροντίζει για την επίτευξη των άριστων επιστημονικών και 

επαγγελματικών συνθηκών εργασίας καθώς και για την προάσπιση των 

επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

 

Εγγραφή μελών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 Το σωματείο απαρτίζουν τακτικά, δόκιμα, επίτιμα και αρωγά μέλη.  

Α. Τακτικά μέλη του σωματείου μπορεί να είναι:  

α) Φυσικά πρόσωπα ψυχοθεραπευτές Gestalt. Ως ψυχοθεραπευτές Gestalt 

ορίζονται οι  

ι) Πτυχιούχοι επιστημών ψυχικής υγείας και κοινωνικών και 

ανθρωπιστικών επιστημών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 

Ελλάδας και του εξωτερικού που πληρούν τις προϋποθέσεις 

μόρφωσης και εκπαίδευσης και ηθικής δεοντολογίας σύμφωνα 
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με τον Κανονισμό Πιστοποίησης που βασίζεται στα κριτήρια 

που θέτει η E.A.G.T. 

ιι) Πτυχιούχοι άλλων επιστημών που πληρούν τις προϋποθέσεις 

μόρφωσης και εκπαίδευσης και ηθικής δεοντολογίας που 

προβλέπει ο Κανονισμός Πιστοποίησης του Σωματείου για τις 

περιπτώσεις αυτές. 

ιιι) Ψυχοθεραπευτές Gestalt, οι οποίοι δεν πληρούν μεν όλα τα 

ανωτέρω κριτήρια, αλλά θεωρούνται καταξιωμένοι στη 

ψυχοθεραπεία Γκεσταλτ (Gestalt), βάση της διαδικασίας 

"Προπατόρων" (grandparenting), όπως αυτή προβλέπεται από 

τον Κανονισμό Πιστοποίησης του Σωματείου. 

 

 β) Νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων, οργανισμοί, ιδρύματα που 

πληρούν προϋποθέσεις μόρφωσης, εκπαίδευσης και ηθικής δεοντολογίας 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Πιστοποίησης που βασίζεται στα κριτήρια που 

θέτει η E.A.G.T. 

 

Τα νομικά πρόσωπα μέλη του σωματείου, εκπροσωπούνται και συμμετέχουν 

στη διοίκηση του σωματείου δια του προέδρου του Διοικητικού τους 

Συμβουλίου ή του εκπροσώπου που έχει ορίσει το Διοικητικό τους 

Συμβούλιο, ο οποίος και ασκεί τα δικαιώματά τους ως μελών. 

 

 Για να γίνει κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τακτικό μέλος πρέπει: 

i) κάθε φυσικό πρόσωπο να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση στην 

ψυχοθεραπεία Gestalt σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο Κανονισμός 

Πιστοποίησης ή να πληροί τις προϋποθέσεις για να αιτηθεί για την 

διαδικασία προπατόρων (grandparenting). 
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 ii) να υποβάλει σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο 

Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος ( φυσικό πρόσωπο ) αναγράφει τα στοιχεία 

της ταυτότητάς του, τον τόπο κατοικίας του, δηλώνει ότι δεν έχει στερηθεί 

τα πολιτικά του δικαιώματα, ότι έλαβε γνώση του καταστατικού και του 

Κώδικα Δεοντολογίας και αποδέχεται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό τους 

καθώς και την υποχρέωση να καταβάλει τακτικά τις εισφορές του και κάθε 

άλλη υποχρεωτική παροχή στο σωματείο.  

 Τα νομικά πρόσωπα υποβάλουν την αίτηση μέσω του νομίμου εκπροσώπου 

τους, ο οποίος δηλώνει την επωνυμία, την έδρα και τη νόμιμη εκπροσώπηση 

του νομικού αυτού προσώπου, υποχρεούται δε να προσκομίσει το 

καταστατικό του αιτούντος καθώς και κάθε τροποποιητική πράξη αυτού που 

δημοσιεύθηκε νόμιμα στην αρμόδια υπηρεσία (πρωτοδικείο, νομαρχία, κλπ) 

καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την 

αρμοδιότητά του (π.χ. αναγνώριση του αρμόδιου φορέα).  

 

iii) να προταθεί από δύο τακτικά μέλη τα οποία συνυπογράφουν την αίτηση 

εγγραφής δηλώνοντας γραπτά την καταλληλότητα του υποψηφίου. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει την πρόταση και δικαιούται, εάν το κρίνει 

αναγκαίο, να ζητήσει επιπλέον υποστηρικτικές γνώμες και από άλλες πηγές. 

 

iv) Η εγγραφή τακτικού μέλους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου σύμφωνα με τον Κανονισμό Πιστοποίησης (άρθ. 11 παρ. ΙΙΙ και  

αρθ. 18) και με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πιστοποίησης του άρθ. 18 

που ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου. Μετά 

την έγκριση, η εγγραφή του νέου μέλους γίνεται με καταβολή του 

δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. Σε περίπτωση που η 

αίτηση απορριφθεί υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής του αιτούντος στη 

Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει κυριαρχικά.  
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Υποχρεώσεις τακτικών μελών 

 i) Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση να εκπληρώνουν 

εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

 ii) Κάθε τακτικό μέλος υποχρεούται να συμμετέχει στις Γ.Σ του σωματείου 

τακτικές ή έκτακτες, να συμμετέχει σε ομάδες εργασίας και να βοηθά ενεργά 

και πρόθυμα σε όλες τις δραστηριότητες και προσπάθειες για την επίτευξη 

του σκοπού του σωματείου. 

 

 iii) Να επιμορφώνονται διαρκώς σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο 

Κανονισμός Πιστοποίησης. Τα κριτήρια αυτά αφορούν συνεχιζόμενη 

επιμόρφωση, ειδικότερα εποπτεία, συνέδρια, σεμινάρια, workshops, 

intervision. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών ελέγχεται από την 

Επιτροπή Πιστοποίησης του αρθ. 18 κάθε 5 χρόνια, στην οποία το μέλος 

υποχρεούται να καταθέσει γραπτά πιστοποιητικά που βεβαιώνουν ότι έχει 

παρακολουθήσει την ζητούμενη επιμόρφωση.  

 

Β) Δόκιμα μέλη 

 Δόκιμα μέλη του σωματείου μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, 

πτυχιούχοι επιστημών ψυχικής υγείας και πτυχιούχοι κοινωνικών και 

ανθρωπιστικών επιστημών ή πτυχιούχοι άλλων επιστημών Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της Ελλάδας και του Εξωτερικού, που βρίσκονται σε 

διαδικασία εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικό Κέντρο Ψυχοθεραπείας Gestalt 

πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο από την Ελληνική Εταιρεία 

Ψυχοθεραπείας Gestalt και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το δεύτερο έτος 

της εκπαίδευσής τους.  

Η εγγραφή των δόκιμων μελών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου - κατόπιν αίτησής τους προς αυτό - σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Πιστοποίησης (άρθ. 11 παρ. ΙΙΙ και  αρθ. 18) και με τη γνωμοδότηση της 



8 

 

- 5 από 23 - 

Επιτροπής Πιστοποίησης του άρθ. 18 που ελέγχει τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου. Τα δόκιμα μέλη πληρώνουν μόνο το 

δικαίωμα εγγραφής και όχι ετήσια συνδρομή. Αν γίνουν τακτικά μέλη, 

πληρώνουν εφ’ εξής συνδρομή, χωρίς να ξαναπληρώσουν δικαίωμα 

εγγραφής. Τα δόκιμα μέλη υποχρεούνται να προσκομίζουν κάθε χρόνο 

βεβαίωση από το εκπαιδευτικό κέντρο ψυχοθεραπείας Gestalt στο οποίο 

φοιτούν ότι συνεχίζουν τις σπουδές τους. 

Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Έχουν δικαίωμα να 

συμμετέχουν στις συνελεύσεις και δραστηριότητες και τις επιτροπές 

εργασίας του σωματείου. 

 

Γ) Αρωγά μέλη 

 Αρωγά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, οργανισμοί, ιδρύματα ή εταιρίες που επιθυμούν να ενισχύσουν το 

έργο της εταιρίας. Η εγγραφή των αρωγών μελών γίνεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αίτησής τους προς αυτό. 

Τα αρωγά μέλη δεν πληρώνουν ούτε δικαίωμα εγγραφής, ούτε συνδρομή. 

Έχουν την υποχρέωση να βοηθούν στην επίτευξη των σκοπών της εταιρίας 

με τρόπο που προσιδιάζει στον καθένα και με μέσα που γίνονται αποδεκτά 

από την εταιρία. 

 

Δ. Επίτιμα μέλη  

Ι. Η ιδιότητα του επίτιμου μέλους απονέμεται σε : 

α) τακτικά μέλη που αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση μετά από επιτυχή 

σταδιοδρομία στην ψυχοθεραπεία Gestalt. 

β) Έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες ή οργανισμούς με διεθνώς 

αναγνωρισμένο έργο σχετικό με την ψυχοθεραπεία Gestalt. 

γ) φυσικά πρόσωπα με διακεκριμένη επιστημονική ή κοινωνική δράση. 
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ΙΙ. Η ιδιότητα του επίτιμου μέλους απονέμεται από τη Γενική Συνέλευση, 

κατόπιν φανερής ψηφοφορίας και με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των 

παρόντων, μετά από πρόταση πέντε (5) τουλάχιστον τακτικών μελών και 

σχετική εισηγητική έκθεση του Δ.Σ.  

ΙΙΙ. Κάθε επίτιμο μέλος μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του 

σωματείου χωρίς το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. 

IV. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται σε καταβολή ουδεμίας οικονομικής 

εισφοράς.  

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Ι. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα, με γραπτή αίτησή του προς το Δ.Σ., τρεις 

(3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους, να ζητήσει τη 

διαγραφή του από το σωματείο. 

ΙΙ. Κάθε μέλος του σωματείου που η διαγωγή και οι ενέργειές του είναι 

ασυμβίβαστες με τα συμφέροντα και τους επιδιωκόμενους σκοπούς του 

σωματείου, διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που 

λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.  

ΙΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει οριστικά με απόφασή του κάθε 

μέλος που οφείλει ετήσιες συνδρομές άνω των 3 ετών, 2 μήνες μετά την 

ειδοποίηση του μέλους με συστημένη επιστολή, εάν, παρά την ειδοποίηση, 

δεν εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό. 

IV. Μέλη του σωματείου που έχουν εξέλθει από αυτό δεν έχουν κανένα 

δικαίωμα στην περιουσία του.  

V. Σε περίπτωση επανεγγραφής στο σύλλογο, το μέλος οφείλει να 

εξοφλήσει και τις παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

 

Πόροι του Σωματείου 

 

ΑΡΘΡΟ 6  

 

Οι πόροι του σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. 

Ι. Τακτικοί πόροι είναι τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι συνδρομές 

τους καθώς και τα εισοδήματα που προέρχονται από την περιουσία του 

Σωματείου. 

ΙΙ. Έκτακτοι πόροι είναι οι δωρεές των μελών, κληρονομιές και 

κληροδοσίες, έρανοι, επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, Δήμους ή άλλους 

φορείς καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που εισέρχεται στο ταμείο του 

σωματείου.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Ι. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των τακτικών μελών είναι : 

i. Το δικαίωμα εγγραφής, που καθορίζεται από την ετήσια τακτική 

Γενική Συνέλευση.  

ii. Η ετήσια συνδρομή, που επίσης καθορίζεται από την ετήσια τακτική 

Γενική Συνέλευση.  

ΙΙ. Ως ταμειακώς ενήμερα μέλη χαρακτηρίζονται όσα έχουν εξοφλήσει και 

το τρέχον έτος. Η εισφορά εγγραφής και η πρώτη ετήσια συνδρομή 

καταβάλλονται ολόκληρες για το τρέχον έτος που πραγματοποιήθηκε 

εγγραφή στο μητρώο μελών, ανεξαρτήτως του διαρρεύσαντος από την αρχή 

του έτους χρόνου. 

ΙΙΙ. Για τα δόκιμα, αρωγά και επίτιμα μέλη ισχύουν οι ειδικότεροι ορισμοί 

του άρθρου 4.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 8 

 Όργανα του σωματείου είναι :  

α) Η Γενική Συνέλευση,  

β) το Διοικητικό συμβούλιο,  

γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή,  

δ) η Επιτροπή Πιστοποίησης 

ε) η Επιτροπή Δεοντολογίας,  

στ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας,  

ζ) η Επιτροπή Προσφυγών,  

η) ο Συντονιστής της Επιτροπής Εφέσεων,  

θ) η Επιτροπή Εφέσεων 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Ι. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου, έχει την 

εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και δικαιούται να τα 

παύσει οποτεδήποτε. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή καταψηφίζει τα 

οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα του Δ.Σ., εκλέγει τα όργανα του 

σωματείου, τροποποιεί το καταστατικό, εγκρίνει δεσμευτικούς για τα μέλη 

κανονισμούς και κώδικες, αποφασίζει για τη διάλυση του σωματείου, 

καθορίζει τις δράσεις του Δ.Σ., και έχει την τελική απόφαση για κάθε 

ζήτημα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο κατά το 

μήνα Οκτώβριο, Νοέμβριο ή Δεκέμβριο κατά την κρίση του Δ.Σ.. Για τον 

τόπο και χρόνο διεξαγωγής της τα μέλη του σωματείου πρέπει να 
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ενημερώνονται τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα με αποστολή έγγραφης 

πρόσκλησης, στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο τόπος και ο χρόνος 

σύγκλησης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Κατά την ετήσια τακτική 

Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λογοδοτεί για όσα έγιναν στον 

προηγούμενο χρόνο, ο δε Ταμίας, εκθέτει την οικονομική κατάσταση του 

Συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση, αφού λάβει υπ’ όψη και την έκθεση της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής, ψηφίζει για την έγκριση των απολογισμών. 

ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά που κρίνεται 

αναγκαίο από το Δ.Σ. ή από το 1/5 των τακτικών μελών, τα οποία στη 

σχετική αίτησή τους προς το Δ.Σ. πρέπει να αναγράφουν τα προς συζήτηση 

θέματα. Σ΄ αυτήν την περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει 

Γενική Συνέλευση μέσα σ΄ ένα μήνα από την παραλαβή της αίτησης, με 

θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτά που καθορίζονται στην αίτηση των 

μελών. Η πρόσκληση για την έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζει τον τόπο, τη 

μέρα και την ώρα διεξαγωγής της, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν, 

και πρέπει να σταλεί 15 ημέρες τουλάχιστον πριν τη διεξαγωγή της. 

IV. Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται Πρόεδρος της 

Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά τα κρατά ο γραμματέας του ΔΣ. 

Η εκλογή γίνεται δια ανατάσεως της χειρός. Ο πρόεδρος της Γενικής 

Συνέλευσης εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 

που στη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες, δεν 

μπορεί να είναι υποψήφιος Πρόεδρος κάποιο μέλος που θέτει υποψηφιότητα 

για εκλογή σε όργανο του σωματείου. 

V. Για την ύπαρξη απαρτίας της Γ.Σ. απαιτείται η παρουσία του 1/2 του 

συνολικού αριθμού των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών του 

συλλόγου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική Γ.Σ. 

μέσα σε 10 ημέρες το αργότερο από την πρώτη, κατά την οποία υπάρχει 

απαρτία, οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται (στην πρόσκληση σύγκλησης 
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της Γ.Σ. θα αναφέρεται και η ημερομηνία, ώρα και τόπος της τυχόν 

επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης).  

VI. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών. Ειδικά 

για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του 

σωματείου απαιτείται α) απόφαση του Δ.Σ. ή αίτηση του 1/3 των μελών, β) 

η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά 

ενήμερων μελών και γ) η πλειοψηφία των 3/4 εκ των παρόντων και 

ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών.  

VIΙ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ανάταση των 

χεριών και ονομαστική κλήση, εκτός από τις περιπτώσεις εκλογής Δ.Σ., 

εξελεγκτικής επιτροπής και λοιπόν οργάνων του σωματείου που ορίζονται 

με ψηφοφορία, αποφάσεις θεμάτων εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και 

προσωπικών ζητημάτων, οπότε λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Με 

απόφαση Γενικής Συνέλευσης γίνεται μυστική ψηφοφορία και για 

οποιοδήποτε άλλο θέμα. 

VΙIΙ. Σε περίπτωση που ένα μέλος δεν μπορεί για σπουδαίο λόγο ή για 

λόγους έκτακτης ανάγκης ή ανωτέρας βίας να παραστεί κατά την 

ψηφοφορία για την εκλογή των οργάνων του σωματείου, έχει τη δυνατότητα 

να ψηφίσει δια αλληλογραφίας που θα αποδεικνύεται με αποδεικτικό 

έγγραφο του ταχυδρομείου ή άλλου φορέα (courier).  

Η ψηφοφορία με αντιπρόσωπο είναι δυνατή μόνο με έγγραφη 

εξουσιοδότηση του εκπροσωπούμενου, θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από δημόσια αρχή. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο 

ένα άλλο απόν μέλος. 

IX.. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για την ανάδειξη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Επιτροπής Πιστοποίησης, της 

Επιτροπής Δεοντολογίας και του Συντονιστή της Επιτροπής Εφέσεων, που 

γίνεται με αρχαιρεσίες διεξαγόμενες κάθε τρία (3) χρόνια. Τις αρχαιρεσίες 
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διεξάγει τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική 

Συνέλευση δια ανατάσεως της χειρός. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής 

δεν μπορούν να είναι υποψήφια για κανένα όργανο του σωματείου. Οι 

αρχαιρεσίες διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο 

για κάθε όργανο. Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ως τέσσερις (4) 

υποψηφίους για το Δ.Σ, από δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή, την 

Επιτροπή Πιστοποίησης και την Επιτροπή Δεοντολογίας και έναν (1) ως 

Συντονιστή Εφέσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Για τα 

αποτελέσματα των ψηφοφοριών συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται 

από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.  

  

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Ι. Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που 

εκλέγεται ανά τριετία με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, 

μαζί με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τον 

Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και το μέλος.  

ΙΙ. Δικαίωμα εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν τα τακτικά μέλη του 

σωματείου που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη ως τακτικά 

μέλη. 

ΙΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί συνέρχεται μέσα σε ένα 1 μήνα 

 από την εκλογή του με επιμέλεια του συμβούλου που πλειοψήφησε και 

εκλέγει μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία του 

σωματείου. 
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ΙV. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες για 

ορισμένα θέματα και σε ορισμένο χρόνο, και έκτακτα όταν το κρίνει 

αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους τρία (3) 

τουλάχιστον μέλη. 

V. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν τουλάχιστον τρία (3) 

από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει η ψήφος του προέδρου. 

Τα πρακτικά είναι διαθέσιμα σε όποιο μέλος του σωματείου ενδιαφέρεται να 

ενημερωθεί.  

VI. Αν αλλάζει σύσσωμο το Δ.Σ., τα μέλη του απελθόντος Δ.Σ. οφείλουν επί 

ένα εξάμηνο (6 μήνες) μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. να είναι στη διάθεσή 

του για κάθε πληροφορία και συμβουλή σε σχέση με την διοίκηση και 

οργάνωση του σωματείου. 

VII Δεν μπορεί να εκλέγεται κάποιος στην ίδια θέση του ΔΣ για 

περισσότερες από 2 συνεχόμενες θητείες και γενικά στο ΔΣ για 

περισσότερες από 3 συνεχόμενες θητείες.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

I. Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου και τα 

συμφέροντά του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και τις 

αποφάσεις της Γ.Σ. και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την 

εξυπηρέτηση των σκοπών του συλλόγου. 

II. Το Δ.Σ. στη δεύτερη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συντάσσει τον 

ετήσιο προϋπολογισμό του Συλλόγου. 

III. Tο Δ.Σ. μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς και κώδικες, οι 

οποίοι, μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 

2/3 των παρόντων, ταμειακώς ενήμερων μελών, είναι υποχρεωτικοί για όλα 

τα μέλη. Μεταξύ των κανονισμών αυτών περιλαμβάνονται και ο 

Κανονισμός Πιστοποίησης που διέπει τη λειτουργία των οργάνων του 
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άρθρου 18 και ο Κώδικας Δεοντολογίας και η Διαδικασία Προσφυγών που 

διέπουν τη λειτουργία των οργάνων των άρθρων 19 έως 23, οι οποίοι, λόγω 

της  ιδιότητας του σωματείου ως εκπρόσωπος της «Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

τη Θεραπεία Γκεστάλτ (Gestalt) (E.A.G.T.)» στην Ελλάδα (αρθ. 2) 

συντάσσονται με βάση τις προδιαγραφές και τα κριτήρια της E.A.G.T. 

IV. Το Δ.Σ. μπορεί να ορίζει επιμέρους επιτροπές εργασίας για την επίτευξη 

των σκοπών του σωματείου και να συντάσσει τον ενιαίο εσωτερικό 

κανονισμό που θα διέπει τη λειτουργία αυτών και θα εγκρίνεται από τη 

Γενική Συνέλευση κατά την προηγούμενη παράγραφο.  

V. Το Δ.Σ. ορίζει με απόφασή του ένα από τα μέλη του ως εκπρόσωπο του 

σωματείου στην EAGT. 

 

ΑΡΘΡΟ 12  

Ι. Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. αποβιώσει ή παραιτηθεί ή για οποιοδήποτε λόγο 

αδυνατεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, εκλέγεται στη θέση του ένα από 

τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά επιτυχίας, σε περίπτωση δε 

ισοψηφίας, μετά από κλήρωση. 

ΙΙ. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί μέλος του προεδρείου 

(εκτός του προέδρου) γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες 

τις θέσεις πλην του προέδρου. Αν αποχωρήσει ο πρόεδρος γίνεται γενική 

ανασύνθεση.  

 ΙΙΙ. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις κατά σειρά 

συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται κατά τη 

διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.  

IV. Τα μέλη των οργάνων διοίκησης δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες που 

παρέχουν στο σωματείο. Για τα έξοδα που πραγματοποιούν για το σωματείο 

αποζημιώνονται (πχ έξοδα μετακίνησης). 
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V. Aπαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. να χρησιμοποιούν την ιδιότητά τους 

αυτή για ιδιοτελείς σκοπούς, καταχρηστικά και αντίθετα προς τα 

συναλλακτικά ήθη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Ι. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ως προς τις έννομες σχέσεις του σε 

κάθε Διοικητική, Δικαστική και άλλη αρχή, Τράπεζα ή άλλο 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό κλπ. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.-, 

συγκαλεί το Δ.Σ. και τις γενικές συνελεύσεις και υπογράφει τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα εντάλματα πληρωμής και κάθε άλλο έγγραφο 

που αφορά το Σύλλογο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14  

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει σε όλες τις 

αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του. Μπορεί επίσης να αναπληρώνει για 

ορισμένο χρόνο τον πρόεδρο σε ειδικά καθήκοντα που αυτός αναθέτει με 

πράξη του που καταχωρείται στα πρακτικά.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί όλα τα βιβλία του Συλλόγου και τη σφραγίδα, 

διεξάγει την αλληλογραφία, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα 

αποστελλόμενα έγγραφα, έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και υπογραφή των 

πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Όταν απουσιάζει αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με 

απόφαση αυτού.  
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ΑΡΘΡΟ 16 

Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή που αφορά το Σύλλογο και 

υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής. Δεν ενεργεί καμία πληρωμή χωρίς 

αιτιολογημένο πρακτικό του Δ.Σ. Συνυπογράφει τα εντάλματα πληρωμής 

μαζί με τον πρόεδρο, όταν χειρίζεται ποσά μεγαλύτερα ενός ορίου, το οποίο 

αποφασίζει το Δ.Σ. Τηρεί το βιβλίο Ταμείου όπου αναγράφονται οι 

ενεργούμενες εισπράξεις και πληρωμές και φυλάσσει τα σχετικά 

παραστατικά και δικαιολογητικά έγγραφα. Φυλάσσει τα χρήματα του 

συλλόγου και είναι προσωπικά υπεύθυνος για αυτά. Καταθέτει στο όνομα 

του Συλλόγου σε Τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Όταν ο Ταμίας 

απουσιάζει αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με απόφαση 

αυτού.  

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Ι. Την εποπτεία της διαχείρισης του σωματείου ασκεί τριμελής εξελεγκτική 

επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία. 

 

ΙΙ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή που θα εκλεγεί συνέρχεται μέσα σε ένα (1) μήνα 

 μετά τις αρχαιρεσίες και ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος 

συμβούλου και εκλέγει μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και το Μέλος της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. 

ΙΙΙ. Καθήκον και αρμοδιότητα της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο 

διαχειριστικός έλεγχος του Διοικητικού Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό 

είναι αρμόδια να ζητάει οποτεδήποτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, 

οποιοδήποτε έγγραφο του Σωματείου κατά την κρίση της,  

IV. Ο διαχειριστικός έλεγχος της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και αναφέρεται σε όλα τα έσοδα και έξοδα 
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που πραγματοποιήθηκαν. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση, 

που υποβάλλεται και παρουσιάζεται στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.  

V. Η Εξελεγκτική επιτροπή είναι αυτή που παραδίδει τα βιβλία, αφού τα 

ελέγξει, στο επόμενο Δ.Σ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ι. Η Επιτροπή Πιστοποίησης αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται ανά 

τριετία από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. 

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκλογή άνω του ενός μέλους ή συνεργάτη 

των νομικών προσώπων του άρθ. 4 ως μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης. 

ΙΙ. Η Επιτροπή Πιστοποίησης μεριμνά για τη διατήρηση των θεωρητικών 

και πρακτικών προδιαγραφών που θέτει το σωματείο, βάση των κριτηρίων 

της «Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θεραπεία Γκεστάλτ», για την εκπαίδευση 

και τις εφαρμογές της ψυχοθεραπείας Γκεστάλτ. Είναι αρμόδια για τον 

έλεγχο της διατήρησης των προαναφερόμενων κριτηρίων στα πρόσωπα των 

μελών του Σωματείου και την έγκριση για την παροχή ή ανάκληση σχετικής 

πιστοποίησης επάρκειας για την εκπαίδευση, εφαρμογή και άσκηση της 

ψυχοθεραπείας Γκεστάλτ σύμφωνα με το αρθ. 4.  

III. Οι αρμοδιότητες και η δράση της Επιτροπής Πιστοποίησης διέπονται 

από τον Κανονισμό Πιστοποίησης που προτείνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 11 παρ. ΙΙΙ. 

IV. Κάθε απόφαση και πράξη της Επιτροπής Πιστοποίησης υπόκειται σε 

τελικό έλεγχο, αυτεπάγγελτο ή κατόπιν αιτήσεως, από Γενική Συνέλευση, η 

οποία μπορεί να τις ανακαλέσει ή τροποποιήσει. 
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ΑΡΘΡΟ 19 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  

Ι. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται ανά 

τριετία από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. 

Συγκεκριμένα ο/η πρόεδρος της επιτροπής δεοντολογίας, για να εκλεγεί 

πρέπει να λάβει το 50% συν έναν ψήφο. Αν κανένας από τους υποψηφίους 

δεν συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό ψήφων, θα διεξαχθεί δεύτερος 

κύκλος ψηφοφορίας μεταξύ των παρόντων μελών, ανάμεσα στους δύο 

επικρατέστερους υποψήφιους. 

ΙΙ. Η Επιτροπή Δεοντολογίας μεριμνά για τη διατήρηση του υψηλού 

επιπέδου ηθικής και επαγγελματικής πρακτικής των μελών ψυχοθεραπευτών 

Γκεστάλτ, βάσει των κριτηρίων που θέτει η «Ευρωπαϊκή Ένωση για τη 

Θεραπεία Γκεστάλτ». Συγκεκριμένα μεριμνά για την εφαρμογή του Κώδικα 

Δεοντολογίας (Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Πρακτικής), μεταξύ 

άλλων και με τη διεξαγωγή της Διαδικασίας Προσφυγών.  

ΙΙΙ. Οι αρμοδιότητες και η δράση της Επιτροπής Δεοντολογίας διέπονται από 

τον Κώδικα Δεοντολογίας και την Διαδικασία Προσφυγών που προτείνονται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. ΙΙΙ. 

ΙV. Κάθε απόφαση και πράξη της Επιτροπής Δεοντολογίας υπόκειται σε 

τελικό έλεγχο, αυτεπάγγελτο ή κατόπιν αιτήσεως, από Γενική Συνέλευση, η 

οποία μπορεί να τις ανακαλέσει ή τροποποιήσει. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας εκλέγεται από την Γενική 

συνέλευση όπως ορίζεται στο άρθρο 19. Α. Ι. 

Έχει, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα να αποφασίσει αν μια καταγγελία που 

απευθύνει κάποιος στο Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt 
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(εφεξής θα  αναφέρεται και με τα αρχικά Ε.Ε.Ψ.Γ.) είναι αρμοδιότητα της 

Επιτροπής Προσφυγών και να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες όπως 

ορίζονται στην Διαδικασία Προσφυγών. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

Ορίζεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας κάθε φορά που 

υπάρχει προσφυγή που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Αποτελείται από 

τρία άτομα: α) ένα από τα δύο μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας (εκτός του 

προέδρου), που ορίζεται με κλήρο και θα είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής 

Προσφυγών, β) ένα τακτικό μέλος της Ε.Ε.Ψ.Γ. που επίσης ορίζεται με 

κλήρο, γ) ένα τρίτο άτομο μη μέλος του Σωματείου και κατά προτίμηση 

διαμεσολαβητής ή δικηγόρος. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΦΕΣΕΩΝ 

Ο συντονιστής Εφέσεων είναι τακτικό μέλος της Ε.Ε.Ψ.Γ. και εκλέγεται ανά 

τριετία από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. 

Είναι υπεύθυνος για την σύγκλιση της Επιτροπής Εφέσεων, εφόσον 

προκύψει ανάγκη. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ 

Η Επιτροπή Εφέσεων αποτελείται από τρία άτομα: α) τον Συντονιστή 

Εφέσεων, β) ένα μέλος της Ε.Ε.Ψ.Γ., που δεν έχει εμπλακεί με κανέναν 

τρόπο στην υπόθεση ως τότε και ορίζεται με κλήρο και γ) ένα ανεξάρτητο 

άτομο μη μέλος του σωματείου, που θα είναι πρόεδρος της Επιτροπής 

Εφέσεων, θα είναι συστημένος από τον πρόεδρο της Επιτροπής 

Δεοντολογίας και θα είναι κατά προτίμηση δικηγόρος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

Τροποποίηση του καταστατικού – Λύση του Σωματείου 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

Ι. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή λύση του Σωματείου μπορεί 

να αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μελών που συγκαλείται 

ειδικά για αυτόν το σκοπό και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, αν 

παρίστανται σε αυτήν τουλάχιστον τα μισά (1/2) από τα ταμειακώς ενήμερα 

τακτικά μέλη του Συλλόγου. Οι αποφάσεις για τροποποίηση του 

καταστατικού ή λύση του Σωματείου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών 

τετάρτων (3/4) των παρόντων, ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών.  

ΙΙ. Με τη λύση του Σωματείου ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Νόμου. Η περιουσία του που τυχόν απομένει μετά το τέλος 

της εκκαθάρισης διατίθεται με τους όρους που καθορίζει η απόφαση λύσης.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 

Τελικές διατάξεις 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

Ι. Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει ο 

Νόμος, μπορεί όμως να τηρεί και κάθε άλλο βιβλίο που είναι αναγκαίο για 

την εύρυθμη λειτουργία του.  

ΙΙ. Το Σωματείο έχει δική του κυκλική σφραγίδα που φέρει τις λέξεις 

«Ελληνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Gestalt». 
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ΑΡΘΡΟ 26 

Μεταβατική διάταξη  

Η θητεία του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έγκριση της 

παρούσης τροποποίησης του καταστατικού θα διαρκέσει κατ’ εξαίρεση των 

ορισμών του άρθρου 10 ως την τακτική γενική συνέλευση του 2011, οπότε 

θα εκλεγεί νέο Δ.Σ. για τριετή θητεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 27 

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό 

αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 28 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε 

και ψηφίστηκε, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του σήμερα στη Θεσσαλονίκη 

από την καταστατική Γενική Συνέλευση της 12/12/2010 σε αντικατάσταση 

του ψηφισθέντος από την ιδρυτική Γενική Συνέλευση της 31/12/2002 και 

εγκριθέντος με την υπ’ αρ. 10149/2003 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και θα ισχύει από την έγκρισή του από την 

αρμόδια δικαστική αρχή.  

 

 

Θεσσαλονίκη, 12/12/2010 

 


