
                                 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
          ΤΗΣ  ΛΕΣΧΗ  ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ  ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
                                     ------------------ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α! 
       ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ  1ο 

 
ιδρύεται ένωση αρχιμαγείρων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 
‘’ ΛΕΣΧΗ  ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ  ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ’’  και έδρα την πόλη της 
Κέρκυρας . η Λέσχη μπορεί να δημιουργήσει παραρτήματα σε οποιοδήποτε 
άλλο  Δήμο η πόλη των Ιόνιων νησιών . 
 

            ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ 
 

ΑΡΘΡΟ  2ο 

 
Σκοπός της ίδρυσης της λέσχης είναι  η Συνένωση όλων των αρχιμαγείρων - 
βοηθών αρχιμαγείρων, του νόμου Κέρκυρας, για την ανάπτυξη του μορφωτικού  
και τεχνικού τους επιπέδου. Καθώς και την προβολή της εθνικής και  τοπικής 
μαγειρικής τέχνης και κουλτούρας  
 

   ΜΕΣΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΡΘΡΟ  3ο 
 
       Οι παραπάνω σκοποί επιδιώκονται : 
α)   Με   οργάνωση διαλέξεων - συνεδρίων -σεμιναρίων –εκθέσεων - 

εκπαιδευτικών  ταξιδιών και ασκήσεων 
β)   Με  την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού σχετικού με την μαγειρική 

τέχνη 
γ)   Με τη συγκροτήσει επιτροπών για την επεξεργασία και μελέτη διάφορων       
      ζητημάτων όπως:  
       Διαγωνισμούς μαγειρικής και γαστρονομίας , βράβευση μελών  ,απονομή 

βραβείων , μεταλλίων και περγαμηνών. 
δ)   Με την συνεργασία και σύμπραξη με της άλλες ελλαδικές και διεθνής λέσχες      
      και αδελφοποίηση αν αυτό αποφασιστεί από την Γ. Σ.  των μελών. 

Η λέσχη και τα μέλη της μπορούν να εγγράφουν σε ελλαδικές – ευρωπαϊκές 
αλλά και παγκόσμιες κλαδικές συνομοσπονδίες 

ε)   Με την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών σχετικά με νέες τεχνικές  
     που  αφορούν των κλάδο. 
στ) Με διοργανώσει υψηλού επιπέδου συμποσίων και γευμάτων για  την    
      ανάδειξη της γαστρονομίας. 
ζ)   Με την συμπαράσταση σε  ανάλογους οργανισμούς και φορείς όπως:   
      Σχολές , Εταιρίες τροφίμων  , σωματεία του συναφούς επαγγέλματος , τόσο   
      σε τοπικό, ελλαδικό αλλά και διεθνές επίπεδο. 
η)  Απαγορεύεται  οποιαδήποτε δραστηριότητα  ,  εκδήλωση , η συζήτηση 
      πολιτικού ,  θρησκευτικού  η συνδικαλιστικού  χαρακτήρα 
 

 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!  
                         
                            ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ  4ο 
 
Τα μέλη της λέσχης διακρίνονται σε ΙΔΡΥΤΙΚΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ – ΕΠΙΛΕΚΤΑ – 
ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΑ  Ανεξάρτητα από  εθνικότητα και θρήσκευμα  
 

Α   ΙΔΡΥΤΙΚΑ 

     Ιδρυτικά  μέλη  είναι εκείνα που πρωτοστάτησαν  στην ίδρυση της Λέσχης και 
     Υπογράφουν   το αρχικό καταστατικό αυτής.  
 

Β    ΤΑΚΤΙΚΑ 

      Τακτικά  μέλη της  Λέσχης  εγγράφονται , μετά από αίτηση τους και 
ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας τους  

 α)  Αρχιμάγειροι  Ξενοδοχείων ,  εστιατόριων , μαζικής  εστίασης κ.λ.π. 
       εφόσον έχουν 15 έτη τουλάχιστον προϋπηρεσία  από τα οποία 5 έτη ως 

αρχιμάγειροι  ή αρχιζαχαροπλάστες και  υπό την διοίκησή  τους τουλάχιστον  
πέντε και τρία άτομα αντίστοιχα στον παραπάνω χρόνο προϋπηρεσίας 
προσμετράτε και ο χρόνος φοίτησης στις τουριστικές σχολές  

  β)  Βοηθοί αρχιμαγείρων με την  παραπάνω  προϋπόθεση. 
 
  γ)  Καθηγητές  μαγειρικής η ζαχαροπλαστικής τέχνης δημόσιων και ιδιωτικών 

σχολών 
 
 
Γ    ΕΠΙΛΕΚΤΑ  
      Επίλεκτα μέλη μπορούν να εγγράφουν  
α)   Άτομα που εργάζονται στην διατροφή και δεν έχουν την παραπάνω 

προϋπόθεση 
β)   Τεχνικοί σύμβουλοι εταιριών διατροφής και συνεστίασης 
γ)   Συγγραφείς  τεχνικών  μαγειρικών  βιβλίων και διατροφής 
δ)   Μαθητές των σχολών  μαγειρικής τέχνης και ζαχαροπλαστικής που 

αριστεύσαν η  πρώτευσαν σε διαγωνισμούς . 
 
Δ    ΕΠΙΤΙΜΑ 
       Επίτιμα  μέλη  της Λέσχης  είναι εκείνα που γίνονται με απόφαση της Γ. Σ.  

μετά από πρόταση του Διοικητικού συμβουλίου και αφορούν 
α)   Άτομα που έχουν συμβάλλει και έχουν προσφέρει για την πραγματοποίηση 

των σκοπών της Λέσχης 
 β)  Διευθυντές ξενοδοχείων , Διευθυντές τουριστικών σχολών.  
 γ)  Μέλη του κλάδου που συνταξιοδοτήθηκαν 
 δ)  Ο εκάστοτε  Πρόεδρος και Γραμματέας του σωματίου μαγείρων νομού 

Κέρκυρας  για τον χρόνο της  θητεία τους   
 
 
 
 
 
 
 
 



            ΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
ΑΡΘΡΟ  5ο 

 
Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος 
απαραίτητα να υποβάλει αίτηση προς το Δ. Σ. της λέσχης καθώς και βιογραφικό 
σημείωμα που θα συνοδεύεται από μια φωτογραφία διαβατηρίου έγχρωμη με 
στολή μάγειρου.  
Την  αίτηση θα συνυπογράφουν δυο  ( 2 ) τουλάχιστον τακτικά μέλη της λέσχης, 
ως προτείνοντες τον ενδιαφερόμενο. 
 
Τα Ιδρυτικά  και τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στης γενικές συντελεύεις, 
ψηφίζουν για κάθε θέμα ,  μπορούν  να εκλέγουν τα όργανα της Λέσχης καθώς 
και να εκλέγονται σε αυτά ,  εφόσον είναι ταμειακά εντάξει ,  πριν την έναρξη 
κάθε αρχαιρεσίας 
 
Τα  επίλεκτα και τα Επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε κάθε μορφής 
εκδήλωση αλλά χωρίς το δικαίωμα ψήφου , και χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν 
και εκλέγεστε. 
Μπορούν ωμός να συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες επιτροπές διαγωνισμών , 
βραβεύσεων και απονομών . 
 

ΑΡΘΡΟ  6ο 

 

Τα επίτιμα μέλη του συλλόγου εγγράφονται με απόφαση της  Γ. Σ.  
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στης Γ. Σ. και εγγράφονται 
ανεξάρτητα της ηλικίας τους . 
  

ΑΡΘΡΟ  7ο 

 

Τα τακτικά μέλη του συλλόγου έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, 
να μετέχουν στις συζητήσεις της  Γ. Σ. , να προτείνουν  οτιδήποτε  κρίνουν ότι 
συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου , με έγγραφη  η 
προφορική  πρόταση τους προς τα όργανα  Διοικήσεως της λέσχης  ,που είναι 
υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση τους   
 

ΑΡΘΡΟ  8ο 

 
Κάθε μέλος του συλλόγου που η δραστηριότητα του εναντιώνεται στους 
σκοπούς της λέσχης  η εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων 
της Διοικήσεως , υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις , ανάλογα 
με την βαρύτητα των πράξεων του : 

      α)    Γ ρ α π τ ή   ε π ί π λ η ξ η 
      β)   Π ρ ο σ ω ρ ι ν ή   α π ο β ο λ ή 
      γ)   Ο ρ ι σ τ ι κ ή   δ ι α γ ρ α φ ή 

 
 
 
 
 
 
 



       Οι ποινές  επιβάλλονται:  
 
α)   μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους της λέσχης και με πλειοψηφία        
       των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η απόφαση γίνεται τελεσίδικη μόνο   
       με  επικύρωση από την  Γ.Σ. και με πλειοψηφία 3 / 4 των παρόντων  μελών. 
       Το  Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να φέρει το θέμα της επικύρωσης της ποινής    
        στην επόμενη  Γ. Σ. , διαφορετικά η ποινή είναι άκυρη . 
 
β)   Με απόφαση της Γ. Σ. και αφού έχει τηρηθεί η διαδικασία καθορισμού   
       θεμάτων σύμφωνα με την ημερήσια  διάταξη. 
Και στις δυο περιπτώσεις πρέπει να κοινοποιείται η πρόταση , στο μέλος που 
ζητείται  γι’  αυτό η πειθαρχική ποινή , πέντε ( 5 ) ημέρες πριν από τη συζήτηση 
του θέματος . Το μέλος έχει το δικαίωμα να απολογηθεί στα παραπάνω όργανα. 
Αν δεν απολογηθεί , η ποινή  επιβάλλεται και χωρίς την απολογία του . 
Δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή , στο ειδικό διάστημα μεταξύ της τακτικής  Γ. Σ. 
που προκηρύσσει εκλογές και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. 
 

ΑΡΘΡΟ  9ο 

 
Παραιτημένο μέλος  θεωρείται μόνο αυτό που το δήλωσε  εγγράφως στη 
διοίκηση της λέσχης  , όντας υποχρεωμένο να καταβάλει τις συνδρομές  του  
μέχρι την ημερομηνία  παραίτησης του . 
   

ΑΡΘΡΟ  10ο 

 

Τα μέλη υποχρεώνονται να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών της 
λέσχης , συμμορφούμενα πάντοτε προς τις διατάξεις του καταστατικού . 
Τα μέλη υποχρεούνται να πληρώνουν την ετήσια  η έκτακτη  εισφορά όπως 
αυτή καθορίζεται από την Γενική συνέλευση  

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ! 
                                   ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ  
 
ΑΡΘΡΟ  11ο 

 

     Όργανα της λέσχης είναι :  
α)  Η Γενική συνέλευση των μελών 
β)  Το Διοικητικό Συμβούλιο 
γ)   Η  Εξελεγκτική  Επιτροπή 
δ)   Λοιπές  Επιτροπές  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ! 
  
  

                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ( Γ. Σ. ) 
 

ΑΡΘΡΟ  12ο 

 

Η Γενική συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της λέσχης  και 
αποφασίζει για κάθε υπόθεση του . Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα αλλά 
όργανα του συλλόγου και ειδικότερα : 
 
α) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού συμβουλίου. 
β) Εκλέγει τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής . 
γ) Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. 
δ) αποφασίζει τη σύσταση των άλλων Επιτροπών , Καθώς και τη διάλυση  
           τους και ελέγχει τα μέλη τους . 
ε) αποφασίζει την κάθε τροποποίηση του καταστατικού . 
στ) αποφασίζει  τελικά για την διαγραφή των μελών. 
ζ) αποφασίζει και Κρίνει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό Καθώς και την  
           θέση του Διοικητικού συμβουλίου σχετικά με αυτόν. 
η) αποφασίζει για την τυχόν διάλυση του συλλόγου 
 

ΑΡΘΡΟ  13ο 

 

Η Τακτική  Γενική συνέλευση συγκαλείται μια φορά τον χρόνο  μεταξύ των 
μηνών Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου. Η Γενική συνέλευση και μόνο αυτή : 
α) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 
β) Εκλέγει τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εφορευτικής Επιτροπής. 
γ) Προκηρύσσει εκλογές μέσα σε επτά ημέρες  
Έκτακτες  Γενικές  Συνελεύσεις συγκαλούνται για επείγοντα θέματα του 
συλλόγου με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου ή με έγγραφη αίτηση του 
1/10 των μελών του συλλόγου και με θέματα ημερήσιας διάταξης αυστηρά για 
εκείνα τα οποία συγκλήθηκε. 
Στην ειδική περίπτωση  παραίτησης ή έλλειψης του Δ. Σ. για λόγους ανώτερης 
βίας έχουν δικαίωμα 10 δέκα τουλάχιστον μέλη του συλλόγου να συγκαλέσουν 
έκτακτη Γενική συνέλευση με σκοπό να εκλεγεί Διοικούσα Επιτροπή και να 
προκηρύξει νέες εκλογές . 
Στην περίπτωση που το  Δ. Σ. πρόκειται να παραιτηθεί σαν σώμα υποχρεούται  
προηγουμένως να συγκαλέσει  έκτακτη  Γ. Σ. και να φέρει το θέμα της 
παραίτησης του  σ’ αυτήν . Αν το Δ. Σ. παραιτηθεί χωρίς να τηρηθεί αυτή η 
διαδικασία  , η έκτακτη Γ. Σ. θα συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο . 
αλλά θέματα ημερήσιας διάταξης  σ’ αυτήν την έκτακτη Γ. Σ. δεν επιτρέπονται. 
  

ΑΡΘΡΟ  14ο 

 
Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση  γενικής  Συνέλευσης υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.  
Αναρτώνται στα γραφεία του συλλόγου και δημοσιεύονται τουλάχιστον σε μια 
από τις ημερήσιες εφημερίδες του νόμου σε προθεσμία που προβλέπεται από 
το άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού . Οι προσκλήσεις πρέπει να 
καθορίζουν τόπο , χρόνο , και θέματα προς συζήτηση . Η παράλειψη της 
δημοσίευσης δεν επιφέρει ακυρότητα της Γενικής Συνέλευσης . 



ΑΡΘΡΟ  15ο 

 
Στις  Γενικές Συνελεύσεις  δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του συλλόγου 
που είναι ταμειακά  εντάξει.  
Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία εφ΄όσον μετέχει το 50% συν ένα των μελών 
που είναι ταμειακά εντάξει  αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση 
συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα στην επόμενη εβδομάδα στον ίδιο τόπο, και με τα 
ίδια θέματα , οπότε βρίσκεται σε απαρτία  εφ' ΄όσον συμμετέχει το 1 / 5  των 
ταμειακά εντάξει μελών , εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση  διατάξεων του 
καταστατικού  ή για διάλυση του συλλόγου , οπότε και στις δυο περιπτώσεις 
απαιτείται η πλειοψηφία  των ταμειακά εντάξει μελών . 
 

ΑΡΘΡΟ  16ο
 

 
 Η Γενική Συνέλευση διευθύνεται  από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Και ο Γενικός γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί  τα πρακτικά της. 
Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση των χεριών και με καταμέτρηση. 
Επί προσωπικών θεμάτων γίνεται μυστική ψηφοφορία μόνο εφ’ όσον προταθεί 
τέτοια  και αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση. 
 

ΑΡΘΡΟ  17ο
 

  
Θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να γραφούν  οποιαδήποτε ζητήματα 
που σχετίζονται με τους σκοπούς και τη δράση του συλλόγου . το Διοικητικό 
Συμβούλιο  πέντε ( 5 ) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση υποχρεώνεται να 
ανακοινώσει  τα θέματα  που προτείνει για συζήτηση . 
Για κάθε άλλο θέμα τούτο συζητείται στη Γενική Συνέλευση , αν υποστηριχθεί 
από το  1/20 τουλάχιστο των μελών  
Για την σειρά των υπό συζήτηση θεμάτων αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.  
μπορεί από οποιοδήποτε μέλος να γίνει προσθήκη θεμάτων μέσα στη Γ. Σ. 
τα οποία συζητούνται , εφ΄ όσον εγκριθούν από την απόλυτη πλειοψηφία , 
οπωσδήποτε όμως μετά το κλείσιμο της συζήτησης των άλλων θεμάτων. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε! 
  
  

                        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ( Δ. Σ. ) 
 

ΑΡΘΡΟ  18ο 

 
Η Λέσχη διοικείται από  9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο , που εκλέγεται από τα 
ιδρυτικά και τα τακτικά μέλη  σε ημερομηνία που καθορίζεται από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση και όχι αργότερα από  δέκα ημέρες από τη σύγκληση της 
.Αναπληρωματικά μέλη της διοίκησης είναι όλα τα υπόλοιπα μέλη που δεν 
εκλέχτηκαν στο 9 μελές διοικητικό συμβούλιο με σειρά κατάταξης από την 
εφορευτική επιτροπή. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου  είναι τριετής ( 3)   
 
 
 
  

 



ΑΡΘΡΟ  19ο 

 

Οι αρχαιρεσίες γίνονται από 3 μελή Εφορευτική Επιτροπή ( Ε. Ε. ) με δύο 2 
αναπληρωματικά  μέλη , που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση και της 
οποίας Προεδρεύει αυτός που πλειοψήφησε . σε περίπτωση ισοψηφίας  γίνεται 
κλήρωση μεταξύ αυτών που  ισοψήφησαν. 
Η θέση κάθε μέλους  της Εφορευτικής  Επιτροπής που παραιτείται η κωλύεται 
καταλαμβάνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά . 
Τα μέλη της Εφορευτικής  Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια για τις 
θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου . 
 

ΑΡΘΡΟ  20ο
 

 
Τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων καταθέτονται στον Πρόεδρο της 
Εφορευτικής  Επιτροπής το αργότερο 72 ώρες πριν τις εκλογές . μετά την 
προθεσμία αυτή κοινοποιείται επίσημα από την Ε. Ε. η συμμετοχή των 
υποψηφίων και καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο το αργότερο 48 ώρες πριν από την 
έναρξη των εκλογών .  
 

 ΑΡΘΡΟ  21ο
 

 
Η ψηφοφορία είναι μυστική . δικαιούνται να ψηφίσουν όλα τα μέλη τα ταμειακά 
εντάξει και εγγεγραμμένα στα μητρώα της λέσχης   
Στις εκλογές κατεβαίνουν οι υποψήφιοι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο  κατ’ αλφαβητική 
σειρά χωρίς να αναγράφονται παρατάξεις . 
Εκλέγονται οι  ένια (9) πρώτοι που πλειοψήφησαν . οι  πρώτοι ένια (9) για το 
Δ.Σ. και οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί με στην σειρά πλειοψηφίας .   
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής 
παρουσία των ενδιαφερομένων ,κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν . 
Κάθε ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να βάλει μέχρι πέντε (5) σταυρούς 
προτιμήσεως , αλλά  ανά έναν (1) σε κάθε υποψήφιο .  
Ψηφοδέλτιο με σταυρούς πάνω από  τρεις ( 3 ) πέντε (5 είναι άκυρο .  
Εάν σ΄ έναν υποψήφιο τεθούν  δυο ή τρεις σταυροί δεν είναι άκυρο αλλά 
λογαριάζεται μόνο ένας  ( 1 ) σταυρός   
 

ΑΡΘΡΟ  22ο
 

 
Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη , ελέγχει αν είναι κενή την 
σφραγίζει  και στη συνεχεία  ο πρόεδρος της  κηρύσσει την έναρξη της 
ψηφοφορίας.   
Η Εφορευτική Επιτροπή με απόφαση της που θα ανακοινώνεται  έγκαιρος 
μπορεί να καθορίζει την έναρξη και λήξη της εκλογικής διαδικασίας   
Μπορούν να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν την ψηφοφορία οι γραπτά 
ορισμένοι  αντιπρόσωποι των υποψηφίων . 
Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Ε.Ε. διενεργεί την διαλογή των ψήφων και 
ανακοινώνει τα αποτελέσματα  η διαλογή γίνεται μπροστά σε όσα μέλη θέλουν 
να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. 
 
 
 
 
 



 ΑΡΘΡΟ  23ο
 

 
 Ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας . 
Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει μισή ώρα μετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων και εκδικάζονται οι Ενστάσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί. 
Αμέσως μετά την εκδίκαση όλων των ενστάσεων γίνεται η ανακήρυξη των 
υποψηφίων που εκλέχτηκαν .  
Σε περίπτωση ισοψηφίας των μελών της Επιτροπής υπερισχύει η ψήφος του 
προέδρου της. 
 

 ΑΡΘΡΟ  24ο
 

 
Το νεοεκλεγμένο  Δ. Σ. την επόμενη της εκλογής του συνέρχεται υπό την  
προεδρία αυτού που έλαβε τους περισσότερους ψήφους και εκλέγει με 
ψηφοφορία μεταξύ των μελών του , τον Πρόεδρο , Α! Αντιπρόεδρο , 
Β! Αντιπρόεδρο , Γενικό Γραμματέα , Αναπληρωτής  Γραμματέας ,  Ταμεία , 
Έφορο  , Δημόσιων  Σχέσεων, Αξιολογητής επαγγελματικών προσόντων. 
Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί στην ίδια 
συνεδρίαση και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να παραδώσει στο νέο 
προεδρείο της λέσχης  τα κλειδιά , τις σφραγίδες , το αρχείο ,  κάθε έγγραφο και 
βιβλίο που έχει σχέση με την διοίκηση της λέσχης Καθώς και την περιούσια  του 
της λέσχης , με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής , που υπογράφεται 
και από τα δυο προεδρεία . 
Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία της λέσχης μέσα σε ιδιαίτερο χώρο 
με την ευθύνη του νέου  Διοικητικού Συμβουλίου  για 30 ημέρες , όσο και το 
διάστημα κατά το οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο δικαστήριο. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση η ευθύνη της φύλαξης διαρκεί μέχρι την έκδοση 
προδικαστικής αποφάσεως για την απόδειξη. 
 

ΑΡΘΡΟ  25ο
 

 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο . Είναι δυνατό να 
συγκληθεί και από πέντε ( 5 ) μέλη του που με ανακοίνωση τους θα ορίζεται ο 
χώρος , ο χρόνος Καθώς και τα θέματα της συνεδριάσεως . 
Η κοινοποίηση στα μέλη του γίνεται 24 ώρες τουλάχιστον  πριν  από το χρόνο 
που έχει ορισθεί για συνεδρίαση.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν υπάρχουν θέματα και σε κάθε 
περίπτωση  πριν παρέλθει τρίμηνο από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα 
τουλάχιστον  επτά  ( 7 )  μέλη του. 
Εφ’ όσον κατά την έναρξη της συνεδριάσεως δεν υπάρχει απαρτία η 
συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα δυο ( 2 ) μέρες οπότε απαρτία υπάρχει αν 
είναι παρόντα πέντε ( 5 ) η και περισσότερα μέλη , οπότε  επί τυχόν ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του προέδρου . 
Τα αναπληρωματικά  μέλη του Δ. Σ. δύναται να παρίστανται στις συνεδριάσεις 
του Δ. Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και δεν  μετριούνται για υπολογισμό απαρτίας . 
Θέματα ημερήσιας διάταξης υποβάλλονται για συζήτηση από οποιοδήποτε 
μέλος της λέσχης το οποίο μπορεί να μιλήσει.   και να στηρίξει το υποβληθέν 
θέμα. Δεν μπορεί όμως να συμμετέχει σε ψηφοφορία . 
Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές για όλα τα μέλη της 
λέσχης που θέλουν να της παρακολουθήσουν , χωρίς όμως να λαμβάνουν  
μέρος στης ψηφοφορίες για θέματα  που ψηφίζονται από το Δ. Σ. 



Οι αποφάσεις παίρνονται με φανερές ψηφοφορίες , εκτός από προσωπικά  
θέματα  για τα οποία τυχόν θα  ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από δυο ( 2 ) 
μέλη του Δ. Σ. που είναι παρόντα. 
Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  που παίρνονται με πλειοψηφία 
αναθεωρούνται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ. Σ.  
αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη  πλειοψηφία αναθεωρούνται με 
πλειοψηφία 2 / 3 των μελών του Δ. Σ.  
αποφάσεις που παίρνονται παμψηφεί  δεν αναθεωρούνται  με πλειοψηφία  
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  αναθεωρούνται  με αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης  των μελών 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ! 
 
                   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ  26ο

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
Ο πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και Έκτακτες συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκαλεί και  προεδρεύει στης Γενικές Συνελεύσεις, 
αντιπροσωπεύει την Λέσχη σε κάθε Αρχή  και συνομοσπονδία , φροντίζει για 
την εκπλήρωση των σκοπών της λέσχης , και το συντονισμό της δράσεις της . 
Υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με  την 
Λέσχη . Συνδιαχειριζεται με τον Ταμεία τον τραπεζιτικό λογαριασμό και είναι 
υπεύθυνος για της τραπεζικές συναλλαγές ο πρόεδρος μπορεί να αναθέτει 
επιπλέον καθήκοντα στα μέλη του Δ. Σ. για την καλύτερη λειτουργία της λέσχης 
μετά από πρόταση στο Δ. Σ. της λέσχης και με αποδοχή αυτών από τα μέλη  Ο 
πρόεδρος δύναται να διατηρεί σφραγίδα της λέσχης   
 

Α! ΚΑΙ  Β! ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
Ο Α! και Β! Αντιπρόεδρος αναπληρώνουν τον Πρόεδρο κατά σειρά όταν  ο 
πρόεδρος είναι κωλυόμενος η απουσιάζει . 
Συνεργάζονται με τον Πρόεδρο και συνεισφέρουν  στην εκτέλεση των 
αποφάσεων της λέσχης . 
Οι αντιπρόεδροι δύναται  να έχουν και αλλά καθήκοντα που θα τους αναθέτονται 
από τον Πρόεδρο έπειτα από εισήγηση του προέδρου προς το  Δ. Σ. σύμφωνα 
με τους σκοπούς της λέσχης  
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
Ο γενικός Γραμματέας  έχει την σφραγίδα της λέσχης , το μητρώο μελών , το 
πρωτόκολλο , ενημερώνει τα μέλη  του Δ. Σ. για τα θέματα ημερήσιας διάταξης , 
τηρεί  τα πρακτικά των συνεδριάσεων του τα οποία υποχρεούνται να 
υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Δ. Σ.. έχει την ευθύνη των βιβλίων  της 
λέσχης πλην του ταμείου .  Τηρεί την αλληλογραφία της λέσχης  και ενημερώνει 
τον Πρόεδρο και το Δ. Σ.     
Συνυπογράφει  κάθε έγγραφο της λέσχης μαζί με τον Πρόεδρο . 
 
 
 



ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληροί στα καθήκοντα τον Γενικό Γραμματέα 
όταν αυτός απουσιάζει η κωλύεται . 
Βοηθάει το Γενικό Γραμματέα στην καλύτερη τήρηση των βιβλίων της λέσχης 
Καθώς και στα πρακτικά . 
 
ΤΑΜΙΑΣ  
 
Ο ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου της λέσχης. Τηρεί βιβλίο ταμείου πάντα 
ενημερωμένο . διαχειρίζεται τον τραπεζιτικό λογαριασμό, κόβει εντάλματα 
πληρωμής και τριπλότυπα  είσπραξης εκ τον οποίο ένα αντίγραφο θα πηγαίνει 
στον Γραμματέα για την ενημέρωση των μητρώων μελών  της λέσχης . 
Τα χρήματα της λέσχης κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό με 
συνυπεύθυνους τον ταμία και τον Πρόεδρο . Ο ταμίας μπορεί να κρατεί  ένα 
ποσό ,  για άμεσες ανάγκες της λέσχης  το ύψος του οποίου θα έχει καθορισθεί 
από απόφαση του Δ. Σ. Ο ταμίας υποχρεούται οποτεδήποτε του ζητηθεί να 
υποβάλει ανάλυση του ταμείου στο Δ. Σ.  
Ο ταμίας παραδίδει όλα τα βιβλία και στοιχεία στην εξελεγκτική  Επιτροπή όποτε 
του ζητηθεί προς έλεγχο και συνεισφέρει σε αυτόν με οποιοδήποτε ταμειακό 
έγγραφο του ζητηθεί . 
 
 
ΕΦΟΡΟΣ  
 
Ο έφορος τηρεί βιβλίο με όλα τα περιουσιακά στοιχεία της λέσχης . και είναι 
υπεύθυνος για την καλή διαχείριση τους  
μπορεί να είναι επικεφαλείς των εκδόσεων και  εντύπων της λέσχης  
Φυλάσσει τα λάβαρα και εμβλήματα της λέσχης. 
 
 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
 
Είναι υπεύθυνος για την προβολή και εικόνα της λέσχης προς τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης Καθώς και για την προβολή της λέσχης στον ηλεκτρονικό τύπο . 
υπεύθυνος για τους καλεσμένους σε εκδηλώσεις της λέσχης . 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   
 
Υπεύθυνος να αξιολογεί τα επαγγελματικά προσόντα των μελών και να 
εισηγείται στο Δ. Σ. την κατάταξη εγγραφής στα μητρώα η την απόρριψη  
αιτήσεως  εγγραφής του  νέου μέλους  
Εποπτεύει την έκδοση βεβαιώσεων , εγγράφων, πιστοποιητικών ,ταυτοτήτων 
προς τα μέλη της λέσχης 
 

 
ΑΡΘΡΟ  27ο

 

  
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) 
συνεχείς συνεδριάσεις  η πέντε  (5) μη συνεχείς χάνει αυτοδίκαια το αξίωμα του 
μέλους του Δ. Σ. Μέλη του Δ. Σ. μπορούν να καθαιρεθούν μόνο μετά από  
απόφαση των τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με 
πλειοψηφία των 3 / 4 των παρόντων μελών . Την πρόταση μομφής που 
συνεπάγεται στην καθαίρεση του μέλους του Δ. Σ. μπορεί να κάμει το 1/10  των 



μελών της λέσχης . Την θέση κάθε μέλους του Δ. Σ.  που χάνει το αξίωμα του η 
παραιτείται καταλαμβάνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά ανάλογη 
με τους ψήφους που πήραν στης εκλογές  
    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η! 
  
                                ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΑΡΘΡΟ  28ο

 

 
Από την Γενική συνέλευση εκλέγεται η Εξελεγκτική  Επιτροπή , που αποτελείται 
από  τρία ( 3) τακτικά  και δυο (2) αναπληρωματικά μέλη με θητεία όσο και του 
Διοικητικού Συμβουλίου  και με έργο. τον διαχειριστικό και ταμειακό έλεγχο της 
διοίκησης της λέσχης .  
Κατάθεση και υποβολή σχετικής πρότασης και εκθέσεως της διαχειριστικής 
περιόδου για απαλλαγή η μη του Δ. Σ. από την διαχειριστική περίοδο στην  
Τακτική Γενική συνέλευση προς επικύρωση  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η! 
                                            

    ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  
ΑΡΘΡΟ  29ο

 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο  αποφασίζει για την σύσταση Επιτροπών ανάλογα με 
τις ανάγκες της λέσχης  
Το Δ. Σ. έχει τον αποφασιστικό έλεγχο της δουλείας των Επιτροπών και 
ευθύνεται  γι’ αυτές απέναντι στη Γενική Συνέλευση 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ!  
                               

                                           ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ   
ΑΡΘΡΟ  30ο

 

 
Πόροι της λέσχης είναι οι τακτικές και Έκτακτες εισφορές , τα δικαιώματα 
εγγραφής , οι πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία της , κάθε είδους δωρεές, 
Καθώς και κάθε άλλη νόμιμη αύξηση της περιούσιας της.  Επίσης οι εισπράξεις 
και εισφορές  από εταιρείες  η  οργανισμούς που θέλουν να είναι σπόνσορες , 
από την έκδοση και πώληση βιβλίων και εντύπων σχετικών με την μαγειρική και 
ζαχαροπλαστική τέχνη , από εκδηλώσεις κάθε μορφής , και από κρατικές 
επιχορηγήσεις. 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ  31ο

 

 
Η ετήσια συνδρομή για τα τακτικά  μέλη   ορίζεται στο ποσό  των 35,00 Ευρώ. 
Το δικαίωμα έγγραφης κάθε μέλους ορίζεται στο ποσόν των 30,00 Ευρώ . 
Τα επίλεκτα μέλη ετήσια συνδρομή στα 20 Ευρω. 
Φίλοι της λέσχης  (ατομικές εγγραφές ) ετήσια συνδρομή 35,00 Ευρω  
Οργανισμοί που θέλουν να εγγραφούν ως Φίλοι 150,00 Ευρω εφ’ άπαξ  

 
 



ΑΡΘΡΟ  32ο
 

 
Μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς 
την Λέσχη Επί  2 έτη  ειδοποιείται εγγράφως   
από το Δ. Σ. τρεις φορές και αν δεν ανταποκριθεί στις προσκλήσεις το Δ. Σ. 
εισάγει το θέμα στην  Γενική συνέλευση με το ερώτημα της διαγραφής .Σε 
περίπτωση διαγραφής με την παραπάνω διαδικασία για επανάκτηση των 
δικαιωμάτων του απαιτείται νέα έγγραφη. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι!  
 
                        ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  
ΑΡΘΡΟ  33ο

 

 
Τ α βασικά χρώματα της λέσχης θα είναι το σκούρο μπορντό και 
 το σκούρο μπλε .  
Το έμβλημα της και η σφραγίδα της  θα είναι  ένα σχήματος  οβάλ και  στο 
επάνω μέρος θα απεικονίζει την σκούφια του μάγειρα  ακριβώς από κάτω θα 
αναγράφεται στην αγγλική γλώσσα  CHEF’S CLUB OF CORFU  
κάτω από αυτό θα εικονίζεται  η Κερκυραϊκή τριήρης , περιμετρικά της κάτω 
στρογγυλής πλευράς θα γράφει στην ελληνική γλώσσα ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ στην άνω περιμετρική στρογγυλή πλευρά θα εμφανίζονται επτά (7) 
αστέρια που συμβολίζουν τα επτά νησιά του ιονίου πελάγους   
Τα χρώματα στης κορδέλες των  μεταλλίων  για τα Ιδρυτικά και τα τακτικά μέλη 
της λέσχης θα είναι τα βασικά χρώματα της λέσχης δηλαδή σκούρο μπορτω και 
σκούρο μπλε . 
Για τα επίλεκτα μέλη τα χρώματα θα είναι σκούρο μπορντω με ανοιχτό  μπλε  
Για τα Επίτιμα θα είναι σκούρο μπορντω με χρυσαφί  
Για τους φιλους της λέσχης θα είναι σκούρο μπορντω με πράσινο 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ!  
                         
ΑΡΘΡΟ  34ο

 

 
Σε περίπτωση διαλύσεως της λέσχης η περιούσια της μεταβιβάζεται σε 
κοινωφελή ιδρύματα του νησιού μας . 
 

 ΑΡΘΡΟ  35ο 

 
Όλα τα μέλη της λέσχης έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των 
σκοπών της λέσχης και δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση του καταστατικού. 
 

ΑΡΘΡΟ  36ο 

 
Κάθε ζήτημα που αφορά την Λέσχη και δεν προβλέπεται στο παρόν 
καταστατικό , ρυθμίζεται πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα περί Σωματείων 
νομοθεσία  , τον αστικό κώδικα , και το πνεύμα του καταστατικού  
 

ΑΡΘΡΟ  37ο 

 

Η συστατική πράξη και το καταστατικό αποτελούμενο από 37 άρθρα , 
αναγνωσθηκαν , συζητήθηκαν , εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν κατ’ άρθρο και στο 



σύνολο τους από την  ιδρυτική κατάσταση των μελών στην Γενική συνέλευση 
της  31  Μαρτίου  1998  
      
                                                             Κέρκυρα  31 Μαρτίου 1998 
 
                                ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 


