ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 1
Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων 421Β,
Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15343, επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος
κατ’ άρθρα 78 επ. του ΑΚ υπό την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ».
Η επωνυμία του Συλλόγου θα αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως
“HELLENIC ASSOCIATION OF ENDODONTISTS”.
ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 2
Σκοπός του Συλλόγου είναι:
1. Η προβολή και καταξίωση της ειδικότητας της Ενδοδοντολογίας στο
κοινωνικό σύνολο με κάθε διαθέσιμο νόμιμο και αποδεκτό μέσο.
2. Η έρευνα, μελέτη, προβολή και επίλυση των επαγγελματικών
προβλημάτων των Ενδοδοντολόγων της Ελλάδος.
3. Η διενέργεια όλων των απαραίτητων εκείνων ενεργειών για την
αναγνώριση της Ενδοδοντολογίας ως κλινικής ειδικότητας της
Οδοντιατρικής από το Ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4. Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου, η προώθηση
της συναδελφικότητας, της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας, της
φιλίας και της επαγγελματικής δεοντολογίας.
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5. Η επαγγελματική επικοινωνία, ενημέρωση και αρωγή μεταξύ των μελών
του Συλλόγου σχετικά με θέματα και προβλήματα του κλάδου που
αφορούν την αποκλειστική άσκηση της Ενδοδοντολογίας.
6. Η επαγγελματική συνεργασία μεταξύ των μελών του Συλλόγου κατά την
άσκηση του λειτουργήματός τους ως Ενδοδοντολόγων, καθώς και η
προάσπιση και περιφρούρηση των επαγγελματικών συμφερόντων των
μελών του Συλλόγου.
7. Η συνεργασία και εκπροσώπηση του συλλόγου σε άλλες ομοειδείς
εταιρείες και συλλόγους στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
8. Η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων

και λοιπών

εκδηλώσεων επιστημονικού ενδιαφέροντος, σχετικού με την επιστήμη
της Ενδοδοντολογίας που κατατείνουν στην επιμόρφωση και την
επαγγελματική κατάρτιση των μελών του, αλλά και στην ανάδειξη της
επιστημονικής σπουδαιότητας της Ενδοδοντολογίας.
9. Η καλλιέργεια των αρχών δεοντολογίας που αφορούν στην άσκηση του
λειτουργήματος του ενδοδοντολόγου.
ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 3
Πόροι του Συλλόγου είναι:
1.- Το εφάπαξ ποσό που καλούνται να καταβάλουν τα μέλη του
Συλλόγου κατά την εγγραφή τους. Το ύψος τούτου καθορίζεται κάθε φορά
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.- Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών. Το ύψος αυτής
καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι
αμέσως εκτελεστή. Η απόφαση υποβάλλεται για επικύρωση στην αμέσως
επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
3.- Οι έκτακτες εισφορές, που επιβάλλει η Γενική Συνέλευση ύστερα
από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων δαπανών, που κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη
λειτουργία του Συλλόγου.
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4.- Κάθε άλλο έσοδο από δωρεές, εισφορές και επιχορηγήσεις που
γίνονται προς το Σύλλογο. Απαγορεύεται ρητά και αναντίρρητα η
εξάρτηση (οικονομική σχέση) του Συλλόγου από οποιαδήποτε εμπορική ή
διαφημιστική εταιρεία ή οργανισμό όποιας φύσεως και δράσης.
5.- Οι τραπεζικοί τόκοι των κατατιθεμένων πόρων του Συλλόγου
στους προς τούτο ανοιγέντες τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου.
ΜΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΕΛΗ
Άρθρο 4
Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε επίτιμα, τακτικά και ισόβια.
Άρθρο 5
Επίτιμα Μέλη
1.- Επίτιμο μέλος του Συλλόγου μπορεί να αναγορευθεί κάθε
οδοντίατρος, με αναγνωρισμένη επιστημονική δράση, εφόσον με τη
συμπεριφορά του υποστηρίζει και προάγει το έργο και τους σκοπούς του
Συλλόγου.
2.- Για να αναγορευθεί κάποιος επίτιμο μέλος απαιτείται:
α.- Να υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο αιτιολογημένη πρόταση από
τρία (3) τουλάχιστον τακτικά ή ισόβια μέλη.
β.- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στην αμέσως επόμενη της
υποβολής της πρότασης συνεδρίασή του να κάνει ομόφωνα δεκτή την
πρόταση.
γ.- Στην περίπτωση κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει
την
πρόταση, η διαδικασία σταματάει. Νέα πρόταση δεν μπορεί να υποβληθεί
πριν περάσουν δύο (2) έτη από την σχετική απορριπτική απόφαση του Δ.Σ.
δ.- Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει θετικά, η σχετική
απόφαση
εισάγεται για επικύρωση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική
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Συνέλευση. Για να επικυρωθεί η απόφαση απαιτείται να ψηφίσουν υπέρ
αυτής τακτικά μέλη των οποίων ο αριθμός να μην είναι μικρότερος του
ιδανικού ημίσεως πλέον ενός του συνολικού αριθμού των ταμειακώς
εντάξει τακτικών μελών του Συλλόγου.
3.- Τα επίτιμα μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν
συνδρομή, ούτε οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη εισφορά στο
Σύλλογο.
4.- Τα επίτιμα μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ., ζητούν το
λόγο και εκφράζουν τις απόψεις τους. Όμως, δεν ψηφίζουν επί
διαδικαστικών, ή επί άλλων θεμάτων, δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και
εκλέγεσθαι ή να εκπροσωπήσουν το Σύλλογο.
5.- Ο αριθμός των επίτιμων μελών δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν
πρόκειται να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι απαρτίας κατά τις Γενικές
Συνελεύσεις.
Άρθρο 6
Ισόβια Μέλη
1.- Ισόβια μέλη αναγορεύονται μόνο τα τακτικά μέλη, τα οποία
έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους ή έχουν αποχωρήσει από
την ενεργό αποκλειστική άσκηση της Ενδοδοντολογίας και γενικά της
οδοντιατρικής.
2.- Η αναγόρευση ενός τακτικού μέλους σε ισόβιο δεν είναι
υποχρεωτική, ούτε αυτονόητη, ούτε αυτοδίκαιη.
3.- Η αναγόρευση ενός τακτικού μέλους σε ισόβιο, εκτός από τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού μπορεί
να γίνει: (α) είτε με αίτηση του ίδιου του μέλους προς το Διοικητικό
Συμβούλιο, (β) είτε με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη
Γενική Συνέλευση, εφόσον το προτεινόμενο μέλος έχει συναινέσει,
προηγουμένως, γραπτώς, (γ) είτε με πρόταση τριών (3) τακτικών μελών
προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
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4.- Σε κάθε περίπτωση, η σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου τίθεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη της λήψης της
Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με την ίδια
όπως και για τα επίτιμα μέλη πλειοψηφία.
5.- Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει
την αναγόρευση, το μέλος δεν χάνει την ιδιότητά του ως τακτικού, την
οποία μπορεί να διατηρήσει ισόβια, αλλά μπορεί να επαναληφθεί η
πρόταση μετά παρέλευση δύο (2) ετών από την σχετική απορριπτική
απόφαση της Γ.Σ.
6.- Τα ισόβια μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν
συνδρομή, ούτε οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη εισφορά στο
Σύλλογο.
Άρθρο 7
Τακτικά Μέλη
(Τυπικά Προαπαιτούμενα)
1.- Τακτικά μέλη είναι κατ’ αρχάς τα άτομα που είχαν την
πρωτοβουλία να ιδρύσουν το Σύλλογο και υπέγραψαν το ιδρυτικό
Καταστατικό και τα οποία διαθέτουν τα τυπικά προαπαιτούμενα που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο του Καταστατικού. Νέα τακτικά μέλη
δύνανται να γίνουν υπό την προβλεπόμενη διαδικασία του Καταστατικού.
2.- Η διαδικασία εκλογής ενός νέου τακτικού μέλους ενεργοποιείται
μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ.
3.- Τακτικό μέλος γίνεται κάθε οδοντίατρος, κάτοικος της Ελλάδας,
εγγεγραμμένος στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο, ο οποίος πληροί τα
κάτωθι:
α.-

Είναι

κάτοχος

πτυχίου

Οδοντιατρικής

Σχολής

Ελληνικού

Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος του
εξωτερικού.
β.- Έχει ολοκληρωμένες σπουδές σε προγράμματα τριετούς φοίτησης
μεταπτυχιακών σπουδών με ειδίκευση στην Ενδοδοντολογία από τις
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οδοντιατρικές σχολές της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης ή από τα
προγενέστερα προγράμματα διετούς φοίτησης ειδίκευσης στη βιολογία του
στόματος με παράλληλη τριετή κλινική εξειδίκευση στην Ενδοδοντολογία.
γ.- Όσον αφορά στους πτυχιούχους ή απόφοιτους του εξωτερικού πρέπει
να είναι απόφοιτοι μετεκπαιδευτικού προγράμματος στην Ενδοδοντολογία,
τουλάχιστον διετούς διάρκειας. Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να
είναι το επίσημα εγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο εκπληρώνει και
πιστοποιεί

τις

προϋποθέσεις

χορήγησης

του

τίτλου

ειδικού

Ενδοδοντολόγου εις την χώρα προέλευσης δια τους πολίτες αυτής της
χώρας.
δ.- Ασκεί αποκλειστικά την Ενδοδοντολογία σε ιδιωτικό ιατρείο ή δημόσιο
νοσοκομείο ή Ίδρυμα. Η αποκλειστική άσκηση της Ενδοδοντολογίας
πρέπει να έχει αναγγελθεί, να είναι δημόσια τεκμηριωμένη, και να
πιστοποιείται με έγγραφη δήλωσή του μαζί με την αίτηση αποδοχής του ως
τακτικό μέλος.
ε.- Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει και κάθε Έλληνας οδοντίατρος, ο οποίος
διδάσκει το μάθημα της Ενδοδοντολογίας ως μέλος Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) και ασκεί αποκλειστικά την Ενδοδοντολογία όπως
καθορίζεται στην § 3δ του άρθρου 7.
4.- Γίνεται ρητή μνεία ότι ο υποψήφιος για τακτικό μέλος του
Συλλόγου πρέπει εκτός των παραπάνω τυπικών προσόντων να είναι άτομο
με διάθεση για προσφορά των υπηρεσιών του στην προαγωγή της
Ενδοδοντολογίας και να παρέχει τα εχέγγυα ότι η ενεργός ανάμιξή του στις
υποθέσεις του Συλλόγου θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην προώθηση
των σκοπών του Συλλόγου.
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Άρθρο 8
Τακτικά Μέλη
(Διαδικασία Εκλογής)
1.- Ο αιτών υποψήφιος για τακτικό μέλος εκλέγεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται η
ομόφωνη θετική ψήφος του συνόλου των τακτικών μελών του Δ.Σ.
2.- Προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει κατά τα
παραπάνω, ότι ο αιτών υποψήφιος /συνάδελφος συγκεντρώνει τα προσόντα
για την απευθείας εκλογή του σε τακτικό μέλος, πρέπει προηγουμένως:
α.- Να συστήσει Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, η οποία συστήνεται
ύστερα από πρόταση του Προέδρου και έγκριση του Δ.Σ.
β.- Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι όπως μέσα σε ένα (1) μήνα από του
χρόνου γνωστοποιήσεως του διορισμού της, εισηγηθεί με γραπτή έκθεσή
της αν ο κρινόμενος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις, που ορίζει το
Καταστατικό του Συλλόγου, για να εκλεγεί τακτικό μέλος.
γ.- Εάν η εισήγηση της επιτροπής δεν είναι θετική, τουλάχιστον κατά
πλειοψηφία, υπέρ του υποψηφίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου σταματάει τη διαδικασία.
δ.- Εφόσον η εισήγηση της Επιτροπής είναι υπέρ του υποψηφίου, το Δ.Σ.
συνέρχεται σε συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρό του για να αποφασίσει περί
της εκλογής ή μη σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 8.1 του
παρόντος και εις περίπτωση λήξεως της σχετικής αποφάσεως εκλογής το
Δ.Σ. εκδίδει Διαπιστωτική Πράξη ένταξης του νέου τακτικού μέλους, την
οποία γνωστοποιεί, φροντίδι του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου στον
αιτούντα εντός πέντε (5) ημερών από της λήψεως της αποφάσεως.
3.- Σε περίπτωση κατά την οποία η κρίση για εκλογή σε τακτικό
μέλος δεν αποβεί θετική, για οποιοδήποτε λόγο, η σχετική διαδικασία για
τον ίδιο υποψήφιο δεν μπορεί να επαναληφθεί πριν περάσουν δύο (2) έτη.
4.- Το νέο τακτικό μέλος οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών από την
παραλαβή

της

Διαπιστωτικής

Πράξεως

να

προσέλθει

και

να
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πραγματοποιήσει την εγγραφή του, καταβάλλοντας συγχρόνως και το
ισχύον κατά τον χρόνο εκείνο ποσό εγγραφής του άρθρου 3.1. του
Καταστατικού.
Άρθρο 9
Τακτικά Μέλη
(Δικαιώματα και Υποχρεώσεις)
1.- Το τακτικό μέλος μετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του
Συλλόγου ως και στις Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
παρόν Καταστατικό.
2.- Το τακτικό μέλος οφείλει να είναι συνεπές στις οικονομικές
υποχρεώσεις του προς το Σύλλογο, να τηρεί τους κανόνες που ορίζονται
στο παρόν Καταστατικό, να εφαρμόζει τις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, να μετέχει ενεργά στις
δραστηριότητες του Συλλόγου, να λαμβάνει μέρος στις επιστημονικές
εκδηλώσεις, και γενικά να καταβάλει κάθε προσπάθεια με την οποία είναι
δυνατή η εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών ίδρυσης και λειτουργίας
του Συλλόγου.
3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέσει
σε τακτικό μέλος την εκτέλεση ορισμένων έργων ως και την εκπροσώπηση
του Συλλόγου σε οποιαδήποτε σχέση ή δραστηριότητά του, στο εσωτερικό
ή στο εξωτερικό.
Άρθρο 10
Απώλεια της ιδιότητας του Μέλους του Συλλόγου
Η ιδιότητα του μέλους χάνεται και επέρχεται η διαγραφή του από τα
Μητρώα Μελών του Συλλόγου με την αποχώρηση ή τη διαγραφή του κατά
τις προβλέψεις του Καταστατικού.
Άρθρο 11
Αποχώρηση
1.- Η αποχώρηση από το Σύλλογο είναι ελεύθερη για κάθε μέλος.
Πραγματοποιείται με γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις
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(3) τουλάχιστον μήνες πριν λήξει το οικονομικό έτος και λαμβάνεται
υπόψη από την αρχή του επομένου της υποβολής της δηλώσεως
οικονομικού έτους.
2.- Μέλος που καθυστερεί να καταβάλει την ετήσια συνδρομή επί
δύο (2) έτη ή την έκτακτη εισφορά μέσα σε δύο μήνες από τότε που η
Γενική Συνέλευση πήρε τη σχετική απόφαση, ενημερώνεται εγγράφως από
το Δ.Σ., και αν αδιαφορήσει ή δεν επικοινωνήσει με το Σύλλογο, θεωρείται
αυτοδικαίως ότι έχει αυτοβούλως αποχωρήσει από το Σύλλογο. Η ιδιότητα
του μέλους επαναποκτάται, εφόσον μέσα σε ένα έτος από της διαγραφής το
μέλος εκπληρώσει τις οφειλόμενες οικονομικές υποχρεώσεις του, υποβάλει
σχετική αίτηση στο Σύλλογο και αποφασίσει επ’ αυτής θετικά το Δ.Σ.
3.- Μέλος το οποίο επί πέντε (5) συνεχή έτη απέχει κατά σύστημα
από τις επαγγελματικές, επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του
Συλλόγου, ή η συμπεριφορά του είναι αντίθετη με όσα ορίζονται στις
διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει
αποχωρήσει αυτοβούλως από το Σύλλογο.
4.- Η διαγραφή από τα μητρώα του Συλλόγου και στις δύο
παραπάνω περιπτώσεις γίνεται με Διαπιστωτική Πράξη του Διοικητικού
Συμβουλίου, την οποία πρέπει να επικυρώσει η αμέσως επόμενη Γενική
Συνέλευση.
Άρθρο 12
Διαγραφή
1.- Διαγράφονται από το Σύλλογο τα μέλη που:
α.- Έπαυσαν να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος
μέλος, όπως αυτές προσδιορίζονται στο παρόν Καταστατικό.
β.- Επιδεικνύουν ως επιστήμονες αναξιοπρεπή ή ανήθικη συμπεριφορά ή
διαγωγή που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου
και του ιατρικού λειτουργήματος εν γένει.
γ.- Δεν τηρούν τους όρους του παρόντος Καταστατικού ως και τις
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
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δ.- Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση
ύστερα από σχετική εισήγηση του Δ.Σ.
2.- Η διαγραφή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση και ύστερα από
σχετική πρόταση του Δ.Σ.
3.- Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διαγραφή μέλους
λαμβάνεται εφόσον υπέρ αυτής ψηφίσει αριθμός τακτικών μελών που
εκπροσωπούν τουλάχιστον τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό του
ιδανικού ημίσεως του αριθμού των παρόντων και ταμειακώς εντάξει
τακτικών μελών. Στη διαδικασία αυτή δεν μετέχουν, ούτε υπολογίζονται
για την απαρτία και κατά την ψηφοφορία τα υπό διαγραφή τελούντα μέλη.
Αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί διαγραφής του
μέλους κοινοποιείται προς το διαγραφόμενο μέλος μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την λήψη της με φροντίδα του Γενικού Γραμματέα του
Συλλόγου. Το μέλος που διεγράφη έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο
Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε δύο (2) μήνες αφ’ ότου του
γνωστοποιήθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αν η διαγραφή έγινε
αντίθετα προς τις οικείες προβλέψεις του Καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν
σπουδαίοι λόγοι για την διαγραφή του.
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 13
1.- Ο Σύλλογος εκπροσωπείται σε κάθε έννομη σχέση του στα
Δικαστήρια, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή, στις Τράπεζες, στους
Οργανισμούς και γενικά σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2.- Αν ο Πρόεδρος κωλύεται, ο Σύλλογος εκπροσωπείται από τον
Αντιπρόεδρο.
3.- Υποθέσεις που χρειάζονται την αυτοπρόσωπη παράσταση του
Προέδρου ή άλλου μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, ύστερα
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από

απόφαση

του

Δ.Σ.

και

σύμφωνη

γνώμη

του

αρμόδιου

εκπροσωπευτικού κατά περίπτωση μέλους του, να ανατίθενται σε
δικηγόρο.
4.- Για συναλλαγές του Συλλόγου με Τράπεζες, οι οποίες αφορούν
καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, το Σύλλογο εκπροσωπεί ο Ταμίας
του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 14
1.- Τα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι:
α.- Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των τακτικών μελών.
β.- Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
γ.- Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 15
Τακτική Γενική Συνέλευση
(Σύγκληση - Ημερήσια Διάταξη)
1.- Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά και με τη φροντίδα του
Προέδρου του Δ.Σ. και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. εντός του πρώτου
(1ου) τριμήνου κάθε έτους.
2.- Οι προσκλήσεις για Γ.Σ. αποστέλλονται σε όλα τα μέλη (επίτιμα,
ισόβια, τακτικά) δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση και
υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Γενικό Γραμματέα του
Δ.Σ.
3.- Οι προσκλήσεις αναγράφουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο
που θα συγκληθεί η Γ.Σ. ως και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί
(ημερήσια διάταξη).
4.- Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:
α.- Ανακοινώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. και ενημέρωση της Γ.Σ. για τα
τρέχοντα προβλήματα του Συλλόγου.
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β.- Η Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. και η απαλλαγή του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου και των Μελών του Δ.Σ. πάσης ευθύνης για την εκάστοτε
υπό κρίση χρήση.
γ.- Έγκριση του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού ως και
γενικά της διαχειρίσεως της περιουσίας του Συλλόγου για την εκάστοτε
υπό κρίση χρήση και της Εκθέσεως της Ε.Ε. και απαλλαγής αυτής πάσης
ευθύνης.
δ.- Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών
του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
ε.- Κάθε άλλο θέμα, για το οποίο υπάρχει ειδική πρόβλεψη σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή αποφασίζει το Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος
του Δ.Σ.
Άρθρο 16
Τακτική Γενική Συνέλευση
(Διεύθυνση Εργασιών - Απαρτία - Λήψη αποφάσεων)
1.- Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Σε
περίπτωση κωλύματός του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ή το
αρχαιότερο στην εκλογή μέλος του Δ.Σ.
2.- Χρέη Γραμματέα της Γ.Σ. ανατίθενται στον Γενικό Γραμματέα
του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματος σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ.
3.- Η Γ.Σ. θεωρείται εν απαρτία όταν είναι παρόντα μέλη που
εκπροσωπούν τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό του ιδανικού ημίσεως
του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Σε περίπτωση
που κατά την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ.
συνέρχεται αυτοδικαίως, και χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης, την
αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα ως και στον ίδιο τόπο,
οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο
αριθμός των παρόντων τακτικών μελών. Στην διαπίστωση της απαρτίας
δεν συνυπολογίζονται τα μέλη που δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν
εφόσον η ληπτέα απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την
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έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Συλλόγου και αυτών ή της συζύγου
των ή εξ αίματος συγγενών των ως και τρίτου βαθμού.
4.- Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία φανερή, στην
οποία μετέχουν μόνο τα τακτικά μέλη.
5.- Λήψη απόφασης για θέμα που δεν αναγράφεται στην Πρόσκληση
είναι άκυρη.
6.- Προκειμένου περί αρχαιρεσιών για Πρόεδρο Δ.Σ. ή για μέλος του
Δ.Σ. και της Ε.Ε. η ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε τακτικό μέλος έχει
δικαίωμα να ψηφίζει αριθμό υποψηφίων ίσο εκείνου των θέσεων, που
πρόκειται να εκλεγούν.
7.- Προκειμένου περί άλλων θεμάτων και εφόσον σε άλλες διατάξεις
του παρόντος Καταστατικού δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη, η αποδοχή ή η
απόρριψή τους γίνεται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική ή μυστική
ψηφοφορία και χρειάζεται να συγκεντρωθεί αριθμός ψήφων που
εκπροσωπούν τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό του ιδανικού ημίσεως
του αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών, που είναι παρόντα
στη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 17
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
1.- Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται:
α.- Με απόφαση του Δ.Σ., που έχει ληφθεί με πλειοψηφία των πέντε
εβδόμων (5/7) του όλου αριθμού των μελών του.
β.- Ύστερα από γραπτή προς το Δ.Σ. αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) του
όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Στην αίτηση αυτή
πρέπει, υποχρεωτικά, να ορίζεται και το θέμα, με το οποίο θα ασχοληθεί η
Έκτακτη Γ.Σ.
γ.- Η σύγκληση της Έκτακτης Γ.Σ. δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από
είκοσι (20) ημέρες από της ημερομηνίας που κατατέθηκε η σχετική αίτηση.
δ.- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται για
την Τακτική Γ.Σ.

14

Άρθρο 18
Καταστατική Γενική Συνέλευση
1.- Η Καταστατική Γ.Σ. συνέρχεται προκειμένου να ληφθεί απόφαση
για τη διάλυση του Συλλόγου, ή τη συγχώνευσή του με άλλο παρεμφερές
επιστημονικό σωματείο ή ίδρυμα ως και για την τροποποίηση ή και
συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.
2.- Η σύγκληση της Καταστατικής Γ.Σ. πραγματοποιείται:
α.- Ύστερα από απόφαση της Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ.
β.- Με απόφαση του Δ.Σ., η οποία έχει συγκεντρώσει τα πέντε έβδομα
(5/7) των ψήφων του όλου αριθμού των Μελών του.
γ.- Με γραπτή προς το Δ.Σ. αίτηση του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού
των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Η αίτηση αυτή πρέπει να είναι
αιτιολογημένη. Σε περίπτωση που ζητείται τροποποίηση ή συμπλήρωση
διατάξεων του Καταστατικού, πρέπει να αναφέρονται και τα κείμενα των
διατάξεων, όπως αυτά προτείνονται να ισχύσουν μετά την τροποποίηση ή
συμπλήρωσή τους.
3.- Η σύγκληση της Καταστατικής Γ.Σ. δεν πρέπει να απέχει
περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τότε που κατά τα παραπάνω
ελήφθη η σχετική απόφαση ή υποβλήθηκε η αίτηση.
4.- Η Καταστατική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα
τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών
μελών.
5.- Εφόσον κατά την ορισθείσα αρχική ημερομηνία δεν επιτευχθεί η
παραπάνω απαρτία, η Καταστατική Γ.Σ. συνέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς
την αποστολή νέας προσκλήσεως, την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια
ημέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η
Καταστατική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν ο αριθμός των παρόντων μελών
είναι τουλάχιστον ίσος με τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό του
ιδανικού ημίσεως του όλου αριθμού των γραμμένων στο Σύλλογο
τακτικών μελών, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει.
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6.- Οι αποφάσεις στην Καταστατική Γ.Σ. παίρνονται με φανερή
ονομαστική ψηφοφορία. Είναι δε έγκυρες εφόσον συγκεντρώνουν τα τρία
τέταρτα (3/4) των ψήφων των παρόντων μελών, οι οποίοι όμως πρέπει να
υπερβαίνουν το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει
μελών.
7.- Οι εργασίες της Καταστατικής Γ.Σ. μπορεί να συμπέσουν με τις
εργασίες της Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ.
8.- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις που
προβλέπονται για την Τακτική Γ.Σ.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 19
Πρόεδρος Δ.Σ.
(Αρχαιρεσίες - Διάρκεια θητείας)
1.- Δύο (2) έτη πριν λήξει η θητεία του Προέδρου του Δ.Σ. και στα
πλαίσια των εργασιών της Τακτικής Γ.Σ., τα τακτικά μέλη καλούνται να
εκλέξουν αυτοπροσώπως τον νέο (επόμενο) Πρόεδρο του Δ.Σ.
2.- Η θητεία του Προέδρου του Δ.Σ. διαρκεί δύο (2) έτη και δεν
δύναται να επανεκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία.
3.- Κατά το μεσοδιάστημα από της εκλογής μέχρι της αναλήψεως
των καθηκόντων του ο εκλεγείς νέος (επόμενος) Πρόεδρος μετέχει στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου.
4.- Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος για τη
θέση του Προέδρου του Δ.Σ. υπό την αίρεση ότι είναι τακτικό μέλος του
Συλλόγου με συμπληρωμένη διετή εκλογή του ως τέτοιο. Ρητά
προβλέπεται εδώ ότι μέχρις της συμπληρώσεως τριών (3) ετών από του
κατά νόμον χρόνου ιδρύσεως του Συλλόγου, δικαίωμα υποψηφιότητας για
την θέση του Προέδρου Δ.Σ. έχουν μόνον τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου.
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Άρθρο 20
Σύνθεση Δ.Σ. - Εκλογή Μελών - Αρχαιρεσίες - Διάρκεια θητείας
1.- Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, πέντε (5) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
2.- Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. (τακτικοί σύμβουλοι) εκλέγονται για
χρονική περίοδο τριών (3) ετών με βάση τη σχετική πλειοψηφία, την οποία
κάθε υποψήφιος συγκέντρωσε και η οποία αποδεικνύεται με τον αριθμό
των σταυρών προτίμησης.
3.-

Τα

αναπληρωματικά

μέλη

του

Δ.Σ.

(αναπληρωματικοί

σύμβουλοι) εκλέγονται για χρονική περίοδο ενός (1) έτους, αναδεικνύονται
δε κατά σειρά επιτυχίας από τους επιλαχόντες τακτικούς συμβούλους.
4.-

Οι

αρχαιρεσίες

για

την

ανάδειξη

τακτικών

ως

και

αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση
ίσου αριθμού μελών, των οποίων λήγει η θητεία τους, διενεργούνται κάθε
έτος κατά τις εργασίες της ετήσιας Τακτικής Γ.Σ.
5.- Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται από ενιαία κατάσταση
υποψηφίων (κοινό ψηφοδέλτιο) η οποία καταρτίζεται από το Δ.Σ. και
αναρτάται στα γραφεία του Συλλόγου, το αργότερο προ δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών της ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γ.Σ.
6.- Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο τα τακτικά μέλη
με τουλάχιστον συμπληρωμένη διετή εκλογή των ως τακτικά μέλη του
Συλλόγου, ως και τα Επίτιμα τα οποία διετέλεσαν τακτικά για τουλάχιστον
διετία. Ρητά προβλέπεται εδώ ότι μέχρις της συμπληρώσεως τριών (3)
ετών από του κατά νόμον χρόνου ιδρύσεως του Συλλόγου, δικαίωμα
υποψηφιότητας για την θέση μέλους στο Δ.Σ. έχουν μόνον τα ιδρυτικά
μέλη του Συλλόγου.
7.- Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα πρέπει:
α.- Να είναι γραπτή.
β.- Να κατατεθεί στην έδρα του Συλλόγου το αργότερο προ είκοσι (20)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γ.Σ.
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8.- Με βάση τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, το Δ.Σ. καταρτίζει την
ενιαία κατάσταση υποψηφίων (κοινό ψηφοδέλτιο).
9.- Η ιδιότητα του συμβούλου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα
του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Άρθρο 21
Διοικητικό Συμβούλιο
(Συγκρότηση σε Σώμα)
1.- Ύστερα από κάθε Τακτική Γ.Σ. και με την φροντίδα του
Προέδρου του Δ.Σ., τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. (Σύμβουλοι) καλούνται σε
συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως «Συγκρότηση σε
Σώμα».
2.- Η συνεδρίαση δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από μία
εβδομάδα από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως, τόπος δε αυτής
ορίζεται η Έδρα του Συλλόγου.
3.- Κατά τη συνεδρίαση τούτη ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα
μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, σε
ξεχωριστή για κάθε αξίωμα ψηφοφορία.
Άρθρο 22
Διοικητικό Συμβούλιο
(Συνεδριάσεις - Απαρτία - Αποφάσεις)
1.- Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία
φορά το μήνα.
2.- Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάσει και εκτάκτως όσες φορές το
κρίνει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με γραπτή αίτηση τρεις (3) τουλάχιστον
από τους Τακτικούς Συμβούλους.
3.- Για όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αποστέλλονται σε όλους τους
Συμβούλους (τακτικούς και αναπληρωματικούς) προσκλήσεις, τις οποίες
υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.
4.- Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται στην Έδρα του Συλλόγου.
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5.- Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρείται βιβλίο Πρακτικών, στο
οποίο καταχωρούνται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι ληφθείσες
αποφάσεις και περίληψη των συζητήσεων που έγιναν με την ευθύνη του
Γενικού Γραμματέα ή του ασκούντος τα καθήκοντα αυτά. Κάθε πρακτικό
υπογράφεται από όλους όσους πήραν μέρος στη συνεδρίαση.
6.- Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να αποφασίζει όταν
κατά τις συνεδριάσεις είναι παρόντες πέντε (5) τουλάχιστον από τους
τακτικούς Συμβούλους του.
7.- Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το
Καταστατικό ή από τη Γ.Σ. απαιτείται ειδική πλειοψηφία, το Δ.Σ.
αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων.
8.- Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου.
9.- Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχουν και οι αναπληρωματικοί
Σύμβουλοι με δικαίωμα λόγου όχι όμως και ψήφου, εφόσον δεν
αναπληρώνουν τακτικό Σύμβουλο.
Άρθρο 23
Διοικητικό Συμβούλιο
(Αντικατάσταση Μελών)
1.- Τακτικό μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα επί
πέντε (5) συνεχείς ή και κατά τη διάρκεια της θητείας του επί δέκα (10) μη
συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ., θεωρείται ότι παραιτήθηκε και
αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος.
2.- Η αντικατάσταση γίνεται για το χρονικό διάστημα του υπολοίπου
της θητείας, του κατά τα παραπάνω παραιτηθέντος συμβούλου και δεν
αφορά στο αξίωμα που ενδεχομένως τούτο είχε.
Άρθρο 24
Εξελεγκτική Επιτροπή
1.- Στα πλαίσια των εργασιών της Τακτικής Γ.Σ. εκλέγονται από τα
τακτικά μέλη δύο (2) για να συγκροτήσουν την Εξελεγκτική Επιτροπή
(Ε.Ε.).
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2.- Η θητεία των μελών της Ε.Ε. είναι δύο (2) έτη.
3.- Υποψήφιος για μέλος της Ε.Ε. μπορεί να υποδειχθεί ή να
δηλώσει ο ίδιος ότι επιθυμεί να εκλεγεί, κάθε τακτικό μέλος με γραπτή
προς το Δ.Σ. πρόταση (ή δήλωση), η οποία πρέπει να κατατεθεί το
αργότερο μέχρι την έναρξη της σχετικής διαδικασίας.
4.- Μεταξύ των υποψηφίων αναδεικνύονται ως μέλη της Ε.Ε. αυτοί
που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
5.- Η ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε. είναι ασυμβίβαστη με την
ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 25
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
1.- Ανώτατο όργανο διοίκησης του Συλλόγου είναι η Γενική
Συνέλευση (Γ.Σ.) των τακτικών μελών.
2.- Στη Γ.Σ. υπάγονται όλες οι αρμοδιότητες, οι οποίες δεν
παραχωρούνται σε άλλο όργανο του Συλλόγου από το παρόν Καταστατικό.
3.- Στην αρμοδιότητα της Τακτικής Γ.Σ. υπάγονται:
α.- Η έγκριση της ετήσιας εκθέσεως των πεπραγμένων του Δ.Σ.
β.- Η έγκριση του οικονομικού απολογισμού ως και της εκθέσεως της Ε.Ε.
επί της διαχειρίσεως της παρελθούσης χρήσεως.
γ.- Η έγκριση του προϋπολογισμού για την επόμενη οικονομική χρήση.
δ.- Η έγκριση διενέργειας κάθε είδους δαπάνης που δεν προβλέπεται στον
προϋπολογισμό και δεν έχει εκχωρηθεί στην αρμοδιότητα του Δ.Σ.
ε.- Ο οριστικός καθορισμός του ποσού της ετήσιας συνδρομής ως και της
έκτακτης εισφοράς των μελών.
στ.- Η εκλογή του Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. ως και της Ε.Ε.
ζ.- Η αναγόρευση των Επίτιμων και των Ισοβίων μελών.
η.- Η επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. για την απευθείας εκλογή
τακτικού μέλους.
θ.- Η διαγραφή των μελών.
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θα.- Ο καθορισμός της πολιτικής που θα ακολουθεί το Δ.Σ.
θβ.- Η έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του Συλλόγου.
θγ.- Κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται από το παρόν Καταστατικό,
αποφασίζει το Δ.Σ. ή προτείνεται στο Δ.Σ. το αργότερα δέκα (10) ημέρες
και εφόσον δεν έχει ληφθεί από το Δ.Σ. απόφαση αποστολής των
προσκλήσεων για σύγκληση της Ετήσιας (Τακτικής) Γ.Σ. Η πρόταση αυτή
πρέπει να υποβληθεί εγγράφως από ένα από τα λοιπά όργανα διοικήσεως
της Εταιρείας ή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από το ένα δέκατο (1/10) του
αριθμού των τακτικών μελών του Συλλόγου.
4.- Στην αρμοδιότητα της Έκτακτης Γ.Σ. υπάγονται:
α.- Θέματα τα οποία το Δ.Σ. με πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) του
όλου αριθμού των τακτικών Συμβούλων του κρίνει ότι επιβάλλουν τα
πραγματικά συμφέροντα του Συλλόγου.
β.- Οποιαδήποτε θέματα υποβληθούν μετά από σχετική αίτηση από τα δύο
πέμπτα (2/5) του όλου αριθμού των τακτικών μελών του Συλλόγου.
γ.- Όταν συντρέχει εξαιρετικός λόγος ο οποίος υπαγορεύει να ληφθεί
απόφαση για την απονομή του τίτλου του Επιτίμου Εταίρου.
5.- Στην αρμοδιότητα της Καταστατικής Γ.Σ. υπάγονται:
α.- Η τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος
Καταστατικού.
β.- Η διάλυση του Συλλόγου.
Άρθρο 26
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1.- Το Δ.Σ. είναι το διοικητικό και εκτελεστικό όργανο του
Συλλόγου. Στη δικαιοδοσία του Δ.Σ. περιλαμβάνονται:
α.- Η διεύθυνση των εργασιών του Συλλόγου.
β.- Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και η υλοποίηση
των αποφάσεων της Γ.Σ.
γ.- Η προώθηση με όλα τα δυνατά και νόμιμα μέσα των σκοπών του
Συλλόγου.
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δ.- Η εισήγηση στη Γ.Σ. για την απονομή του τίτλου Επίτιμου και Ισόβιου
μέλους.
ε.- Η εκλογή των τακτικών μελών.
στ.- Η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων και ο καθορισμός των
θεμάτων της ημερησίας διατάξεως τούτων.
ζ.- Η υποβολή στη Γενική Συνέλευση για έγκριση του οικονομικού
απολογισμού και του προϋπολογισμού του Συλλόγου.
η.- Η λήψη αποφάσεων για τη διενέργεια κάθε δαπάνης που υπαγορεύουν
οι καταστάσεις και η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς του Συλλόγου.
θ.- Η λήψη αποφάσεων για το περιεχόμενο (τους όρους) και την υπογραφή
των συμβολαίων και γενικά κάθε δικαιοπραξίας, με την οποία
εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Συλλόγου.
θα.- Η αποδοχή δόσεων, κληρονομιών, κληροδοσιών, εισφορών,
επιχορηγήσεων και γενικά κάθε είδους οικονομικής ενισχύσεως.
θβ.- Προτείνει στη Γ.Σ. την πρόσληψη και απόλυση του υπαλληλικού
προσωπικού του Συλλόγου με σκοπό τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων,
των υποχρεώσεων και των αμοιβών αυτού.
θγ.- Προτείνει στη Γ.Σ. με σκοπό τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής
για υπηρεσίες που προσφέρουν τρίτοι στο Σύλλογο.
θδ.- Η λήψη αποφάσεως για κάθε θέμα το οποίο αναφέρεται στις διατάξεις
του παρόντος Καταστατικού ως και για όσα δεν αναφέρονται ρητά ότι
υπάγεται στη δικαιοδοσία του, εφόσον κατά την κρίση της πλειοψηφίας
των πέντε εβδόμων (5/7) του όλου αριθμού των τακτικών μελών του δεν
αντιστρατεύεται

στις

επιδιώξεις

του

Συλλόγου,

ούτε

είναι

της

αρμοδιότητας της Γ.Σ.
Άρθρο 27
Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ.
1.- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε έννομη
σχέση αυτού ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής
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πάσης φύσεως ή Οργανισμού, ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ως και στις
συναλλαγές με ιδιώτες (νομικά ή φυσικά πρόσωπα).
2.- Ασκεί εποπτεία και έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες του Συλλόγου
και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.
3.- Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ.,
υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο, με το οποίο ο
Σύλλογος εμφανίζεται στα μέλη του και στους τρίτους ως και τα
εντάλματα πληρωμής.
4.- Εντέλλεται την πληρωμή των αναγραφομένων δαπανών στον
προϋπολογισμό.
5.- Φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του
Καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ. ως και του Δ.Σ.
6.- Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει και γενικότερα δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στο έργο του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Σε
περίπτωση που και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα
προεδρεύοντος ασκεί ο πλειοψηφείσας αρχαιότερος στο Δ.Σ. Σύμβουλος.
7.- Η χορήγηση πληρεξουσίου εγγράφου εκπροσώπησης του
Συλλόγου σε δικηγόρο για κάθε δικαστική ή εξώδικη υπόθεση, κατά την
οποία κρίνεται
απαραίτητη η παράσταση δικηγόρου.
Άρθρο 28
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
1.- Ο Γενικός Γραμματέας, παρακολουθεί την πορεία των
υποθέσεων του Συλλόγου και ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο και το Δ.Σ.
2.- Επιμελείται για την κανονική και γρήγορη εκτέλεση των
αποφάσεων που έχουν πάρει η Γ.Σ. και το Δ.Σ.
3.- Φυλάσσει τη σφραγίδα και το Αρχείο και ενημερώνει το Μητρώο
Μελών του Συλλόγου.
4.- Τηρεί τα βιβλία που ορίζονται από το Νόμο και το παρόν
Καταστατικό, διεξάγει την αλληλογραφία και προσυπογράφει μαζί με τον
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Πρόεδρο τα σχετικά έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γ.Σ. και
του Δ.Σ. ως και τα εντάλματα πληρωμής.
5.- Έχει όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε άλλες διατάξεις
του παρόντος Καταστατικού.
6.- Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τον
αναπληρώνει ένας από τους τακτικούς Συμβούλους που ορίζεται από το
Δ.Σ.
Άρθρο 29
Αρμοδιότητες Ταμία
1.- Ο Ταμίας φροντίζει για τη φύλαξη της χρηματικής και άλλης
περιουσίας του Συλλόγου.
2.- Εισπράττει τις εισφορές των μελών και τα διάφορα έσοδα και
εκδίδει τις διπλότυπες αποδείξεις που απαιτούνται από τις περιστάσεις.
3.- Τηρεί τα βιβλία κινήσεως της περιουσίας του Συλλόγου που
απαιτούνται από το Νόμο, ως και το βιβλίο εσόδων και εξόδων.
4.- Παρέχει κάθε πληροφορία και εξήγηση πάνω σε θέματα
διαχείρισης της περιουσίας του Συλλόγου, όσες φορές κληθεί από το Δ.Σ. ή
την Ε.Ε.
5.- Προβαίνει στην πληρωμή των ενταλμάτων τα οποία έχουν
εκδοθεί από το Σύλλογο και φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του
Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ.
6.- Καταθέτει και αναλαμβάνει τα χρήματα του Συλλόγου στην
Τράπεζα που αποφασίζει το Δ.Σ. και δεσμεύει για το σκοπό αυτό το
Σύλλογο μόνο με την υπογραφή του.
7.- Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό
για κάθε οικονομικό έτος και τους υποβάλλει στο Δ.Σ.
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Άρθρο 30
Αρμοδιότητες Εξελεγκτικής Επιτροπής
1.- Η Ε.Ε. είναι το όργανο το οποίο ελέγχει τις οικονομικές
υποθέσεις και τις διαχειριστικές πράξεις, που αναλαμβάνουν τα άλλα
όργανα διοίκησης του Συλλόγου.
2.- Η Ε.Ε. υποβάλλει υποχρεωτικώς σε κάθε Τακτική Γ.Σ. έκθεση
πάνω σε θέματα οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού και γενικά
διαχειρίσεως της περιουσίας του Συλλόγου.
3.- Κάθε όργανο που ασχολείται με κάθε είδους διαχείριση της
περιουσίας του Συλλόγου είναι υποχρεωμένο να θέτει στη διάθεση των
ελεγκτών προς έλεγχο τον προϋπολογισμό.
4.- Η Ε.Ε. έχει δικαίωμα:
α.- Να ζητεί για έλεγχο τον οικονομικό απολογισμό και τον
προϋπολογισμό, τους οικονομικούς λογαριασμούς ως και κάθε είδους
οικονομική εγγραφή στα βιβλία του Συλλόγου.
β.- Να ζητεί για έλεγχο τον οικονομικό απολογισμό και τον
προϋπολογισμό, τους οικονομικούς λογαριασμούς ως και κάθε είδους
οικονομική εγγραφή στα βιβλία του Συλλόγου.
γ.- Να ενημερώνεται με τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ως και με
την αλληλογραφία και το αρχείο του Συλλόγου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31
Ημέρα Εορτής
Η πρώτη Κυριακή μετά την ημέρα, κατά την οποία αποφασίστηκε
από τα ιδρυτικά Μέλη η σύσταση Συλλόγου, ορίζεται ως ημέρα εορτής του
Συλλόγου.
Άρθρο 32
Σφραγίδα Συλλόγου
1.- Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα με σχήμα κυκλικό, στην περιφέρεια
της οποίας θα αναγράφεται περιμετρικά η επωνυμία του Συλλόγου στην
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ελληνική

και

αγγλική,

ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

–

δηλ.

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ

HELLENIC

ΕΛΛΗΝΩΝ

ASSOCIATION

OF

ENDODONTISTS», και ο αριθμός 2012, που είναι το έτος ίδρυσης.
2.- Ο Σύλλογος χορηγεί στα μέλη του ειδικό πιστοποιητικό, ο τύπος
του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Αυτονοήτως το διαγραφέν
μέλος του Συλλόγου οφείλει άνευ προσκλήσεως να επιστρέψει το εν λόγω
ειδικό πιστοποιητικό στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου.
Άρθρο 33
Τιμητικές Διακρίσεις
Εάν οποιοδήποτε μέλος ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
ήθελε ενισχύσει ηθικώς ή υλικώς το Σύλλογο στους επιδιωκόμενους
σκοπούς του, το Δ.Σ. ύστερα από απόφασή του, μπορεί να εισηγηθεί στη
Γ.Σ., εκτός από την αναγόρευσή του ως επίτιμου μέλους, την αναγνώριση
των υπηρεσιών αυτών και να προτείνει την απονομή ειδικού πτυχίου ως
και την αναγραφή του ονόματος σε ιδιαίτερο πίνακα, ως δωρητή, ευεργέτη
ή μεγάλου ευεργέτη.
Άρθρο 34
Ευθύνη
Ο Σύλλογος είναι ο μόνος και αποκλειστικός αστικώς υπεύθυνος για
κάθε υποχρέωσή του προς τα μέλη του και προς τρίτους. Οιαδήποτε
προσωπική ευθύνη των μελών του από ενέργειές τους, αναπτυσσόμενες
στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, αποκλείεται.
Άρθρο 35
Οικονομική Χρήση
Η οικονομική χρήση του Συλλόγου συμπίπτει με το ημερολογιακό
έτος.
Άρθρο 36
Διάλυση του Συλλόγου – Εκκαθάριση
1.- Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Καταστατική
Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
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2.- Εφόσον αποφασιστεί η διάλυση του Συλλόγου αυτός τίθεται υπό
εκκαθάριση ως εξής:
α.- Η ίδια Γ.Σ., που αποφάσισε τη διάλυση, ορίζει από τα τακτικά μέλη της
δύο εκκαθαριστές.
β.- Η καθαρή περιουσία του Συλλόγου μετά την εκκαθάριση θα
περιέρχεται εξ ολοκλήρου σε φορέα που θα αποφασίσει η Γενική
Συνέλευση των μελών του Συλλόγου κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της
εκκαθάρισης.
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 37
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ. και από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις του Νόμου περί Σωματείων.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38
1.- Το Καταστατικό τούτο θα ισχύει και θα παράγει τα
αποτελέσματα, που αναφέρονται στις διατάξεις του, από της ημέρας που
θα τελεσιδικήσει η εγκριτική αυτού απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών
και γίνει η εγγραφή του Συλλόγου στο ειδικό βιβλίο Σωματείων του
Πρωτοδικείου Αθηνών.
2.- Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, που θα αναδειχθεί κατά την
έγκριση του παρόντος έχει υποχρέωση όπως το αργότερο μέσα σε ένα (1)
μήνα από του χρόνου εγγραφής του Συλλόγου στα Βιβλία Σωματείων του
Πρωτοδικείου Αθηνών, συγκαλέσει Τακτική Γενική Συνέλευση με μόνο
θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών προς ανάδειξη του πρώτου αιρετού
Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής του
Συλλόγου.
3.- Κατά τις αρχαιρεσίες αυτές θα εκλεγούν:
α.- Ο πρώτος Πρόεδρος του Δ.Σ. με θητεία δύο (2) ετών.

27

β.- Ο επόμενος Πρόεδρος του Δ.Σ. με θητεία Αντιπροέδρου Δ.Σ. με θητεία
επίσης δύο (2) ετών.
γ.- Πέντε (5) τακτικά μέλη του Δ.Σ. με θητεία τριών (3) ετών.
δ.- Δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία
ενός (1) έτους.
ε.- Τα δύο (2) μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής με θητεία δύο (2) ετών.
4.- Αν και έχει προαναφερθεί στα οικεία άρθρα του Καταστατικού,
μέχρις ότου συμπληρωθούν τρία (3) έτη από του χρόνου ίδρυσης του
Συλλόγου, δικαίωμα υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και μέλους
του Δ.Σ έχουν μόνο τα ιδρυτικά μέλη, μετά δε την πάροδο του χρόνου
αυτού, το δικαίωμα τούτο θα αποκτούν και όσοι έχουν συμπληρώσει δύο
(2) έτη από του χρόνου εκλογής τους ως τακτικά μέλη.

