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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
Ιδρύεται στην Αθήνα πανελλαδικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

απεριόριστης χρονικής διάρκειας με την επωνυμία «Επιστημονική Ένωση για τη 
Μυοσκελετική Υγεία».Η Ένωση κατέχει σφραγίδα με την επωνυμία της και τυχόν 

έμβλημα, εφ΄ όσον τέτοιο ήθελε αποφασιστεί από τη Γενική της Συνέλευση. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
Έδρα της Ένωσης είναι η πόλη της Αθήνας. Η Ένωση μπορεί, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει γραφεία και παραρτήματα και σε άλλες πόλεις 

της χώρας.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 
Σκοποί της Ένωσης είναι: 
1.Ηπροώθηση της επιστημονικής έρευνας, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών 

και των άλλων επαγγελματιών υγείας, η ενημέρωση της κοινής γνώμης καθώς και η 

συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς για τα ζητήματα των 

Μυοσκελετικών Παθήσεων.  

2. Η προάσπιση των επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, 

συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών της, ώστε να εξασφαλίζονται οι, κατά το 

δυνατόν, καλύτερες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να 

προάγεται η συνεχής  βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς 

με Μυοσκελετικές Παθήσεις.  

Για την επίτευξη των σκοπών της η Ένωση, ενδεικτικά, μπορεί να προβεί στις 

παρακάτω δραστηριότητες:  

- Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση 

επιστημονικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, συμποσίων, (ημερίδων, σεμιναρίων, 

διαλέξεων κ.ο.κ.), καθώς και εκδηλώσεων για την ενημέρωση του κοινού με τη 

συμμετοχή Ελλήνων ή ξένων επιστημόνων. 
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- Να συγκροτεί ειδικές επιστημονικές ομάδες για την προώθηση της συνεχιζόμενης 

ιατρικής εκπαίδευσης σε ειδικά επιστημονικά πεδία συναφή με τις μυοσκελετικές 

παθήσεις. 

- Να εκδίδει ενημερωτικά έντυπα για την ενημέρωση του κοινού, των πασχόντων και 

άλλων ατόμων που σχετίζονται με τις μυοσκελετικές παθήσεις.  

- Να σχεδιάζει και θα παράγει σχετικές εκδόσεις σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

-  Να μεριμνά για το  σχεδιασμό και λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού ή/και παγκόσμιου 

δικτύου, στο οποίο θα συμμετέχουν αντίστοιχοι μη κερδοσκοπικοί φορείς, για τη 

συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, δεδομένων κι εμπειριών πάνω στα νέα 

κάθε φορά επιστημονικά δεδομένα αλλά και για την αξιοποίηση του θεσμού των 

χορηγιών και των διαφόρων οικονομικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

άλλων υπερεθνικών οργανισμών. Αντίστοιχα θα συμμετέχει στις ανάλογες 

πρωτοβουλίες τρίτων.  

- Να αναλαμβάνει και να χρηματοδοτεί προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 

δραστηριοποίησης των σχετικών κοινωνικών – κρατικών - αυτοδιοικητικών φορέων 

και δομών για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, ώστε οι πάσχοντες από 

μυοσκελετικές παθήσεις να έχουν τα δικαιώματα και τις διευκολύνσεις που 

απολαμβάνουν όλοι οι χρονίως πάσχοντες τόσο στο κοινωνικό όσο στο εργασιακό 

περιβάλλον.  

- Να μεριμνά σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες για την ψυχολογική, 

ιατρική, νοσηλευτική και κοινωνική υποστήριξη ατομικά ή κατά ομάδες των 

πασχόντων και την παροχή ιατρικών συμβουλών σε συνεργασία πάντα με τους 

θεράποντες ιατρούς τους.  

- Να οργανώνει ερευνητικές ομάδες για σχετικά θέματα, να δίδει χορηγίες και βραβεία 

σε νέους επιστήμονες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών ή για την 

διεκπεραίωση επιστημονικών μελετών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που σχετίζονται με 

τις μυοσκελετικές παθήσεις.  

- Να φροντίζει για τη συνεργασία και την ενότητα στη δράση του αρμόδιου 

Υπουργείου, των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μη 

κυβερνητικών οργανώσεων, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των ανεξάρτητων 

οργανισμών, ιδρυμάτων, σωματείων, επιστημονικών εταιρειών αλλά και φυσικών 

προσώπων που ενδιαφέρονται για την έρευνα στις μυοσκελετικές παθήσεις.  
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- Να αναλαμβάνει, να συμμετέχει, να χρηματοδοτεί και να ενισχύει εν γένει οιαδήποτε 

δραστηριότητα προωθεί και ευοδώνει τους σκοπούς της, συμμετέχοντας και σ’ 

αντίστοιχες πρωτοβουλίες αναλόγων φορέων.  

- Να υποβάλλει απόψεις, προτάσεις και διεκδικήσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία, το 

ΚΕΣΥ, τους Ιατρικούς Συλλόγους, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και κάθε αρμόδια Αρχή και 

Υπηρεσία, για θέματα που αφορούν τη λειτουργία, τις ιατρικές πράξεις, την 

εκπαίδευση, τα πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ιατρικής ειδικότητας 

και την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών της Ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
Μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών, εφ’ όσον είναι 

επαγγελματίας υγείας – ιατρός με ειδικότητα ή εξειδίκευση σχετιζόμενη με τη 

Μυοσκελετική Υγεία,όπως ενδεικτικά αναφέρονται η Ρευματολογία, η Ορθοπεδική, η 

Ενδοκρινολογία, η Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, η Παιδιατρική, η Παθολογία, η 

Γενική Ιατρική, Νευρολογία, η Ψυχιατρική και η Γυναικολογία. 

Γίνονται επίσης δεκτά ως μέλη και επαγγελματίες υγείας- ειδικευόμενοι ιατροί που 

έχουν αρχίσει επίσημα την άσκηση κάποιας από τις παραπάνω αναφερόμενες 

επίσημες ιατρικές ειδικότητας σχετιζόμενες με τη Μυοσκελετική Υγεία. 

Τα υποψήφια μέλη υποβάλλουν ενυπόγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. της Ένωσης, στην 

οποία περιλαμβάνονται τα προσωπικά τους στοιχεία, δηλ. ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμο, τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. καθώς και 

δήλωση ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα το παρόν καταστατικό και τυχόν εσωτερικό 

κανονισμό.   

Το ΔΣ της Ένωσης οφείλει να αποφασίσει για την αποδοχή της αίτησης για την 

εγγραφή στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της. Σε περίπτωση 

απορριπτικής απόφασης το υποψήφιο μέλος μπορεί να ζητήσει να κριθεί η αίτησή 

του από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης. Το ίδιο δικαίωμα έχει και το ΔΣ σε 

περίπτωση που κρίνει ότι συντρέχουν  λόγοι προς τούτο, μεταφέροντας στη Γενική 

Συνέλευση την ευθύνη για τη λήψη της σχετικής απόφασης.  

Το δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών καθορίζονται με απόφαση του 

Δ.Σ. Τα μέλη της Ένωσης πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. 

Δεν μπορεί να είναι μέλος της Ένωσης αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει 

ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που για 

οποιονδήποτε λόγο δε μπορεί ασκήσει το επάγγελμα του που του δίνει τη 

δυνατότητα να γίνει μέλος της Ένωσης με την εξαίρεση των συνταξιούχων ιατρών.  



 4 

Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής 

στα Μητρώα της Ένωσης. 

Tα μέλη της Ένωσης δικαιούνται:  

i) Να μετέχουν ισότιμα στις γενικές συνελεύσεις, εφ’ όσον έχουν εκπληρώσεις τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση, κατά τους όρους του παρόντος 

καταστατικού και του νόμου. 

ii) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο και να εκλέγουν τα αιρετά μέλη της 

Ένωσης. Επίσης να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών της Ένωσης. 

iii) Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά 

τους ως μελών της Ένωσης.  

iv) Να αποχωρούν της Ένωσης ελεύθερα. Μέλη της Ένωσης που αποχωρούν, 

μπορούν να επανεγγραφούν. 

στ) Διαγράφονται από μέλη της Ένωσης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία, όσοι δεν καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους 

ή προβαίνουν σε δραστηριότητες που αντίκεινται στους σκοπούς του Συλλόγου. 

ΑΡΘΡΟ 5 
  

Η «Επιστημονική Ένωση για τη Μυοσκελετική Υγεία» διοικείται από Διοικητικό 

Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των ταμειακώς 

τακτοποιημένων μελών, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του 

καταστατικού. 

Η εκλογή γίνεται δια ενιαίου ψηφοδελτίου, με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα 

της απλής αναλογικής. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει αριθμό υποψηφίων ίσο 

με τον αριθμό των 2/3 των μελών του εκλεγομένου οργάνου.  

Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία ελέγχει την 

οικονομική διαχείριση της Ένωσης.  

Κάθε ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος της Ένωσης μπορεί ψηφίσει με επιστολική 

ψήφο. Η ψηφοφορία σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται ως εξής: Ο σφραγισμένος 

φάκελος που φέρει τη σφραγίδα της Ένωσης και το ψηφοδέλτιο με την προτίμηση 

του εκλογέα,  τοποθετούνται σε μεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται 

επιμελώς από τον εκλογέα και εξωτερικά αναγράφονται τα στοιχεία αποστολέα, 

παραλήπτη (καθορισμένου προσώπου με απόφαση του απερχόμενου Δ.Σ. της 

Ένωσης)  και η φράση «επιστολική ψήφος». Στη συνέχεια ο φάκελος παραδίδεται 

μέσω συστημένης ταχυδρομικής επιστολής ή courier στον Πρόεδρο της Εφορευτικής 

Επιτροπής. Ο φάκελος με την επιστολική ψήφο πρέπει να φτάσει στα χέρια του 

εξουσιοδοτημένου από το ΔΣ της Ένωσης προσώπου το αργότερο 48 ώρες πριν την 
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έναρξη της ψηφοφορίας. Η εφορευτική επιτροπή στη διάρκεια της εκλογικής γενικής 

συνέλευσης αφού εξετάσει το φάκελο και διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν σημάδια 

παραβίασης αυτού και της μυστικότητας της ψήφου, ελέγχει το περιεχόμενο αυτού κι 

εφ’ όσον είναι όλα εντάξει καταμετρά και καταχωρεί στα έγκυρα το ψηφοδέλτιο.  
Το δικαίωμα του εκλέγειν μπορεί να ασκείται και ηλεκτρονικά μέσω του επίσημου 

ιστοτόπου της Ένωσης εφόσον και όταν αναπτυχθούν κατάλληλες εφαρμογές που 

εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας σύμφωνα με εσωτερικό κανονισμό που 

θα αποφασιστεί από Γενική Συνέλευση της Ένωσης . 

Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται  μεταξύ  των  υποψηφίων 

ανάλογα  με  το λαμβανόμενο αριθμό ψήφων. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας 

αποφασίζει ο κλήρος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης είναι επταμελές (7), η θητεία του είναι τρία (3) 

έτη και αρχίζει  από την ημέρα της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση. 

Για την εκλογή αρκεί η υποβολή υποψηφιότητας 10 ημέρες πριν την ημέρα της 

εκλογικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει ως μέλη 

του τουλάχιστον δύο (2)που κατέχουν τίτλο ή ειδικεύονται σε διαφορετική ιατρική 

ειδικότητα  συναφούς με τη Μυοσκελετική Υγεία, εφ’ όσον υπάρχουν τόσοι 

υποψήφιοι. Στη σειρά εκλογής των υποψηφίων κατά τις αρχαιρεσίες λαμβάνεται 

υποχρεωτικά υπόψη η παραπάνω πρόβλεψη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πλειοψηφήσαντα Σύμβουλο, ή σε 

περίπτωση ισοψηφίας, από το αρχαιότερο μέλος του, σε πρώτη συνεδρίαση, μέσα  

σε 10 ημέρες από την εκλογή του- και συγκροτείται σε Σώμα με την εκλογή από τα 

μέλη του δια μυστικής ψηφοφορίας Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, 

Ταμία και  3 Συμβούλων. 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις συνεχείς 

συνεδριάσεις του, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από επιλαχόντες 

σύμφωνα με τη σειράς εκλογής. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα, παραλαμβάνει  τη 

διοίκηση από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της 

Ένωσης. 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  καλείται  από  τον  Πρόεδρο   και  συνεδριάζει,τακτικά μεν 

μία φορά κάθε 3 μήνες, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από 

δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν 

παρευρίσκονται 4 από τα μέλη του, ένα εκ των οποίων είναι ο Πρόεδρος ή ο 

αναπληρωτής αυτού. 

Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προετοιμάζει τα θέματα για τις Γενικές Συνελεύσεις και 

υποβάλλει κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό του έτους που πέρασε 

με τη σχετική έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήνει βοηθητικές επιτροπές για την 

εξυπηρέτηση των σκοπών της Ένωσης ή/και για την υποβοήθηση του έργου του. Οι 

επιτροπές αυτές μπορεί να έχουν μόνιμο χαρακτήρα ή για την πραγματοποίηση 

συγκεκριμένου έργου.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να προσλάβει υπάλληλο ή 

εισπράκτορα προσωρινά ή με χρονική σύμβαση για τη διεκπεραίωση γραμματειακών  

ή εισπρακτικών υπηρεσιών. 

Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης συντάσσονται από το Γενικό Γραμματέα και 

επικυρώνονται στην επόμενη συνεδρίαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε 

αρχής και κάθε Δικαστηρίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 

προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφει τα πρακτικά, όπως και κάθε 

έγγραφο της Ένωσης μαζί με το Γενικό Γραμματέα. 

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους 

παραλαμβάνουν με πρωτόκολλο από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο τη 

σφραγίδα, το βιβλίο των πρακτικών και κάθε άλλο στοιχείο που ανήκει στην Ένωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Ο Αντιπρόεδρος  αντικαθιστά  τον  Πρόεδρο  σε  όλες  τις αρμοδιότητες του όταν 

αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 
Ο Γενικός Γραμματέας φυλάει τη σφραγίδα της Ένωσης, τηρεί την αλληλογραφία, 

υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα, εκτελεί τις εντολές του Δ.Σ.,  συντάσσει τα 

πρακτικά του και τα αντιγράφει στο Ειδικό Βιβλίο Πρακτικών,  υπογράφει μαζί με τον 

Πρόεδρο τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, κρατάει το  αρχείο, διατηρεί 
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μητρώο των μελών του Συλλόγου και πρωτόκολλο των εισερχομένων και 

εξερχόμενων εγγράφων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού 

Γραμματέα υποκαθιστά μέλος του Δ.Σ., ύστερα από απόφασή του. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 
Ο Ταμίας παραλαμβάνει με πρωτόκολλο από τον απερχόμενο Ταμία κάθε       

περιουσιακό στοιχείο της Ένωσης, καθώς και τα διπλότυπα εισπράξεων και 

πληρωμών. Διατηρεί βιβλία εσόδων και εξόδων, τα οποία προσυπογράφονται και 

από τον Πρόεδρο. Ενημερώνει το Δ.Σ. για τα οικονομικά της Ένωσης και στο τέλος 

του οικονομικού έτους συντάσσει τον απολογισμό. Είναι υπεύθυνος για κάθε 

είσπραξη της Ένωσης. Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη τωνσυνδρομών, χορηγεί 

τις αποδείξεις από τα διπλότυπα του Σωματείου, τα οποία και υπογράφει μαζί με τον 

Πρόεδρο. Καταθέτει σε αναγνωρισμένηΤράπεζα που ορίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο ποσά που ξεπερνούν τα 500 ευρώ,ενώ οι αναλήψεις ή/και οι ηλεκτρονικές 

τραπεζικές πληρωμές γίνονται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο οι οποίοι ενεργούν 

από κοινού ή και ο καθένας μόνος του. 

Τον Ταμία κωλυόμενο ή απουσιάζοντα αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου που υποδείχθηκε από τον Ταμία και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο. 

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης ενεργείται κάθε χρόνο από την τριμελή 

Εξελεγκτική Επιτροπή, η έκθεση της οποίας υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική 

Συνέλευση. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 
 

Την Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούν τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) 

αναπληρωματικά που εκλέγονται γι’ αυτό το αξίωμα την ίδια μέρα και με τον ίδιο 

τρόπο της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου και με την ίδια θητεία τριών (3) 

χρόνων. Τα τρία τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον 

Πρόεδρο με μυστική ψηφοφορία, μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης και 

συντάσσεται πρακτικό που επιδίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει κάθε χρόνο τις ενέργειες του 

Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία ως προς την καλή διαχείριση, επιβλέπει αν 

τηρούνται οι νόμοι του Κράτους, οι διατάξεις του Καταστατικού και οι αποφάσεις των 

Γενικών Συνελεύσεων.  
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ΑΡΘΡΟ 12 
Τα μέλη του Σωματείου συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις, οι οποίες             

διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μια φορά το χρόνο, για τηλογοδοσία του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ανάγνωση της έκθεσης της ΕξελεγκτικήςΕπιτροπής και έγκριση των 

πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε τρία χρόνια η Γενική Συνέλευση 

προβαίνει στην εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από το 

Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί τουλάχιστον από το 1/5 των ταμειακώς 

τακτοποιημένων μελών, τα οποία θα πρέπει να αναφέρουν στον Πρόεδρο το λόγο 

της σύγκλησης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Η σύγκληση, ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα των τακτικών Γ.Σ. γνωστοποιούνται 

στα μέλη της Ένωσης με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της 

Ένωσης, ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Ένωσης, και επικουρικά μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικής πρόσκλησης τουλάχιστον οκτώ (8) 

μέρες νωρίτερα από την ημερομηνία συνεδρίασης. Ανάλογα συγκαλούνται και οι 

έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, υπό τον όρο ότι η γνωστοποίηση έχει γίνει δύο (2) 

μέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης.  
Τα μέλη τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και της Εξελεγκτικής                  

Επιτροπής είναι επανεκλέξιμα. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν ο 

αριθμός των μελών που παρίστανται είναι ίσος προς το 1/3 των ταμειακώς 

τακτοποιημένων μελών της Ένωσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην 

πρώτη συνέλευση, αυτή επαναλαμβάνεται μετά επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και 

χρόνο, θεωρείται δε σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/4 των ταμειακώς   

τακτοποιημένων μελών. Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, τότε η Συνέλευση 

επαναλαμβάνεται μετά επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο και θεωρείται σε  

απαρτία με όσα και αν είναι τα παριστάμενα μέλη.Ό,τι ισχύει για την απαρτία της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ισχύει και για την απαρτία της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης. 

Οι αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική 

Συνέλευση πριν από την ψηφοφορία. Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και 

συγγενείς  τους Α'  βαθμού, δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό 

Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή. 
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Οι αρχαιρεσίες ακολουθούν και γίνονται αμέσως μετά την εκλογο-απολογιστική 

Γενική Συνέλευση και την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής και δεν μπορούν 

καθυστερήσουν περισσότερο από 15 ημέρες.  

Κάθε ζήτημα που προκύπτει κατά την ψηφοφορία λύεται κατά πλειοψηφία από την 

Εφορευτική Επιτροπή. 

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία 

αριθμούνται και μονογράφονται από την Εφορευτική Επιτροπή και συντάσσεται 

πίνακας εκλεγέντων και επιλαχόντων, στον οποίο αναγράφονται τα ονόματα των 

ψηφισθέντων και ο αριθμόςτων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,τακτικής ή έκτακτης, λαμβάνονται με σχετική   

πλειοψηφίατων παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Σε ισοψηφία 

επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας η πρόταση 

απορρίπτεται. 

Η ψηφοφορία για τις αρχαιρεσίες, για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τοΔιοικητικό 

Συμβούλιο και προσωπικά είναι πάντοτε μυστική. Ειδικά για την τροποποίηση του 

καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των ψήφων τωνταμειακώς 

τακτοποιημένων μελών της Ένωσης και απαρτία του 1/2 των ταμειακώς 

τακτοποιημένων μελών αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 
Πόροι της Ένωσης είναι α) οι εγγραφές και οι συνδρομές των μελών, β) οι τόκοι και 

οι πρόσοδοι των κεφαλαίων γ) τα έσοδα από την οργάνωση επιστημονικών και 

κοινωνικών εκδηλώσεων της Ένωσης, δ) οι εισπράξεις από κάθε είδους πνευματικά, 

επιστημονικά και λοιπά δικαιώματα και γ) κάθε άλλη νόμιμη και διαφανής οικονομική 

ενίσχυση, χορηγία ή δωρεά. 

Το σύνολο των πόρων της Ένωσης διατίθεται αποκλειστικά για την υλοποίηση των 

σκοπών της , όπως αυτοί εκτίθενται στο παρόν και σε καμία περίπτωση δεν 

διανέμονται στα μέλη της κατά τη διάρκεια ή σε περίπτωση διάλυσης αυτής .  

Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η περιουσία μεταβιβάζεται όπου αποφασίσει η 

Γενική Συνέλευση. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 
Αν για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης παρουσιάζονται        

περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το καταστατικό του, αυτές ρυθμίζονται 

απότο Διοικητικό Συμβούλιο και οι σχετικές αποφάσεις του τίθενται προς έγκριση 

στην πρώτη Γενική Συνέλευση που ακολουθεί. 
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Η διάλυση της Ένωσης αποφασίζεται, μετά από πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου σε Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για αυτό. Στη συνέλευση 

απαιτούνται 3/5 των μελών που δικαιούνται ψήφου και η απόφαση λαμβάνεται με 

πλειοψηφία  4/5 των παρισταμένων. 

 

 

Αθήνα, 30-6-2016 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
1 Δικαίου  Σταυρούλα Ηλίας  
2 Πατρίκος Δήμος Κωνσταντίνος  
3 Βιδάλης Αθανάσιος Αντώνιος  
4 Μπιλιράκης  Ευριπίδης  Κωνσταντίνος  
5 Νίκας  Σπύρος Νικόλαος  
6 Γεωργιάδης  Αχιλλέας  Ερμόφιλος  
7 Διονυσιώτης Ιωάννης - Ελευθέριος Ελευθέριος  
8 Σαρόπουλος Κωνσταντίνος Θεόδωρος  
9 Τρόντζας Παναγιώτης Ιωάννης  
10 Ψύχος  Δημήτρης  Νικόλαος   
11 Μυριοκεφαλιτάκης Ιωάννης  Νικόλαος   
12 Μαργαρίτης  Χαράλαμπος  Ευστάθιος   
13 Ρουμπέας Ευάγγελος  Κωνσταντίνος   
14 Ζησόπουλος  Δημήτριος  Χρήστος   
15 Κουτσογεωργοπούλου Δημήτριος  Κωνσταντίνος  
16 Καρόκης Λουκάς  Θεοδόσιος   
17 Τσατσάνη Παναγιώτα Αθανάσιος   
18 Ελευθεριάδου  Φοίβη-Αντιγόνη Δημήτριος   
19 Καραμήτσος  Δημήτρης  Γεώργιος   
20 Παπαδόπουλος  Ιωάννης  Απόστολος   
21 Κρόκος  Αντώνιος  Γεώργιος  
22 Καταξάκη Ευαγγελία  Ιωάννης   
23 Κουτσούρη Αναστασία  Γεώργιος  
24 Σπυρίδων  Σοφία  Γεώργιος  
25 Λυγνός Μιχαήλ  Δημήτριος  

 

 
 

 


