ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ίδρυση - Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός -Μέσα
ΑΡΘΡΟ 1
Συνιστάται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΗΣ» (ΕΛ.Ε.Γ.Ο.) µε έδρα το Ψυχικό (Λεωφόρος
Κηφισίας 180-182) και περιφέρεια δράσης όλη την Ελληνική Επικράτεια .
Η σφραγίδα του Σωµατείου φέρει κυκλικά µεν την επωνυµία του Σωµατείου, στο
κέντρο δε την εξής έγχρωµη (µε χρώµα γαλάζιο, µπλε και γκρι ανοιχτό) απεικόνιση :

Στις διεθνείς σχέσεις θα αποκαλείται Greek Society of Lingual Orthodontics.
Η ΕΛ.Ε.Γ.Ο. θα δηµιουργήσει και διατηρεί διαδικτυακό τόπο (website) , η δε
ηλεκτρονική διεύθυνση αυτής θα κοινοποιηθεί στα µέλη αυτής.
ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός του Σωµατείου είναι:
A.

Η προαγωγή της Επιστήµης της Γλωσσικής Ορθοδοντικής στην Ελλάδα και

των ευρύτερων επαγγελµατικών σκοπών των µελών της, η µε κάθε σύννοµο τρόπο
προστασία της ειδικότητας, η προαγωγή και αναβάθµιση του επαγγέλµατος του
Γλωσσικού Ορθοδοντικού και η εκπροσώπηση της χώρας µας στα οικεία όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
B.

H συνεισφορά στην εθνική και παγκόσµια ανθρώπινη κοινότητα έχοντας ως

µέληµα το ευ ζην και την αρµονία του προσώπου των ασθενών, µε την προώθηση
υψηλών ηθικών και επαγγελµατικών προτύπων στην εκπαίδευση και την άσκηση της
γλωσσικής ορθοδοντικής.
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Γ.

Η ενηµέρωση των Ορθοδοντικών ώστε να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο

αντικείµενο της Γλωσσικής Ορθοδοντικής. Συνεχής ενθάρρυνση µε εκπαίδευση, µε
προώθηση της έρευνας και της ανταλλαγής γνώσεων.
∆.

Η Οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, ηµερίδων, συναντήσεων και οµάδων

µελέτης.
Ε.

Η δηµιουργία σχέσεων και η σύνδεση µε διεθνείς επιστηµονικές οµάδες,

ανάλογες εταιρείες, οργανώσεις και φορείς στο διεθνή χώρο που ασχολούνται µε
θέµατα γλωσσικής ορθοδοντικής.

ΣΤ. Η ενθάρρυνση του επιστηµονικού διαλόγου µε δίκτυο διακεκριµένων
επιστηµόνων και ερευνητών κάθε ειδικότητας.
Ζ.

Η δηµιουργία και διατήρηση ιστοσελίδας και η αξιοποίηση κάθε

επικοινωνιακού µέσου µε στόχο την ενηµέρωση του ευρέως κοινού, των
οδοντιάτρων, των βιοµηχανιών κλπ σχετικά µε τα οφέλη και τις εξελίξεις της
γλωσσικής ορθοδοντικής.
Η. Κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής και παρεµφερής µε τα παραπάνω, έστω και
εάν δεν αναφέρεται ρητά στο καταστατικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΟΥ- ΜΕΣΑ
Ο σκοπός του Σωµατείου θα επιδιώκεται µε κάθε είδους δραστηριότητα και µέσο,
ενδεικτικά δε:
α. Με την προώθηση και µελέτη της Γλωσσικής Ορθοδοντικής.
β. Με τη διάδοση και ενίσχυση της έρευνας µε κάθε νόµιµο µέσο και τρόπο επί
θεµάτων που σχετίζονται µε τη Γλωσσική Ορθοδοντική γενικά .
β. Με την οργάνωση πάσης φύσεως επιστηµονικών εκδηλώσεων, ιδιαίτερα δε,
διαλέξεων, συνεδρίων, συµποσίων, σεµιναρίων, κλινικών επιδείξεων , Ελληνικών
και ∆ιεθνών επιστηµονικών συγκεντρώσεων, µε τη συµµετοχή Ελλήνων και ξένων
επιστηµόνων σε θέµατα που αναφέρονται ή σχετίζονται µε τον κλάδο της γλωσσικής
ορθοδοντικής και τις συγγενείς µε αυτόν επιστήµες.
γ. Με την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης.
δ. Με δηµοσιεύσεις υλικού σχετικά µε την εξάσκηση της γλωσσικής ορθοδοντικής
αλλά και δηµοσιεύσεις σε Ηµεδαπά και Αλλοδαπά ιατρικά περιοδικά, έντυπα και
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ηλεκτρονικά, επιστηµονικών εργασιών που έχουν σχέση ή συµβάλλουν στην
προαγωγή της Γλωσσικής Ορθοδοντικής.
γ. Με την επιδίωξη της συµβολής ξένων επιστηµόνων στην δραστηριότητα του
Σωµατείου.
δ. Με την έκδοση περιοδικών ή άλλων εντύπων, βιβλίων κ.λ.π., στα οποία θα
δηµοσιεύονται επιστηµονικές εργασίες επί θεµάτων Γλωσσικής Ορθοδοντικής και
των συγγενών µε αυτήν επιστηµών.
ε. Με την συνεργασία ή συµµετοχή του Σωµατείου σε άλλα Ιατρικά Ηµεδαπά ή
Αλλοδαπά Σωµατεία ή Εταιρείες και ιδιαίτερα στις ∆ιεθνείς Εταιρείες Γλωσσικής
Ορθοδοντικής.
στ. Με την δηµιουργία κοινού συναδελφικού πνεύµατος και οµαλών σχέσεων µεταξύ
των µελών µε σκοπό την εξυπηρέτηση και προαγωγή της Επιστήµης της Γλωσσικής
Ορθοδοντικής.
ζ. Με την εκπροσώπηση των ειδικών επαγγελµατικών συµφερόντων όλων των
Ελλήνων Επιστηµόνων Γλωσσικής Ορθοδοντικής σε δηµόσιες αρχές, ιατρικούς και
λοιπούς οργανισµούς και ασφαλιστικά ταµεία.
ι. Με την εκπροσώπηση του κλάδου έναντι του κοινού και των µέσων επικοινωνίας
σε επιστηµονικά και επαγγελµατικά θέµατα.
ια. Με την παροχή συµβουλών και κάθε είδους υποστήριξη στα µέλη της επί
επαγγελµατικών υποθέσεων.
ιβ. Με την παροχή νοµικής υποστήριξης και κάλυψη σε όλα τα Μέλη για κάθε
επαγγελµατικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν.
ιγ. Με την αρµονική και εποικοδοµητική συνεργασία µε όλους τους αρµοδίους
κρατικούς φορείς (Υπουργείο Υγείας, ΚΕΣΥ, κ.λ.π.), για τη θέσπιση του κατάλληλου
θεσµικού πλαισίου για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού.
ιδ. Με την εκπόνηση ερευνών, µελετών και προγραµµάτων σχετικών µε θέµατα
γλωσσικής ορθοδοντικής σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς της Ελληνικής
πολιτείας, των οδοντιατρικών Τµηµάτων, των οδοντιατρικών και ορθοδοντικών
εταιρειών, των συνδικαλιστικών οργάνων

καθώς και σε συνεργασία

µε τους

αντίστοιχους φορείς σε διεθνές επίπεδο όπως π.χ. είναι η Παγκόσµια Οργάνωση
Υγείας (Π.Ο.Υ) , η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και άλλες επιστηµονικές εταιρείες.
ιε. Κάθε περαιτέρω δραστηριότητα που θα προάγει τα θεµιτά και επιστηµονικά
συµφέροντα των Μελών της και θα αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μέλη - Υποχρεώσεις και ∆ικαιώµατα αυτών . Τµήµατα

ΑΡΘΡΟ 4

Ι. Μέλη του Σωµατείου δύναται να είναι Έλληνες και Αλλοδαποί οδοντίατροι που
κατέχουν ειδικότητα Γλωσσικής Ορθοδοντικής, αναγνωρισµένη από τον εκάστοτε
αρµόδιο στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Για την εγγραφή στην εταιρεία απαιτείται η προσκόµιση στη Γραµµατεία του
Σωµατείου, των εγγράφων που πιστοποιούν την εκπαίδευση στην Ειδικότητα της
Γλωσσικής Ορθοδοντικής.

∆ιακρίνονται δε τα µέλη σε:
α. Τακτικά, β. Οµότιµα, γ. Επίτιµα.
Σαν ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (εγχώρια ή διεθνή) εγγράφονται οι Ορθοδοντικοί που ασκούν
το επάγγελµα στην Ελλάδα ή /και στο Εξωτερικό .
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ, τα οποία διακόπτουν την εξάσκηση της ειδικότητας, για λόγους
πέραν της συνταξιοδότησης, είναι δυνατόν να ανανεώσουν την ιδιότητα του µέλους
στην Εταιρεία.
Κάθε ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, δύναται να λάβει τίτλο πιστοποίησης από το Σωµατείο
ένα παρουσιάσει ένα θεραπευµένο περιστατικό µε γλωσσική τεχνική.
Σαν ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ανακηρύσσονται τα αποσυρόµενα από την ενεργό
δραστηριότητα τακτικά µέλη µε απόφαση του ∆.Σ.
Σαν ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ (εγχώρια ή διεθνή) εγγράφονται Έλληνες και Αλλοδαποί
Οδοντίατροι µε αναγνωρισµένη ειδικότητα Γλωσσικής Ορθοδοντικής οπουδήποτε
και αν κατοικούν, οι οποίοι συνέβαλαν ή συµβάλλουν µε οιονδήποτε εξέχοντα τρόπο
στη επίτευξη των σκοπών του Σωµατείου, κατόπιν προσκλήσεως του Συµβουλίου.
Παρατίθεται ένας συνοπτικός πίνακας των δικαιωµάτων- υποχρεώσεων που διέπουν
τα µέλη του σωµατείου. Συγκεκριµένα:
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ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ

ΟΜΟΤΙΜΑ

ΕΠΤΙΜΑ

ΕΓΧΩΡΙΑ

v

ΨΗΦΟΥ
v

∆ΙΕΘΝΗ

V

v

ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
v
v
v

v

ΕΓΧΩΡΙΑ

v

∆ΙΕΘΝΗ

v

ΕΓΧΩΡΙΑ

v

Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα αλλαγής των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων αυτών
σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

ΙΙ. Κάθε µέλος του Σωµατείου και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού υποχρεούται
σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που έγιναν σε αυτό γνωστά λόγω
της ιδιότητάς του αυτής.

ΑΡΘΡΟ 5
α. Όσοι επιθυµούν να εγγραφούν σαν Τακτικά µέλη, θα υποβάλλουν έγγραφη αίτηση
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από υπόµνηµα
(σύντοµο βιογραφικό) της επιστηµονικής τους σταδιοδροµίας και πρόταση προς
εγγραφή δύο τουλάχιστον τακτικών εν ενεργεία (εχόντων δικαίωµα ψήφου) µελών.
Το προς εγγραφή νέο Τακτικό Μέλος, υποχρεούται όπως παρευρίσκεται στη
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που συζητείται η αίτησή του, εκτός εάν
αδυνατεί να παραστεί είτε για προσωπικούς λόγους ή γιατί βρίσκεται στην επαρχία ή
στο εξωτερικό, εποµένως στην περίπτωση αυτή, θα µπορεί να παραστεί, κατόπιν
έγκρισης του ∆.Σ. του Σωµατείου στη συνεδρίαση µε κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό
µέσο (π.χ. skype).
Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής αποφασίζεται µε ανοικτή ψηφοφορία από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αρνητικής ψήφου από µέλος ή
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η αίτηση εγγραφής παραπέµπεται στην προσεχή
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Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται

σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 16 του

καταστατικού.
β. Για την εγγραφή µελών ως Επίτιµων απαιτείται η ίδια διαδικασία που
περιγράφεται πιο πάνω, η σχετική όµως πρόταση πρέπει να γίνει από πέντε
τουλάχιστον τακτικά µέλη.
ΑΡΘΡΟ 6
∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Τα µέλη του Σωµατείου είναι δυνατόν να διαγραφούν από τα Μητρώα:
α. Μετά από έγγραφη αίτηση

παραιτήσεώς τους, µε απόφαση του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου.
β. Με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε µυστική
ψηφοφορία και σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 16, εάν µέλος επιδεικνύει συστηµατική
απειθαρχία προς τις διατάξεις του καταστατικού ή παραβεί τις αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης .
γ. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων – συνδροµής
για περισσότερο από 3 χρόνια, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
δ. Σε περίπτωση που προκαλέσουν µε οποιαδήποτε ενέργεια ή συµπεριφορά
δυσφήµιση της εταιρείας.
ε. Εάν διαγραφούν από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραµµένοι.
Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Το µέλος που διαγράφεται ή παραιτείται δεν έχει δικαίωµα να απαιτήσει την
ανάληψη των εισφορών ή άλλων καταβολών του προς το Σωµατείο.

ΑΡΘΡΟ 7
Τα Τακτικά µέλη της Εταιρείας, δύνανται να παρευρεθούν και να συµµετάσχουν στις
Γενικές Συνελεύσεις εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις
(χωρίς οφειλές κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος). Έχουν το δικαίωµα να παίρνουν
µέρος σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις µε δικαίωµα ψήφου, έχουν δικαίωµα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα καταστατικά όργανα, έχουν δικαίωµα να ελέγχουν
την ∆ιοίκηση, να υποβάλλουν προτάσεις και να συµµετέχουν στις λοιπές
δραστηριότητες της Εταιρείας.
Στις Συνελεύσεις δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται τακτικά µέλη που δεν έχουν
εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις κατά το τρέχον έτος.
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Τα Οµότιµα

και τα

Επίτιµα µέλη έχουν το δικαίωµα να παρίστανται και να

συµµετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και σε όλες τις δραστηριότητες του
Σωµατείου, χωρίς να έχουν δικαίωµα ψήφου ή δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 8
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κάθε Τακτικό µέλος πρέπει να πληρώνει συνδροµή µε την εγγραφή του στην
Εταιρεία. Στη συνέχεια, απαιτείται ετήσια ανανέωση της συνδροµής, µε ποσό που θα
δίνεται στον Ταµία την ηµεροµηνία που θα καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
κατά τη Γενική Ετήσια Συνέλευση.
Κάθε ιδρυτικό µέλος θα καταβάλει κατά την ίδρυση του σωµατείου ως εγγραφή το
ποσό

των 50 ευρώ και η ετήσια συνδροµή- εισφορά για τα τακτικά µέλη θα

ανέρχεται στα 100 ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 9
Τους πόρους της Εταιρείας αποτελούν:
α. Το ποσό εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές των µελών (Τακτικών), όπως αυτό
καθορίζεται ανωτέρω.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από σχετική πρόταση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, τα παραπάνω ποσά της εγγραφής και της ετήσιας συνδροµής- εισφοράς
µπορούν να µεταβληθούν, χωρίς απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού του
σωµατείου, έτσι να καλύπτονται οι εκάστοτε ανάγκες του Σωµατείου.
Το δικαίωµα εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές πρέπει να ορίζονται ίσες για όλα τα
µέλη.
β. Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να έχει εισοδήµατα, µε τη διοργάνωση εκδηλώσεων
και από χορηγίες, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες και κάθε άλλο ποσό που
νόµιµα θα περιέρχεται στο Ταµείο του Σωµατείου.
γ. Οι τόκοι των Κεφαλαίων και γενικά τα εισοδήµατα από την περιουσία της
Εταιρείας, καθώς και από τις διάφορες εκδηλώσεις, ιδίως επιστηµονικές,
εκπαιδευτικές ή κοινωνικές και γενικώς κάθε άλλη νόµιµη ενέργεια για τον
προσδιορισµό εσόδων.
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Έκτακτη εισφορά για την αντιµετώπιση σοβαρού οικονοµικού θέµατος, επιβάλλεται
µε αιτιολογηµένη πρόταση του ∆.Σ. και έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής
ή εκτάκτου.

ΑΡΘΡΟ 10
Η διαχείριση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας γίνεται µε ευθύνη και
επιµέλεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η διάθεση, εκποίηση ή µε οποιοδήποτε
τρόπο µεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιωµάτων επί της ακίνητης περιουσίας του
Σωµατείου καθώς και του αποθεµατικού κεφαλαίου, είναι δυνατή µόνο µε απόφαση
της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή Έκτακτης που συγκαλείται για το σκοπό αυτό.
Για την λήψη τέτοιας απόφασης, στην Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα τα
3/5 του αριθµού των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου και η απόφαση να ληφθεί µε
πλειοψηφία των 5/6 των µελών που είναι παρόντα.
Η σε χρήµα περιουσία της Εταιρείας κατατίθεται σε τραπεζικούς λογαριασµούς
(όψεως ή προθεσµίας) ή χρεόγραφα αξιών σε Τράπεζα (εντός ή εκτός της Ελλάδος)
της επιλογής του ∆.Σ.. Η αλλαγή Τράπεζας είναι δυνατή µόνο µε αιτιολογηµένη
απόφαση του ∆.Σ.
Οι οικονοµικοί πόροι της Εταιρείας, διατίθενται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την
κάλυψη των καθηµερινών αναγκών και των δαπανών λειτουργίας της Εταιρείας, για
την προµήθεια µέσων εκπαίδευσης και τη χορήγηση υποτροφιών, καθώς και, εν γένει
για την κάλυψη δαπανών που είναι σύµφωνες µε τους σκοπούς του σωµατείου.
Κάθε ταµειακό υπόλοιπο αφαιρουµένων των αναγκαίων ποσών για την µηνιαία
λειτουργία της Εταιρείας, κατατίθεται εγκαίρως στους εν λόγω λογαριασµούς µε
µέριµνα του ταµία της Εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 11
Όργανα ∆ιοίκησης της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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Εκτός από τις αρµοδιότητες που ρητά αναφέρονται στα άρθρα αυτού του
καταστατικού και των Νόµων, η Γενική Συνέλευση έχει και τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
α. Την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και τον έλεγχο των
πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β. Την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων που συντάσσει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, τον έλεγχο της διαχείρισης και την έγκριση του απολογισµού.
γ. Την απόφαση για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή την
ρύθµιση θεµάτων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και τα οποία φέρονται
για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή µε έγγραφο από
το 1/5 τουλάχιστον των µελών του Σωµατείου
δ. Την τροποποίηση του καταστατικού σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 32.
ε. Την διάλυση της Εταιρείας σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 31.
στ. Την εκλογή των ελεγκτών µεταξύ των µελών της Εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 13
Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µεν ανά έτος και µάλιστα εντός του τελευταίου
τριµήνου κάθε έτους, ενώ δεν θα πρέπει να µεσολαβεί διάστηµα άνω των 18 µηνών
µεταξύ διαδοχικών Ετήσιων Συνελεύσεων, έκτακτα δε µετά από πρόσκληση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µετά από έγγραφη αίτηση προς το ∆.Σ. του 1/5 των µελών
που έχουν δικαίωµα ψήφου, στην οποία πρέπει να αναγράφεται και ο λόγος της
σύγκλισης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι
υποχρεωµένο να καλέσει την Συνέλευση µέσα σε τριάντα ηµέρες (30) το πολύ από
την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Κατ’εξαίρεση είναι δυνατόν η Γενική Συνέλευση να συµπίπτει και οργανώνεται κατά
την διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας σε συνεργασία µε την
Οργανωτική Επιτροπή για το χρονοδιάγραµµα.

ΑΡΘΡΟ 14
α. Τα µέλη της Εταιρείας καλούνται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
µε ατοµικές προσκλήσεις (επιστολικές ή ηλεκτρονικές) στις οποίες αναγράφονται ο
τόπος, η ηµέρα και ώρα κατά την οποία θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς και
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και µνεία για την επανάληψη της Γενικής
Συνέλευσης σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας. Οι προσκλήσεις αυτές ταχυδροµούνται
ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά (µέσω e-mail) στα µέλη είκοσι ηµέρες (20), προ της
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καθορισθείσης από το ∆.Σ. ηµεροµηνίας πρώτης προσελεύσεως για Γενική
Συνέλευση, εκτός αν µέλος δηλώσει ότι δεν επιθυµεί την αποστολή των
προσκλήσεων ηλεκτρονικά. Την ευθύνη για την ακριβή διεύθυνση διαµονής και της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης φέρει έκαστο µέλος, το οποίο σε περίπτωση αλλαγής
οφείλει να ενηµερώνει σχετικά τη γραµµατεία της Εταιρείας. Η ηµεροµηνία της
Γενικής Συνέλευσης και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως ανακοινώνονται και
στην επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας µε µέριµνα του ∆.Σ.
β. Τα µέλη που προσέρχονται στην Γενική Συνέλευση, υπογράφουν σε κατάλογο που
τηρείται σε κάθε συνεδρίαση και επικυρώνεται από τον ταµία η ταµειακή τους
ενηµερότητα.
γ. Τα µέλη που κωλύονται να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, µπορούν να
αντιπροσωπευτούν από ένα άλλος µέλος το οποίο πρέπει να εξουσιοδοτήσουν µε
έγγραφο, στο οποίο θα υπάρχει επικύρωση υπογραφής από επίσηµο φορέα (ΚΕΠ ή
Αστυνοµία) ή από δικηγόρο.

Στην περίπτωση που κατά την Γενική Συνέλευση

πρόκειται να γίνει και εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή Ελεγκτών, θα πρέπει να
υπάρχει ειδική εντολή για την συµµετοχή στην ψηφοφορία. Ο αντιπρόσωπος οφείλει
να δηλώσει κατά την προσέλευση του την ιδιότητα του και να καταθέσει στον
Πρόεδρο το έγγραφο της πληρεξουσιότητας του.
Έκαστο τακτικό µέλος είναι δυνατόν να εκπροσωπήσει δια εξουσιοδότησης µέχρι
ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ταµειακώς ενήµερο. Υποχρεούται δε να καταθέσει την
εξουσιοδότηση στο Προεδρείο για επικύρωση της εγκυρότητας προ της ενάρξεως της
Γενικής Συνελεύσεως, άλλως αυτή θεωρείται άκυρη.

δ. Τα µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου δύναται να συµµετέχουν στην ψηφοφορία και
µε ηλεκτρονική ψήφο εφόσον το δηλώσουν εγγράφως τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν
από την Γενική Συνέλευση.
Τη διαδικασία της ψηφοφορίας την καθορίζει το ∆Σ και ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά και µε ανάλογη ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της
Ε.ΛΕ.Γ.Ο.

ΑΡΘΡΟ 15
α. Η Γενική Συνέλευση όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, βρίσκεται
σε απαρτία και µπορεί να συζητήσει για κάθε θέµα της αρµοδιότητος της όταν
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παρίσταται το ½ του αριθµού των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου και είναι
ταµειακά ενήµεροι.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των
παρευρισκοµένων µελών.
β. Ελλείψει απαρτίας η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης µαταιώνεται και η
συνέλευση καλείται σε νέα συνεδρίαση µέσα σε δέκα ηµέρες από την ηµέρα κατά την
οποία µαταιώθηκε, οπότε λογίζεται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθµός
των µελών που προσήλθαν.
γ. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας ή ο νόµιµος αναπληρωτής του, βοηθούµενος από έναν (1)
ή δύο (2) γραµµατείς, που διορίζονται απ' αυτόν ή από τα µέλη του σωµατείου.
Μετά την έγκριση του πίνακα των µελών, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην
εκλογή του οριστικού Προέδρου αυτής και ενός ή δύο γραµµατέων που εκτελούν και
χρέη ψηφολεκτών.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων κάθε Γενικής Συνέλευσης, καταχωρούνται
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, επικυρούνται δε από τον Πρόεδρο και τον ή τους
γραµµατείς. Μετά από αίτηση µέλους, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα
πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του.

ΑΡΘΡΟ 16
Οι αποφάσεις της συνέλευσης, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό,
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών που παρίστανται.
Η λήψη αποφάσεων (παραδοχή ή απόρριψη) γίνεται µε ανάταση χειρών ή µε
ονοµαστική κλήση ή µε µυστική ψηφοφορία. Η εκλογή µελών του ∆Σ γίνεται
πάντοτε µε µυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 17
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) τακτικά µέλη
δηλαδή από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα, τον Ταµία και ένα
Σύµβουλο-Μέλος και τρία (3) αναπληρωµατικά. Τα µέλη του ∆Σ εκλέγονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στα επόµενα άρθρα.
Τα µέλη του ∆Σ είναι άµισθα.
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ΑΡΘΡΟ 18
α. Τα µέλη που επιθυµούν να εκλεγούν ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει
να υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έγγραφη
υποψηφιότητα το αργότερο 10 ηµέρες πριν την ηµέρα της ψηφοφορίας για τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β. Στην ίδια προθεσµία τίθενται οι υποψηφιότητες για το αξίωµα των ελεγκτών.
Εφόσον δεν υπάρξουν ενδεχοµένως υποψηφιότητες για εκλογή σε οποιαδήποτε από
τα παραπάνω σώµατα, το ∆Σ καταρτίζει πίνακα υποψηφιοτήτων για τις κενές θέσεις.

ΑΡΘΡΟ 19
α. Η εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται κατ’ αρχήν σε Τακτική
Συνέλευση.
β. Η εκλογή διεξάγεται υπό την εποπτεία επιτροπής που αποτελείται από τον
Πρόεδρο και τον/τους Γραµµατέα/εις της Γενικής Συνέλευσης που εκλέγονται από
την Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της εκλογής.
γ. Πριν από την έναρξη της εκλογής, ο Πρόεδρος αναρτά σε εµφανή θέση τα ονόµατα
των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου, για τις λοιπές θέσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και το αξίωµα των ελεγκτών. Το ψηφοδέλτιο αποστέλλεται (είτε
επιστολικά είτε ηλεκτρονικά) σε όλα τα Μέλη και αναρτάται στην επίσηµη
ιστοσελίδα της ΕΛ.Ε.Γ.Ο., το αργότερο 7 ηµέρες πριν την ηµέρα της ψηφοφορίας
για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
δ. Τα µέλη της Εταιρείας ψηφίζουν για τον εαυτό τους ή και σαν πληρεξούσιοι άλλου
µέλους αφού ελεγχθεί από την επιτροπή το σχετικό δικαίωµα τους και υπογράψουν
σε σχετική κατάσταση που τηρείται για την ψηφοφορία.
ε .Κάθε ψηφοδέλτιο περιέχει 3 στήλες :
Στην πρώτη στήλη γράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου.
Στη δεύτερη στήλη γράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων για τη πλήρωση των
υπολοίπων θέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Στην τρίτη στήλη γράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων για το αξίωµα των
Ελεγκτών.
Κάθε µέλος έχει δικαίωµα να ψηφίσει ένα Πρόεδρο , µέχρι 3 συµβούλους και 1
ελεγκτή.
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στ. Τα θέµατα που προκύπτουν κατά την διάρκεια της διεξαγωγής της ψηφοφορίας ή
της διαλογής των ψήφων λύνονται µε απόφαση της Επιτροπής µε πλειοψηφία.
ζ. Τη λήξη της ψηφοφορίας αποφασίζει η Επιτροπή εφ’ όσον δεν υπάρχουν ή δεν
προσέρχονται άλλοι ψηφοφόροι όχι όµως πριν παρέλθει µία τουλάχιστον ώρα από
την έναρξη της ψηφοφορίας.
θ. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή και καταµέτρηση των ψήφων.
Κάθε ψηφοδέλτιο αριθµείται και µονογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής,
µετά δε την λήξη της καταµέτρησης συντάσσεται πίνακας στον οποίο γράφονται όλα
τα ονόµατα των υποψηφίων και ο αριθµός των ψήφων που έλαβε ο καθένας, καθώς
και πίνακας των εκλεγοµένων µελών και τριών επιλαχόντων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και των εκλεγµένων για το αξίωµα των Ελεγκτών και µάλιστα κατά
σειρά εκλογής.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία για τους
συγκεκριµένους υποψήφιους και εάν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία στη δεύτερη
ψηφοφορία η εκλογή αποφασίζεται µε κλήρο. Οι πίνακες υπογράφονται από όλα τα
µέλη της Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 20
α. Μετά την οριστική επικύρωση της εκλογής, ο εκλεγείς Πρόεδρος καλεί µέσα σε
15 ηµέρες από την εκλογή, τους υπόλοιπους συµβούλους για την συγκρότηση σε
σώµα και την εκλογή Αντιπροέδρου, Γραµµατέα και Ταµία. Σε περίπτωση ισοψηφίας
η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται και εάν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία στη δεύτερη
ψηφοφορία η εκλογή αποφασίζεται µε κλήρο.
β. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκλογής µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου η θέση του µέλους, η εκλογή του οποίου ακυρώθηκε, συµπληρώνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πληρώσεως κενουµένης θέσεως (παρ. γ. αυτού του
άρθρου) µέσα σε τρείς µήνες από την ακύρωση της εκλογής. Οι εν τω µεταξύ πράξεις
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι την αντικατάσταση του µέλους η εκλογή του
οποίου ακυρώθηκε είναι έγκυρες, έστω και εάν σε αυτές συµµετείχε το µέλος αυτό.
γ. Όταν κενωθεί η θέση του Προέδρου ή Συµβούλου για οποιοδήποτε λόγο, η θέση
συµπληρώνεται από τους αναπληρωµατικούς ή τους επιλαχόντες κατά σειρά εκλογής.
Σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποδέχονται ή δεν µπορούν να αποδεχθούν την
εκλογή ή δεν υπάρχουν αναπληρωµατικά µέλη ή επιλαχόντες, ο αντικαταστάτης
εκλέγεται από τα εναποµείναντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα σε ένα µήνα
από την ηµέρα που κενώθηκε η θέση, µεταξύ των υπολοίπων µελών της Εταιρείας, τα
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οποία πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής. Η εκλογή αυτή επικυρώνεται υποχρεωτικά
από την επόµενη Γενική Συνέλευση.
Οι εν τω µεταξύ πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι την αντικατάσταση του
µέλους και την έγκριση του από τη Γ.Σ., η θέση του οποίου κενώθηκε είναι έγκυρες
και νόµιµες, έστω και εάν σε αυτές συµµετείχε το µέλος αυτό.
Η Γενική Συνέλευση σε περίπτωση που τυχόν δεν επικυρώσει την εκλογή του µέλους
για την πλήρωση της θέσης που κενώθηκε, συνέρχεται υποχρεωτικά µέσα σε 60
ηµέρες, από την ηµέρα κατά την οποία ακύρωσε την εκλογή και εκλέγει νέο µέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εφαρµόζονται δε ανάλογα τα παραπάνω άρθρα.
Σε περίπτωση που τα εναποµείναντα µέλη του ∆.Σ. δεν τελούν σε απαρτία για την
συνεδρίαση του ∆.Σ. εφαρµόζεται το άρθρο 23 β του παρόντος καταστατικού.
δ. Μετά την συγκρότηση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα, συγκαλείται
µερίµνη του νέου Προέδρου εντός του πρώτου δεκαπανθηµέρου κοινή συνεδρίαση
του απερχοµένου και παραλαµβάνοντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και γίνεται δια
πρωτοκόλλων η παράδοση της γραµµατείας, του ταµείου και λοιπών περιουσιακών
στοιχείων της Εταιρείας. Οµοίως ενηµερώνεται το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τα
εκκρεµή ζητήµατα.
ΑΡΘΡΟ 21
α. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι για 3 χρόνια, τα δε µέλη
του είναι επανεκλέξιµα, εκτός από τον Πρόεδρο, ο οποίος δεν µπορεί να επανεκλεγεί
για πάνω από τρείς συναπτές θητείες.
β. Σύµβουλος ο οποίος αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται σε τρείς συνεχείς
συνεδριάσεις, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις περί κενουµένων θέσεων διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 22
Εκτός από τις αρµοδιότητες που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του καταστατικού, στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο ανήκει:
α. Η ∆ιοίκηση, διαχείριση και παρακολούθηση των υποθέσεων της Εταιρείας
β. Η ευθύνη της διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
γ. Η διαχείριση των οικονοµικών πόρων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται
πιο πάνω.
δ. Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού και απολογισµού.
14

ε. Η προπαρασκευή και εισήγηση επί των θεµάτων που ανήκουν στην αρµοδιότητα
της Γενικής Συνέλευσης.
στ. Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.
ζ. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ∆ικαστηρίων κάθε βαθµού κάθε αρχής
και τρίτων.
θ. Η σύσταση επιτροπών µελέτης ή τέλεσης συγκεκριµένης εργασίας στα πλαίσια του
σκοπού της Εταιρείας
ι. Η χορήγηση άδειας απουσίας στα µέλη του.
ια. Η σύναψη συµβάσεων µε τις οποίες η Εταιρεία αποκτά δικαιώµατα ή
αναλαµβάνει υποχρεώσεις.
ιβ. Κάθε άλλη εργασία ή ενέργεια που δεν ανήκει στην αρµοδιότητα της Γενικής
Συνέλευσης ή που ανατίθεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο από το Νόµο ή το
καταστατικό.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να αναθέτει την άσκηση όλων ή µερικών
από τις αρµοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα µέλη του µε απόφαση του.
Οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνουν επίσης:
Α. Την εξακρίβωση των πιστοποιητικών που προσκοµίζουν τα υποψήφια µέλη.
Β. Να προτείνει στη Γενική Συνέλευση:
i.

Το ύψος της συνδροµής και άλλων οικονοµικών υποχρεώσεων

ii.

Την ηµεροµηνία, τοποθεσία και τη θεµατολογία της Ετήσιας Συνέλευσης

iii.

Την αποδοχή ή τον αποκλεισµό Μελών

iv.

Τις προϋποθέσεις για την παρουσίαση νέων µελών

ΑΡΘΡΟ 23
α. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά, τρείς φορές ετησίως στα γραφεία
της Εταιρείας, µετά από πρόσκληση του Προέδρου ή µετά από αίτηµα της
πλειονότητας των µελών και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο ή όταν ζητηθεί µε
έγγραφο από τουλάχιστον τρία µέλη του Συµβουλίου.
β. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον
τρία µέλη αυτού κατά τη συνεδρίαση. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία ο Πρόεδρος ή
οποιοδήποτε µέλος του ∆.Σ. συγκαλεί

εκ νέου ∆ιοικητικό Συµβούλιο και σε

περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας για περισσότερες από τρεις (3) συνεδριάσεις,
συγκαλείται η Γενική Συνέλευση από µέλη του σωµατείου που συµπληρώνουν το 1/5
του συνολικού αριθµού µελών, για εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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γ. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο
καταστατικό λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση που συζητούνται θέµατα
που αφορούν την προσωπική κατάσταση των µελών, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε
µυστική ψηφοφορία.
δ. Κατά την συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα µέλη που
παρίστανται, στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και µετά από αίτηση µελών οι γνώµες και οι προτάσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 24
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκτός από τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του
καταστατικού, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
α. Συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και προεδρεύει των συνεδριάσεων του και των
Γενικών Συνελεύσεων.
β. Εισηγείται την λήψη µέτρων που αφορούν την πρόοδο της Εταιρείας ή την
επίτευξη του σκοπού της.
γ. Υπογράφει µαζί µε τον Γραµµατέα την αλληλογραφία της Εταιρείας.
δ. Εκδίδει αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ή των Γενικών Συνελεύσεων ή των αποφάσεων που τυχόν λαµβάνονται κατά τις
επιστηµονικές συγκεντρώσεις της Εταιρείας.
ε. Αριθµεί και µονογράφει τα βιβλία της Εταιρείας.
στ. Εκπροσωπεί το σωµατείο σε όλες τις σχέσεις, συναλλαγές

και δοσοληψίες του

προς οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο τόσο στην ηµεδαπή όσο και στην
αλλοδαπή, καθώς και ενώπιον πάσης Αρχής, ηµεδαπής και αλλοδαπής και γενικώς
για κάθε ενέργεια και δικαιοπραξία. ∆ιευκρινίζεται ότι όταν πρόκειται για πράξεις οι
οποίες έχουν οικονοµικό αντικείµενο µέχρι του ποσού των 1000 Ευρώ, το Σωµατείο
εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, ενώ για οποιαδήποτε πράξη άνω του ποσού των
1000 Ευρώ, απαιτείται ειδική απόφαση του ∆.Σ.
ζ. ∆ιενεργεί κάθε απαραίτητη πράξη για το άνοιγµα λογαριασµών σε Τράπεζες, για
δηµιουργία e-banking, διαχειρίζεται και κινεί τους τραπεζικούς λογαριασµούς του
Σωµατείου µε την επιφύλαξη του άνω περιορισµού ως προς το ύψος των ποσών.
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Τον Πρόεδρο εάν κωλύεται ή απουσιάζει, τον αντικαθιστά στα καθήκοντα και
αρµοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος και εάν κωλύεται και αυτός, ένα άλλο από τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που θα ορίζεται κάθε φορά από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Εκτός από τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του
καταστατικού, ο Γραµµατέας:
Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των
Γενικών

Συνελεύσεων

και

όπου

τηρούνται

πρακτικά

των

επιστηµονικών

συγκεντρώσεων και άλλων πράξεων της Εταιρείας.
Τηρεί το µητρώο των µελών και τα, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας,
χρήσιµα βιβλία, ενεργεί

(χωρίς να υπογράφει) την αλληλογραφία της Εταιρείας

σύµφωνα µε τις εντολές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τηρεί τα αρχεία και τις
σφραγίδες της Εταιρείας.
Παραλαµβάνει τα έγγραφα έντυπα και επιστολές που στέλνονται, εκτός αυτών που
απευθύνονται σε συγκεκριµένο πρόσωπο, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχοµένων και
εξερχοµένων εγγράφων. Προσυπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο την αλληλογραφία της
Εταιρείας.
Τον

Γραµµατέα όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει άλλο µέλος του

∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό.
ΑΡΘΡΟ 26
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ
Εκτός από τα καθήκοντα που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του καταστατικού, ο
ταµίας:
α. Φυλάσσει την σε χρήµα ή άλλη περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τις εισφορές
των µελών, τηρεί βιβλίο απογραφής της περιουσίας της Εταιρείας και τα τακτικά
βιβλία των εσόδων-εξόδων των οποίων οφείλει να υποβάλλει ενηµερωτική
κατάσταση όποτε του ζητηθεί προς την Γενική Συνέλευση και το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και είναι υποχρεωµένος να δίδει ακριβή λογοδοσία (ισολογισµό) κατά το
τέλος κάθε οικονοµικού έτους.
β. Εισπράττει κάθε ποσόν που καταβάλλεται ή περιέρχεται µε οποιοδήποτε τρόπο στο
ταµείο της Εταιρείας και εκδίδει τη σχετική απόδειξη.
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γ. Φυλάσσει το µικρό ταµείο για τα τρέχοντα έξοδα της Εταιρείας και ενεργεί τις
πληρωµές των υποχρεώσεων της Εταιρείας, επιµελείται δε και για την έκδοση των
σχετικών

επιταγών,

σύµφωνα

µε

όσα

ορίζονται

στα

πιο

πάνω

άρθρα,

παραλαµβάνοντας και φυλάσσοντας µε ευθύνη του τις σχετικές εξοφλητικές
αποδείξεις.
Ο Πρόεδρος ή ο Ταµίας σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άλλα άρθρα του παρόντος
καταστατικού διαχειρίζονται την περιουσία και διενεργούν τις πληρωµές και τις
εισπράξεις βάσει των υποχρεώσεων της Εταιρίας από οιονδήποτε τραπεζικό
λογαριασµό της εταιρίας, φυλάσσοντας µε ευθύνη τους τις σχετικές εξοφλητικές
αποδείξεις.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ο ταµίας αναπληρώνεται από άλλο µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 27
ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛ. Ε.Γ.Ο.

Τα µέλη της Εταιρείας στην άσκηση του επαγγέλµατός τους, θα διέπονται από τις
κάτωθι γενικές αρχές και ιδεώδη:
1. Θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο σύµφωνα µε τα
ανθρωπιστικά ιδεώδη σεβόµενοι πάντα την αξιοπρέπεια των ασθενών των.
2. Θα είναι νοµοταγείς, θα τιµούν τις αρχές του επαγγέλµατός τους και κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, θα διακατέχονται από αυτοπειθαρχία και αίσθηµα
ευθύνης.
3. Θα ενδιαφέρονται (στο µέτρο του δυνατού), για τη βελτίωση των ιατρικών
ικανοτήτων των, συµµετέχοντες στην συνεχιζόµενη οδοντιατρική εκπαίδευση και δεν
θα διστάζουν να προσφέρουν τις επιστηµονικές τους γνώσεις επ’ ωφελεία του
συνόλου.
4. Θα ενδιαφέρονται για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και της ειδικότητας,
από εκείνους που καταστρατηγούν κανόνες δεοντολογίας ή είναι αποδεδειγµένης
επαγγελµατικής ανεπαρκείας.
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5. Σε καταστάσεις επειγούσης ανάγκης, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους
προσηκόντως όπου αυτό ζητηθεί.
6. Θα διακατέχονται από πνεύµα δικαιοσύνης και εντιµότητας στις συναλλαγές τους
και θα µεριµνούν οι αµοιβές τους να είναι ανάλογες της σοβαρότητας της εκάστοτε
ιατρικής
πράξεως πάντα σε συνάρτηση και µε την φύση των παρεχοµένων υπηρεσιών.
7. ∆εν θα αντιτίθενται στην συγκρότηση επιστηµονικού συµβουλίου όπου αυτό
απαιτείται. Σε ορισµένες περιπτώσεις όπου τίθεται σε αµφιβολία η ποιότητα των
παρασχεθησών ορθοδοντικών υπηρεσιών ή αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο χειρισµό
καταστάσεων, είναι δυνατόν να ζητείται συνδροµή από τα προς τούτο θεσµοθετηµένα
όργανα της εταιρείας.
8. Θα µεριµνούν κατά την έκδοση γνωµατεύσεων, ώστε να εκθέτουν µε λιτότητα και
σαφήνεια

τα

πραγµατικά

περιστατικά,

περιγράφοντας

ευρήµατα

εκ

της

αντικειµενικής εξέτασης και θα προσδιορίζουν την κατά την κρίσιν τους απαιτούµενη
θεραπεία, αποφεύγοντας σχολιασµούς και προσωπικές κρίσεις, αναφέροντας πάντα
σύµφωνα µε το νόµο το σκοπό έκδοσής των και το λήπτη.
9. Θα χορηγούν φάρµακα ή σκευάσµατα ή θεραπευτικά σχήµατα και θα κάνουν
χρήση συσκευών µόνο αποδεδειγµένης θεραπευτικής αξίας και πάντα προ όφελος
των ασθενών τους.
10. Θα τηρούν το ιατρικό-επαγγελµατικό

απόρρητο έναντι τρίτων ως ο νόµος

επιβάλλει, εκτός αν ζητηθεί κατάθεση ενώπιον δικαστικών αρχών κατόπιν σύννοµης
κλητεύσεως.
11. Θα τιµούν τα ιδεώδη του επαγγέλµατος τους και θα προσπαθούν να συµµετέχουν
σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην βελτίωση του συστήµατος υγείας, της
ειδικότητος και της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών.
12. Ο ορθοδοντικός οφείλει να σέβεται την ορθοδοντική αµοιβή και απαγορεύεται να
συµµετέχει σε ιστοσελίδες εκπτωτικών προσφορών.
13. Αποτελούν παραπτώµατα δεοντολογικής συµπεριφοράς :
α. Τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις ∆ικαστηρίων για ατιµωτικά εγκλήµατα
(ενδεικτικά

απάτη, υπεξαίρεση, κλοπή) ή υποθέσεις που άπτονται της ιατρικής

ηθικής και των Νόµων του Ε.Σ.Υ.
β. Η δηµοσίευση παραπλανητικών κειµένων ή διαφηµίσεων µε σκοπό την δηµιουργία
εσφαλµένων εντυπώσεων ή ανέφικτων προσδοκιών στο κοινό, όσον αφορά την
υπεροχή µεθόδων ή προσωπικών ικανοτήτων έναντι των άλλων ειδικών συναδέλφων.
19

Η κατά τον ίδιο τρόπο διάδοση ιδεών ή απόψεων µε σκοπό την πρόκληση
ανασφάλειας, φόβου ή συναισθηµατικής αστάθειας του κοινού, ως προς τις
παρεχόµενες υπηρεσίες συναδέλφων και την δηµιουργία πνεύµατος διακρίσεων και
επαγγελµατικής απαξίωσης µεταξύ των συναδέλφων.
γ. Η διάδοση µέσω εντύπων ή ηλεκτρονικών Μέσων Μ.Ε., ιδεών ή απόψεων µε
σκοπό την αυτοπροβολή και µε αναφορά στο πρόσωπο συγκεκριµένου συναδέλφου,
υπερέχοντας έναντι των άλλων ειδικών συναδέλφων µε σκοπό την επαγγελµατική
επικράτηση.
δ. Η δηµόσια ή ενώπιον τρίτων έκφραση υποτιµητικών σχολίων για άλλους
συναδέλφους.
ε. Η χρήση επιστηµονικών τίτλων ή κρατικών θέσεων ή Πανεπιστηµιακών ή
Μεταπτυχιακών

διπλωµάτων

µη

νοµίµως

κεκτηµένων

προς

δηµιουργία

εντυπωσιασµού και αθέµιτου ανταγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ως Ελεγκτές της Εταιρείας εκλέγονται δύο από τα Τακτικά µέλη της Εταιρείας, µε
θητεία τριών χρόνων, η οποία συµπίπτει µε την θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 18 και 19 του καταστατικού.
Οι ελεγκτές ελέγχουν τα βιβλία και γενικά την διαχείριση της περιουσίας από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και υποβάλλουν έκθεση προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου 15 ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, στην οποία για οποιοδήποτε
λόγο θα λογοδοτήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή οποτεδήποτε τους ζητηθεί µε
έγγραφο από το 1/3 των Τακτικών µελών της Εταιρείας.
Οι εκθέσεις των Ελεγκτών υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 29
Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα χωρίς καµία ειδοποίηση να προβαίνει σε δηµοσίευση ή
εκτύπωση των κατά την διάρκεια των πιο πάνω συγκεντρώσεων ανακοινώσεων,
οµιλιών ή εργασιών χωρίς οιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης αυτών που κάνουν τις
ανακοινώσεις, τις εργασίες ή των οµιλητών.
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Η Εταιρεία απονέµει ηθικές αµοιβές και χρηµατικά έπαθλα τα οποία είναι:
1. Έπαινος
2. Τιµητική πλακέτα
3. Χάλκινο µετάλλιο
4. Αργυρούν µετάλλιο
5. Χρυσούν µετάλλιο
6. Χρηµατικό έπαθλο
Η σχεδίαση των ανωτέρω, ανατίθεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση του
οποίου θα ορισθούν και οι προϋποθέσεις απονοµής των.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΡΘΡΟ 30
Εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά µνηµονεύεται πιο πάνω, τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου παύονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που
λαµβάνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 15 και 16, εάν συντρέχει
σπουδαίος λόγος ο οποίος πρέπει και να µνηµονεύεται στην απόφαση. Το µέλος που
παύθηκε, αντικαθίσταται από την Γενική Συνέλευση κατ’ ανάλογη εφαρµογή των
διατάξεων του καταστατικού περί πληρώσεως κενούµενης θέσης συµβούλου.
ΑΡΘΡΟ 31
Η διάλυση της Εταιρείας επέρχεται:
α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται έκτακτα για αυτό το λόγο
και στην οποία παρίστανται τα 4/5 τουλάχιστον των µελών που έχουν δικαίωµα
ψήφου, η σχετική δε απόφαση πρέπει να ληφθεί µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων
(3/4) των µελών που είναι παρόντα είτε
β. Ευθύς ως ο αριθµός των µελών είναι µικρότερος από είκοσι.
Η περιουσία της Εταιρείας µετά την πληρωµή όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας,
εάν δεν αποφασισθεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει
την διάλυση, διατίθεται από τον κατά την διάλυση της Εταιρείας Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή εάν δεν υπάρχει Πρόεδρος από τα εναποµείναντα κατά
την διάλυση µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προς τα οποία παρέχεται µε το
καταστατικό αυτό η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Οδοντιατρικό
Σύλλογο Αθηνών. Οµοίως δωρίζεται και η Βιβλιοθήκη.
ΑΡΘΡΟ 32
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Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
στην οποία παρίστανται τα 2/3 των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, δηλαδή είναι
ταµειακώς εντάξει κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος και η οποία λαµβάνεται µε
πλειοψηφία των ¾ των παρόντων µελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 33
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την
τριακοστή πρώτη ∆εκεµβρίου του ιδίου έτους.
ΑΡΘΡΟ 34
Κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό υπάγεται στην αρµοδιότητα
της Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 35
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα και εγκρίνεται
σήµερα από τα παρακάτω ιδρυτικά µέλη στην Αθήνα και υπογράφεται ως εξής :
Ψυχικό, 4 Ιουλίου 2016.
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