
 

    ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

   Του Σωµατείου µε την επωνυµία  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NEURAL THERAPY  

     KAI MEΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ 

 

 

Λειτουργία-Επωνυµία-Ίδρυση-Έδρα 

       Άρθρο 1 

 

Ιδρύεται Επιστηµονική Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

NEURAL THERAPY KAI MEΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ». Η ξενόγλωσση 

επωνυµία της Εταιρείας είναι «HELLENIC SOCIETY OF NEURAL THERAPY 

AND STUDY OF HOMEOSTASIS» 

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Χολαργού Αττικής και τα γραφεία της θα 

βρίσκονται επί της οδού Περικλέους αρ. 11. Η Εταιρεία µπορεί να ιδρύει και άλλα 

γραφεία για την υλοποίηση των σκοπών της. 

Η σφραγίδα της Εταιρείας θα είναι στρογγυλή και θα φέρει στην περιφέρειά της την 

επωνυµία της και το έτος ίδρυσης και στο κέντρο το λογότυπό της. 

 

              Σκοπός – Μέσα 

     Άρθρο 2  

 

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι καταρχήν η µελέτη, προαγωγή, διάδοση και εφαρµογή 

της θεραπευτικής τεχνικής γνωστής ως Νeural Therapy κατά Huneke για την 

αντιµετώπιση και θεραπεία του οξέος και χρόνιου πόνου και λειτουργικών 

διαταραχών. 

Επίσης η εταιρεία υποστηρίζει την µελέτη και εφαρµογή κάθε παρεµφερούς µε την 

Νeural Therapy τεχνικής, όπως π.χ. ο βελονισµός, καθώς και κάθε άλλης 

εναλλακτικής-συµπληρωµατικής µεθόδου θεραπείας (όπως π.χ. η οµοιοπαθητική),  

που σκοπεύει στη βελτίωση και αποκατάσταση των οµοιοστατικών µηχανισµών του 

ανθρωπίνου σώµατος. 
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Συγκεκριµένα οι σκοποί της Εταιρείας είναι: 

 

i. Η ανύψωση και διάδοση της Νeural Therapy στην Ιατρική και Οδοντιατρική 

Επιστήµη. 

ii. Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας κλινικής εφαρµογής της Νeural Therapy από 

το ιατρικό και οδοντιατρικό επάγγελµα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

iii. Η διενέργεια έρευνας, εκπαίδευσης και αγωγής για οποιοδήποτε θέµα που 

σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τη βελτίωση του επιπέδου υγείας µέσω της 

εφαρµογής της Neural Therapy ή συναφών µε αυτή µεθόδων θεραπείας από 

µέλη της Εταιρείας µε στόχο την εξέλιξη και τη συνεχή αναβάθµιση των εν 

λόγω µεθόδων. 

iv. Η σύνδεση των Ελλήνων Ιατρών και Οδοντιάτρων µε ανάλογες εταιρείες 

οργανώσεις και φορείς στο διεθνή χώρο που ασχολούνται µε την Neural 

Therapy ή µε συναφείς µεθόδους θεραπείας. 

v. Κάθε άλλος σκοπός συναφής και παρεµφερής µε τα παραπάνω, έστω και αν 

δεν αναφέρεται ρητά στο καταστατικό αυτό. 

2. Η Εταιρεία επιδιώκει την πραγµατοποίηση των σκοπών της µε κάθε νόµιµο µέσο 

και συγκεκριµένα µε: 

i. Την οργάνωση συναντήσεων, οµιλιών, συµποσίων, σεµιναρίων, κλινικών 

επιδείξεων, ηµερίδων και συνεδρίων µε τη συµµετοχή Ελλήνων και ξένων 

επιστηµόνων σε θέµατα που αναφέρονται στη Neural Therapy και σε άλλες 

συναφείς µεθόδους θεραπείας. 

ii. Την πρόσκληση από το εξωτερικό ειδικών επιστηµόνων για παρουσίαση 

θεµάτων ειδικού επιστηµονικού ενδιαφέροντος σε µέλη και σε µη µέλη της 

Εταιρείας, που αφορούν στη Neural Therapy και σε άλλες συναφείς µεθόδους 

θεραπείας που αποσκοπούν στη βελτίωση και αποκατάσταση των 

οµοιοστατικών µηχανισµών του ανθρωπίνου σώµατος. 

iii. Τη δηµοσίευση επιστηµονικών εργασιών σε επιστηµονικά περιοδικά, όπως 

επίσης και εκλαϊκευµένα άρθρα σε έντυπα γενικότερου ενδιαφέροντος ή 

οµιλίες από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

iv. Την έκδοση ειδικού επιστηµονικού περιοδικού που φέρει τον τίτλο 

«ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ» στο οποίο θα δηµοσιεύονται σχετικές επιστηµονικές 
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εργασίες των εταίρων και άλλων επιστηµόνων ως και οι δραστηριότητες της 

Εταιρείας. 

v. Την έκδοση ή συµµετοχή στην έκδοση εντύπων που αφορούν την Neural 

Therapy καθώς και άλλες συναφείς µεθόδους θεραπείας. 

vi. Την εκπόνηση ερευνών, µελετών και προγραµµάτων σχετικών µε θέµατα 

Neural Therapy σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς της Ελληνικής 

πολιτείας, τις Ιατρικές και Οδοντιατρικές Σχολές ή Εταιρείες, τα 

συνδικαλιστικά όργανα, 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.), η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Ιατρικού 

Βελονισµού και συναφών τεχνικών (ΙCMART). 

 

    Μέλη – Προϋποθέσεις 

     Άρθρο 3  

 

Τα µέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε: 

Α. Τακτικά, Β. Συνεργά, Γ. Επίτιµα, ∆. Αντεπιστέλλοντα, Ε. Ανενεργά, ΣΤ. Ισόβια 

 

Α. Τακτικά µέλη 

Τακτικά µέλη µπορούν να γίνουν άτοµα µε ήθος και προσωπικότητα που ταιριάζει σε 

επιστήµονα που είναι σε θέση να βοηθήσουν την εξυπηρέτηση και προαγωγή των 

σκοπών της Εταιρείας και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το ισχύον κατά την εγγραφή 

τους καταστατικό της Εταιρείας. Τα τακτικά µέλη πρέπει να είναι µονίµως 

εγκατεστηµένα στην Ελλάδα και µπορεί να είναι ιατροί οιασδήποτε ειδικότητας ή 

οδοντίατροι που έχουν καταστεί πτυχιούχοι Ελληνικών ή αναγνωρισµένων ισότιµων 

ξένων Σχολών, και που έχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν κάνει ειδικές σπουδές ή 

εκπαίδευση στον τοµέα της Neural Therapy ή έχουν δείξει έµπρακτο και 

αποδεδειγµένο ενδιαφέρον για την  Neural Therapy µε επιστηµονικές ανακοινώσεις ή 

διαλέξεις ή εργασίες ή κλινική πράξη. 

Η εγγραφή τακτικού µέλους γίνεται µετά από υποβολή, εκ µέρους του υποψηφίου 

προς την Εταιρεία, αιτήσεως µε τα σχετικά δικαιολογητικά. Η έγκριση ή απόρριψη 

της εγγραφής νέου τακτικού µέλους γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Κατά των απορριπτικών αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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επιτρέπεται προσφυγή στη Γενική Συνέλευση. Τακτικά µέλη εγκαθιστάµενα στο 

εξωτερικό µετατίθενται αυτοδικαίως στην τάξη των αντεπιστελλόντων. 

Τα ιδρυτικά µέλη ανήκουν αυτοµάτως στην κατηγορία των τακτικών µελών. 

 

Β. Συνεργά µέλη 

Μπορούν να γίνουν ιατροί ή οδοντίατροι µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Neural 

Therapy. Τα µέλη αυτά εγγράφονται µε την ίδια διαδικασία που εγγράφονται τα 

τακτικά µέλη. Στην περίπτωση που αποκτήσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται 

και επιθυµούν να γίνουν τακτικά µέλη, πρέπει να παρουσιάσουν τα αποδεικτικά 

στοιχεία τους και να αιτιολογήσουν τους λόγους µετάταξής τους στα τακτικά µέλη µε 

έγγραφη αίτησή τους στο ∆.Σ. Η έγκριση ή η απόρριψη της αίτησης αναβάθµισης 

συνεργού µέλους γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. Κατά των απορριπτικών αποφάσεων 

του ∆.Σ. επιτρέπεται προσφυγή στη Γενική Συνέλευση. 

 

Γ. Επίτιµα µέλη 

Αποτελεί τιµητική διάκριση και επίτιµα µέλη µπορούν να γίνουν άτοµα κάθε 

εθνικότητας που έχουν προσφέρει διακεκριµένες υπηρεσίες στην κοινωνία και την 

επιστήµη γενικά και ειδικότερα στις εναλλακτικές µεθόδους θεραπείας, καθώς και 

άτοµα που έχουν συµβάλει µε οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση των σκοπών της 

Εταιρείας. 

Τα επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της 

Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του ∆.Σ., ή µετά από πρόταση ενός τρίτου (1/3) των µελών 

της Εταιρείας. Επίσης το ∆.Σ. µπορεί να προτείνει την απονοµή του τίτλου του 

επίτιµου προέδρου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού. 

 

∆. Αντεπιστέλλοντα µέλη 

Αντεπιστέλλοντα µέλη µπορούν να γίνουν άτοµα ξένης εθνικότητας που έχουν 

προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες και έχουν συµβάλει µε οποιονδήποτε τρόπο στην 

προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. 

Τα αντεπιστέλλοντα µέλη ανακηρύσσονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

µελών της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του ∆.Σ., ή µετά από πρόταση ενός τρίτου (1/3) 

των µελών της Εταιρείας. Αντεπιστέλλοντα µέλη που εγκαθίστανται µόνιµα στην 

Ελλάδα µπορούν να γίνουν τακτικά µέλη µετά από αίτησή τους και σύµφωνα µε τη 

διαδικασία εγγραφής των τακτικών µελών. 
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Ε. Ανενεργά µέλη 

Με πρόταση του ∆.Σ. η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε πλειοψηφία των µελών της, 

την µετατροπή της ιδιότητας µέλους από Τακτικό ή Συνεργό σε ανενεργό µέλος. 

Ανενεργά ονοµάζονται τα µέλη εκείνα τα οποία κατά το παρελθόν είχαν ενεργό 

συµµετοχή ή ήταν ιδρυτικά µέλη ή έχουν προσφέρει στην Εταιρεία και σταµάτησαν 

να επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της Εταιρείας ή δεν πληρώνουν 

συνδροµές ή απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε περισσότερες από δύο συνεχόµενες 

Γενικές Συνελεύσεις. 

 

ΣΤ. Ισόβια µέλη 

Ισόβια µέλη µπορούν να γίνουν µετά από αίτησή τους ή µετά από απόφαση του ∆.Σ. 

όσα εκ των µελών της Εταιρείας λόγω ηλικίας ή φυσικής κατάστασης δεν δύνανται 

να συµµετέχουν ενεργά. Τα µέλη αυτά πρέπει να ήταν συνεπή ως προς τις 

υποχρεώσεις τους στην Εταιρεία. Ισόβια µέλη γίνονται αυτοδίκαια όλοι οι 

διατελέσαντες πρόεδροι της Εταιρείας και έχουν όλα τα δικαιώµατα των τακτικών 

µελών. 

 

   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

     Άρθρο 4 

 

Όλα τα µέλη της Εταιρείας έχουν υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς 

αµοιβή, να φροντίζουν για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας, τα δε τακτικά 

και συνεργά µέλη να καταβάλλουν εµπρόθεσµα, πριν τη λήξη του τρέχοντος 

λογιστικού έτους (31 ∆εκεµβρίου) την ετήσια συνδροµή τους. Ακόµη έχουν δικαίωµα 

να χρησιµοποιήσουν τις εγκαταστάσεις και τα πράγµατα της Εταιρείας, µε τρόπο που 

καθορίζεται από σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.. 

Τα τακτικά µέλη υποχρεούνται να έχουν ενεργό συµµετοχή και παρουσία στις 

Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και στις επιστηµονικές εκδηλώσεις της 

Εταιρείας.  
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Η συµµετοχή τακτικών µελών ως εισηγητών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

οργανώνονται από την Εταιρεία µπορεί να γίνεται µε αµοιβή των εισηγητών µετά από 

συµφωνία του εισηγητή µε το ∆.Σ. της εταιρείας. 

Τα τακτικά και τα συνεργά µέλη της Εταιρείας καταβάλλουν εφάπαξ χρηµατικό ποσό 

ως δικαίωµα εγγραφής. Εάν µέχρι το τέλος του τρέχοντος λογιστικού έτους δεν έχουν 

τακτοποιήσει την εγγραφή τους θεωρούνται ότι ουδέποτε ενεγράφησαν. Επιπλέον 

καταβάλλουν την ετήσια συνδροµή τους στην οποία συµπεριλαµβάνεται και 

συνδροµή για το επίσηµο εκδοτικό όργανο της Εταιρείας. Τα παραπάνω ποσά 

καθορίζονται και αναπροσαρµόζονται µε απόφαση της Γ.Σ. µετά από πρόταση του 

∆.Σ. 

Τα αντεπιστέλλοντα µέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλουν εφάπαξ χρηµατικό ποσό 

ως δικαίωµα εγγραφής, υποχρεούνται όµως στη καταβολή της ετήσιας συνδροµής 

τους. 

Τα επίτιµα και ισόβια µέλη δεν υποχρεούνται επίσης σε καταβολή άλλης τακτικής ή 

έκτακτης συνδροµής στην Εταιρεία. 

Τα επίτιµα µέλη µετέχουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. της Εταιρείας, ζητούν το λόγο 

και εκφράζουν τις απόψεις τους, ψηφίζουν επί διαδικαστικών και άλλων θεµάτων 

αλλά δεν συµµετέχουν στη ψηφοφορία για την ανάδειξη µελών ∆.Σ. 

Τα αντεπιστέλλοντα µέλη δεν µπορούν να αναδειχθούν σε µέλη του ∆.Σ. ή να 

εκπροσωπήσουν την Εταιρεία,  δεν ψηφίζουν  επί διαδικαστικών και άλλων θεµάτων 

και ούτε συµµετέχουν στη ψηφοφορία για την ανάδειξη µελών ∆.Σ.. 

 Ο αριθµός των επιτίµων µελών δεν λαµβάνεται υπόψη όταν πρόκειται να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι απαρτίας κατά τη Γ.Σ.  

Τα συνεργά µέλη µετέχουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. της Εταιρείας, ζητούν το λόγο 

και εκφράζουν τις απόψεις τους, ψηφίζουν για την ανάδειξη ∆.Σ., καθώς και επί 

διαδικαστικών και άλλων θεµάτων, αλλά δεν µπορούν να αναδειχθούν µέλη του ∆.Σ. 

ή να εκπροσωπήσουν την εταιρεία. Ο αριθµός των συνεργών µελών λαµβάνεται 

υπόψη όταν πρόκειται να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι απαρτίας κατά τη Γ.Σ. εφόσον 

είναι ταµειακά τακτοποιηµένα. 

Τα ανενεργά και τα ισόβια µέλη δεν µετέχουν στη ψηφοφορία και δεν µπορούν να 

αναδειχθούν σε µέλη του ∆.Σ. ή να εκπροσωπήσουν την Εταιρεία. 

Τα αντεπιστέλλοντα, τα επίτιµα, τα συνεργά, τα ισόβια και τα ανενεργά µέλη της 

Εταιρείας δεν µπορούν να µετέχουν στην εφαρµογή του άρθρου 29 «περί διάλυσης 
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Εταιρείας» και του άρθρου 28 «περί τροποποίησης του Καταστατικού της 

Εταιρείας». 

Γενικά όλα τα µέλη της Εταιρείας έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το Καταστατικό και τους νόµους. 

 

    

 

               ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 

     Άρθρο 5 

 

Η αποχώρηση από την Εταιρεία είναι ελεύθερη για κάθε µέλος και γίνεται µε γραπτή 

δήλωσή του προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν να 

λήξει το οικονοµικό έτος και λαµβάνεται υπόψη από την αρχή του εποµένου της 

υποβολής της δηλώσεως οικονοµικού έτους. Η ιδιότητα του µέλους χάνεται και το 

µέλος διαγράφεται από τα Μητρώα της Εταιρείας µε την αποχώρησή του. 

 

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

Άρθρο 6 

 

1. ∆ιαγράφεται από την Εταιρεία το µέλος που: 

α. ∆εν εκπληρώνει πλέον τις υποχρεώσεις του άρθρου 4 του παρόντος Καταστατικού. 

β. Κατ’εξακολούθηση παραβιάζει το Καταστατικό της Εταιρείας. 

γ. Επιδεικνύει ως επιστήµονας αναξιοπρεπή συµπεριφορά ή διαγωγή ανάρµοστη ως 

προς την ιδιότητα του µέλους της Εταιρείας. 

δ. Απέχει σε περισσότερες από δύο συνεχόµενες Γενικές Συνελεύσεις αδικαιολόγητα 

και δεν συµµετέχει στις επιστηµονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας. 

ε. Επιδεικνύει αδικαιολόγητη αδιαφορία για τις οικονοµικές υποχρεώσεις. Στη 

περίπτωση αυτή και εφόσον οφείλονται πάνω από 2 ετήσιες συνδροµές το µέλος 

καλείται εγγράφως να τακτοποιήσει τις οικονοµικές του εκκρεµότητες, µέσα σε 

χρονικό διάστηµα το ανώτερο έξι µηνών και σε περίπτωση άρνησής του 

ακολουθείται αυτόµατα η διαδικασία της διαγραφής του ή µετάπτωσής του σε 

ανενεργό µέλος η οποία επικυρώνεται από το ∆.Σ. 

2. Η διαγραφή του µέλους γίνεται µε απόφαση της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων 

(3/4) των παρόντων µελών της Γ.Σ., µετά από εισήγηση του ∆.Σ. ή πρόταση 
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οποιουδήποτε µέλους της Εταιρείας. Στη διαδικασία αυτή δεν µετέχουν ούτε 

υπολογίζονται τα υπό διαγραφή µέλη. 

3. Αντίγραφο της απόφασης της Γ.Σ. για τη διαγραφή κοινοποιείται προς το 

διαγραφόµενο µέλος µε τη φροντίδα του Γενικού Γραµµατέα. 

4. Η ανάκληση της διαγραφής γίνεται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου µε την 

ίδια, όπως και η διαγραφή, διαδικασία, εφόσον οι λόγοι της διαγραφής του ήταν µόνο 

οικονοµικοί και έχουν εκλείψει. 

5. Μέλος που επανεγγράφεται µετά την τακτοποίηση των οικονοµικών του 

υποχρεώσεων, θεωρείται ότι ουδέποτε διαγράφηκε. 

 

 

 

    ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

     Άρθρο 7    

 

Πόροι της Εταιρείας είναι: 

1. Το εφάπαξ ποσό που καλείται το µέλος να καταβάλλει για την εγγραφή του. Το 

ύψους τούτου καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση της Γ.Σ. µετά από πρόταση του 

∆.Σ. 

2. Η ετήσια συνδροµή των τακτικών και συνεργών µελών. Το ύψος αυτής 

καθορίζεται, µετά από πρόταση του ∆.Σ. που υποβάλλεται για τελική έγκριση στην 

Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. και εκτελείται αµέσως. Η ετήσια συνδροµή καταβάλλεται 

από τον µήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και το αργότερο µέχρι τη λήξη του (31 

∆εκεµβρίου). 

3. Οι έκτακτες συνδροµές που επιβάλλει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του ∆.Σ., για 

αντιµετώπιση απρόβλεπτων δαπανών που κρίνονται απαραίτητες για την οµαλή 

λειτουργία της Εταιρείας. 

4. Οι εισπράξεις των συνδροµών του περιοδικού «ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ» ως και τα πιθανά 

έσοδα από την ελεύθερη διάθεση του περιοδικού ή από τις καταχωρήσεις σε αυτό 

διαφηµίσεων. Η συνδροµή του περιοδικού ενσωµατώνεται στην ετήσια συνδροµή. 

5. Οι εισπράξεις των δικαιωµάτων συµµετοχής από την οργάνωση επιστηµονικών 

εκδηλώσεων (συµποσίων, ενηµερωτικών ή µετεκπαιδευτικών µαθηµάτων κ.ά).  

6. Τις εκούσιες προσφορές (δωρεές, εισφορές και επιχορηγήσεις) που γίνονται προς 

την Εταιρεία. 
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7. Κληρονοµιές, κληροδοσίες κ.ά. 

8. Τα έσοδα από τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. 

9. Οποιοδήποτε άλλο νόµιµο µέσο. 

 

     

 

 

ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Άρθρο 8 

 

Τα όργανα της ∆ιοίκησης της Εταιρείας είναι: 

1) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των µελών 

2) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) 

3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) 

 

    ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

       Άρθρο 9  

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωµατείου και 

συγκροτείται από τα µέλη της Εταιρείας που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα. Η 

Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά και µε τη φροντίδα του ∆.Σ. στο πρώτο 

τρίµηνο του νέου έτους. 

Οι προσκλήσεις για την Γ.Σ. αποστέλλονται σε όλα τα µέλη (τακτικά, συνεργά, 

επίτιµα) τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη σύγκληση και υπογράφονται 

από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα του ∆.Σ. Οι προσκλήσεις αναγράφουν 

την ηµέρα, ώρα και τόπο που θα συγκληθεί η Γ.Σ. ως και τα θέµατα µε τα οποία θα 

ασχοληθεί (ηµερήσια διάταξη). Η πρόσκληση αναφέρει υποχρεωτικά την ηµέρα, ώρα 

και τόπο της επαναληπτικής Γ.Σ., σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας κατά την 

πρώτη. Στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται υποχρεωτικά η ενηµέρωση και η 

πληροφόρηση των µελών για την πορεία της Εταιρείας, ενώ όταν πρόκειται να 

επακολουθήσουν αρχαιρεσίες, ο απολογισµός του απερχόµενου ∆.Σ., η υποβολή της 

έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής για έγκριση, έλεγχο και αρχαιρεσίες για την 

ανάδειξη των µελών της νέας διοίκησης. 
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Στη Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και σε περίπτωση κωλύµατός του, τον 

αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή το µέλος του ∆.Σ. µε την µακρότερη θητεία σε αυτό. 

Χρέη Γραµµατέα της Γ.Σ. ανατίθενται στο Γενικό Γραµµατέα του ∆.Σ. και σε 

περίπτωση κωλύµατός του σε ένα από τα µέλη του ∆.Σ. 

Η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα µισά συν ένα του συνόλου των ταµειακά 

τακτοποιηµένων τακτικών και συνεργών µελών. Μέλη τα οποία απουσιάζουν αλλά 

κατοικούν σε απόσταση µεγαλύτερη των 200 χιλιοµέτρων θεωρούνται ως 

δικαιολογηµένα απόντα και δεν υπολογίζονται στην απαρτία. Η επαναληπτική Γ.Σ. 

θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία µε οποιαδήποτε παρουσία τακτικών και 

συνεργών µελών. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται µε ψηφοφορία, στην οποία 

µετέχουν τα τακτικά και τα συνεργά µέλη. Η ψηφοφορία είναι µυστική µόνο στην 

περίπτωση των αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου ∆.Σ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 

και εφόσον δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη σε άλλες διατάξεις του παρόντος 

Καταστατικού, η ψηφοφορία γίνεται µε ανάταση του χεριού ή ονοµαστική και για τη 

λήψη απόφασης απαιτείται η συγκέντρωση των ψήφων του 50% συν ένα των 

παρόντων στη Γ.Σ. τακτικών, συνεργών και επίτιµων µελών.  

Η Γ.Σ. αποτελεί το αρµόδιο όργανο για την τελική διατύπωση των αποφάσεων της 

Εταιρείας και θεσπίζει, τροποποιεί ή και ανακτά άρθρα του Καταστατικού µε 

διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού. 

Απόφαση της Γ.Σ. για θέµα που δεν αναφέρεται στην ηµερήσια διάταξη είναι άκυρη, 

εκτός εάν η απόφαση για τη συζήτηση του θέµατος ληφθεί οµόφωνα. 

 

  

 

 

 

   ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

          Άρθρο 10 

 

Η Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται µετά από απόφαση του ∆.Σ. που έχει παρθεί µε 

πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) του αριθµού των µελών του. Επίσης ύστερα από 

έγγραφη αίτηση προς το ∆.Σ. του ενός πέµπτου (1/5) των ταµειακά τακτοποιηµένων 

τακτικών και συνεργών µελών. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά οι λόγοι που 

επιβάλλουν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. 
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Στην περίπτωση αυτή το ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο, µέσα σε διάστηµα δύο (2) το 

αργότερο µηνών από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, τη Γ.Σ. Στις προσκλήσεις που κοινοποιούνται προς τα µέλη της Εταιρείας, 

τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν, αναγράφονται υποχρεωτικά τα προς συζήτηση 

θέµατα.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται για την Τακτική 

Γ.Σ. στο άρθρο 9. 

 

KATΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Άρθρο 11 

 

Η Καταστατική Γ.Σ. συνέρχεται προκειµένου να ληφθεί απόφαση για τη διάλυση της 

Εταιρείας ή τη συγχώνευσή της µε άλλο παρεµφερές επιστηµονικό σωµατείο ή 

ίδρυµα και τέλος για την τροποποίηση ή και συµπλήρωση των διατάξεων του 

παρόντος καταστατικού. 

Η σύγκληση της Καταστατικής Γ.Σ. πραγµατοποιείται µετά από απόφαση της 

Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ. µε απόφαση του ∆.Σ. που έχει παρθεί οµόφωνα ή µε 

πλειοψηφία των τριών πέµπτων 3/5 του αριθµού των µελών του ή και µε γραπτή προς 

το ∆.Σ. αίτηση του µισού (1/2) αριθµού των ταµειακά τακτοποιηµένων τακτικών και 

συνεργών µελών της Εταιρείας.  

Η αίτηση αυτή πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να αναγράφονται µε σαφήνεια οι 

λόγοι της προτεινόµενης τροποποίησης, καθώς και τα κείµενα των διατάξεων όπως 

αυτά προτείνονται να ισχύσουν µετά την τροποποίηση ή συµπλήρωσή τους. 

Αντίγραφο των προτεινόµενων τροποποιήσεων στέλνεται ταχυδροµικά από τον 

Γενικό Γραµµατέα στα µέλη της Εταιρείας µαζί µε την πρόσκληση για Γ.Σ., ένα (1) 

τουλάχιστον µήνα πριν από την ηµέρα της Γ.Σ. 

Η Καταστατική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα τρία τέταρτα (3/4) 

του όλου αριθµού των ταµειακώς τακτοποιηµένων τακτικών µελών. Μέλη τα οποία 

απουσιάζουν, αλλά κατοικούν σε απόσταση µεγαλύτερη των 200 χιλιοµέτρων 

θεωρούνται ως δικαιολογηµένα απόντες και δεν υπολογίζονται στην απαρτία. Σε 

περίπτωση που δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Καταστατική Γ.Σ. συνέρχεται 

πάλι και χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης, την αµέσως επόµενη εβδοµάδα, την 

ίδια ηµέρα και ώρα στον ίδιο τόπο και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία αν οι 

παρόντες υπερβαίνουν το µισό (1/2) του όλου αριθµού των ταµειακώς 
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τακτοποιηµένων τακτικών µελών. Εάν δεν επιτευχθεί και κατά τη δεύτερη Συνέλευση 

απαρτία, τότε η Συνέλευση µαταιώνεται. 

Οι αποφάσεις στην Καταστατική Γ.Σ. µπορεί να συµπέσουν χρονικά µε τις εργασίες 

της Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ. 

Και τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται, για την Τακτική ή Έκτακτη 

Γ.Σ. στα άρθρα 9 και 10 του παρόντος Καταστατικού. 

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Άρθρο 12 

 

Το ∆.Σ. είναι πενταµελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το 

Γενικό Γραµµατέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα και τον ταµία. 

Η θητεία των µελών του ∆.Σ. διαρκεί τρία (3) χρόνια.  

Το ∆.Σ. συγκροτείται σε σώµα, µε µέριµνα και πρόσκληση του συµβούλου που 

πλειοψήφησε αµέσως µετά από την εκλογή του. Η εκλογή των µελών του 

Προεδρείου γίνεται µε µυστική ψηφοφορία. 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Άρθρο 13 

 

Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά το µήνα εφόσον υπάρχουν θέµατα. Ακόµη 

µπορεί να συνεδριάζει και εκτάκτως όταν προκύψει κάποιο επείγον θέµα ή το 

ζητήσουν µε έγγραφό τους που θα αναφέρει το θέµα συζήτησης, τουλάχιστον τρία (3) 

µέλη του ∆.Σ. 

Το ∆.Σ. συγκαλείται µε εντολή  του Προέδρου και µε έγγραφες προσκλήσεις που 

στέλνονται από το Γενικό Γραµµατέα σε όλα τα µέλη του ∆.Σ. τέσσερις (4) 

τουλάχιστον µέρες πριν από τη συνεδρίαση και µε αναφορά του χώρου, του χρόνου  

και των προς συζήτηση θεµάτων. Κάθε µέλος του ∆.Σ. µπορεί να προτείνει θέµατα 

για συζήτηση, µε την έναρξη της διαδικασίας. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία µε την 

παρουσία τουλάχιστον τριών πέµπτων (3/5) των µελών του. Αν δεν υπάρχει απαρτία 

η συνεδρίαση καθορίζεται εκ νέου. Οι συνεδριάσεις του ∆.Σ. είναι ανοικτές και 

µπορεί  να παρευρίσκεται κάθε µέλος της Εταιρείας, χωρίς δικαίωµα ψήφου και 

εφόσον επιτραπεί από το ∆.Σ. µε δικαίωµα λόγου. 
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Κατά τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. τηρείται βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται 

τα θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκε, οι αποφάσεις που πήρε και περίληψη των 

συζητήσεων που έγιναν. Κάθε πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό 

Γραµµατέα. 

Οι αποφάσεις του ∆.Σ. παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του 

και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει, η ψήφος του Προέδρου, που δίνει την 

πλειοψηφία. 

Οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. µπορεί να ανακληθεί µόνο µε άλλη οµόφωνη απόφασή 

του. Κάθε απόφαση του ∆.Σ. µπορεί να αναθεωρηθεί µε απόφαση Γ.Σ. 

Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή 

πέντε (5) µη συνεχείς συνεδριάσεις του ∆.Σ. θεωρείται ότι παραιτήθηκε και 

αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας στις αρχαιρεσίες που 

προηγήθηκαν αναπληρωµατικό µέλος. 

Σε περίπτωση αποχώρησης µέλους του ∆.Σ., αναπληρώνεται από τον πρώτο στη 

σειρά επιτυχίας αναπληρωµατικό κ.ο.κ. 

Το ∆.Σ. παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του µετά από διατύπωση µοµφής. Στην 

περίπτωση αυτή  συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. µετά από αίτηση αυτών που διατυπώνουν 

τη µοµφή και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 10. 

Η απόφαση για την παύση του ∆.Σ. παίρνεται µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων 

(3/4) των παρόντων στη Γενική Συνέλευση µελών. 

 

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Άρθρο 14 

 

Στα πλαίσια των εργασιών της Τακτικής Γ.Σ. εκλέγεται από τα τακτικά και συνεργά 

µέλη τριµελής Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούµενη από ένα πρόεδρο και δύο µέλη. 

Η εκλογή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση στα πλαίσια ανάδειξης νέου ∆.Σ., µε 

µυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. 

Η θητεία της διαρκεί τρία (3) χρόνια. 

Υποψήφιος για µέλος της Ε.Ε. µπορεί να υποδειχθεί ή να δηλώσει αυτοπροσώπως 

κάθε τακτικό µέλος µε γραπτή πρόταση ή δήλωση προς το ∆.Σ., που κατατίθεται το 

αργότερο µέχρι την  έναρξη της σχετικής διαδικασία. ∆εν µπορεί κανείς να εκλεγεί 

µέλος του ∆.Σ. και της Ε.Ε. κατά την ίδια χρονική περίοδο. 
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Άρθρο 15 

 

Στη Γ.Σ. υπάγονται όλες οι αρµοδιότητες που δεν παραχωρούνται σε άλλο όργανο 

της Εταιρείας από το παρόν Καταστατικό ή το Νόµο. 

Ειδικότερα, και µε τη επιφύλαξη της προηγούµενης παραγράφου, στην αρµοδιότητα 

της Τακτικής Γ.Σ. υπάγονται: 

 

1) Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης των πεπραγµένων του ∆.Σ. 

2) Η έγκριση του οικονοµικού απολογισµού παρελθούσης χρήσης και της έκθεσης 

της Ε.Ε. επί της διαχείρισης της παρελθούσης χρήσης. 

3) Η απόφαση για δαπάνες που δεν αναφέρονται ότι ανάγονται στην αρµοδιότητα του 

∆.Σ. (άρθρο 17). 

4) Ο καθορισµός του ποσού που πρέπει να πληρώνεται για την ετήσια συνδροµή και 

το δικαίωµα εγγραφής, καθώς και την έκτακτη εισφορά των τακτικών και συνεργών 

µελών. 

5) Η εκλογή των µελών του ∆.Σ. και Ε.Ε. 

6) Η αναθεώρηση απορριπτικής εισήγησης του ∆.Σ. σχετικά µε την εγγραφή τακτικού 

ή συνεργού µέλους µετά από έγγραφη προσφυγή του προς  ένταξη µέλους. 

7) Η απόφαση για την αναγόρευση των επίτιµων µελών των ξένων εταίρων και των 

επίτιµων προέδρων. 

8) Η απόφαση για τη διαγραφή των µελών ή τη µετατροπή τους σε ανενεργά µέλη. 

9) Η καθορισµός της πολιτικής που θα ακολουθήσει το ∆.Σ. 

10) Κάθε άλλη πράξη που αποφασίζει το ∆.Σ. ή προτείνεται στο ∆.Σ. εγγράφως από 

ένα από τα λοιπά όργανα διοίκησης της Εταιρείας ή τον Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Στην αρµοδιότητα της Έκτακτης Γ.Σ. υπάγονται: 

1) Θέµατα που το ∆.Σ. µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) του όλου αριθµού 

των µελών του κρίνει ότι επιβάλλουν τα πραγµατικά συµφέροντα της Εταιρείας. 

2) Όσες φορές υποβληθεί σχετική αίτηση από το ένα πέµπτο (1/5) των µελών της 

Εταιρείας, που τα µισά τουλάχιστον είναι τακτικά µέλη. 
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3) Όταν πρόκειται να απονεµηθεί ο τίτλος επίτιµου µέλους ή προέδρου σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις που χρειάζεται να ληφθεί η σχετική απόφαση. 

 

Στην αρµοδιότητα της Καταστατικής Γ.Σ. υπάγεται η απόφαση για τη διάλυση της 

Εταιρείας ως και για την τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του παρόντος 

Καταστατικού. 

 

   

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

     Άρθρο 16       

 

Το ∆.Σ. είναι το διοικητικό και εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας. Στη δικαιοδοσία 

του ∆.Σ. περιλαµβάνονται: 

1) Η διεύθυνση εργασιών της Εταιρείας 

2) Η πραγµάτωση των σκοπών της Εταιρείας µε όλα τα δυνατά και νόµιµα µέσα. 

3) Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και η εκτέλεση των 

αποφάσεων της Γ.Σ. 

4) Η έκδοση και διαχείριση του περιοδικού «ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ» 

5) Η πρόταση για τη διαγραφή µελών της Εταιρείας µε αιτιολογηµένη εισήγηση. 

6) Η εισήγηση στη Γ.Σ. για την απονοµή του τίτλου επίτιµου µέλους και επίτιµου 

Προέδρου. 

7) Η υποβολή στη Γ.Σ. έκθεσης για έγκριση του οικονοµικού απολογισµού. 

8) Η διαχείριση των οικονοµικών της Εταιρείας. 

9) Η λήψη αποφάσεων και η εκτέλεση κάθε δαπάνης που υπαγορεύουν οι 

καταστάσεις η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς της Εταιρείας 

10) Η λήψη αποφάσεων για το περιεχόµενο (όρους) και την υπογραφή των 

συµβολαίων και κάθε δικαιοπραξίας, µε την οποία εξυπηρετούνται τα συµφέροντα 

της Εταιρείας. 

11) Η διαχείρηση δωρεών, κληρονοµιών, κληροδοσιών, εισφορών, επιχορηγήσεων 

και γενικά κάθε είδους οικονοµικής ενίσχυσης. 

12) Η πρόσληψη και απόλυση υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας και ο 

καθορισµός των αρµοδιοτήτων, των υποχρεώσεων και των αµοιβών αυτού. 

13) Ο καθορισµός του ύψους της αµοιβής για υπηρεσίες που προσφέρουν τρίτοι στην 

Εταιρεία. 
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14) Η οργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων κάθε είδους (στρογγυλά τραπέζια, 

συµπόσια, ενηµερωτικά ή µετεκπαιδευτικά µαθήµατα, κ.ά.) µεµονωµένα ή σε 

συνεργασία µε άλλες επιστηµονικές Εταιρείες ή Συλλόγους ή µε τα τµήµατα Ιατρικής 

ή Οδοντιατρικής Πανεπιστηµιακών σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 

15) Η πρόσκληση από το εξωτερικό ξένων επιστηµόνων για συµµετοχή στην 

οργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων. 

16) Η συγκρότηση, κατά την κρίση του, επιτροπών ή οµάδων εργασίας από µέλη της 

Εταιρείας στις οποίες αναθέτει ειδικά καθοριζόµενα καθήκοντα οργάνωσης και 

διεκπεραίωσης εκδηλώσεων, εκδοτικές δραστηριότητες κ.ά. 

17) Η σύγκληση των Γ.Σ. και ο καθορισµός των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 

αυτών. 

18) Η λήψη αποφάσεων για θέµατα τα οποία δεν προβλέπονται από το Καταστατικό 

και οι οποίες κατά την κρίση της πλειοψηφίας των τριών πέµπτων (3/5) του όλου 

αριθµού των τακτικών µελών του ∆.Σ. δεν αντιστρατεύονται στις επιδιώξεις της 

Εταιρείας, ούτε της αρµοδιότητας της Γ.Σ. 

19) Ο διορισµός εκπροσώπου της Εταιρείας στη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Ιατρικού 

Βελονισµού και συναφών τεχνικών (ICMART). 

Η εκπροσώπηση της Εταιρείας γίνεται από τακτικό µέλος της Εταιρείας που είναι 

µέλος του ∆.Σ. Ο εκπρόσωπος της Εταιρείας υποχρεούται να συµµετέχει ανελλιπώς 

στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας 

Ιατρικού Βελονισµού και συναφών τεχνικών (ICMART). 

Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του το ∆.Σ. αποφασίζει την 

αντικατάστασή του. 

20) Ο διορισµός του επιστηµονικού εκδότη του περιοδικού (άρθρο 25). 
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Σ. 

     Άρθρο 17 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε έννοµη σχέση αυτής ενώπιον 

κάθε ∆ικαστικής ή άλλης Αρχής, ως και στις συναλλαγές µε ιδιώτες (νοµικά ή 

φυσικά πρόσωπα). 

Ακόµη, ασκεί εποπτεία και έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συγκαλεί και 

προεδρεύει στη συνεδρίαση του ∆.Σ. και της Γ.Σ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη 

των συνεδριάσεων του ∆.Σ. και της Γ.Σ., υπογράφει µε τον Γενικό .Γραµµατέα τα 

έγγραφα της Εταιρείας, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆.Σ. και της 

Γ.Σ. καθώς και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού. 

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος ή ο 

Γενικός Γραµµατέας. 

 

      ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ∆.Σ./ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  

     Άρθρο 18 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας, 

παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας και ενηµερώνει γενικά τον 

Πρόεδρο και το ∆.Σ. Κρατά τη σφραγίδα και το αρχείο, ενηµερώνει το µητρώο µελών 

της Εταιρείας, ενηµερώνει και τηρεί τα βιβλία που ορίζονται από το Νόµο και το 

Καταστατικό, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, προσυπογράφει µε τον Πρόεδρο τα 

σχετικά έγγραφα, κοινοποιεί µε εντολή του Προέδρου την ηµερήσια διάταξη των Γ.Σ. 

και των συνεδριάσεων του ∆.Σ. και γενικά φροντίζει για την καλή κατάσταση της 

παρουσίας της Εταιρείας, της οποίας έχει και τη γενική επίβλεψη. Στο έργο του 

υποβοηθείται από τον αναπληρωτή Γεν.Γραµµατέα. 

 

 

 

    ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ ∆.Σ. 

         Άρθρο 19 

 

Ο Ταµίας φροντίζει για τη φύλαξη της χρηµατικής και άλλης περιουσίας της 

Εταιρείας. Εισπράττει τις εισφορές και το δικαίωµα εγγραφής των µελών της 
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Εταιρείας, καθώς και όλα τα υπόλοιπα έσοδα, εκδίδει τις αποδείξεις που απαιτούνται 

για τις περιστάσεις. Τηρεί τα σχετικά βιβλία και υποβάλλει έγκαιρα πριν από τη λήξη 

του οικονοµικού έτους, τον ισολογισµό προς το ∆.Σ., ενώ θέτει υπόψη της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε έγγραφο σχετικό µε τα οικονοµικά της Εταιρείας. 

∆ίνει κάθε πληροφορία και εξήγηση πάνω σε θέµατα διαχείρισης της περιουσίας της 

Εταιρείας, όσες φορές κληθεί από το ∆.Σ. ή την Ε.Ε. 

Κάνει καταθέσεις και αναλήψεις χρηµάτων της Εταιρείας σε Τράπεζα που 

αποφασίζεται από το ∆.Σ. σε λογαριασµό επ’ονόµατι του εκάστοτε Προέδρου και του 

Ταµία της Εταιρείας και έχει δικαίωµα να ενεργεί αναλήψεις µόνο µε την υπογραφή 

του. 

Κάθε ποσό που υπερβαίνει το οριζόµενο από το ∆.Σ. αναλαµβάνεται από τον Ταµία 

µε γραπτή εντολή, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο και φέρει την 

σφραγίδα της Εταιρείας. 

 

   ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

       Άρθρο 20 

 

Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος των οικονοµικών υποθέσεων και 

των διαχειριστικών πράξεων του ∆.Σ. 

Το ∆.Σ. δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από κάθε εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. που 

περιλαµβάνει και οικονοµικό έλεγχο και απολογισµό, υποβάλλει όλα τα έγγραφα και 

τις αποδείξεις στην Ε.Ε., η οποία συντάσσει έκθεση για την οικονοµική διαχείριση 

που την υπογράφουν τα µέλη του και την υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. 

Η Ε.Ε. έχει δικαίωµα να ενηµερώνεται µε τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ. 

καθώς και µε την αλληλογραφία και το αρχείο της Εταιρείας. 

 

 

 

 

    ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

          Άρθρο 21 

 

Οι αρχαιρεσίες της Εταιρείας γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια κατά την Τακτική Γ.Σ. 

των µελών της. ∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα ταµειακά τακτοποιηµένα τακτικά και 
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συνεργά µέλη. Τα τακτικά µέλη µπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους 

στον Πρόεδρο του απερχόµενου ∆.Σ. µέχρι και δέκα (10) ηµέρες πρίν από την έναρξη 

των εργασιών της Γ.Σ. 

Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

και η Εξελεγκτική Επιτροπή. Κάθε µέλος µε δικαίωµα ψήφου µπορεί να ψηφίσει 

µέχρι πέντε υποψηφίους για το ∆.Σ. και µέχρι τρείς υποψηφίους για την εξελεγκτική 

επιτροπή. 

Για το ∆.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι πέντε (5) κατά σειρά επιτυχίας και σε περίπτωση 

ισοψηφίας γίνεται δηµόσια κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Ανάλογα της 

σειράς επιτυχίας ακολουθούν τα αναπληρωµατικά µέλη. Για την εξελεγκτική 

επιτροπή εκλέγονται οι πρώτοι τρείς (3) κατά σειρά επιτυχίας και σε περίπτωση 

ισοψηφίας γίνεται δηµόσια κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Ανάλογα της 

σειράς επιτυχίας ακολουθούν τα αναπληρωµατικά µέλη. 

 

    ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

     Άρθρο 22 

 

Όταν η Γ.Σ. πρόκειται να εκλέξει ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή, 

τότε οι εκλογές γίνονται ενώπιον Τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία 

εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων µελών και 

µε ανάταση του χεριού. 

Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγουν µεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον 

Γραµµατέα και τον ψηφοσυλλέκτη. 

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την οµαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, 

ανακηρύσσει τους επιτυχόντες, συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών που το υπογράφουν 

τα µέλη της, επισυνάπτει στο πρακτικό τον πλήρη ονοµαστικό κατάλογο των 

ψηφισάντων και αποφαίνεται αµέσως και εγγράφως, επί των υποβαλλοµένων, επίσης 

εγγράφως, ενστάσεων. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Άρθρο 23 

 

Η Εταιρεία δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικά παρακολούθησης των 

επιστηµονικών εκδηλώσεων, ο τύπος των οποίων καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. 

Η αναγκαιότητα χορήγησης αυτών των πιστοποιητικών καθορίζεται µε απόφαση του 

∆.Σ. που εξαρτάται από τη µορφή της επιστηµονικής εκδήλωσης. 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΚ∆ΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

Άρθρο 24 

 

Το επίσηµο εκδοτικό όργανο της Εταιρείας ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Με απόφαση του ∆.Σ. επιχορηγείται η έκδοση περιοδικού µε την ονοµασία 

«ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ» στην ελληνική γλώσσα. 

Η ανελλιπής καταβολή της συνδροµής του περιοδικού «ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ» είναι 

υποχρέωση των τακτικών, συνεργών και επιτίµων µελών της Εταιρείας, ενώ σε 

αντίθετη περίπτωση, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση της πληρωµής της ετήσιας 

συνδροµής, επί δύο (2) συνεχή χρόνια αποτελεί λόγο διαγραφής του µέλους της 

Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού. 

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 16 παρ.4 και παρ. 20, το ∆.Σ. ορίζει από τα 

τακτικά µέλη τον Επιστηµονικό Εκδότη του περιοδικού «ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ». 

Η θέση του Επιστηµονικού Εκδότη και του µέλους της Συντακτικής Επιτροπής είναι 

τιµητική και άµισθη και ορίζεται από το ∆.Σ.  

Η διάρκεια της θητείας του Επιστηµονικού Εκδότη είναι πενταετής και µπορεί να 

ανανεώνεται. 

Ο Επιστηµονικός Εκδότης µπορεί να παυθεί πριν λήξει η θητεία του, εφόσον για την 

παύση του αποφασίσει το ∆.Σ. µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) του 

συνολικού αριθµού των µελών του. 

Τα µέλη της Συντακτικής Επιτροπής ορίζονται ύστερα από πρόταση του 

Επιστηµονικού Εκδότη προς το ∆.Σ. για αόριστο χρονικό διάστηµα. Το ∆.Σ. 
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αποδέχεται και πρόταση µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) των µελών του. 

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής παύεται µετά από απόφαση του ∆.Σ. 

Ο Επιστηµονικός Εκδότης καλείται στις Συνεδριάσεις του ∆.Σ. υποχρεωτικά και 

παίρνει το λόγο, όσες φορές πρόκειται να συζητηθεί θέµα σχετικό µε την έκδοση και 

διαχείριση του περιοδικού, καθώς και όταν ο Πρόεδρος ή το ∆.Σ. κρίνουν σκόπιµη 

την παρουσία του.  

 

 

 

     

 

 

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

     Άρθρο 25 

 

Εάν οποιοδήποτε µέλος ή φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ήθελε ενισχύσει ηθικά ή υλικά 

την Εταιρεία στους επιδιωκόµενους σκοπούς της, το ∆.Σ. ύστερα από απόφασή του, 

µπορεί να εισηγηθεί στη Γ.Σ. την αναγνώριση των υπηρεσιών αυτών και να προτείνει 

την αναγνώριση του προσώπου αυτού ως δωρητή, ευεργέτη ή µεγάλου ευεργέτη. 

Το ∆.Σ. ύστερα από απόφαση του µπορεί να εισηγηθεί στη Γ.Σ. την απονοµή του 

τίτλου του «Επιτίµου Προέδρου». Ο τίτλος αυτός απονέµεται σε µέλος της Εταιρείας 

το οποίο χρηµάτισε πρόεδρος της Εταιρείας µε διακεκριµένη προσφορά και 

παρουσία. 

Ο Επίτιµος Πρόεδρος προσκαλείται στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και της Γ.Σ. στις 

οποίες µετέχει συµβουλευτικά άνευ ψήφου. 

Η απόφαση του ∆.Σ. για την απονοµή των τίτλων, όπως περιγράφονται στην παρ.1 

και 2 του παρόντος άρθρου, απαιτεί πλειοψηφία τριών πέµπτων (3/5) του συνολικού 

αριθµού των µελών του. Η Γ.Σ. αποφασίζει για την απονοµή αυτών των τίτλων µε 

πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Στην ψηφοφορία µετέχουν 

τακτικά και συνεργά µέλη που είναι ταµειακά τακτοποιηµένα και η ψηφοφορία 

γίνεται είτε ονοµαστική, είτε µε ανάταση του χεριού. 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 26 

 

Για την πραγµάτωση των σκοπών της Εταιρείας το ∆.Σ. οργανώνει συναντήσεις, 

διαλέξεις, σεµινάρια, συµπόσια, ενηµερωτικά µαθήµατα και συνέδρια που 

πραγµατοποιούνται σε χρόνο και τόπο που καθορίζει το ∆.Σ., όπως περιγράφονται 

στο άρθρο 16 παρ.14, 15 και 16 του παρόντος Καταστατικού. 

 

    

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

     Άρθρο 27 

 

Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας µπορεί να γίνει µε Καταστατικό Γ.Σ., 

µε τους όρους και τη διαδικασία που αναφέρονται για αυτή στο άρθρο 11 του 

παρόντος Καταστατικού. 

 

   ∆ΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

     Άρθρο 28 

 

∆ιάλυση της Εταιρείας µπορεί να γίνει οποτεδήποτε ύστερα από απόφαση έκτακτης 

Γ.Σ. που συγκαλείται από το ∆.Σ. ειδικά για το λόγο αυτό. Για την απαρτία είναι 

απαραίτητη η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των µελών και 

η απόφαση για διάλυση παίρνεται µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των 

παρόντων. 

Αν τα µέλη της Εταιρείας µειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20), τα εναποµείναντα 

αποφασίζουν για τη διάλυση της Εταιρείας. 

Σε περίπτωση διάλυσης: 

1) Η Γ.Σ. ορίζει από τα µέλη της δύο εκκαθαριστές. 

2) Η καθαρή περιουσία της περιέρχεται εξ ολοκλήρου στη µη κυβερνητική οργάνωση 

«Το χαµόγελο του παιδιού». 
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   ΕΥΘΥΝΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ   

                  Άρθρο 29 

Η Εταιρεία είναι η µόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για κάθε υποχρέωσή της. 

Οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη των µελών της από ενέργειές τους, αναπτυσσόµενες 

στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, αποκλείεται. Η οικονοµική 

χρήση της Εταιρείας συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. 

 

 

     

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

     Άρθρο 30 

 

Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό συµπληρώνεται από τις διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα, τους νόµους περί Σωµατείων και τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

    

Αθήνα         ∆εκεµβρίου 2008 


