
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

   Του Επιστημονικού Σωματείου υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ». 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

    ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ: Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ» με έδρα την 
Αθήνα.  

ΑΡΘΡΟ 2 

     ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι η προαγωγή της χειρουργικής των 
ενδοκρινών αδένων στην Ελλάδα και η προώθηση γενικά της ιατρικής επιστήμης και 
έρευνας στο χώρο των ενδοκρινών αδένων και των ενδοκρινικών παθήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 3 

    Για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρεία: 

     Α) πραγματοποιεί τακτικές ή έκτακτες δημόσιες επιστημονικές συνεδριάσεις, στις 
οποίες γίνονται ανακοινώσεις, διαλέξεις ή εισηγήσεις σε θέματα χειρουργικά 
ενδοκρινολογικού ενδιαφέροντος, επιδείξεις περιπτώσεων, παρασκευασμάτων ή 
χειρουργικών εργαλείων, προβολές κινηματογραφικών ταινιών σε θέματα 
εγχειρητικής τεχνικής κ.λ.π. 

    Β) διοργανώνει συμπόσια ή άλλες συναφείς επιστημονικές εκδηλώσεις, αυτοτελώς 
ή σε συνεργασία με άλλες συγγενείς Ιατρικές Εταιρείες της Ελλάδας. 

    Γ) διοργανώνει Επιστημονικά Συνέδρια ή Ημερίδες στην έδρα της ή σε άλλες 
επαρχιακές πόλεις και σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο μετακαλώντας δηλαδή, ξένους 
διεθνούς κύρους χειρουργούς ή συνεργαζόμενη με άλλες ομόλογες εταιρείες του 
εξωτερικού. 

    Δ) καλλιεργεί στενή συνεργασία και φιλικούς δεσμούς με τις ομόλογες εταιρείες 
ενδοκρινικής χειρουργικής άλλων χωρών για την ανταλλαγή πληροφοριών και 
απόψεων επάνω στα τρέχοντα προβλήματα της χειρουργικής παθολογίας και της 
εγχειρητικής των ενδοκρινών αδένων. 

ΑΡΘΡΟ 4 

    ΜΕΛΗ: Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, πάρεδρα, 
αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. 

Α) Τακτικά μέλη εκλέγονται Ιατροί, Χειρουργοί ειδικευμένοι, διαμένοντες μονίμως στην 
Ελλάδα ή στην Κύπρο, έχουν διαπιστωμένη εμπειρία στη χειρουργική των 



Ενδοκρινών Αδένων και είτε έχουν μετεκπαίδευση σε ειδικό Κέντρο τουλάχιστον 6 
μήνες και έχουν δημοσιεύσει 5 τουλάχιστον εργασίες επί χειρουργικών 
Ενδοκρινικών θεμάτων, είτε έχουν Διδακτορική Διατριβή και έχουν δημοσιεύσει 3 
τουλάχιστον εργασίες επί Χειρουργικών Ενδοκρινικών θεμάτων. 

Τα ιδρυτικά μέλη θεωρούνται αυτοδικαίως τακτικά μέλη της εταιρείας, απαρτίζουν 
τις πρώτες γενικές συνελεύσεις και προβαίνουν στην εκλογή του πρώτου 
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας. 

   Β) Δόκιμα μέλη εκλέγονται Ιατροί, Χειρουργοί ειδικευόμενοι ή ειδικευόμενοι 
στη χειρουργική με διαπιστωμένο ενδιαφέρον στην Ενδοκρινική χειρουργική, αλλά 
που δεν πληρούν τα προσόντα των Τακτικών μελών.  

   Γ) Πάρεδρα μέλη εκλέγονται Ιατροί άλλων ειδικοτήτων με διαπιστωμένο 
ενδιαφέρον στην Ενδοκρινολογία και  Ενδοκρινική χειρουργική. 

   Δ) Αντεπιστέλλοντα μέλη είναι τα τακτικά μέλη που διαμένουν μονίμως εκτός 
Ελλάδας. 

   Ε) Επίτιμα μέλη. Ο τίτλος του επίτιμου μέλους απονέμεται σε τακτικά ή 
αντεπιστέλλοντα μέλη που έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στην Εταιρεία ή 
έχουν συμβάλλει στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων. Επίσης ο τίτλος αυτός 
απονέμεται και σε διακεκριμένους χειρουργούς με διεθνή φήμη στο χώρο της 
ενδοκρινικής χειρουργικής.  

Όλα τα μέλη εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση, μετά 
από πρόταση του Δ.Σ. και κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου, η οποία 
προσυπογράφεται από (2) τακτικά μέλη της εταιρείας. Τα επίτιμα μέλη εκλέγονται 
απ’ ευθείας από το Δ.Σ. με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3). 

ΑΡΘΡΟ 5 

    Υποχρεώσεις των μελών: Τα μέλη της εταιρείας υποχρεούνται να συμβάλουν 
στην πραγμάτωση των σκοπών της 

Α. με ενεργό και ανελλιπή συμμετοχή στις επιστημονικές εκδηλώσεις της εταιρείας 

Β. με παρουσίαση επιστημονικών ανακοινώσεων και συγγραφικού έργου 

Γ. με ερευνητικό έργο κλινικό ή πειραματικό 

Δ. με ανελλιπή παρουσία και ενεργό συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις 

Ε. με πρόθυμη ανταπόκριση στα καθήκοντα που θα τους ανατίθενται από τη 
Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο 

Στ. με ανελλιπή εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων. 



Οι παραπάνω υποχρεώσεις  εκτός της παρ. στ., που είναι υποχρεωτική, είναι 
δυνητικές για τα αντεπιστέλλοντα μέλη. 

Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται όλων των παραπάνω υποχρεώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Δικαιώματα των μελών: 

Α) κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, εφ’ όσον έχει 
εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την εταιρεία. 

Β) από τα μέλη μόνο τα τακτικά έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. 
της εταιρείας. 

Γ) κάθε μέλος της εταιρείας δικαιούται να αποχωρήσει από αυτή μετά από απλή 
έγγραφη γνωστοποίηση προς το Δ.Σ. 

Δ) δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Διαγραφές μελών: Διαγραφή μέλους, λόγω μη εκπληρώσεως των υποχρεώσεών 
του προς την εταιρεία, όπως προκύπτουν από το άρθρο 5, γίνεται μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. κατά την οποία απαιτείται πλειοψηφία δύο 
τρίτων (2/3). Της αποφάσεως προηγείται κλήση του μέλους σε απολογία. 

 ΑΡΘΡΟ 8 

 Πόροι της εταιρείας: Πόροι της εταιρείας είναι: 

     Α) Η ετήσια συνδρομή των μελών της, το ύψος της οποίας καθορίζεται στην     

     αρχή κάθε έτους από το εκάστοτε Δ.Σ.  

Για το πρώτο έτος με την ιδρυτική πράξη της εταιρείας, η συνδρομή των μελών της 
ορίζεται στο ύψος των 25 ευρώ ετησίως, ποσόν που μπορεί να μετατραπεί κατά τα 
επόμενα έτη, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Υποχρέωση καταβολής της ως άνω συνδρομής έχουν τα τακτικά και 
αντεπιστέλλοντα μέλη της εταιρείας, ενώ για τα δόκιμα και τα πάρεδρα, η 
συνδρομή ορίζεται στο ήμισυ της συνδρομής των τακτικών μελών. 

   Β) Τυχόν έσοδα από την έκδοση πρακτικών ή άλλου επιστημονικού συγγραφικού 
υλικού, ιδιοκτησίας της εταιρείας, από διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, 
συμποσίων και λοιπόν εκδηλώσεων. 

   Γ) Δωρεές τρίτων ή μελών της εταιρείας προς αυτήν. 

 



ΑΡΘΡΟ 9 

Διοικητικό Συμβούλιο: 

   Α) Η εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. αποτελούμενο από επτά (7) μέλη δηλ. τον 
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό 
Σύμβουλο εκπαίδευσης και εκλέγεται με καθολική μυστική ψηφοφορία από τη 
Γενική Συνέλευση και από την τάξη των τακτικών μελών. Ο Πρόεδρος εκλέγεται 
κατευθείαν από τη Γενική Συνέλευση σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο εναλλάξ από 
Αθήνα κα εκτός Αθηνών. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα τακτικά μέλη με 
δεκαετή τουλάχιστον τακτική παρουσία στην ΕΕΧΕΑ.  

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι διετής, αρχόμενη από την 1η
 

Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η
 Δεκεμβρίου. 

   Β) Κάθε εκλόγιμο μέλος που επιθυμεί να εκλεγεί στο νέο Δ.Σ. γνωρίζει 
εγγράφως την υποψηφιότητά του στο αποχωρούν Δ.Σ. το αργότερο επτά (7) ημέρες 
πριν από τη Γ.Σ. 

   Γ) Τα μέλη του Δ.Σ. είναι απανεκλέξιμα εφόσον έχουν παρέλθει δύο θητείες από 
τη λήξη της τελευταίας θητείας τους στο Δ.Σ. 

   Δ) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια στο 
Συνέδριο ή τη χειμερινή Ημερίδα της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος 
του απερχόμενου Δ.Σ., συγκαλεί Γ.Σ. των μελών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12, 
κατά την οποία παρουσιάζονται οι υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ. και ως πέμπτο 
μέλος παραμένει με την ιδιότητα του Συμβούλου ο Πρόεδρος του απερχόμενου 
Δ.Σ. Ο ίδιος αναπληρώνει το νέο Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση 
των καθηκόντων του. 

   Ε) Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνερχόμενο το πολύ μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες 
από την εκλογή του, μετά από πρόσκληση του απερχόμενου Προέδρου, 
συγκροτείται σε σώμα εκλέγον από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό 
Γραμματέα, τον Ταμία και τον Ειδικό Σύμβουλο Εκπαίδευσης. 

   Στ) Κατ’ εξαίρεση η θητεία του ορισθέντος από τα ιδρυτικά μέλη του 
προσωρινού Δ.Σ. ή διοικούσης επιτροπής λήγει με την έγκριση του παρόντος 
καταστατικού, οπότε λογίζεται αυτοδικαίως παραιτηθέν, υποχρεούμενο να 
συγκαλέσει την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μελών, προς εκλογή 
οριστικού Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έγκριση του καταστατικού.  

   Ζ) Το Δ.Σ. μπορεί να παυθεί με απόφαση έκτακτης Γ.Σ. στην οποία είναι 
παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) από τα δικαιούμενα ψήφου μέλη του σωματείου και η 
οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων μελών. 

Τη σύγκληση της έκτακτης για το σκοπό αυτό Γ.Σ. μπορεί να ζητήσει έγγραφα το 
εν πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών της εταιρείας και συγκαλείται 



υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που θα ζητηθεί. Σε 
περίπτωση αμέλειας και αδιαφορίας του Δ.Σ. τότε συγκαλείται από το 1/5 των 
μελών της εταιρείας και μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την εκπνοή της πιο πάνω 
εικοσαήμερης προθεσμίας. 

Μετά την παύση του Δ.Σ. κατά τον πιο πάνω τρόπο, η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλεί 
υποχρεωτικά νέα έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες για την εκλογή νέου 
Δ.Σ. 

   Η) Το Διοικητικό Συμβούλιο: 

 1) Διοικεί το σωματείο και μεριμνά για την επίτευξη του σκοπού του, την τήρηση 
του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. 

 2) Εισηγείται την εγγραφή νέων μελών του σωματείου. 

 3) Προτείνει τη διαγραφή των μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 
παρόντος καταστατικού. 

 4) Συγκροτεί, όταν κρίνεται αναγκαίο, υποεπιτροπές για τη μελέτη και προώθηση 
συγκεκριμένων σχεδίων και στόχων του σωματείου. 

 5) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προσλαμβάνει ή απολύει το προσωπικό του 
σωματείου. 

 6) Διαχειρίζεται και διαθέτει τους πόρους του σωματείου μέσα στα όρια του 
προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος 
καταστατικού. 

 7) Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μελών του σωματείου που προβλέπει το 
άρθρο του παρόντος καταστατικού και συνάσσει τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. 

 8) Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια ή πράξη που του έχει ανατεθεί από το νόμο ή 
το παρών καταστατικό. 

   Θ) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια τουλάχιστον φορά το μήνα, μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου του. 

Το Δ.Σ. αν δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο 

1) Βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη 
του και αποφασίζει για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης,  

2) Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του. 

3) Ειδικά για τις αποφάσεις του Δ.Σ. στις περιπτώσεις 

Ι) εκλογής αξιωματούχων του Δ.Σ. και  



ΙΙ) διαγραφής μέλους της εταιρείας, 

απαιτείται αυξημένη απαρτία του Δ.Σ. 

    Ι) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί και έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. υποχρεωτικά 
και μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αν αυτό ζητηθεί έγγραφα από τρία (3) τουλάχιστον 
μέλη του Δ.Σ. 

   ΙΑ) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, σε 
ειδικό βιβλίο πράξεων του Δ.Σ. που τηρείται γι’ αυτό το λόγο, χρονολογούνται, 
αριθμούνται και υπογράφονται από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη, ισχύουν δε 
από και με την υπογραφή τους από αυτά. Η καταχώρηση της γνώμης των 
μειοψηφούντων μελών είναι υποχρεωτική, μόνο εάν ζητηθεί από αυτά. 

   ΙΒ) Στις αρχαιρεσίες που γίνονται κάθε 2ετία για την ανάδειξη του Δ.Σ., ή Γ.Σ. 
εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. που δεν έχουν ανάμειξη στις 
εργασίες του Δ.Σ. 

Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης του 
αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος και για όσο χρόνο 
απομένει μέχρι την επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. για αρχαιρεσίες και ανάδειξη 
νέων μελών του Δ.Σ. 

   ΙΓ) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) τουλάχιστον 
συνεχείς συνεδριάσεις του, αποβάλλει την ιδιότητα του με απόφαση του Δ.Σ. και 
αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. 

   ΙΔ) Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου αξιωματούχου (Προέδρου ή Γενικού 
Γραμματέα ή Ταμία) από το αξίωμα του, το Δ.Σ. εκλέγει το νέο αξιωματούχο μεταξύ 
των μελών του. 

   ΙΕ) Σε περίπτωση αποχώρησης ή παραίτησης περισσοτέρων από δύο (2) μέλη, ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, ήτοι ο πρώην Πρόεδρος, συγκαλεί 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αποχώρηση ή την αποδοχή των παραιτήσεων, 
έκτακτη Γ.Σ. που εκλέγει νέα μέλη για τη συμπλήρωση του Δ.Σ. και αντικατάσταση 
των αποχωρησάντων μελών και με τον όρο ότι το νέο μέλος που πήρε τις 
περισσότερες ψήφους θα αντικαθιστά το νεώτερο σε θητεία από τα παραιτηθέντα ή 
αποχωρήσαντα μέλη κ.ο.κ.  

ΑΡΘΡΟ 10 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.: 

Α) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

Β) Εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής και 
γενικά στις συναλλαγές με τρίτους, ως εντολοδόχος υπογράφει συμβόλαια και 
αξιόγραφα κάθε είδους και συνομολογεί δάνεια. 



 Γ) Συντάσσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. 

 Δ) Συγκαλεί το Δ.Σ. 

 Ε) Εισηγείται τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου που αφορά την πρόοδο του 
σωματείου ή την υλοποίηση του σκοπού του. 

 Στ) Με ειδική κάθε φορά εξουσιοδότηση του Δ.Σ. προσλαμβάνει ή απολύει το 
προσωπικό του σωματείου. 

 Ζ) Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που αποστέλλει το Δ.Σ. 

 Η) Εκδίδει αντίγραφο των πράξεων του Δ.Σ. ή των Γενικών Συνελεύσεων. 

Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνει για κάθε 
αρμοδιότητά του ο πρώην Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Γενικός Γραμματέας. 

ΑΡΘΡΟ 11 

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Γενικός Γραμματέας: 

 Α) Συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα πρακτικά των 
συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. αλλά και κάθε έγγραφο του 
Σωματείου γενικά. 

 Β) Συγκαλεί με την εντολή του Προέδρου τις Γενικές Συνελεύσεις και το Δ.Σ. 

 Γ) Συντάσσει κάθε φορά μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των 
συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γ.Σ. 

 Δ) Φυλάσσει τα έγγραφα και τη σφραγίδα του σωματείου. 

Τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνει ο 
Ταμίας. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΑΜΙΑΣ: Ο Ταμίας: 

Α) Εισπράττει κάθε έσοδο του σωματείου και υπογράφει τις σχετικές διπλότυπες 
αποδείξεις.  

Β) Εκτελεί τις διάφορες πληρωμές με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Γ) Έχει στη διάθεση του Δ.Σ. κατάσταση με τον απολογισμό του σωματείου. 

Δ) Τηρεί τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο καταθέτει στο όνομα του σωματείου 
κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τις 20.000 δρχ. Η ανάληψη χρημάτων που 
έχουν κατατεθεί, γίνεται με κοινή απόφαση του Προέδρου και του Ταμία. 



Τον Ταμία σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνει άλλο μέλος του 
Δ.Σ. που ορίζεται ειδικά γι’ αυτό από το Δ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: 

 Α) Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. 

Οι τακτικές Γ.Σ. συγκαλούνται μια φορά το χρόνο κατά το Συνέδριο ή τη χειμερινή 
Ημερίδα, οι δε έκτακτες όταν κρίνεται απαραίτητο από το Δ.Σ. ή μετά από σχετική 
έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του 1/5 τουλάχιστον των μελών και μέσα σε 
προθεσμία το αργότερο 20 ημερών από τότε που θα ζητηθεί. 

 Β) Η σύγκλιση των Γ.Σ. γίνεται μετά από έγγραφες προσωπικές προσκλήσεις προς 
όλα τα μέλη, οι οποίες αποστέλλονται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 
συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα τακτικά, δόκιμα, πάρεδρα, 
ανεπιστέλλοντα και ψήφου στη Γ.Σ. έχουν όσα τακτικά μέλη έχουν εκπληρώσει τις 
ταμειακές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. 

 Γ) Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά 
μέλη του σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες 
για τις οποίες ο νόμος ή το παρών καταστατικό ορίζουν αλλιώς (ειδική απαρτία). 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτυγχάνεται απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση 
της Γ.Σ. συγκαλείται νέα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, η οποία, άσχετα με τον αριθμό 
των παρόντων μελών, θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία, εκτός από τις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του καταστατικού. 

 Δ) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών. 

 Ε) Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικά μυστική στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 α) διαγραφής μέλους της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 

παρόντος, 

 β) εκλογής μέλους του Δ.Σ. (άρθρο 9 του παρόντος), 

 γ) παύσεως μέλους του Δ.Σ. (άρθρο 9 του παρόντος). 

  Ζ)  Στις Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., χρέη δε γραμματέως αυτών εκτελεί 
ο Γενικός Γραμματέας, εκτός από την περίπτωση των έκτακτων Γ.Σ. του άρθρου 9 
παρ. ζ (παύση Δ.Σ.) του παρόντος καταστατικού. 

Στη παραπάνω περίπτωση ορίζεται από τη Γ.Σ. Πρόεδρος και Γραμματέας της. 

 



ΑΡΘΡΟ 14 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

1) Στην πρώτη ετήσια τακτικά γενική συνέλευση γίνονται οι αρχαιρεσίες για την 
εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., εφόσον έχει 
παρέλθει διετία του παλιού Δ.Σ. 

2) Ειδικά για τις αρχαιρεσίες των μελών του Δ.Σ., η Γ.Σ. ορίζει μετά από 
πρόταση του Προέδρου της, τριμελή εφορευτική επιτροπή η οποία εποπτεύει 
τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο διαλογής. 

3) Η εκλογή των νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. γίνονται 
με μυστική ψηφοφορία και χρησιμοποιούνται δύο ψηφοδέλτια ένα για την 
εκλογή των τακτικών μελών και ένα για την εκλογή των αναπληρωματικών. 

4) Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά τα ονόματα των 
υποψηφίων και είναι έγκυρα όταν οι σταυροί προτίμησης που θέτονται σ’ αυτά 
δεν υπερβαίνουν τον αριθμό που απαιτείται για τη συμπλήρωση πενταμελούς 
Δ.Σ. ή των δύο αναπληρωματικών μελών. 

5) Και τα δύο ψηφοδέλτια μπαίνουν στον ίδιο φάκελο που φέρει τη σφραγίδα της 
εταιρείας και παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή. 
Η Εφορευτική Επιτροπή αφού τελειώσει η ψηφοφορία και συντάξει το σχετικό 
πρωτόκολλο διαλογής των ψήφων, προβαίνει στην ανακοίνωση των ονομάτων 
των υποψηφίων που πλειοψήφισαν (χωριστά για τα τακτικά και χωριστά για τα 
αναπληρωματικά μέλη) τα οποία θεωρούνται εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. 
Μέλος του Σωματείου που έχει δικαίωμα ψήφου, μπορεί να εκπροσωπηθεί σε 
τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. από άλλος μέλος του σωματείου, το οποίο παρίσταται 
αυτοπροσώπως στη Συνέλευση και έχει ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση γι’ 
αυτό. Κανένα όμως από τα παρόντα μέλη στις Γ.Σ. δεν μπορεί να εκπροσωπεί 
το δικαίωμα ψήφου περισσοτέρων από ένα (1) μέλος του σωματείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Η ετήσια γενική συνέλευση εκλέγει μεταξύ των μελών του σωματείου τριμελή 
ελεγκτική επιτροπή. 

 Η θητεία της ελεγκτικής επιτροπής είναι διάρκειας δύο (2) ετών και επιφορτίζεται 
με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των εσόδων και των πόρων του 
σωματείου από κάθε πηγή, καθώς και των δαπανών που πραγματοποιούνται. 

 Η ελεγκτική επιτροπή έχει δικαίωμα να εξετάζει οποτεδήποτε έγγραφα και βιβλία 
του σωματείου και οφείλει να συντάσσει κάθε δύο (2) χρόνια έκθεση για τη 
διαχείριση του Δ.Σ. και να την υποβάλλει μέσω του Δ.Σ. στη Γ.Σ. 

 



 ΑΡΘΡΟ 16 

 Η απόκτηση από το σωματείο ακινήτων ή κινητών σημαντικής αξίας από επαχθή 
αιτία, γίνεται πάντοτε μετά από έγκριση της Γ.Σ. 

 Η εκμετάλλευση της περιουσίας του σωματείου δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να 
συνεπάγεται την ανάμειξη της εταιρείας σε κερδοσκοπική επιχείρηση ή τη λήψη 
της προμήθειας κατά τη διενέργεια πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας της. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Α) Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή για τη διάλυση του 
σωματείου αποφασίζει η Γ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 99 Α.Κ. απαιτείται η 
παρουσία του ½ τουλάχιστον των μελών και πλειοψηφία ¾ των παρόντων. 

Β) Για τη συμμετοχή των μελών στις Γ.Σ. απαιτείται η προηγούμενη εκπλήρωση 
κάθε οικονομικής υποχρέωσης που ορίζει το καταστατικό. 

ΑΡΘΡΟ 18 

 Μετά τη διάλυση του σωματείου η περιουσία του που έχει απομείνει περιέρχεται 
στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία. 

ΑΡΘΡΟ 19 

 Το καταστατικό αυτό ποτ αποτελείται από δέκα εννέα (19) άρθρα, συζητήθηκε και 
ψηφίστηκε κατ’ αρθρ. και στο σύνολό του και εγκρίθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση. 

 

                                                                       ΑΘΗΝΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ                        ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ 

 


