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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α

Άρθρο 1

Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία
«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΗ

ΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – Ι. Μ. Ε. Θ. Α» µε έδρα την Αθήνα. Η απόδοση του ονόµατος του
Ινστιτούτου στην Αγγλική είναι «INSTITUTE FOR THE STUDY AND EDUCATION ON
THROMBOSIS AND ANTITHROMBOTIC THERAPY – I.S.E.T.A.T».

Άρθρο 2

Το Σωµατείο έχει κυκλική σφραγίδα η οποία τίθεται σε όλα τα επίσηµα έγγραφά της. Η
σφραγίδα φέρει περιφερειακά εντός δυο οµόκεντρων κύκλων την επωνυµία της εταιρείας,
όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος, καθώς και την ηµεροµηνία ίδρυσής της,
21.01.2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 3

Ο σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης καθώς
και και της διαρκούς ενηµέρωσης σχετικά µε τις εξελίξεις στον τοµέα της θρόµβωσης και
αντιθροµβωτικής αγωγής, η διαµόρφωση των κανόνων χρήσης των αντιθροµβωτικών
φαρµάκων και η εκπόνηση και συντονισµός ερευνητικών προγραµµάτων σχετικών µε τη
θρόµβωση και την αντιθροµβωτική αγωγή.

2
Άρθρο 4

Οι στόχοι του Ινστιτούτου είναι οι εξής:
1.

Η ανάπτυξη δικτύου έρευνας και εκπαίδευσης εστιασµένη στη θρόµβωση

καθώς και στην προφύλαξη και θεραπεία της αρτηριακής και φλεβικής θρόµβωσης.
2.

Η διοργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων για την ανταλλαγή απόψεων και

γνώσεων µεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων που εµπλέκονται στη Θρόµβωση και την
Αντιθροµβωτική αγωγή (συναντήσεις των µελών του Ινστιτούτου, σεµινάρια, ηµερίδες,
συνέδρια, συµπόσια κλπ).
3.

H εκπόνηση, εφαρµογή και εποπτεία προγραµµάτων συνεχιζόµενης και

µεταπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης µε αντικείµενο τη θρόµβωση και την αντιθροµβωτική
αγωγή.
4.

H εκπόνηση εθνικών κατευθυντηρίων οδηγιών για την βελτιστοποίηση της

εφαρµογής αντιθροµβωτικής αγωγής και τις θεραπείες των αγγειακών νοσηµάτων και
επιπλοκών.
5.

H εκπόνηση, εφαρµογή και εποπτεία προγραµµάτων παρακολούθησης της

ενσωµάτωσης των εθνικών και διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών για την αντιθροµβωτική
αγωγή και των επιπλοκών της στην καθηµερινή ιατρική πράξη
6.

Η αξιολόγηση του βαθµού εφαρµογής των κατευθυντηρίων οδηγιών και έλεγχος

της επίπτωσης που έχει η εφαρµογή τους στην αποτελεσµατικότητα της ασκούµενης
ιατρικής.
7.

Η συγκρότηση δικτύου εκπόνησης ερευνητικών πρωτοκόλλων βασικής και

εφαρµοσµένης έρευνας καθώς και για τη συµµετοχή σε εθνικές και διεθνείς κλινικές µελέτες
µε αντικείµενο θρόµβωση και την αντιθροµβωτική αγωγή.
8.

Η συνεργασία µε άλλους φορείς δηµόσιους ή ιδιωτικούς εθνικούς ή διεθνείς ή

επιστηµονικές εταιρείες προκειµένου να προωθηθεί η έρευνα και η εκπαίδευση στην
παθογένεση, τη φαρµακολογία και την επιδηµιολογία της θρόµβωσης.
9.

Η τεκµηριωµένη και υπεύθυνη ενηµέρωση-πληροφόρηση του κοινού και των

ασθενών µε κάθε διαθέσιµο µέσο (έντυπο, ηλεκτρονικό) σχετικά µε τις εξελίξεις στις
ενδείξεις και τις επιπλοκές τις αντιθροµβωτικής αγωγής
10.

Η ενηµέρωση για την αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια των αντιθροµβωτικών

φαρµάκων και η συνεργασία της για το σκοπό αυτό µε ελληνικούς και διεθνείς φορείς και
επιστηµονικές εταιρείες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΜΕΛΗ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5

Τα µέλη του Ινστιτούτου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιµα και χορηγά.

Άρθρο 6

Α. Τακτικά µέλη του Ινστιτούτου µπορούν να γίνουν µε απόφαση του ∆.Σ.,
πτυχιούχοι ανωτάτης εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ κ.λπ.), προερχόµενοι από οποιοδήποτε
επιστηµονικό πεδίο, µε αποδεδειγµένη κλινική ή ερευνητική ενασχόληση στους τοµείς της
θρόµβωσης και της αντιθροµβωτικής θεραπείας. (παθογένεση και φαρµακολογία της
θρόµβωσης, επιδηµιολογία, εκπαίδευση και εκπόνηση προγραµµάτων µεταφραστικής
ιατρικής έρευνας, κλπ).
Β. Η εγγραφή ως τακτικών µελών του Ινστιτούτου των ενδιαφεροµένων επιστηµόνων
γίνεται έπειτα από εισήγηση δύο τακτικών µελών του Ινστιτούτου, µετά από κατάθεση
σχετικής αίτησης και συνοπτικού βιογραφικού σηµειώµατος του υποψηφίου.
Γ. Η έγκριση της αίτησης εγγραφής γίνεται από το ∆οικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) κατά
την επόµενη, µετά την κατάθεση της αίτησης, συνεδριασή του και απαιτείται σχετική
πλειοψηφία των µελών του.
∆. Ολα τα τακτικά µέλη είναι ίσα µεταξύ τους και απολαµβάνουν όλα τα δικαιώµατα
και τα προνόµια του Ινστιτούτου. Εφόσον είναι ταµειακά ενήµερα, τα τακτικά µέλη έχουν
δικαίωµα να µετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.), να ψηφίζουν, να
εκλέγουν και να εκλέγονται. Έχουν επίσης το δικαίωµα να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν
ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Ινστιτούτου µε έγγραφη ή προφορική
πρόταση τους προς τα όργανα διοίκησης του Ινστιτούτου. Η χρησιµοποίηση των
δυνατοτήτων του διαδικτύου έχει την ίδια εγκυρότητα µε τα άλλα

µέσα που

προαναφέρθηκαν.
Ε. Τα τακτικά µέλη πρέπει να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του καταστατικού
αυτού και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του ∆.Σ. που λαµβάνονται µέσα στα όρια του
Καταστατικού και των νόµων και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την ευόδωση των
σκοπών του Ινστιτούτου.
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ΣΤ. Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται (όχι πάνω από δυο κάθε ηµερολογιακό έτος) από
το ∆.Σ. µε πλειοψηφία 2/3 όλων των µελών, σε ένδειξη τιµής, άτοµα που έχουν παράσχει
εξαιρετικές υπηρεσίες στην επιστήµη ή έχουν επί µακρό εργασθεί υπέρ του Ινστιτούτου.
∆ιατηρούν τον τίτλο δια βίου και δεν έχουν υποχρέωση καταβολής δικαιώµατος εγγραφής
ούτε ετησίας συνδροµής. Λαµβάνουν τα έντυπα του Ινστιτούτου και µπορούν να
παρακολουθούν τις συνεδριάσεις και να λαµβάνουν το λόγο, δεν έχουν όµως δικαίωµα
ψήφου ούτε εκλέγονται στα αξιώµατα του Ινστιτούτου.
Ζ. Χορηγά µέλη είναι άλλα Ινστιτούτα, Εταιρείες, Οργανισµοί, Οµάδες, Ερευνητικά
Κέντρα, ή Εργαστήρια και άτοµα τα οποία συνδέονται µε ή υποστηρίζουν την αποστολή του
Ινστιτούτου. Τα µέλη αυτά πληρώνουν δικαιώµατα εγγραφής και ετήσια συνδροµή και
εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το ∆.Σ. του Ινστιτούτου. Αναγράφονται στον
κατάλογο χορηγών µελών του Ινστιτούτου, έχουν το δικαίωµα να παρακολουθούν όλες τις
συναντήσεις του Ινστιτούτου, δεν έχουν όµως το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Η. Όλα τα µέλη του Ινστιτούτου οφείλουν:
•

να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος (Καταστατικού του

Ινστιτούτου) και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
αυτού.
•

να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την ευόδωση των σκοπών του

Ινστιτούτου.
•

να µετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις όπως και στις δραστηριότητες -

εκδηλώσεις του Ινστιτούτου και να προτείνουν ο,τιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην
εκπλήρωση των σκοπών του µε έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς τα όργανα
∆ιοίκησης του Ινστιτούτου.
•

να πληροφορούν τη ∆ιοίκηση του Ινστιτούτου για οποιοδήποτε θέµα που

σχετίζεται µε τους σκοπούς του και τους ίδιους, σε σχέση µε τους σκοπούς αυτούς και τις
τυχόν ενέργειες που έχουν κάνει.
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Άρθρο 7

Το µέλος, που δεν καταβάλλει τις συνδροµές του, χωρίς αποχρώντα λόγο, πάνω από
τρία (3) συνεχόµενα έτη, δύναται να διαγραφεί από το Ινστιτούτο, µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και αφού προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση. Το µέλος αυτό
µπορεί να επανεγγραφεί εάν εξοφλήσει τις οφειλές του, οπότε θεωρείται ότι δεν έπαυσε να
ανήκει στα µέλη του Ινστιτούτου.
Το µέλος που αποδειχθεί ότι:
α) υπέπεσε σε κάποιο παράπτωµα µη συµβατό µε την ιατρική και γενικότερα την
επιστηµονική δεοντολογία ή
β) υπέπεσε σε κάποια από τις παραβάσεις που αναφέρουν οι σχετικές πειθαρχικές
διατάξεις ή
γ) ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του Ινστιτούτου, στις αποφάσεις των οργάνων του
ή εµποδίζει την πραγµατοποίησή τους και γενικά µε τη στάση και συµπεριφορά του
προσβάλλει το ήθος, το κύρος και τη φήµη του Ινστιτούτου ή
δ) καταδικασθεί αµετάκλητα από ∆ικαστήριο της χώρας για ατιµωτικό αδίκηµα,
διαγράφεται. Τη διαγραφή αυτή, που µπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή (µέχρι 3 έτη),
αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µόνο µετά την απολογία του προς διαγραφήν µέλους,
µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του και κοινοποιείται επιµελεία του
∆ιοικητικού Συµβουλίου στο διαγραφέν µέλος εγγράφως. Το διαγραφέν µέλος δικαιούται να
προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, για ακύρωση της απόφασης του ∆.Σ. Η προσφυγή γίνεται
εντός δύο (2) µηνών από της κοινοποιήσεως της απόφασης διαγραφής µε αίτηση του
διαγραφέντος προς τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου. Η εξέταση της προσφυγής είναι
υποχρεωτική και γίνεται στην πρώτη Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, που λαµβάνει χώρα µετά την
ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την ακύρωση
της διαγραφής ή όχι, πριν από κάθε άλλο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και αφού
προηγούµενα ακούσει τις απόψεις του διαγραφέντος µέλους. Η απόφαση ακυρώσεως της
διαγραφής λαµβάνεται µε πλειοψηφία 2/3 των παρόντων µελών. Η απόφαση είναι
αµετάκλητη.
Όταν µία απόφαση προσωρινής διαγραφής µέλους γίνει αµετάκλητη, δεν είναι
δυνατή η επανεγγραφή αυτού στο Ινστιτούτο, πριν συµπληρωθεί ο χρόνος της προσωρινής
διαγραφής. Στις περιπτώσεις δε της οριστικής διαγραφής µέλους, η επανεγγραφή δεν είναι
δυνατή δια βίου.
Κάθε µέλος που επιθυµεί να αποχωρήσει (παραιτηθεί) από το Ινστιτούτο, πρέπει να
το δηλώσει αυτό εγγράφως και να το γνωστοποιήσει προς το Ινστιτούτο τρεις (3)
τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Ως
προς την εκούσια αποχώρηση µέλους εφαρµόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 8

Α. Πόροι του Ινστιτούτου είναι : α. τα δικαιώµατα εγγραφής των µελών β. οι τακτικές
συνδροµές των µελών, γ. οι έκτακτες εισφορές των µελών, δ. τυχόν δωρεές,
κληροδοτήµατα και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσιο ή
ιδιωτικό
Β. Τα ποσά των δικαιωµάτων εγγραφής και των τακτικών συνδροµών καθώς και το
αντίτιµο των περιοδικών εκδόσεων, των πωλούµενων δηµοσιευµάτων και των έκτακτων
εισφορών καθορίζονται από το ∆.Σ.
Γ. Οι δωρεές, τα κληροδοτήµατα και οι επιχορηγήσεις πρέπει να είναι επώνυµες και
υπόκεινται στην αποδοχή ή απόρριψη αυτών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο
αποφαίνεται επί των θεµάτων αυτών µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του.
Το κεφάλαιο του Ινστιτούτου κατατίθεται σε ειδικό λογαριασµό µιας ή περισσοτέρων
από τις λειτουργούσες στην Ελλάδα Τράπεζες, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 9

Όργανα του Ινστιτούτου είναι: α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), β. το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.)
και γ. η Ελεγκτική Επιτροπή.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 10
α. Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο του Ινστιτούτου και αποτελείται από το σύνολο
των τακτικών και ταµειακώς ενήµερων µελών του. Συνέρχεται τακτικά κάθε δυο χρόνια το µήνα
Σεπτέµβριο, έκτακτα δε οποτεδήποτε, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τη σχετική πλειψηφία του
∆.Σ. ή το ζητήσει το 1/5 των τακτικών µελών µε έγγραφη αίτησή τους προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, στην οποία θα αναγράφονται τα προς συζήτηση θέµατα.
Στη δεύτερη περίπτωση το ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. µέσα σε 15
µέρες το αργότερο από την ηµέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.
β. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, συγκαλούνται µετά από σχετική
πρόσκληση του Προέδρου και σε περίπτωση κωλύµατος αυτού, του Αντιπροέδρου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η πρόσκληση αυτή αποστέλλεται µε κάθε πρόσφορο µέσο (email,
fax, ταχυδροµείο κ.ά.) προς όλα τα µέλη του Ινστιτούτου, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες
πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση και αναγράφει τον τόπο και τον χρόνο συνεδρίασης,
καθώς και τα θέµατα που θα συζητηθούν. Η µη τήρηση της παραπάνω προθεσµίας
συγχωρείται σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ., εφόσον παρίστανται ή εγγράφως συναινούν τα
4/5 των µελών του Ινστιτούτου.
γ. Η Τακτική Γ.Σ.:
•

εκλέγει κάθε δύο χρόνια τα όργανα διοίκησης του Ινστιτούτου.

•

ελέγχει τα όργανα του Ινστιτούτου και οποτεδήποτε απαλλάσσει αυτά ή µέλη τους από
τα καθήκοντά τους.

•

εγκρίνει ή όχι τον απολογισµό των εργασιών των οργάνων του Ινστιτούτου, τον
ισολογισµό εσόδων-εξόδων, αφού πρώτα ακούσει την έκθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής ως και τον προϋπολογισµό.

•

απαλλάσσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της διετούς
θητείας του.

•

τροποποιεί το Καταστατικό του Ινστιτούτου.

•

εκλέγει το τριµελές Προεδρείο για τη διεύθυνση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης,
ως και την τριµελή Εφορευτική Επιτροπή µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη για την
εκλογή των οργάνων διοίκησης του Ινστιτούτου.

•

συζητά οποιεσδήποτε προτάσεις αναφέρονται στις µελλοντικές δραστηριότητες του
Ινστιτούτου.

•

αποφασίζει για κάθε άλλο θέµα που θα τεθεί σ' αυτήν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή
από το 1/5 των τακτικών µελών του Ινστιτούτου και υποβληθεί εγγράφως προς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε αναφορά των προς συζήτηση θεµάτων. Στην περίπτωση
αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση
µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.
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Άρθρο 11

α. Προκειµένου να θεωρηθεί η Γενική Συνέλευση σε απαρτία και να προχωρήσει στη
λήψη αποφάσεων, πρέπει να παρίστανται σε αυτήν είτε µε φυσική παρουσία είτε µέσω
διαδικτυακής ζωντανής επαφής εικόνας και ήχου τα µισά συν ένα από τα τακτικά και
ταµειακώς ενήµερα µέλη της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόµο. Η απαρτία
διαπιστώνεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, εκτός αν άλλως αποφασίσει η
Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η άνω απαρτία κατά την πρώτη
συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση µέσα σε επτά (7)
ηµέρες το αργότερο, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε για την απαρτία αρκούν οι
παρόντες. Οι επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις γνωστοποιούνται ταυτόχρονα µε την
ανακοίνωση για την πρώτη συνέλευση, µε καταχώρηση στο ίδιο έγγραφο-κείµενο.
β. Η Γενική Συνέλευση λαµβάνει τις αποφάσεις της µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων τακτικών και ταµειακώς ενήµερων µελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο
Νόµο ή το Καταστατικό. Η ψηφοφορία γίνεται µε ανάταση του χεριού, εκτός αν αλλιώς
αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Ποτέ πάντως µε βοή.
Η ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές οργάνων διοίκησης είναι άκυρη αν δεν γίνει
µυστικά.
γ. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ως και ο Γραµµατέας αυτής εκλέγονται από τα
µέλη της Γενικής Συνέλευσης, πριν την έναρξη των εργασιών της. Ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες της, δίνει και αφαιρεί τον λόγο, θεωρεί
κατά την κρίση του περαιωµένη τη συζήτηση στα συζητούµενα θέµατα και θέτει τις
προτάσεις και τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης σε ψηφοφορία. Επίσης, προτείνει προς τη
Γενική Συνέλευση την αποβολή από την αίθουσα των µελών που τυχόν παρεκτράπηκαν
κατά τη συζήτηση. Ο Γραµµατέας έχει ως έργο του την τήρηση των πρακτικών.

Άρθρο 12

Η τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του Καταστατικού, αποφασίζεται σε ειδικά
συγκαλούµενη για το σκοπό αυτό Γενική Συνέλευση, κατά την οποία απαιτείται απαρτία των
δύο τρίτων (2/3) των τακτικών και ταµειακώς ενήµερων µελών του Ινστιτούτου και
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών και ταµειακώς ενήµερων
µελών. Τα ίδια ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας στην ειδικά συγκαλούµενη Συνέλευση
απαιτούνται και για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση του Ινστιτούτου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

Α. Το ∆.Σ. του Ινστιτούτου είναι σώµα αντιπροσωπευτικό, το οποίο διοικεί το
Ινστιτούτο µε στόχο την επίτευξη του σκοπού του και αναλαµβάνει τις σχετικές
πρωτοβουλίες για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαµβάνουν οι Γ.Σ. Η θητεία του ∆.Σ.
είναι διετής.
Το ∆.Σ., στο οποίο πρέπει να αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον 4 ιατρικές ή συναφείς
ειδικότητες, απαρτίζεται από 9 τακτικά µέλη, ήτοι τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό
Γραµµατέα, τον Ειδικό Γραµµατέα, τον Ταµία και 4 Μέλη, άπαντα τα οποία εκλέγονται από
τη Γενική Συνέλευση του Ινστιτούτου, ειδικώς προς τούτο συγκαλούµενη, µε µυστική
ψηφοφορία, ως εξής: Κάθε δεύτερο χρόνο, από την ηµεροµηνία εκλογής του προηγούµενου
∆.Σ., συγκαλείται Τακτική Γ.Σ. και διενεργείται ψηφοφορία για την εκλογή των 8 θέσεων
(Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα, Ειδικού Γραµµατέα, Ταµία και τεσσάρων Συµβούλων)
των οποίων η θητεία είναι διετής. Το νέο ∆Σ αποφασίζει τα αξιώµατα, µε πρώτο αυτό του
Αντιπροέδρου - εισερχόµενου Προέδρου. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι
επανεκλέξιµα. Ακόµη στο ∆.Σ. µπορεί να συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου ο απερχόµενος
Πρόεδρος του προηγούµενου ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ορίζεται και Πρόεδρος του Ινστιτούτου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα και αναδεικνύει µε µυστική
ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τoυ συνόλου των µελών του, τον Αντιπρόεδρο, το
Γενικό Γραµµατέα, τον Ειδικό Γραµµατέα, τον Ταµία και 4 Μέλη. Ο Αντιπρόεδρος που
εκλέγεται καταλαµβάνει αυτοδικαίως το αξίωµα του Προέδρου την επόµενη διετία ή και
νωρίτερα αν ο Πρόεδρος αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση παραίτησης
του Αντιπροέδρου, τότε κατά τις επόµενες αρχαιρεσίες εκλέγονται τόσον ο Πρόεδρος όσο
και ο Αντιπρόεδρος, παράλληλα µε την εκλογή των υπολοίπων µελών του ∆.Σ. Κατά το
χρονικό διάστηµα από την παραίτηση του Αντιπροέδρου ή την ανάληψη καθηκόντων
Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο εξαιτίας πρόωρης αποχώρησης του Προέδρου µέχρι τη
διενέργεια των αρχαιρεσιών, χρέη Αντιπροέδρου εκτελεί ένα από τα µέλη του ∆.Σ. που
ορίζεται από το ∆.Σ. µε σχετική πλειοψηφία, ενώ τη θέση αυτού του µέλους καταλαµβάνει το
πρώτο αναπληρωµατικό µέλος που αναδείχθηκε κατά τις προηγούµενες αρχαιρεσίες.
Παρόµοια διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση παραίτησης µέλους του ∆.Σ.
Η ψηφοφορία είναι δυνατόν να γίνεται µε φυσική παρουσία, ηλεκτρονικά ή µε
αλληλογραφία, µε τρόπο όµως που να διασφαλίζεται η µυστικότητα της. Αν δεν υπάρξει η
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απόλυτη πλειοψηφία, που αναφέρθηκε, τότε γίνεται δεύτερη ψηφοφορία, µεταξύ των δύο
επικρατέστερων συµβούλων. Ανακατανοµή των αξιωµάτων είναι δυνατή µόνο µε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του.
Για τη συγκρότηση σε σώµα και την κατανοµή των αξιωµάτων το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίαση µέσα σε 15 ηµέρες από την εκλογή του, ύστερα από
πρόσκληση του συµβούλου που πλειοψήφισε, συνεδριάζοντας υπό την προεδρία του. Σε
περίπτωση που αρνηθεί να το πράξει τότε το δικαίωµα αυτό το έχει ο κάθε σύµβουλος, για
την άσκηση του οποίου όµως απαιτείται να καλέσει σε καθορισµένο τόπο και χρόνο όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έχουν εκλεγεί. Η συγκρότηση σε σώµα γίνεται µε
ψηφοφορία (φυσική ή ηλεκτρονική) και µε απόλυτη πλειοψηφία.
Μετά τη συγκρότησή του σε σώµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναλαµβάνει τα
καθήκοντά του και παραλαµβάνει, µε πρωτόκολλο που υπογράφεται από το προηγούµενο
και το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα βιβλία και την περιουσία του Ινστιτούτου. Κατά το
χρονικό διάστηµα από τη λήξη της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι τη διενέργεια
των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου ∆.Σ. και τη συγκρότησή του σε σώµα,
παρατείνεται η θητεία του παλαιού ∆.Σ., το οποίο συνεχίζει να ασκεί την εξουσία του µέχρι
τη συγκρότηση του νέου ∆.Σ. σε σώµα. Στο µεταξύ διάστηµα το νεοεκλεγέν ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ενηµερώνεται από το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο πάνω σε κάθε θέµα που
αφορά το Ινστιτούτο.
Β. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία τουλάχιστον φορά ανά δύο µήνες,
µε πρωτοβουλία του Προέδρου του. Η ακριβής ηµεροµηνία ανακοινώνεται στα µέλη του
Ινστιτούτου, τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν τη συνεδρίαση µε πρόσκληση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου. Τα µέλη καλούνται να αποστέλουν στο ∆.Σ. θέµατα προς συζήτηση τα οποία
θα συµπεριληφθούν στην ηµερήσια διάταξη. Τα µέλη του Ινστιτούτου ενηµερώνονται για τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης η οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί τουλάχιστον 5 ηµέρες
πριν τη συνεδρίαση του ∆.Σ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον από τα µέλη του είτε µε φυσική παρουσία είτε µέσω
τηλεδιάσκεψης χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία και µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται
µετά από κάθε συνεδρίαση του ∆.Σ., ανακοινώνονται σε όλα τα µέλη µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή
κατόπιν σχετικής αίτησης τουλάχιστον τριών (3) µελών του, αναγράφοντας και τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να
συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ειδοποιούνται εγκαίρως µέσω προσκλήσεως
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ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από το Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από
εντολή του Προέδρου, για τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα της συνεδρίασης.
6. Στην εκάστοτε τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο η έκθεση πεπραγµένων των προηγούµενων δύο (2) λογιστικών ετών. Η έκθεση
αυτή συντάσσεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου.
7. Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής ή θανάτου µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναπληρώνει το απερχόµενο µέλος µε το
πλειοψηφήσαν αναπληρωµατικό µέλος του Ινστιτούτου, το οποίο µετέχει του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µέχρι την επόµενη τακτική Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις που διενεργούνται
από τον, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αναπληρούντα το απελθών µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι ισχυρές ακόµα και εάν δεν εγκριθεί η αναπλήρωσή του από
την επιγενόµενη Γενική Συνέλευση. Η διαγραφή µέλους του Ινστιτούτου, συνεπάγεται
αυτοδικαίως και την απώλεια της ιδιότητας µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εάν κατέχει
την ιδιότητα αυτή το διαγραφέν µέλος.
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3)
συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις χάνει το αξίωµά του, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, η οποία του γνωστοποιείται αµέσως. Τη θέση του µέλους που παραιτήθηκε ή
εξέπεσε την παίρνει το πλειοψηφήσαν αναπληρωµατικό µέλος.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του µε απόφαση
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαµβάνεται µε απαρτία του ηµίσεος συν ενός των
τακτικών και ταµειακώς ενήµερων µελών του Σωµατείου και µε πλειοψηφία των 3/4 των
παρόντων τακτικών και ταµειακώς ενήµερων µελών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ.

Άρθρο 14

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκπροσωπεί το Ινστιτούτο δικαστικώς και
εξωδίκως, σε όλες τις σχέσεις του µε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και
παρίσταται ως νόµιµος εκπρόσωπος του Ινστιτούτου ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής,
διοικητικής, αστυνοµικής, φορολογικής ή άλλης αρχής, συγκαλεί µέσω του Γενικού
Γραµµατέα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε συνεδρίαση, στην οποία προεδρεύει,
φροντίζει για την ακριβή τήρηση του Καταστατικού και υπογράφει τα έγγραφα του
Ινστιτούτου, κάτωθι της επωνυµίας αυτού. Επίσης, υπογράφει τα εντάλµατα για την
πληρωµή των εξόδων που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και αυτών που
προέκυψαν από έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, διορίζει και παύει το πάσης φύσεως
βοηθητικό προσωπικό του Ινστιτούτου, µετά από σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού
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Συµβουλίου, το οποίο καθορίζει και τις αµοιβές του. Ειδικά για την πρόσληψη εισπράκτορα
του Ινστιτούτου, ήτοι προσωπικού για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Ινστιτούτου
απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του Ταµία.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, τον Πρόεδρο αναπληρώνει και υποκαθιστά σε
όλες του τις αρµοδιότητες ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον τελευταίο ο
Γενικός Γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο 15

Ο Γενικός Γραµµατέας µε την βοήθεια και του Ειδικού Γραµµατέα τηρεί σύµφωνα µε
εντολή του Προέδρου την αλληλογραφία (έντυπη ή ηλεκτρονική) του Ινστιτούτου, φυλάσσει
τα αρχεία και τις σφραγίδες, παραλαµβάνει τα έγγραφα και ηλεκτρονικά µηνύµατα που
στέλνονται στο Ινστιτούτο, τηρεί το Βιβλίο Πρωτοκόλλου, καταχωρώντας µε αύξοντα αριθµό
τα έγγραφα που εισέρχονται και εξέρχονται, καθώς και το βιβλίο των Πρακτικών του ∆.Σ.,
φροντίζει για την αποστολή των διπλωµάτων στα νέα µέλη, αφού τα υπογράψει ο ίδιος και ο
Πρόεδρος, συγκαλεί µε εντολή του Προέδρου τα µέλη του Σωµατείου και τα µέλη του ∆.Σ.
στις αντίστοιχες συνεδριάσεις, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ., τα οποία
υπογράφονται απ’ όλα τα µέλη του ∆.Σ. που συµµετείχαν στην αντίστοιχη συνεδρίαση.

Άρθρο 16

Ο Ειδικός Γραµµατέας συντάσσει, διαβάζει και υπογράφει τα Πρακτικά κάθε
επιστηµονικής συνεδρίασης, κρατεί σηµειώσεις των επιστηµονικών ανακοινώσεων και
αναπληρώνει το Γενικό Γραµµατέα όταν απουσιάζει. Φροντίζει για τη συντήρηση των
επιστηµονικών βιβλίων του Ινστιτούτου και επιβλέπει τον δανεισµό τους στα µέλη. Επίσης ο
Ειδικός Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό των Οµάδων Εργασίας και για
κάθε θέµα που έχει σχέση µε αυτές. Όταν απουσιάζουν και οι δύο Γραµµατείς
αναπληρώνονται αντίστοιχα από δύο µέλη του ∆.Σ. που ορίζονται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 17

Ο Ταµίας εισπράττει είτε ο ίδιος προσωπικά είτε µε την βοήθεια του εισπράκτορα του
Ινστιτούτου, ήτοι προσωπικού που έχει αναλάβει τη γραµµατειακή υποστήριξη του
Ινστιτούτου, το οποίο διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την παράγραφο
α΄ του παρόντος, τα δικαιώµατα εγγραφής, τις συνδροµές και γενικά κάθε οικονοµική
παροχή προς το Ινστιτούτο, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις από
ειδικό αριθµηµένο διπλότυπο µπλοκ αποδείξεων, φροντίζει για την είσπραξη της συνδροµής
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των µελών, ενηµερώνει τακτικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τα µέλη που καθυστερούν τις
συνδροµές τους, φυλάσσει σε φακέλους όλα τα δικαιολογητικά των πληρωµών, τηρεί τα
βιβλία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του, θέτει οποτεδήποτε του
ζητηθεί την ταµειακή κατάσταση του Ινστιτούτου στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής,
συντάσσει και υποβάλλει κάθε εξάµηνο απολογισµό του Ταµείου, συντάσσει τον
ισολογισµό, καθώς και τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, τους οποίους υποβάλλει
προς έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην τελευταία συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ινστιτούτου κατά το µήνα ∆εκέµβριο εκάστου λογιστικού έτους.
Πραγµατοποιεί οποιαδήποτε πληρωµή µε εντάλµατα που εκδίδονται για δαπάνες που
ορίστηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στον προϋπολογισµό ή εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο ή προέκυψαν από έκτακτες και επείγουσες ανάγκες και εγκρίθηκαν
από

τον

Πρόεδρο

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου.

Τα

εντάλµατα

πληρωµής

προσυπογράφονται πάντοτε από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο Ταµίας
υπόκειται και σε ανά τρίµηνο έλεγχο, εάν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρήσει τούτο αναγκαίο.
Τον έλεγχο διενεργεί η Ελεγκτική Επιτροπή.
Επιπλέον, ο Ταµίας από κοινού µε τον Πρόεδρο καταθέτουν επ’ ονόµατι του
Ινστιτούτου και σε Τράπεζα, που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα
διαθέσιµα χρηµατικά ποσά του Ινστιτούτου, µπορεί όµως να κρατάει στα χέρια του ένα
ποσό για τις επείγουσες ανάγκες του Ινστιτούτου, το ύψος του οποίου καθορίζεται µετά από
σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Για κάθε ζηµία του Ινστιτούτου από την
παράλειψη αυτή ο Ταµίας είναι ατοµικά υπεύθυνος απέναντι στο Ινστιτούτο. Το λογιστικό
έτος τελειώνει στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους.
Τον Ταµία όταν απουσιάζει τον αναπληρώνει ένα από τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 18

Η Ελεγκτική Επιτροπή της Επιστηµονικής Εταιρείας είναι τριµελής. Οι επόµενοι δύο
κατά σειρά επιτυχίας από τους υποψήφιους θεωρούνται αναπληρωµατικοί. Εκλέγεται από
τη Γενική Συνέλευση για το ίδιο χρονικό διάστηµα που εκλέγεται και το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, µε χωριστό ψηφοδέλτιο, µε την ίδια διαδικασία, απαρτία και πλειοψηφία, όπως
προβλέπεται για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν µπορούν
να θέσουν υποψηφιότητα για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή την Εφορευτική Επιτροπή. Έργο
της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος, κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο,
των πράξεων της οικονοµικής διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Για την επίτευξη του
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σκοπού της δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της Εταιρείας και να ζητάει να
δει το περιεχόµενο του Ταµείου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να της παρέχει κάθε
διευκόλυνση.
Η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση
λεπτοµερή έκθεση που αναφέρεται στη διαχείριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
περιουσίας του Ινστιτούτου κατά τη διετία που πέρασε. Το ίδιο υποχρεούται να κάνει και για
όποια άλλη συνέλευση, εφόσον το ζητήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή ο αριθµός των µελών
που ζητούν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η έκθεση Ελέγχου υπογράφεται
από τα µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών Γενικής
Συνέλευσης.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 19
1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Ινστιτούτου γίνονται
κάθε δύο (2) χρόνια από τριµελή Εφορευτική Επιτροπή (µε ισάριθµα αναπληρωµατικά
µέλη), η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για τη
νόµιµη σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού, διεξαγωγή των εκλογών και διατήρηση
της τάξης σ' αυτές. Συντάσσει τον εκλογικό κατάλογο µε βάση τα ταµειακά ενήµερα µέλη.
Τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας και αποφασίζει για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Στο
τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται από όλη την εφορευτική
επιτροπή. Η ψηφοφορία επιτρέπεται µε την επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου
δηµόσιου στοιχείου που πιστοποιεί την ταυτότητα του ψηφοφόρου. Το ∆.Σ. υποχρεώνεται
να εφοδιάζει έγκαιρα την εφορευτική επιτροπή µε τα αναγκαία για τις αρχαιρεσίες υλικά
(σφραγίδα, µητρώο, βιβλίο ταµείου κ.λπ.).
2. Υποψηφιότητα για συµµετοχή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορούν να υποβάλουν
εγγράφως όλα τα τακτικά και ταµειακώς ενήµερα µέλη του Ινστιτούτου, τα οποία έχουν
εγγραφεί στο Ινστιτούτο τουλάχιστον 12 µήνες πριν τις αρχαιρεσίες. Οι υποψηφιότητες για
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε τα επιστηµονικά πεδία,
εφαρµόζοντας την αρχή της αντιπροσώπευσης τουλάχιστον 4 επιστηµονικών πεδίων και
καταχωρούνται στο καταρτιζόµενο µε αλφαβητική σειρά ενιαίο ψηφοδέλτιο, αφού έχουν
υποβληθεί εγγράφως (οι υποψηφιότητες) προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σαράντα (40)
τουλάχιστον ηµέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και έχουν γίνει αποδεκτές µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες προ της εκλογής. Σε περίπτωση
που οι υποψήφιοι ανήκουν σε λιγότερα από 4 επιστηµονικά πεδία, ο εκλογές γίνονται
κανονικά, και στο ∆.Σ. αναγκαστικά εκπροσωπούνται λιγότερα από 4 επιστηµονικά πεδία.
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Η Εφορευτική Επιτροπή µε απόφαση της ανακηρύσσει τους υποψηφίους και αρχίζει η
ψηφοφορία.
3. Η εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (λαµβανοµένων υπ’ όψιν των
εξαιρέσεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω) λαµβάνει χώρα µε απόλυτη πλειοψηφία ανά
επιστηµονικό πεδίο των εν απαρτία τελούντων, τακτικών και ταµειακώς ενήµερων µελών
του Σωµατείου που µετέχουν στην ειδικώς συγκληθείσα Γενική Συνέλευση µε σκοπό να
εξασφαλιστεί η συµµετοχή όλων των υποψηφίων πεδίων στη σύσταση του ∆.Σ.. Το µέλος
µπορεί να εκδηλώσει την προτίµησή του µε σταυρό που βάζει δίπλα στο όνοµα του
υποψηφίου. Οι σταυροί προτίµησης µπορούν να είναι όσοι και οι θέσεις των µελών των
διαφόρων οργάνων που θα πληρωθούν µε την εκλογή. Τα ψηφοδέλτια τα οποία θα
αποστέλλονται ταχυδροµικά, θα πρέπει να έχουν φθάσει µε κλειστό φάκελο στο Γραφείο
του Ινστιτούτου έγκαιρα, ώστε ο φάκελος να τοποθετείται στην κάλπη µε ευθύνη της
Εφορευτικής Επιτροπής. Επίσης η εκλογή µε ηλεκτρονική ψηφοφορία εποπτεύται από την
Εφορευτική Επιτροπή. Εφόσον υπάρξει ψήφος δια αντιπροσώπου θα πρέπει να υπάρχει
σχετική εξουσιοδότηση θεωρηµένη από αρµόδια δηµόσια αρχή.
4. α. Αν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοψηφούν στην ένατη θέση, γίνεται
κλήρωση µεταξύ των ισοψηφησάντων για την κατάληψη της θέσης αυτής, µε την
προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση 4 ή και περισσοτέρων επιστηµονικών
πεδίων.
β. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκπροσώπηση τουλάχιστον 4 επιστηµονικών
πεδίων, τότε

θα επιλεγεί ο ισοψηφήσας υποψήφιος από το επιστηµονικό πεδίο µε τη

µικρότερη εκπροσώπηση στο ∆.Σ.. Σε περίπτωση ίσης εκπροσώπησης των πεδίων στο
∆.Σ. η κατάληψη της ως άνω θέσης θα γίνει µε κλήρωση µεταξύ των ισοψηφησάντων.
Ως αναπληρωµατικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται οι επόµενοι τρεις
(3) υποψήφιοι κατά σειρά πλειοψηφίας, µετά την εκλογή των εννιά (9) τακτικών µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα αναπληρωµατικά µέλη παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του
∆Σ, εκφέρουν άποψη, αλλά δεν έχουν δικαίωµα ψήφου.
5. Σε περίπτωση ενστάσεως και ολικής ή µερικής ακυρώσεως της εκλογής,
διενεργείται νέα εκλογή, σε διάστηµα το πολύ δύο µηνών.
6. Το πρακτικό των αρχαιρεσιών µε τα αποτελέσµατα καταχωρείται στο βιβλίο της
Γενικής Συνέλευσης, µε την επίβλεψη της εφορευτικής επιτροπής, η οποία και
προσυπογράφει. Όλο το εκλογικό υλικό παραδίνεται από την εφορευτική επιτροπή στο νέο
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ

Άρθρο 20

Η διαδικασία µε την οποία γίνονται οι επιστηµονικές συνεδριάσεις, ο τρόπος που
παρουσιάζονται οι επιστηµονικές ανακοινώσεις και άλλα συναφή θέµατα, ρυθµίζονται από
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ που συντάσσεται από το ∆.Σ. του Ινστιτούτου.

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ∆ΩΡΗΤΕΣ

Άρθρο 21

Το Ινστιτούτο δύναται να ανακηρύσσει ευεργέτες και δωρητές µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης. Ευεργέτης ανακηρύσσεται υποχρεωτικά όποιος προσφέρει στην
Εταιρεία χρηµατικά ποσά ή αντικείµενα αξίας άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ. Όσοι
προσφέρουν χρηµατικό ποσό ή αντικείµενο αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ,
πέραν των χορηγιών από συµµετοχή στις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου, ανακηρύσσονται
υποχρεωτικά δωρητές.
∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Άρθρο 22

Επί διαλύσεως του Ινστιτούτου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενεργεί την εκκαθάριση των
περιουσιακών στοιχείων. Η εναποµείνασα περιουσία του Ινστιτούτου µετά την εκκαθάριση,
θα περιέλθει σε κοινωφελές µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ίδρυµα, µε απόφαση του
τελευταίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου πριν τη διάλυση του Ινστιτούτου και το αρχείο της στην
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

Τιµωρείται µε έγγραφη επίπληξη, µε προσωρινή ή οριστική στέρηση του δικαιώµατος
να συµµετέχει σε ορισµένες ή σε όλες τις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου, ή µε διαγραφή, το
µέλος που απουσίασε αδικαιολόγητα σε πέντε (5) συνεχόµενες Γενικές Συνελεύσεις, ή
παραβιάζει µε οποιοδήποτε τρόπο το Καταστατικό ή δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή έρχεται σε αντίθεση µε τους
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σκοπούς και τις βασικές αρχές λειτουργίας της. Την επίπληξη και την προσωρινή στέρηση
του δικαιώµατος συµµετοχής του µέλους σε εκδηλώσεις του Ινστιτούτου για χρονικό
διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 6 µηνών µπορεί να επιβάλλει και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τις
άλλες, όµως, ποινές αποκλειστικά και µόνο η Γενική Συνέλευση, µε απαρτία του ½ των
µελών του Ινστιτούτου και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων µελών.

Άρθρο 24

Κατά την εφαρµογή του παρόντος Καταστατικού από τα όργανα του Ινστιτούτου και
τα µέλη του, ως και του Εσωτερικού Κανονισµού που θα συνταχθεί από τη Γενική
Συνέλευση του Ινστιτούτου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής,
κάθε κενό, αµφιβολία ή αντίφαση θα καλύπτεται, διευκρινίζεται ή αίρεται µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών
νόµων περί Σωµατείων.

Ακροτελεύτιο Άρθρο

Το παρόν καταστατικό αποτελούµενο από 24 άρθρα, αναγνώσθηκε, εγκρίθηκε και
ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του οµόφωνα από τα ιδρυτικά µέλη που
συνεδρίασαν στην Αθήνα και υπογράφεται ως έπεται.

Αθήνα, 25/03/2017

