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ΑΡΘΡΟ 1 

Σύσταση - Έδρα - Επωνυμία 
Ιδρύεται Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΣΤΟΜΑΤΟΣ» και έδρα την Αθήνα. 

ΑΡΘΡΟ 2 
Σφραγίδα - Έμβλημα 

Η Εταιρεία έχει σφραγίδα στρογγυλού σχήματος, η οποία φέρει κυκλικά την 
επωνυμία και το έτος ίδρυσης της, και στο κέντρο το έμβλημα της.  

Έμβλημα της Εταιρείας είναι ο Ασκληπιός. 

ΑΡΘΡΟ 3 
Σκοποί 

Η Εταιρεία, με τη συνένωση του επιστημονικού δυναμικού που ασχολείται με τη 
μελέτη και την έρευνα στο πεδίο της κλινικής και εργαστηριακής στοματικής και 
γναθοπροσωπικής παθολογίας ή συναφείς επιστήμες, έχει αναλυτικά τους εξής 
σκοπούς: 

1. Να αναπτύξει και να προάγει την εκπαίδευση, την έρευνα και την άσκηση 
της στοματικής και γναθοπροσωπικής παθολογίας στην Ελλάδα. 

2. Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης 
μεταξύ των μελών της. 

3. Να προβάλει τα επιτεύγματα της στοματικής και γναθοπροσωπικής 
παθολογίας στον Ελληνικό και διεθνή χώρο. 

4. Να προάγει τη συνεργασία με ομοειδείς οργανώσεις στο διεθνή χώρο. 

ΑΡΘΡΟ 4 
Μέσα 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο για την εκπλήρωση των 
σκοπών της: 

1. Οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, μετεκπαιδευτικά μαθήματα, 
συνεστιάσεις και κάθε άλλη εκδήλωση που προωθεί την ανάπτυξη της 
επιστημονικής και πολιτιστικής επιμόρφωσης των μελών της και κάθε 
άλλου ενδιαφερόμενου. 

2. Εκδίδει ενημερωτικά έντυπα και περιοδικά με περιεχόμενο που προάγει 
τους σκοπούς της Εταιρείας. 

ΑΡΘΡΟ 5 
Αρχές λειτουργίας 

Βασική αρχή της Εταιρείας είναι η δημοκρατική λειτουργία της, που εξασφαλίζει σε 
κάθε μέλος της το δικαίωμα να συμμετέχει και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του 
σε κάθε ζήτημα της δράσης και της εξέλιξης της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία αποφασίζει για τη δράση της και την υλοποίηση των σκοπών της 
ανεξάρτητη και αδέσμευτη από κάθε πολιτική ή κομματική επιρροή.  

Κάθε πολιτική ή κομματική, έστω και σε γενικότερη έννοια, προσπάθεια εμπλοκής 
της Εταιρείας είναι έξω από τους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας της. 
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ΑΡΘΡΟ 6 
Μέλη 

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, επίτιμα και 
αντεπιστέλλοντα.  

Τακτικά μέλη εγγράφονται (1) τα μέλη ΔΕΠ της Στοματολογίας στις Οδοντιατρικές 
Σχολές της χώρας, (2) όσοι έχουν δύο τουλάχιστον χρόνια παρακολούθησης σε 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στοματολογίας και, (γ) οδοντίατροι, γιατροί ή άλλοι 
επιστήμονες που ασχολούνται αποδεδειγμένα με τη στοματική και γναθοπροσωπική 
παθολογία ή συναφείς κλινικές ή εργαστηριακές δραστηριότητες, και έχουν δύο 
τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε θέματα στοματικής και γναθοπροσωπικής παθολογίας.  

Για να εγγραφεί ένα άτομο ως τακτικό μέλος απαιτούνται: 
1. Αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ). της Εταιρείας, η οποία θα 

περιέχει δήλωση του αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των 
διατάξεων του καταστατικού της. 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 
3. Αντίγραφα όλων των εργασιών του αιτούντος, οι οποίες αναφέρονται στη 

στοματική και γναθοπροσωπική παθολογία και έχουν δημοσιευθεί σε 
ελληνικά ή ξενόγλωσσα οδοντιατρικά ή ιατρικά περιοδικά. Ο αριθμός των 
εργασιών αυτών πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο. 

4. Προσυπογραφή της αίτησης από δύο τακτικά μέλη που έχουν εξοφλήσει τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία. 

5. Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, 
μετά από μυστική ψηφοφορία για κάθε υποψήφιο χωριστά. 

Σε περίπτωση που μία υποψηφιότητα δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών του Δ.Σ. είναι δυνατόν τρία, τουλάχιστον, μέλη του Δ.Σ. να 
ζητήσουν παραπομπή για νέα κρίση στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).  

Στην περίπτωση, αυτή γίνεται δεκτή η αίτηση του υποψήφιου εφ’ όσον 
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Σ. σε φανερή 
ψηφοφορία. 

Όλα τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας θεωρούνται ως τακτικά μέλη. 
Δόκιμα μέλη εγγράφονται μετά από αίτησή τους οδοντίατροι, γιατροί ή άλλοι 

πτυχιούχοι συναφών επιστημών που ενδιαφέρονται για τη στοματική και 
γναθοπροσωπική παθολογία. 

Αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται μετά από αίτησή τους πτυχιούχοι επιστημών 
που δεν είναι συναφείς προς τη στοματική και γναθοπροσωπική παθολογία. 

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. έλληνες ή αλλοδαποί που προσέφεραν 
εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία ή στην προαγωγή της στοματικής και 
γναθοπροσωπικής παθολογίας.  

Η ανακήρυξη γίνεται μετά από πρόταση μέλους του Δ.Σ και εφ’ όσον σε μυστική 
ψηφοφορία συμφωνήσουν τουλάχιστον τα 2/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 7 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών 

Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα: 
1. Να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ. και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. 
2. Να αποφασίζουν με τη ψήφο τους πάνω σε κάθε πρόταση. 
3. Να εκλέγουν τα Όργανα της Εταιρείας και να εκλέγονται σε αυτά. 
4. Να αποχωρούν από την Εταιρεία με έγγραφη δήλωση τους προς το Δ.Σ. 

Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν την υποχρέωση: 
1. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία. 
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2. Να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού και στις αποφάσεις των 
Γ.Σ. και της διοίκησης της Εταιρείας. 

3. Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Εταιρείας. 
4. Να προσφέρουν κάθε δυνατή γνώση και δραστηριότητα σε βοήθεια του 

έργου του Δ.Σ. της Εταιρείας, να αναλαμβάνουν κάθε έργο που τους 
αναθέτει το Δ.Σ., και να συμβάλλουν, γενικά, στη πραγματοποίηση των 
σκοπών της Εταιρείας. 

ΑΡΘΡΟ 8 
Διαγραφή μελών 

Το μέλος διαγράφεται από την Εταιρεία ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του 
Δ.Σ. της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, στις εξής 
περιπτώσεις. 

1. Αν αδικαιολόγητα καθυστερεί τις συνδρομές του για διάστημα πάνω από 
ένα χρόνο και δεν τις τακτοποιήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
πρόσκληση του από το Δ.Σ. 

2. Αν παραβιάζει το Καταστατικό, δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. ή, 
γενικά, αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Εταιρείας. Το Δ.Σ. πριν 
αποφασίσει σχετικά πρέπει να καλέσει εγγράφως το μέλος σε απολογία 
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών. 

3. Αν προέβη σε πράξεις ή παραλείψεις που τιμωρούνται με διαγραφή 
σύμφωνα με το νόμο. 

ΑΡΘΡΟ 9 
Πόροι 

Πόροι της Εταιρείας είναι: 
1. Το ποσό των 10.000 δρχ. που αντιστοιχεί στο δικαίωμα εγγραφής στην 

Εταιρεία. 
2. Οι συνδρομές των μελών. Η ετήσια συνδρομή των μελών ορίζεται στο 

ποσό των 5.000 δρχ. 
3. Το Δ.Σ. της Εταιρείας μπορεί με απόφαση του να αυξομειώνει τα 

παραπάνω ποσά ή να ορίζει έκτακτη εισφορά. 
4. Τα ποσά που προέρχονται από προσόδους της περιουσίας της Εταιρείας ή 

από επιστημονικές, πολιτιστικές ή εορταστικές εκδηλώσεις αυτής. 
5. Οι δωρεές, κληροδοσίες ή κληρονομιές σύμφωνα με το νόμο. 
6. Κάθε άλλο έσοδο νόμιμα περιερχόμενο στο Ταμείο της Εταιρείας. 

Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η περιούσια της περιέρχεται σε εταιρία ή 
ίδρυμα που ασχολείται αποκλειστικά με εκπαιδευτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, 
μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 10 
Διαχειριστικό έτος 

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε 
χρόνου. 

Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε 
ετήσιο χρονικό διάστημα και υποβάλλονται στη τακτική Γ.Σ. κάθε χρόνο για έγκριση. 

Διαχειριστικός απολογισμός συντάσσεται και σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. με θέμα 
αρχαιρεσίες. 
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ΑΡΘΡΟ 11 
Όργανα 

Όργανα της Εταιρείας είναι: 
1. Η Γενική Συνέλευση. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο. 
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 12 
Γενική Συνέλευση 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να 
αποφασίζει για κάθε θέμα σύμφωνα με το Καταστατικό, να τροποποιεί το 
Καταστατικό, να εκλέγει τα όργανα της Εταιρείας, να εγκρίνει τον απολογισμό και 
προϋπολογισμό της Εταιρείας και να ελέγχει το Δ.Σ. 

Δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που έχουν εξοφλήσει όλες 
τις οικονομικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος, μέχρι την ημέρα 
της Γ.Σ. 

Τα επίτιμα, τα αντεπιστέλλοντα και τα δόκιμα μέλη συμμετέχουν στη Γ.Σ. χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. Μπορούν, όμως, να υποβάλλουν προτάσεις γραπτές στο 
προεδρείο της Γ.Σ., οι οποίες ανακοινώνονται στη Γ.Σ. 

Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. 
στην περίοδο του Α’ τριμήνου κάθε χρόνου. 

Έκτακτα συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση των 2/5 των 
τακτικών μελών. Οι υπογράφοντες την αίτηση πρέπει να έχουν εξοφλήσει όλες τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης. Στην αίτηση 
πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνονται για 
συζήτηση. 

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα υποβολής της 
αίτησης να συγκαλέσει τη Γ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης, στα οποία 
οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνονται αυτά που θα αναφέρονται στην αίτηση, αλλιώς 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη σύγκληση Γ.Σ. 

Στις τακτικές Γ.Σ. το σώμα συζητεί και αποφασίζει για: 
1. Την έκθεση με τις ενέργειες του Δ.Σ. 
2. Τον απολογισμό και ισολογισμό του προηγούμενου χρόνου και τον 

προϋπολογισμό του επόμενου. 
3. Την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
4. Κάθε άλλο θέμα που υποβάλει το Δ.Σ. ή ζητηθεί από το ½ των παρόντων 

μελών. 
Η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 των εχόντων δικαίωμα 

ψήφου μελών. 
Αν στην πρώτη Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία γίνεται νέα Γ.Σ. μέσα σε 15 ημέρες το 

πολύ, στην οποία υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρευρισκομένων. 
Το Δ.Σ. της Εταιρείας ελέγχει την εγκυρότητα της συμμετοχής και την απαρτία της 

Γ.Σ. 
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών με 

μυστική ψηφοφορία ή ονομαστική κλήση ή με ανάταση των χεριών, ποτέ όμως δια 
βοής ή με εξουσιοδότηση. Μυστική είναι κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται στην 
εκλογή Δ.Σ. ή Εξελεγκτικής Επιτροπής. Επίσης, για θέματα εμπιστοσύνης προς τη 
διοίκηση, καθώς και για προσωπικά ζητήματα. 

Στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Χρέη Γραμματέως εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. 
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ΑΡΘΡΟ 13 
Διοικητικό Συμβούλιο 

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο με μυστική ψηφοφορία 
των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού. 

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. διαρκεί δύο χρόνια και αρχίζει από την ημέρα 
εκλογής τους.  

Το Δ.Σ. συγκροτείται από 7 μέλη. 
Μέσα σε 10 ημέρες, το αργότερο, από την ημέρα εκλογής των μελών του Δ.Σ., ο 

σύμβουλος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, προσκαλεί έγκαιρα 
τους εκλεγμένους συμβούλους σε συνεδρίαση για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα 
και την κατανομή των αξιωμάτων. Σε περίπτωση αδράνειας για οποιαδήποτε λόγο 
του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, το δικαίωμα αυτό περιέρχεται στο δεύτερο 
πλειοψηφίσαντα σύμβουλο. 

Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. 
Γραμματέα και τον Ταμία, καθώς και εκείνους που κατά την κρίση του χρειάζονται για 
ειδικές αρμοδιότητες. 

Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα μέλη και οι 
αποφάσεις του παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος. 

Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν έγκαιρης πρόσκλησης του Προέδρου ή του 
αναπληρωτή του και συνεδριάζει τακτικά το λιγότερο μία φορά το μήνα και έκτακτα 
όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ύστερα από έγγραφη αίτηση 3 συμβούλων 
απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να είναι 
γραμμένα τα θέματα για τα οποία ζητείται να συγκληθεί το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει Δ.Σ. μέσα σε 10 ημέρες από την 
κατάθεση σε αυτόν της αίτησης, αλλιώς τα μέλη του Δ.Σ. που την υπογράφουν την 
κοινοποιούν σε όλους τους συμβούλους, οπότε και συνεδριάζουν νόμιμα, εφ’ όσον 
υπάρχει απαρτία. 

Ανασύνθεση του Δ.Σ. γίνεται ύστερα από παραίτηση μέλους του Προεδρείου ή 
μετά από πρόταση πέντε τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τους παρόντες συμβούλους. 

Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. οι συνεδριάσεις του μπορεί να γίνονται δημόσια, 
όπως επίσης και να δημοσιεύονται τα πρακτικά τους. 

ΑΡΘΡΟ 14 
Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Δ.Σ. αποφασίζει την τακτική και καθορίζει τα μέσα για την επιτυχία και 
εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας και ενεργεί πάνω σε όλα, γενικά, τα ζητήματα 
που αφορούν την Εταιρεία, εφαρμόζει το Καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία της 
Εταιρείας, εγκρίνει κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού, συγκαλεί τις 
Γεν. Συνελεύσεις, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών τους και εκτελεί τις 
αποφάσεις τους, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του, και γενικά προβαίνει 
σε όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης των συμφερόντων της Εταιρείας, γενικά, 
και αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπει το Καταστατικό.  

Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να παρίστανται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του. 
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης και συνεχούς απουσίας μέλους του επί τρεις συνεχείς 
τακτικές συνεδριάσεις, το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του που αναγράφεται στα 
πρακτικά να το αντικαταστήσει με το πρώτο από τα εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη. 

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν πρέπει να είναι σύζυγοι ή να συγγενεύουν μεταξύ τους μέχρι 
τον τρίτο βαθμό. 
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ΑΡΘΡΟ 15 
Αρμοδιότητες Εκτελεστικών Οργάνων του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Πρόεδρος 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις με 
τρίτους και ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης Αρχής. Υπογράφει 
με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα. Υπογράφει με το Γεν. Γραμματέα και 
τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και τις 
σχετικές αποδείξεις. 
Συγκαλεί το Δ.Σ. στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σε 
αυτές και καταρτίζει με το Γεν. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη. Ενημερώνει 
το Δ.Σ. για όλες του τις ενέργειες. 
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα Πρόεδρο σε όλα εν γένει τα 
καθήκοντα και δικαιώματα αυτού. 

2. Γενικός Γραμματέας 
Ο Γεν. Γραμματέας φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα της Εταιρείας και 
τηρεί το Μητρώο των μελών. 
Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, 
εισηγούμενος σε αυτές τα σχετικά θέματα. 
Φροντίζει για τη σύνταξη και φύλαξη των πρακτικών όλων των συνεδριάσεων 
και τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας. 
Τον Γεν. Γραμματέα απόντα αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. εκλεγόμενο ειδικά 
προς τούτο. 

3. Ταμίας 
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των πόρων της Εταιρείας. 
Τηρεί βιβλίο εισπράξεων, πληρωμών και περιουσίας. 
Κάνει όλες τις εισπράξεις της Εταιρείας με εντάλματα που υπογράφονται από 
τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. 
Καταρτίζει τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό που, μετά το 
Δ.Σ., εισηγείται για έγκριση στη Γ.Σ. 
Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό της ταμειακής διαχείρισης. 
Καταθέτει για λογαριασμό της Εταιρείας στην τράπεζα ή το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο όλα τα ποσά που εισπράττει και κρατάει στο ταμείο μόνο τα ποσά 
που εγκρίνονται με απόφαση του Δ.Σ. Τα ποσά μπορεί να τροποποιούνται 
ανάλογα με τις ανάγκες τις Εταιρείας. 
Κάνει όλες τις πληρωμές της Εταιρείας με εντάλματα που υπογράφονται από 
τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. 
Ο Ταμίας τηρεί με ευθύνη του το αρχείο των αποδείξεων, ισολογισμών, 
προϋπολογισμών κλπ. σχετικών με τη διαχείριση της περιουσίας της 
Εταιρείας βιβλίων, πρακτικών και εγγράφων. 
Σε περίπτωση απουσίας του Ταμία, αναπληρώνει αυτόν σύμβουλος, 
οριζόμενος με απόφαση του Δ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 16 
Εξελεγκτική Επιτροπή 

Τον οικονομικό έλεγχο του Δ.Σ. ασκεί τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή που 
εκλέγεται από τη Γ.Σ. των μελών.  

Η θητεία της είναι ετήσια και η εκλογή της γίνεται κάθε χρόνο, αμέσως μετά τη 
λήξη της τακτικής Γ.Σ., με μυστική ψηφοφορία με ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

Αν πρόκειται συγχρόνως να γίνουν και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ., τα 
ψηφοδέλτια είναι ανεξάρτητα, αλλά τοποθετούνται στον ίδιο φάκελο και ρίχνονται 
στην ίδια κάλπη και η διαλογή γίνεται από την ίδια εφορευτική επιτροπή. 
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Ο αριθμός των εκλεγομένων είναι τρία (3) τακτικά μέλη, ενώ οι υπόλοιποι 
θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή προσκαλείται από το Δ.Σ. μετά τη σύνταξη του 
απολογισμού και του ισολογισμού για την προηγούμενη χρήση και ελέγχει την 
οικονομική διαχείριση κατά τη διάρκειά της. 

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να έχει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
οποιαδήποτε στοιχεία αναγκαία για το έργο της. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει έκθεση ελέγχου σε κάθε τακτική Γ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 17 
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου 

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια με μυστική 
ψηφοφορία με ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

Στην τακτική Γ.Σ. περί αρχαιρεσιών της Εταιρείας, εκλέγεται τριμελής Εφορευτική 
Επιτροπή. 

Η Εφορευτική Επιτροπή, βάση των βεβαιωμένων από το Δ.Σ. της Εταιρείας 
αποσπασμάτων του Μητρώου των μελών της, ενεργεί τον έλεγχο για το δικαίωμα 
ψήφου. 

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για 
τα υπόλοιπα όργανα της Εταιρείας. 

Δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στις αρχαιρεσίες έχουν όλα τα τακτικά μέλη 
της Εταιρείας, που έχουν εκπληρώσει τις από το Καταστατικό απορρέουσες 
υποχρεώσεις τους. 

Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική 
Επιτροπή υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας 
πέντε (5) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. 

Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο αναγράφονται οι υποψήφιοι κατά αλφαβητική σειρά 
Ο αριθμός των εκλεγομένων είναι επτά (7) τακτικά μέλη, ενώ οι υπόλοιποι 

θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη.  
Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας ψηφίζουν αυτοπροσώπως, με επίδειξη της 

Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ανάλογου εγγράφου, ή ταχυδρομικά, με συστημένη 
επιστολή. Η συστημένη επιστολή περιέχει ανώνυμο και κλειστό φάκελο, που θα φέρει 
τη στρογγυλή σφραγίδα της Εταιρείας. Οι αποστελλόμενοι φάκελοι παραδίδονται από 
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αφού διαγράψει τα 
ονόματα των αποστολέων από την κατάσταση ψηφοφορίας, ρίχνει τους φακέλους 
στην κάλπη και στη συνέχεια αρχίζει η ψηφοφορία των παρόντων μελών. 

Ταυτόχρονα με την ψηφοφορία κάθε μέλους, το όνομά του διαγράφεται, χωρίς να 
σβήνεται, στη σχετική κατάσταση - απόσπασμα του Μητρώου. 

Κάθε μέλος μπορεί να θέσει μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και 
μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίζονται οι φάκελοι ψηφοφορίας, 
υπογράφονται και αριθμούνται τα ψηφοδέλτια από την Εφορευτική Επιτροπή και στη 
συνέχεια, εξάγονται τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών και συντάσσεται το σχετικό 
πρακτικό ανακήρυξης των επιτυχόντων, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της 
Εφορευτικής Επιτροπής. 

Τα ψηφοδέλτια φυλάσσονται μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπει ο 
νόμος για τυχόν υποβολή ενστάσεων και, σε περίπτωση τέτοιας, μέχρι και την 
έκδοση τελεσίδικης απόφασης των αρμόδιων δικαστηρίων. 
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ΑΡΘΡΟ 18 
Βιβλία 

Η Εταιρεία τηρεί τα ακόλουθα βιβλία: 
1. Μητρώου μελών. 
2. Πρακτικό Συνεδριάσεων της Γ.Σ. των μελών. 
3. Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δ.Σ. 
4. Ταμείου, όπου καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις και πληρωμές. 
5. Περιουσίας, όπου καταγράφονται τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της. 
6. Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. 

Τα μέλη της Εταιρείας και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον έχουν το δικαίωμα 
να πληροφορούνται σχετικά στοιχεία από τα παραπάνω βιβλία.  

ΑΡΘΡΟ 19 
Τροποποίηση του Καταστατικού 

Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση καταστατικής Γ.Σ. 
που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Για την τροποποίηση πρέπει στη Γ.Σ. να έχει συμπληρωθεί η αυξημένη απαρτία 
των 3/4 του αριθμού των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις μέχρι την ημέρα της καταστατικής συνέλευσης. 

Κάθε απόφαση στην ειδική αυτή καταστατική συνέλευση λαμβάνεται με την 
αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 τουλάχιστον των παρευρισκομένων.  

Επαναληπτική καταστατική συνέλευση με μειωμένη απαρτία δεν νοείται. 

ΑΡΘΡΟ 20 
Τελικές διατάξεις 

1. Η Εταιρεία μπορεί να γίνει μέλος ομοσπονδίας ή άλλης ένωσης μετά από 
πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. 

2. Η ισχύς του Καταστατικού αυτού αρχίζει από την έγκρισή του από το 
Πρωτοδικείο Αθηνών και την καταχώρησή του στο βιβλίο αναγνωρισμένων 
σωματείων. 

3. Το όνομα της Εταιρείας στην Αγγλική γλώσσα είναι «HELLENIC SOCIETY 
OF ORAL MEDICINE AND PATHOLOGY».  

4. Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 20 άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα από 
τα ιδρυτικά μέλη και υπογράφεται ως έπεται. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1439/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών 
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ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 

Αγγελόπουλος ‘Αγγελος 
Αγγελοπούλου Ελίνα 

Αλμπανίδου-Φαρμάκη Ελένη 
Αντωνιάδης Δημήτριος 
Δουκουδάκη Άννα 

Επιβατιανός Απόστολος 
Ζερβού Φλώρα 
Ιακώβου Μαρία 

Κανελλοπούλου Αντωνία 
Καρακουλάκης Ίων 

Κατσουράκης Μιχάλης 
Λούμου Παναγιώτα 
Μαχαίρα Αγγελική 
Μορτάκης Νικόλαος 

Μπαζοπούλου-Κυρκανίδου Ευτέρπη 
Νικολάτου Ουρανία 

Οικονομοπούλου Παναγιώτα 
Παπαναγιώτου Παναγιώτης 
Παπανικολάου Σταύρος 

Πιπέρη Ευαγγελία 
Πουλόπουλος Αθανάσιος 
Σκλαβούνου Αλεξάνδρα 

Τόσιος Κων/νος 
Τριάντος Δημήτριος 
Τσούνιας Βασίλειος 

Φενερλή Άννα 
Χρυσομάλη Ευανθία 

 


