ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ 1ν : Δπσλπκία – θνπόο
1. Ο ηίηινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "Οξζνπεδηθή
Δηαηξεία Μαθεδνλίαο - Θξάθεο" (Ο.Δ.Μ.Θ.), πνπ ηδξύζεθε ην 1980 κε έδξα ηε
Θεζζαινλίθε ηξνπνπνηείηαη ζε "Οξζνπαηδηθή θαη Σξαπκαηνινγηθή Δηαηξεία
Μαθεδνλίαο - Θξάθεο" (Ο.Σ.Δ.ΜΑ.Θ.). Ο ηίηινο ηεο Δηαηξείαο γηα
επηζηεκνληθέο επαθέο κε ην εμσηεξηθό είλαη : “Orthopaedic and Traumatology
Association of Macedonia and Thrace”.
2. Η εηαηξεία έρεη δηθή ηεο ζηξνγγπιή ζθξαγίδα ε νπνία θέξεη
θπθινηεξώο ηελ επηγξαθή "Οξζνπαηδηθή θαη Σξαπκαηνινγηθή Δηαηξεία
Μαθεδνλίαο - Θξάθεο". ην εζσηεξηθό ηνπ θύθινπ θέξεη ζρεδηάγξακκα κε
ηνλ Λεπθό Πύξγν θαη ην δέλδξν ηεο Οξζνπαηδηθήο θαη ζηε βάζε ηε ρξνλνινγία
ηδξύζεσο ηεο Δηαηξείαο,1980.
3. Η Δηαηξεία είλαη ζσκαηείν, κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, θαη
ζθνπόο ηεο είλαη :
α. Η πξναγσγή ηεο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο ζην ρώξν ηεο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε πεξίζαιςε ηνπ Διιεληθνύ
ιανύ.
β. Η ζπκβνιή ζηε ζπλερή επηκόξθσζε ησλ Οξζνπαηδηθώλ θαη ζηε
βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εηδηθεπνκέλσλ.
γ. Η ζηελόηεξε πξνζσπηθή θαη επηζηεκνληθή επαθή ησλ Οξζνπαηδηθώλ
ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο κεηαμύ ηνπο θαη κε ηνπο Οξζνπαηδηθνύο ηεο
ππόινηπεο Διιάδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ.
δ. Η ζπλεξγαζία κε άιιεο επηζηεκνληθέο Δηαηξείεο ηεο ρώξαο θαη
άιισλ ρσξώλ.
ε. Η πξνάζπηζε ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο κε θάζε λόκηκν
κέζν.
4. Η Δηαηξεία έρεη απηόλνκε επηζηεκνληθή
δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία
όκσο βξίζθεηαη ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ην επηζηεκνληθό έξγν ηεο Διιεληθήο
Δηαηξείαο Υεηξνπξγηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο (ΔΔΥΟΣ) θαη ησλ
επηζηεκνληθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ηεο ηκεκάησλ.
ΑΡΘΡΟ 2ν : Μέιε-Δηαίξνη
1. Η Δηαηξεία απαξηίδεηαη από Σαθηηθά, Έθηαθηα, Οκόηηκα θαη Δπίηηκα
κέιε.
α. Σαθηηθά κέιε εθιέγνληαη γηαηξνί πνπ αζθνύλ λνκίκσο ζαλ θύξηα
εηδηθόηεηα ηελ Οξζνπαηδηθή ζην ρώξν ηεο Βνξείνπ Διιάδνο. Δπίζεο, ηαθηηθά
κέιε εθιέγνληαη, ζε πνζνζηό 20% ησλ σο άλσ κειώλ, γηαηξνί πνπ αζθνύλ
λνκίκσο ζαλ θύξηα εηδηθόηεηα ηελ Οξζνπαηδηθή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρώξν
ηεο Διιάδνο θαη ζηελ Κύπξν.

β. Έθηαθηα
κέιε εθιέγνληαη γηαηξνί πνπ
εηδηθεύνληαη ζηελ
Οξζνπαηδηθή θαη Σξαπκαηνινγία ζην ρώξν ηεο Βνξείνπ Διιάδνο.
γ. Οκόηηκα κέιε αλαθεξύζζνληαη, θαηόπηλ πξνηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη απνθάζεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηα απνζπξόκελα από
ηελ ελεξγό επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηαθηηθά κέιε ηεο Δηαηξείαο.
δ. Δπίηηκα κέιε αλαθεξύζζνληαη, θαηόπηλ πξνηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη απνθάζεσο ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο, ρσξίο ηελ ππνβνιή
αηηήζεσο από κέξνπο ηνπο, δηαθεθξηκέλνη Έιιελεο ή αιινδαπνί, κε κέιε ηεο
Δηαηξείαο Οξζνπαηδηθνί θαη γηαηξνί ζπλαθώλ εηδηθνηήησλ. Ο αξηζκόο ησλ
αλαθεξπζζνκέλσλ λέσλ επίηηκσλ κειώλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δύν
εηεζίσο.
ε. Γελ δύλαηαη λα είλαη κέινο ηεο Δηαηξείαο νπνηνζδήπνηε ζηεξήζεθε
κε απόθαζε Γηθαζηεξίνπ ηνπ δηθαηώκαηνο ειεύζεξεο ίδξπζεο έλσζεο
πξνζώπσλ θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή ή ζηεξήζεθε ηα
πνιηηηθά θαη αζηηθά δηθαηώκαηά ηνπ ζαλ ζπλέπεηα θαηαδίθεο ηνπ ή έρεη
θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα γηα
νπνηνδήπνηε αδίθεκα ζε
βαζκό
θαθνπξγήκαηνο.
2. Σα έθηαθηα θαη ηαθηηθά κέιε εθιέγνληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε,
θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπο.
α. Η αίηεζε ηνπο απηή ππνβάιιεηαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο
Δηαηξείαο, δύν ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ από ηελ επόκελε ηαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε θαη πξέπεη λα πεξηέρεη ζύληνκν βηνγξαθηθό ηνπο ζεκείσκα θαη
πξόηαζε δύν ηαθηηθώλ κειώλ ηεο Δηαηξείαο.
β. Η αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ δηαβηβάδεηαη από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα
ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ κειώλ, ε νπνία
ππνρξενύηαη εληόο κελόο
ην βξαδύηεξν λα ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηελ πξόηαζή ηεο.
γ. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο αηηήζεσο, απηή θέξεηαη από ηνλ Πξόεδξν
ζηελ επόκελε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο ζαλ ζέκα γηα ηελ εθινγή
λέσλ κειώλ, θαηόπηλ έγθαηξεο θνηλνπνίεζεο, ζε όια ηα ηαθηηθά κέιε, ηνπ
θαηαιόγνπ ησλ ππνςεθίσλ λέσλ κειώλ.
δ. Αλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνξξίςεη ηελ αίηεζε, ν ελδηαθεξόκελνο
έρεη δηθαίσκα λα πξνζθύγεη απεπζείαο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Η πξνζθπγή
απηή γίλεηαη κε αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ πνπ
θαηαζέηεη ζην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην, 15 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, πξηλ από ηελ επόκελε ηαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε.
ε. Σα λέα κέιε θαινύληαη από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή γηα λα ηαθηνπνηήζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο, εληόο δηκήλνπ
ην βξαδύηεξν.
ζη. Η ηδηόηεηα ηνπ κέινπο απνθηάηαη κε ηε ζρεηηθή εγγξαθή ζην
κεηξών κειώλ, ην νπνίν ηεξείηαη ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο.
3. α. Σα ηαθηηθά κέιε έρνπλ όια ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο
πνπ πεγάδνπλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνύ δηθαίνπ θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο
Δηαηξείαο. πκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο Δπηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο
Δηαηξείαο θαη ζηηο ςεθνθνξίεο γηα ηε ιήςε δηνηθεηηθώλ απνθάζεσλ ζηηο
Γεληθέο πλειεύζεηο θαη ππνρξενύληαη λα θαηαβάινπλ εηήζηα ζπλδξνκή.
Έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη γηα όιεο ηηο ζέζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.

β. Σα έθηαθηα κέιε ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο
ηεο Δηαηξείαο θαη ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο, κε δηθαίσκα ιόγνπ ρσξίο δηθαίσκα
ςήθνπ θαη ππνρξενύληαη λα θαηαβάινπλ εηήζηα ζπλδξνκή. Καη' εμαίξεζε,
έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ, θαη εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο λα
εθιέγνληαη, γηα ηε ζέζε ηνπ εθπξνζώπνπ ησλ εθηάθησλ κειώλ ζην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο.
γ. Σα νκόηηκα κέιε ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο
ηεο Δηαηξείαο θαη ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο κε δηθαίσκα ιόγνπ ρσξίο δηθαίσκα
ςήθνπ θαη δελ ππνρξενύληαη ζε εηήζηα ζπλδξνκή. Γελ έρνπλ δηθαίσκα λα
εθιέγνληαη γηα ηηο ζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.
δ. Σα επίηηκα κέιε ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο
ηεο Δηαηξείαο αιιά όρη θαη ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο, δελ έρνπλ δηθαίσκα
ςήθνπ θαη δελ ππνρξενύληαη ζε εηήζηα ζπλδξνκή.
4. ε θάζε άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνύηνπ σο αλαθεξόκελα κέιε
ζεσξνύληαη εθείλα ηα νπνία έρνπλ ξπζκίζεη ηηο πξνο ηελ Δηαηξεία νηθνλνκηθέο
ηνπο ππνρξεώζεηο. Σακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα ζεσξνύληαη εθείλα ηα κέιε πνπ
κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο έρνπλ εμνθιήζεη ηηο
νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο κέρξη θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
5. Παύεη λα είλαη κέινο ηεο Δηαηξείαο έλαο Δηαίξνο :
α. Όηαλ απνρσξήζεη, ππνβάιινληαο αίηεζε δηαγξαθήο ηνπ πξνο ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην, από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αηηήζεώο ηνπ, εθηόο
εάλ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία.
β. Όηαλ απνβηώζεη.
γ. Όηαλ δελ έρεη εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο γηα 3
ρξόληα θαη αθνύ εηδνπνηεζεί πξνο ηνύην κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. Η απόθαζε
δηαγξαθήο ιακβάλεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ππόθεηηαη ζηελ
έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σν κέινο κπνξεί λα επαλεγγξαθεί κε
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, εθόζνλ εμνθιήζεη όιεο ηηο νηθνλνκηθέο
ηνπ ππνρξεώζεηο.
δ. Όηαλ κε απόθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία ππόθεηηαη
ζηελ επηθύξσζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηηκσξεζεί κε ηελ πνηλή ηεο
νξηζηηθήο απνβνιήο, από ηελ εκεξνκελία ηεο απνθάζεσο ηνπ Πεηζαξρηθνύ
πκβνπιίνπ.
ΑΡΘΡΟ 3ν : Γηνίθεζε
1. Όξγαλα ηεο Δηαηξείαο είλαη :
α. Η Γεληθή πλέιεπζε.
β. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
γ. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή.
δ. Σν Πεηζαξρηθό πκβνύιην.
2. α. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ απνηειεί ην αλώηαην όξγαλν ηεο
Δηαηξείαο θαη ζπγθξνηείηαη από ηα, θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
παξόληνο θαηαζηαηηθνύ, ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα κέιε.
β. Η Γεληθή πλέιεπζε, έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ
νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη εθιέγεη ηα πξόζσπά πνπ ηελ απαξηίδνπλ,
απνθαζίδεη γηα ηελ είζνδν ή απνβνιή κέινπο, εγθξίλεη ηνλ ηζνινγηζκό,

απνθαζίδεη γηα ηε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ηε δηάιπζε ηεο
Δηαηξείαο θαη απνθαζίδεη πεξί πάζεο ππνζέζεσο απηήο, κε ππαγόκελεο εηο
ηελ αξκνδηόηεηα άιινπ νξγάλνπ ή δελ αλαθέξεηαη ζην θαηαζηαηηθό ή ηηο
δηαηάμεηο ηνπ θνηλνύ δηθαίνπ.
γ. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κελ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
ζπλεδξίνπ θάζε ρξόλν, έθηαθηα δε νπνηεδήπνηε ηνύην επηβάιιεηαη εθ ηνπ
ζπκθέξνληνο ηεο Δηαηξείαο, εθόζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ή ην δεηήζεη ην 1/5 ησλ ηαθηηθώλ κειώλ κε έγγξαθε αίηεζε ζηελ
νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. ηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιέζεη ηε
Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε 30 εκέξεο ην αξγόηεξν από ηε εκέξα πνπ
ππνβιήζεθε ε αίηεζε.
δ. Οη Γεληθέο πλειεύζεηο, ηαθηηθέο ή έθηαθηεο, ζπγθαινύληαη κεηά από
πξόζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ. Η πξόζθιεζε
απηή είηε
δεκνζηεύεηαη 20 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζπγθιείζεσο,
ζε κία ηνπιάρηζηνλ από ηηο εθεκεξίδεο ηεο Θεζζαινλίθεο κε κεγάιε
Κπθινθνξία είηε απνζηέιιεηαη ζηα κέιε 30 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ
εκεξνκελία ζπγθιείζεσο, νπόηε κπνξεί λα κελ γίλεη δεκνζίεπζε. ε
πεξίπησζε ζπγθιείζεσο έθηαθηεο
Γεληθήο
πλέιεπζεο νη αλσηέξσ
πξνζεζκίεο κεηώλνληαη ζε 15 θαη ζε 20 εκέξεο αληίζηνηρα.
ε. Η Γεληθή πλέιεπζε πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο εθιέγεη
ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο. Ο Πξόεδξνο δηεπζύλεη ηηο εξγαζίεο ηεο
θαη θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ν Γξακκαηέαο ηεξεί ηα
πξαθηηθά ηεο.
ζη. ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε γίλεηαη ππνρξεσηηθά δηνηθεηηθόο θαη
νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη δηαβάδεηαη ε
έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. πδεηείηαη θαη ηίζεηαη πξνο έγθξηζε ν
απνινγηζκόο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ν πξνγξακκαηηζκόο δξάζεο ηνπ
γηα ηνλ επόκελν ρξόλν θαη ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα θάζε ζέκα πνπ
αθνξά ηελ Δηαηξεία. Μεηά ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ παξαπάλσ αθνινπζνύλ νη
αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ησλ νπνίσλ ιήγεη ε ζεηεία. Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο
ςεθνθνξίαο εθιέγεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε ηξηκειήο επηηξνπή ε νπνία
καδί κε ηνλ Πξόεδξν θαη ην Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απνηεινύλ ηελ
εθνξεπηηθή επηηξνπή, κε πξόεδξν θαη γξακκαηέα ηεο ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ
Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αληίζηνηρα. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή ηεξεί
πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο θαη κεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο ζπληάζζεη ην
πξαθηηθό ηεο δηαινγήο ησλ ςήθσλ, εμάγεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθινγήο θαη
αλαθεξύζζεη ηνπο επηηπρόληεο.
δ. Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ παξεπξίζθνληαη ην
κηζά ζπλ έλα ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ ηαθηηθώλ κειώλ. Πξνο βεβαίσζε
ηεο απαξηίαο ηεξείηαη ίδηνο θαηάινγνο όπνπ θαη ππνγξάθνπλ ηα
παξαβξηζθόκελα κέιε. Βεβαησζείζεο ηεο απαξηίαο, ε Γεληθή πλέιεπζε
εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη ζε απαξηία θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα ηεο. Δάλ δελ
επηηεπρζεί απαξηία ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη θαη πάιη γηα δεύηεξε θνξά
κέζα ζε 10 ην πνιύ εκέξεο θαη ινγίδεηαη όηη είλαη ζε απαξηία κε νηνλδήπνηε
αξηζκό παξόλησλ κειώλ, όρη όκσο κηθξόηεξν ησλ 30.
ε. Η Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ
κειώλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη θαη επί λέαο
ηζνςεθίαο ε πξόηαζε απνξξίπηεηαη. Απόθαζε επί ζέκαηνο εθηόο εκεξεζίαο

δηάηαμεο είλαη άθπξε, εθηόο αλ πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο, ηεζεί ζην ζώκα θαη εγθξηζεί από απηό ε ζπδήηεζή ηνπ.
3. α. Η Δηαηξεία δηνηθείηαη από ην Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην πνπ απνηειείηαη
από ελλέα κέιε : ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Α΄ Αληηπξόεδξν, ηνλ Β΄ Αληηπξόεδξν, ηνλ
Γεληθό Γξακκαηέα, ηνλ Αλαπιεξσηή Γξακκαηέα, ηνλ Σακία, δύν ζπκβνύινπο
από ηα ηαθηηθά κέιε θαη έλαλ ζύκβνπιν από ηα έθηαθηα κέιε πνπ είλαη θαη ν
εθπξόζσπόο ηνπο. Οη ππεξεζίεο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
παξέρνληαη ακηζζί. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δηθαηνύληαη λα
παξαηηεζνύλ ηνπ αμηώκαηνο ή ηεο ζέζεο ηνπο κε αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη
εγγξάθσο πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
β. Η ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη δηεηήο εθηόο
από απηήλ απηνύ πνπ εθιέγεηαη Β΄ Αληηπξόεδξνο πνπ είλαη ηξηεηήο θαη απηήο
ηνπ ζπκβνύινπ από ηα έθηαθηα κέιε (εθπξνζώπνπ ησλ εθηάθησλ κειώλ),
πνπ είλαη εηήζηα. Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε ελόο ρξόλνπ ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ, ν Πξόεδξόο ηνπ απνρσξεί θαη θαζήθνληα Πξνέδξνπ αλαιακβάλεη
ν ήδε εθιεγκέλνο Α΄ Αληηπξόεδξνο, θαζήθνληα Α΄ Αληηπξνέδξνπ αλαιακβάλεη
ν ήδε εθιεγκέλνο Β΄ Αληηπξόεδξνο θαη ηα ππόινηπα κέιε παξακέλνπλ σο
έρνπλ. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ
ππνςεθηόηεηα εθ λένπ ζηηο αξραηξεζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηε ιήμε
ηεο ζεηείαο ηνπο.
ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ
ηηο εθινγέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηελ απόθαζε έγθξηζεο από ην πνιπκειέο
Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ,
ζα γίλεη εθινγή θαη Α΄ Αληηπξνέδξνπ κε δηεηή ζεηεία πνπ κεηά ηελ ιήμε ηεο
ζεηείαο ηνπ σο Πξνέδξνπ ζα απνρσξήζεη θαη Β΄ Αληηπξνέδξνπ κε ηξηεηή
ζεηεία πνπ ην επόκελν έηνο ζα θαηαιάβεη ηε ζέζε ηνπ Α΄ Αληηπξνέδξνπ θαη ην
κεζεπόκελν έηνο ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ.
γ. Σα ππνςήθηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ , ππνβάιινπλ
αίηεζε πξνο ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα έλα κήλα πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε.
Σα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ αλαγξάθνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη
εθιέγνληαη κε ζρεηηθή πιεηνςεθία. Αλ δύν ή πεξηζζόηεξνη ππνςήθηνη
ηζνςεθνύλ είηε ζηελ πξώηε ζέζε γηα ην αμίσκα ηνπ Β΄ Αληηπξνέδξνπ είηε
ζηελ ηειεπηαία ζέζε γηα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, γίλεηαη θιήξσζε
κεηαμύ ησλ ηζνςεθεζάλησλ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο.
δ. Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο γηα ηε ζέζε ηνπ ζπκβνύινπ
από ηα έθηαθηα κέιε (εθπξνζώπνπ ησλ εθηάθησλ κειώλ) έρνπλ νη
εηδηθεπόκελνη πνπ εηδηθεύνληαη ηνπιάρηζηνλ επί 2 ρξόληα από ηελ έλαξμε ηεο
θύξηαο εηδηθόηεηαο. Η εθινγή ηνπ γίλεηαη ζε
μερσξηζηό ςεθνδέιηην θαη
ςεθίδνπλ όια ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο, ηαθηηθά θαη έθηαθηα. Σν κέινο απηό έρεη
θαη' εμαίξεζε, γηα ην ρξόλν ηεο ζεηείαο ηνπ, δηθαίσκα ςήθνπ.
4. α. Η εθινγή Β΄ Αληηπξνέδξνπ θαη ζπκβνύινπ από ηα έθηαθηα κέιε
(εθπξνζώπνπ ησλ εθηάθησλ κειώλ) γίλεηαη θάζε ρξόλν, ελώ ε εθινγή ησλ
ππνινίπσλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη ησλ κειώλ ηεο
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, γίλεηαη θάζε 2 ρξόληα, ζηε δηάξθεηα ηεο ηαθηηθήο
Γεληθήο πλέιεπζεο. ε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο, ε εθινγή κπνξεί λα γίλεη ζε
έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη λνκίκσο, κε απνθιεηζηηθό ζέκα ηελ
εθινγή κέινπο ή κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηεο Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο.

β. Η εθινγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γίλεηαη κόλν από
ηα παξόληα ηαθηηθά, ή έθηαθηα κέιε γηα ηνλ εθπξόζσπό ηνπο.
γ. Μέζα ζε 15 εκέξεο, από ηε δηελέξγεηα ησλ αξραηξεζηώλ, ηα
εθιεγέληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπλέξρνληαη ζε πξώηε
ζπλεδξίαζε κεηά από πξόζθιεζε
ηνπ αλαιακβάλνληα ηελ Πξνεδξία
πξνεγνπκέλνπ Α΄ Αληηπξνέδξνπ θαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε απόιπηε
πιεηνςεθία εθιέγνπλ ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα, ηνλ Αλαπιεξσηή Γξακκαηέα θαη
ηνλ Σακία. Δπί ηζνςεθίαο γηα ηελ θαηάιεςε ελόο αμηώκαηνο, ε ςεθνθνξία
επαλαιακβάλεηαη ζε λέα ζπλεδξίαζε κέζα ζε 7 ην πνιύ εκέξεο θαη επί λέαο
ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε κεηαμύ ησλ ηζνςεθεζάλησλ γηα ηελ θαηάιεςε
ηνπ αμηώκαηνο.
δ. Σν λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληά ηνπ
ακέζσο κεηά ηελ ζπγθξόηεζή ηνπ ζε ζώκα. Μέρξη ηόηε ζπλερίδεη λα αζθεί ηα
θαζήθνληά ηνπ ην πξνεγνύκελν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Σα αξρεία θαη ε
πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο παξαδίδνληαη θαη παξαιακβάλνληαη κε πξσηόθνιιν,
πνπ ππνγξάθεηαη από ην πξνεγνύκελν θαη ην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
5. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά
ην κήλα εθηόο ησλ ζεξηλώλ κελώλ, ζηα Γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ή νπνπδήπνηε
θξηζεί απηό πξόζθνξν, , κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα κε
εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ζπδεηεί θαη απνθαζίδεη γηα όια ηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνύλ ηελ Δηαηξεία. Έθηαθηα ζπλεδξηάδεη όηαλ ην θξίλεη απαξαίηεην ν
Πξόεδξνο ή κεηά από αίηεζε πέληε κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
6. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ παξίζηαληαη
πέληε ηνπιάρηζηνλ από ηα κέιε ηνπ. Οη απνθάζεηο παίξλνληαη κε απόιπηε
πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ. Δπί ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ
Πξνέδξνπ.
7. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο,
πξνζιακβάλεη θαη απνιύεη ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο θαη θαζνξίδεη ηηο
απνδνρέο ηνπ. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη πξνζσπηθά θαη
αιιειέγγπα ππεύζπλα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
ζπληάζζνληαη από ηνλ Αλαπιεξσηή Γξακκαηέα θαη ππνγξάθνληαη από ηα
παξόληα ζηε ζπλεδξίαζε κέιε, είηε ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο είηε ζηελ αξρή
ηεο ακέζσο επόκελεο ζπλεδξίαζεο.
8. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία
ελώπηνλ νπνηαζδήπνηε δηθαζηηθήο ή άιιεο αξρήο θαη παληόο ηξίηνπ.
πγθαιεί κέζσ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
θαη ηεο Δηαηξείαο, ζε ζπλεδξηάζεηο, ζηηο νπνίεο θαη πξνεδξεύεη. Τπνγξάθεη
ηα εληάικαηα γηα ηελ πιεξσκή όισλ ησλ δαπαλώλ πνπ εγθξίζεθαλ από ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην, θαζώο θαη απηώλ πνπ πξνέθπςαλ από έθηαθηεο
αλάγθεο. Φξνληίδεη γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη
ππνγξάθεη ηα έγγξαθα πνπ ζηέιλεη ε Δηαηξεία. ε πεξίπησζε πνπ ν
Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ παξαηηεζεί ή βξίζθεηαη ζε αδπλακία λα
αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ κέρξη ηέινπο ηεο ζεηείαο ηνπ, αλαιακβάλεη
θαζήθνληα Πξνέδξνπ ν Α΄ Αληηπξόεδξνο, κέρξη ηε ιήμε θαη ηεο δηθήο ηνπ
ζεηείαο.

9. Ο Α΄ Αληηπξόεδξνο αλαπιεξώλεη θαη ππνθαζηζηά ζε όιεο ηηο
αξκνδηόηεηεο ηνλ Πξόεδξν όηαλ απνπζηάδεη. Σνλ Α΄ Αληηπξόεδξν ηνλ
αλαπιεξώλεη ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο ν Β΄ Αληηπξόεδξνο. ε πεξίπησζε
πνπ ν Α΄ Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ παξαηηεζεί ή βξίζθεηαη
ζε αδπλακία λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ κέρξη ηνπ ηέινπο ηεο ζεηείαο ηνπ
ή θαηαιάβεη ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ζύκθσλα κε ηε παξάγξαθν 8 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ, αλαιακβάλεη θαζήθνληα Α΄
Αληηπξνέδξνπ ν Β΄ Αληηπξόεδξνο, κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Πξνέδξνπ.
10. Ο Β΄ Αληηπξόεδξνο αλαπιεξώλεη θαη ππνθαζηζηά ζε όιεο ηηο
αξκνδηόηεηεο ηνλ Α΄ Αληηπξόεδξν, όηαλ απνπζηάδεη. Σνλ Β΄ Αληηπξόεδξν ηνλ
αλαπιεξώλεη ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο έλα από ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη από απηό. ε πεξίπησζε πνπ ν Β΄ Αληηπξόεδξνο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ παξαηηεζεί ή βξίζθεηαη ζε αδπλακία λα αζθήζεη
ηα θαζήθνληά ηνπ κέρξη ηέινπο ηεο ζεηείαο ηνπ ή θαηαιάβεη ηε ζέζε ηνπ Α΄
Αληηπξνέδξνπ ζύκθσλα κε ηα πξνεγνύκελα, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
πξνρσξά ζε πιήξσζε ηεο ζέζεο κε ηνλ πξώην επηιαρόληα ζηηο ηειεπηαίεο
εθινγέο θαη εάλ δελ ππάξρνπλ επηιαρόληεο, ζπλερίδεη ηε ζεηεία ηνπ κε
κεησκέλν αξηζκό κειώλ, κέρξη ηηο επόκελεο εθινγέο, νπόηε θαη γίλεηαη εθινγή
λέσλ Α΄ θαη Β΄ Αληηπξνέδξσλ.
11. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο θπιάηηεη ηε ζθξαγίδα ηεο Δηαηξείαο,
επνπηεύεη θαη ελεξγεί ηελ αιιεινγξαθία ηεο, παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα πνπ
ζηέιλνληαη ζε απηήλ θαη πξνζππνγξάθεη ηα έγγξαθα πνπ ζηέιλνληαη από
απηήλ θαζώο επίζεο θαη ηα εληάικαηα γηα ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλώλ. Με ηε
βνήζεηα θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Γξακκαηέα ηεξεί ην πξσηόθνιιν, θαηαρσξεί
κε αύμνληα αξηζκό ηα εηζεξρόκελα θαη εμεξρόκελα έγγξαθα θαη θπιάηηεη ηα
αξρεία ηεο Δηαηξείαο. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ επηζηεκνληθώλ
ζπγθεληξώζεσλ θαη όισλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαη έρεη ηελ επνπηεία ηεο ηεξήζεσο
ησλ
πξαθηηθώλ ηνπο.
12. Ο Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο ζπληάζζεη, δηαβάδεη θαη ππνγξάθεη
ηα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη ηα
πξαθηηθά θάζε επηζηεκνληθήο ζπλεδξίαζεο ηα νπνία ππνγξάθνληαη θαη από
ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα,
βηβιηνζέηεζε, ζπληήξεζε θαη δαλεηζκό ζηα κέιε, ησλ επηζηεκνληθώλ βηβιίσλ
ηεο Δηαηξείαο. Αλαπιεξώλεη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα όηαλ απνπζηάδεη. Όηαλ
απνπζηάδνπλ θαη νη δύν Γξακκαηείο, αλαπιεξώλνληαη αληίζηνηρα από δύν
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ νξίδνληαη από ηνλ Πξόεδξν.
13. Ο Σακίαο θξαηάεη ηα ινγηζηηθά βηβιία, ππνγξάθεη καδί κε ηνλ
Πξόεδξν θαη ηνλ Γεληθό γξακκαηέα ηα δηπιόηππα ησλ δαπαλώλ, εηζπξάηηεη
απ' επζείαο επ' νλόκαηί ηνπ ηηο εγγξαθέο, ζπλδξνκέο θαη γεληθά θάζε
εηζθνξά πξνο ηελ Δηαηξεία. ην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνύ έηνπο θαη κέζα
ζηνλ Ιαλνπάξην, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ηνλ ηζνινγηζκό πνπ ειέγρεη θαη
εγθξίλεη θαηαξρήλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Σεξεί ηα ρξεκαηηθά θεθάιαηα ηεο
Δηαηξείαο θαηαηεζεηκέλα ζε εηδηθό ινγαξηαζκό ζε Σξάπεδα ή Σαρπδξνκηθό
Σακηεπηήξην, ζην όλνκα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Σακία. Μπνξεί λα θξαηά ζηα

ρέξηα ηνπ ζε κεηξεηά πνζόλ αλάινγν πξνο ηα ζπλήζε ιεηηνπξγηθά έμνδα
ηεο Δηαηξείαο.
14. ε πεξίπησζε πνπ έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ
παξαηηεζεί ή βξίζθεηαη ζε αδπλακία λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ κέρξη
ηέινπο ηεο ζεηείαο ηνπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξνρσξά ζε ζπκπιήξσζε
ηεο ζύλζεζήο ηνπ κε ηνλ πξώην επηιαρόληα ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο θαη εάλ
δελ ππάξρνπλ επηιαρόληεο, , ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλερίδεη ηε ζεηεία ηνπ
κε κεησκέλν αξηζκό κειώλ, κέρξη ηηο επόκελεο εθινγέο
15. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, απνηειείηαη από ηξία ηαθηηθά κέιε, ηα
νπνία εθιέγνληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε κε κπζηηθή ςεθνθνξία, όπσο ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Η ζεηεία ησλ κειώλ ηεο Δμειεγθηηθήο επηηξνπήο είλαη
δηεηήο. Πξόεδξνο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο νξίδεηαη όπνηνο από ηνπο ηξεηο
πάξεη ζηηο εθινγέο ηηο πεξηζζόηεξνπο ςήθνπο. Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ είλαη παξόληα δύν κέιε ηεο. ε πεξίπησζε
πνπ έλα ή πεξηζζόηεξα κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο παξαηηεζνύλ ή
βξίζθνληαη ζε αδπλακία λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, ζεσξνύληαη
απηνδηθαίσο αληηθαηαζηάηεο ηνπο νη πξώηνη επηιαρόληεο ή νη επόκελνη από
ηνπο ππνςεθίνπο ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο ή εάλ δελ ππάξρνπλ επηιαρόληεο,
ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ νξίδεη λέα κέιε από
ηα αξραηόηεξα ηαθηηθά κέιε ηεο Δηαηξείαο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα λέα κέιε
ελεκεξώλνληαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ηελ
αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. Η Δμειεγθηηθή επηηξνπή ειέγρεη θάζε έηνο ή
όπνηε άιινηε θξίλεη αλαγθαίν ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Δηαηξείαο θαη
ζπληάζζεη έθζεζε ηελ νπνία θαη ππνβάιιεη ελώπηνλ ησλ ηαθηηθώλ Γεληθώλ
πλειεύζεσλ θαηά ηνλ απνινγηζκό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ
απέξρεηαη, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ.
16. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, εληόο κελόο από ηεο αλαιήςεσο ησλ
θαζεθόλησλ ηνπ, νξίδεη κε εηήζηα ζεηεία δπλακέλε λα παξαηαζεί, ηηο
παξαθάησ επηηξνπέο νη νπνίεο απνηεινύληαη από δύν ή πεξηζζόηεξα ηαθηηθά
κέιε ηεο Δηαηξείαο θαη από έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
πνπ πξνΐζηαηαη ηεο Δπηηξνπήο :
α. Δπηηξνπή ειέγρνπ πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ κειώλ
β. πληαθηηθή επηηξνπή γηα ηελ θξίζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ πλεδξίνπ,
θαζώο θαη γηα ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ θαη ησλ πξαθηηθώλ ηνπ ζπλεδξίνπ.
γ. Δπηηξνπή εθπαίδεπζεο.
δ. Άιιεο επηηξνπέο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηελ
θαιύηεξε εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηεο Δηαηξείαο.
17. Σν Πεηζαξρηθό πκβνύιην απνηειείηαη από δέθα πέληε κέιε : ηα
ελλέα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη έμη από ηνπο δηαηειέζαληεο
Πξνέδξνπο ηεο Δηαηξείαο ησλ ακέζσο πξνεγνπκέλσλ εηώλ, θαηά ζεηξά εθ ησλ
πξνζθάησλ. πλέξρεηαη ζε πνιύ εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο κε πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο θαη πξνεδξεύεη. Θεσξείηαη
όηη βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ ελλέα από ηα κέιε ηνπ είλαη παξόληα.
Δγθαινύκελα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ή ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ δελ
ζπκκεηέρνπλ ζην Πεηζαξρηθό πκβνύιην πνπ ζα ηνπο θξίλεη. Σηκσξεί κε
έγγξαθε επίπιεμε, πξνζσξηλή ή νξηζηηθή ζηέξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο λα

ζπκκεηέρεη ζε νξηζκέλεο ή ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο Δηαηξείαο ή δηαγξάθεη ην
κέινο ηεο Δηαηξείαο πνπ :
α. απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα από ηηο επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο ηεο
Δηαηξείαο γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
β. Παξαβηάδεη ην θαηαζηαηηθό ή δελ πεηζαξρεί ζηηο απνθάζεηο ησλ
Γεληθώλ πλειεύζεσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή κε ηελ δξαζηεξηόηεηά
ηνπ πξνζβάιιεη ηελ ππόιεςε ηεο Δηαηξείαο ή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπ
ζθνπνύο ηεο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.
γ. Σνπ έρεη αθαηξεζεί ε άδεηα αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνύ ιεηηνπξγήκαηνο
ιόγσ θαηαδίθεο.
Σν Πεηζαξρηθό πκβνύιην θαιεί κε ζπζηεκέλν έγγξαθό ηνπ ηνλ εγθαινύκελν
λα δώζεη γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεγήζεηο γηα ηελ πξάμε ηνπ κέζα ζε 8
εκέξεο. Μεηά ηελ πξνζεζκία απηή ην Πεηζαξρηθό πκβνύιην πξνρσξεί ζηελ
εμέηαζε ηεο ππνζέζεσο. Οη ςεθνθνξίεο, εθόζνλ δεηεζεί από θάπνην κέινο
ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα είλαη κπζηηθέο. Όιεο νη πνηλέο
θνηλνπνηνύληαη κε ζπζηεκέλν έγγξαθν ζηνλ ελδηαθεξόκελν. Δπαλεμέηαζε ηεο
ππνζέζεσο γίλεηαη κεηά αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη εθόζνλ ππάξρνπλ
λέα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Η πνηλή ηεο πξόζθαηξεο ή νξηζηηθήο δηαγξαθήο
πξέπεη λα επηθπξσζεί από ηελ ακέζσο επόκελε Γεληθή πλέιεπζε θαη κέρξη
ηόηε ην κέινο ζηεξείηαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 4ν : Πόξνη ηεο Δηαηξείαο
Α. Πόξνη ηεο Δηαηξείαο είλαη :
α. Σν δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ κειώλ.
β. Οη ηαθηηθέο εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ κειώλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλεηαη θαη ε εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ ηεο.
γ. Οη έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ κειώλ θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα
ζπλέδξηα ηεο Δηαηξείαο.
δ. Γσξεέο, θιεξνδνηήκαηα θαη επηρνξεγήζεηο από νπνηνδήπνηε
θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή ην δεκόζην.
ε. Οη ζπλδξνκέο ησλ πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη ηα
έζνδα από ηηο πσιήζεηο ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο Δηαηξείαο.
ζη. Οη ηόθνη θαηαζέζεσλ θαη
δ. Κάζε άιιε λόκηκε πξόζνδνο.
Β. Σα πνζά ησλ δηθαησκάησλ εγγξαθήο θαη ησλ ηαθηηθώλ ζπλδξνκώλ
θαζνξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη εγθξίλνληαη από ηε Γεληθή
πλέιεπζε. Όια ηα ππόινηπα δηθαηώκαηα θαζνξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην.
ΑΡΘΡΟ 5ν : Γξαζηεξηόηεηεο
Η Δηαηξεία :
Α. Οξγαλώλεη :
α. Έλα επηζηεκνληθό ζπλέδξην θάζε ρξόλν ζηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο
θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ηνπ θαινθαηξηνύ, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο
θαιύπηεη γεσγξαθηθά ε Δηαηξεία, κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ.
β. Δπηζηεκνληθέο ζπγθεληξώζεηο ζηα Ννζνθνκεία.

γ. Γηαιέμεηο από Έιιελεο ή μέλνπο νκηιεηέο πάλσ ζε εηδηθά ζέκαηα
ηεο Οξζνπαηδηθήο.
δ. Πξαθηηθέο αζθήζεηο θιπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ.
Β. Δθδίδεη επηζηεκνληθό πεξηνδηθό κε ηελ νλνκαζία "ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΗ"
πνπ δηέπεηαη από εηδηθό θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο θαη δεκνζηεύεη εξγαζίεο,
δηαιέμεηο θιπ
Γ. Δθδίδεη πεξηνδηθώο ελεκεξσηηθό θπιιάδην κε ηελ νλνκαζία "ΣΑ ΝΔΑ
ΣΗ ΟΣΔΜΑΘ" πνπ δεκνζηεύεη επίθαηξα θαη άιια ζέκαηα ηνπ αθνξνύλ ηα
κέιε ηεο Δηαηξείαο.
Γ. Δπηκειείηαη επηζηεκνληθώλ εθδόζεσλ κέζσ ησλ αξκνδίσλ
επηηξνπώλ.
ΑΡΘΡΟ 6ν : Δπηζηεκνληθέο ζπλεδξηάζεηο
ηηο επηζηεκνληθέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαπηύζζνληαη θαη
ζπδεηνύληαη επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη πξαγκαηνπνηνύληαη κε νπνηνλδήπνηε
αξηζκό παξόλησλ κειώλ. Δίλαη δεκόζηεο εθηόο εάλ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
ή ηα παξόληα κέιε ζε κία επηζηεκνληθή ζπλεδξίαζε κε ζρεηηθή πιεηνςεθία,
απνθαζίζνπλ όηη νξηζκέλε ζπλεδξίαζε ζα γίλεη θιεηζηή κόλν γηα ηα κέιε
ηεο.
ΑΡΘΡΟ 7ν
Οη επηζηεκνληθέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθέο
θαη έθηαθηεο. Οη ηαθηηθέο γίλνληαη κία θνξά ηνπιάρηζηνλ ην κήλα από ηνλ
Οθηώβξην κέρξη ηνλ Ινύλην θαη ζπγθαινύληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Οη
έθηαθηεο ζπγθαινύληαη κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή αλ
ην δεηήζεη εγγξάθσο ην 1/3
ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηεο Δηαηξείαο. Οη
πξνζθιήζεηο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο πξέπεη λα ζηέιλνληαη ζηα κέιε 24 ώξεο
λσξίηεξα. ηηο πξνζθιήζεηο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ν ηόπνο θαη ν ρξόλνο
ζπλεδξίαζεο θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα αλαθνηλσζνύλ. Η πξόζθιεζε κπνξεί λα
γίλεη θαη κέζσ ηνπ εκεξήζηνπ ηύπνπ ηεο Θεζζαινλίθεο.
ΑΡΘΡΟ 8ν
α. Σν θαηαζηαηηθό ηνύην κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί νπνηεδήπνηε θξίλεη
αλαγθαίν ε Γεληθή πλέιεπζε ή ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Γηα λα ηξνπνπνηεζεί
ρξεηάδεηαη απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ζα έρεη ηελ απαηηνύκελε
απαξηία, κε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ κειώλ πνπ είλαη παξόληα θαη έρνπλ
δηθαίσκα ςήθνπ.
β. Η δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο απνθαζίδεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη
κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία όπσο αλσηέξσ πεξηγξάθεηαη.
γ. Μεηά ηελ δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο ε ππάξρνπζα πεξηνπζία πεξηέξρεηαη
εηο ηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Α.Π.Θ. γηα ηελ θαζηέξσζε εηεζίνπ επάζινπ
βξάβεπζεο ηεο θαιιίηεξεο νξζνπαηδηθήο εξγαζίαο πνπ πξνέξρεηαη από ην
ρώξν ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.

