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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ – ΕΔΡΑ
Άρθρο 1
Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία με την ονομασία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ»
με έδρα την Αθήνα, Ήλιδος 54-56, Αθήνα Τ.Κ. 11527, τηλέφωνα 210
7484167, 210 7488482, φαξ 210 7484167 και στρογγυλή σφραγίδα,
που φέρει στην περιφέρειά της το όνομα της Εταιρείας, το έτος ίδρυσης 1982 και στο κέντρο το λογότυπό της.
Ο ξενόγλωσσος τίτλος της Εταιρείας είναι «HELLENIC SOCIETY
OF PERIODONTOLOGY AND IMPLANT DENTISTRY»

ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ
Άρθρο 2
Σκοπός της Εταιρείας είναι η διάδοση της Οδοντιατρικής Επιστήμης
γενικά και συγκεκριμένα η πρόληψη, η διάγνωση και η εφαρμογή
θεραπευτικών μεθόδων των Νόσων του Περιοδοντίου καθώς και η
τοποθέτηση εμφυτευμάτων και η εφαρμογή θεραπευτικών μεθόδων
των περιεμφυτευματικών βλαβών προς όφελος της Στοματικής Υγείας του πληθυσμού. Ειδικότερα οι σκοποί της Εταιρείας είναι:
1) Η ανύψωση και η διάδοση της Περιοδοντολογίας στον Ελλαδικό
χώρο.
2) Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας θεραπείας στους προαναφερθέντες τομείς από τους λειτουργούς του οδοντιατρικού επαγγέλματος προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
3) Η διενέργεια έρευνας και εκπαίδευσης, η ανάπτυξη μεθόδων για
οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την βελτίωση της
3

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ»

στοματικής υγείας και την πρόληψη περιοδοντικών νοσημάτων και
περιεμφυτευματικών επιπλοκών, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
4) 
Η σύνδεση των Ελλήνων Οδοντιάτρων με ανάλογες εταιρείες,
οργανώσεις και φορείς (Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) στον διεθνή χώρο που ασχολούνται με θέματα Περιοδοντολογίας και Εμφυτευματολογίας.
5) Η δημιουργία και η προώθηση θεσμικού πλαισίου για την αναγνώριση της ειδικότητας της Περιοδοντολογίας στην Ελλάδα
6) Κάθε άλλος σκοπός συναφής και παρεμφερής, με τα παραπάνω,
έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο καταστατικό αυτό, ιδία η
προώθηση θεσμικών πλαισίων αναγνωρίσεως της ειδικότητας της
Περιοδοντολογίας στην Ελλάδα.
Η εταιρεία επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της με κάθε
νόμιμο μέσο και συγκεκριμένα με:
1) 
Την οργάνωση επιστημονικών – εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
με την συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων σε θέματα που
αναφέρονται στα γνωστικά αντικείμενα της Περιοδοντολογίας και
Εμφυτευματολογίας ειδικότερα αλλά και στις συγγενείς προς αυτά
επιστήμες της Οδοντιατρικής και της Ιατρικής γενικότερα.
2) Την πρόσκληση από το εξωτερικό ειδικών επιστημόνων για παρουσίαση οδοντιατρικών θεμάτων ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος σε μέλη και σε μη μέλη της Εταιρείας.
3) Την δημοσίευση μελετών σε επιστημονικά περιοδικά, όπως επίσης
και εκλαϊκευμένα άρθρα σε έντυπα γενικότερου ενδιαφέροντος ή
ομιλίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηρουμένων των προϋποθέσεων περί αποφυγής άμεσης ή έμμεσης διαφημίσεως.
4) Την έκδοση ειδικού επιστημονικού περιοδικού που φέρει τον τίτλο
«ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ», το οποίο θα είναι έντυπο ή/και διαδικτυακό κατ’ επιλογή του εκάστοτε Διοικητικού Συμ4
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βουλίου, στο οποίο θα δημοσιεύονται σχετικές μελέτες των εταίρων και άλλων επιστημόνων ως και δραστηριότητες της Εταιρείας.
5) Την έκδοση ή συμμετοχή στην έκδοση εντύπων που αφορούν την
Περιοδοντολογία και Εμφυτευματολογία, αλλά και την Οδοντιατρική Επιστήμη γενικότερα, εφόσον άπτονται με τα προαναφερόμενα
γνωστικά αντικείμενα.
6) Τ
 ην εκπόνηση ερευνών, μελετών και προγραμμάτων σχετικών με
τους σκοπούς της Εταιρείας σε συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς της Ελληνικής Πολιτείας, των Οδοντιατρικών Τμημάτων,
των Οδοντιατρικών Εταιρειών, των συνδικαλιστικών οργάνων,
καθώς και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς σε διεθνές επίπεδο.

ΜΕΛΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 3
Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε:
Α. Τακτικά, Β. Συνεργαζόμενα, Γ. Επίτιμα, Δ. Ξένους Εταίρους, Ε. Ανενεργά, ΣΤ. Ισόβια
(Α) Τακτικά μέλη
Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν: άτομα με αναγνωρισμένη συμμετοχή στην προαγωγή των επιστημονικών πεδίων που υπηρετεί η εταιρεία, κοινωνοί της ιατρικής δεοντολογίας, ικανά να εξυπηρετήσουν
και προάγουν τους σκοπούς της και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το
ισχύον κατά την εγγραφή τους καταστατικό της Εταιρείας.
Τα τακτικά μέλη πρέπει να είναι Οδοντίατροι, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων στα επιστημονικά πεδία που υπηρετεί η Εταιρεία ή με
αναγνωρισμένο επιστημονικό – επαγγελματικό έργο εις αυτά.
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Η αποδοχή νέων τακτικών μελών γίνεται μετά από υποβολή αίτησης προς το Δ.Σ., που υποστηρίζεται από δύο (2) τουλάχιστον τακτικά
μέλη και συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και τα συνοδευτικά βεβαιωτικά έγγραφα. Το Δ.Σ. εισηγείται την αποδοχή ή όχι
των νέων μελών στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η
οποία εγκρίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων
τακτικών μελών.
(Β) Συνεργαζόμενα μέλη
Μπορούν να γίνουν Οδοντίατροι, που έχουν ειδικές σπουδές σε άλλες ειδικότητες ή είναι γενικοί οδοντίατροι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
στα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετεί η Εταιρεία. Τα μέλη αυτά εγγράφονται με την ίδια διαδικασία που εγγράφονται τα τακτικά μέλη
με την αυτή πλειοψηφία των παρόντων τακτικών και συνεργαζομένων μελών. Στην περίπτωση που αποκτήσουν τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται και επιθυμούν να γίνουν τακτικά μέλη εφαρμόζεται η διαδικασία της εγγραφής τακτικών μελών και αιτιολογούνται οι λόγοι
μετάταξής τους στα τακτικά μέλη.
(Γ) Επίτιμα μέλη
Αποτελεί τιμητικό τίτλο που απονέμει η Εταιρεία σε άτομα αδιακρίτως
εθνικότητας που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην
κοινωνία και την επιστήμη γενικά και ειδικότερα στα πεδία που υπηρετεί η Εταιρεία, καθώς και άτομα που έχουν συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.
Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., ή μετά από
πρόταση ενός τρίτου (1/3) των μελών της Εταιρείας. Επίσης το Δ.Σ.
μπορεί να προτείνει την απονομή του τίτλου του επίτιμου προέδρου
κατά τα προβλεπόμενα στο οικείο άρθρο του παρόντος.
(Δ) Ξένοι Εταίροι
Ξένοι Εταίροι μπορούν να γίνουν άτομα εκτός Ε.Ε. που έχουν προ6
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σφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στην Περιοδοντολογία και Εμφυτευματολογία και έχουν συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση
των σκοπών της Εταιρείας.
Οι Ξένοι Εταίροι ανακηρύσσονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Σ. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ή μετά από πρόταση ενός τρίτου (1/3) των μελών της Εταιρείας.
(Ε) Ανενεργά μέλη
Με πρόταση του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία
των μελών της, την μετατροπή της ιδιότητας μέλους από Τακτικό ή
Συνεργαζόμενο σε Ανενεργό μέλος. Στην κατηγορία των ανενεργών
μεταπίπτουν τα μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές
υποχρεώσεις τους για δύο έτη. Τα ανενεργά μέλη δεν δύναται να
απολαμβάνουν τα προνόμια των ενεργών μελών ή να συμμετέχουν
στις συνελεύσεις της εταιρείας παρά μόνον μετά την τακτοποίηση
των ταμειακών τους υποχρεώσεων.
(ΣΤ) Ισόβια μέλη
Ισόβια μέλη μπορούν να γίνουν μετά από αίτησή τους ή μετά από
απόφαση του Δ.Σ. όσα εκ των μελών της Εταιρείας λόγω συνταξιοδοτήσεως ή άλλου λόγου αδυνατούν να συμμετέχουν ενεργά στις
δραστηριότητες της Εταιρείας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 4
Όλα τα μέλη της Εταιρείας έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν ενεργά και να φροντίζουν για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας,
τα δε τακτικά και συνεργαζόμενα μέλη να καταβάλλουν εμπρόθεσμα,
πριν την λήξη του τρέχοντος λογιστικού έτους (31 Δεκεμβρίου) την
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ετήσια συνδρομή τους. Ακόμη έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν
τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της Εταιρείας με τρόπο που θα
καθορίζεται από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να έχουν ενεργό συμμετοχή και παρουσία στις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και στις Επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας.
Τα τακτικά και τα συνεργαζόμενα μέλη της Εταιρείας καταβάλλουν
εφ’ άπαξ χρηματικό ποσό ως δικαίωμα εγγραφής. Εάν μέχρι το τέλος
του τρέχοντος λογιστικού έτους δεν έχουν τακτοποιήσει την εγγραφή
τους θεωρούνται ότι ουδέποτε ενεγράφησαν. Επιπλέον καταβάλλουν
την ετήσια συνδρομή τους, ως εκάστοτε καθορίζεται με απόφαση της
Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι
συνδρομές για την Επιστημονική έκδοση, έντυπη ή διαδικτυακή, της
Εταιρείας, καθώς και την επίσημη έκδοση της European Federation
of Periodontology (EFP), σε όποια μορφή ορίζεται εκάστοτε από την
EFP.
Οι ξένοι εταίροι δεν υποχρεούνται να καταβάλουν εφ’ άπαξ χρηματικό ποσό ως δικαίωμα εγγραφής. Τα επίτιμα και ισόβια μέλη και οι
ξένοι εταίροι δεν υποχρεούνται επίσης σε καταβολή άλλης τακτικής
ή έκτακτης συνδρομής στην Εταιρεία. Τα επίτιμα μέλη μετέχουν στις
συνεδριάσεις της Γ.Σ. της Εταιρείας, ζητούν το λόγο και εκφράζουν
τις απόψεις τους, ψηφίζουν δε σε περιπτώσεις λήψεως αποφάσεων
επί επιστημονικών ή άλλων θεμάτων αλλά δεν συμμετέχουν στην
ψηφοφορία για την ανάδειξη των αιρετών αρχών του συλλόγου. Οι
ξένοι εταίροι ως και τα επίτιμα μέλη δεν μπορούν να αναδειχθούν σε
μέλη του Δ.Σ. ή να εκπροσωπήσουν την Εταιρεία. Ο αριθμός των επίτιμων μελών δεν λαμβάνεται υπόψη όταν πρόκειται να διαπιστωθεί η
ύπαρξη ή όχι απαρτίας κατά τη Γ.Σ.
Τα συνεργαζόμενα μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. της
Εταιρείας, ζητούν το λόγο και εκφράζουν τις απόψεις τους, ψηφίζουν
8
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για την ανάδειξη Δ.Σ., επί διαδικαστικών ή άλλων θεμάτων, αλλά δεν
μπορούν να αναδειχθούν μέλη του Δ.Σ. ή να εκπροσωπήσουν την
Εταιρεία. Ο αριθμός των συνεργαζομένων μελών λαμβάνεται υπόψη
όταν πρόκειται να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι απαρτίας κατά την Γ.Σ.
εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα.
Τα ανενεργά και τα ισόβια μέλη δεν μετέχουν στην ψηφοφορία και
δεν μπορούν να αναδειχθούν σε μέλη του Δ.Σ. ή να εκπροσωπήσουν
την Εταιρεία.
Οι ξένοι εταίροι, τα επίτιμα, τα συνεργαζόμενα, τα ισόβια και τα
ανενεργά μέλη της Εταιρείας δεν μπορούν να μετέχουν στην διαδικασία του άρθρου «περί διάλυσης Εταιρείας» και του άρθρου «περί
τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας».
Γενικά όλα τα μέλη της Εταιρείας έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό και τους Νόμους.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Άρθρο 5
Η αποχώρηση από την Εταιρεία είναι ελεύθερη για κάθε μέλος και
γίνεται με γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο πριν
να λήξει το οικονομικό έτος και λαμβάνεται υπόψη από την αρχή του
επόμενου της υποβολής της δηλώσεως, οικονομικού έτους.
Η ιδιότητα του μέλους χάνεται και το μέλος διαγράφεται από τα
Μητρώα της Εταιρείας με την αποχώρησή του.
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ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Άρθρο 6
1) Διαγράφεται από την Εταιρεία το μέλος που
α. Κατ΄ εξακολούθηση παραβιάζει το Καταστατικό της Εταιρείας.
β. Επιδεικνύει ως Επιστήμονας αναξιοπρεπή συμπεριφορά ή διαγωγή ανάρμοστη προς την ιδιότητα του μέλους της Εταιρείας.
1) Η διαγραφή του μέλους γίνεται με απόφαση της πλειοψηφίας δύο
τρίτων (2/3) των παρόντων μελών της Γ.Σ. μετά από εισήγηση του
Δ.Σ. Επίσης η διαδικασία διαγραφής ενεργοποιείται μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους της Εταιρείας προς το Δ.Σ. Στην διαδικασία αυτή δεν μετέχουν ούτε υπολογίζονται για την απαρτία τα
υπό διαγραφή μέλη.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 7
Πόροι της Εταιρείας είναι:
1) Το εφάπαξ ποσό που καλείται το μέλος να καταβάλει για εγγραφή
του. Το ύψος τούτου καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γ.Σ.
μετά από πρόταση του Δ.Σ.
2) Η ετήσια συνδρομή των τακτικών και συνεργαζομένων μελών. Το
ύψος αυτής καθορίζεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. που υποβάλλεται για τελική έγκριση στην Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται από τον μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτους
και το αργότερο μέχρι την λήξη του (31 Δεκεμβρίου).
3) Οι έκτακτες συνδρομές που επιβάλλει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση
του Δ.Σ. για αντιμετώπιση απρόβλεπτων δαπανών που κρίνονται
10
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απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.
4) Τα έσοδα από την ελεύθερη διάθεση του περιοδικού ή από τις καταχωρήσεις σ’ αυτό τρίτων υπό οποιαδήποτε μορφή.
5) Οι εισπράξεις των δικαιωμάτων συμμετοχής από την οργάνωση
των πάσης φύσεως επιστημονικών εκδηλώσεων. Το Δ.Σ. μπορεί να
καθορίζει τα μέλη που μπορούν να απαλλάσσονται από τα δικαιώματα αυτά.
6) Οι εκούσιες προσφορές (δωρεές, εισφορές και επιχορηγήσεις)
που γίνονται προς την Εταιρεία.
7) Οι κληρονομιές, κληροδοσίες κ.ά.
8) Τα έσοδα από τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.
9) Οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έσοδο.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 8
Τα όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι:
1) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ)
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ)
3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9
Η Τακτική Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και συγκροτείται από τα μέλη της Εταιρείας που είναι οικονομικά
11
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εντάξει. Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά ετησίως και με την
φροντίδα του Δ.Σ. στο πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο.
Οι προσκλήσεις για την Γ.Σ. αποστέλλονται σ’ όλα τα μέλη με δικαίωμα συμμετοχής δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. Οι προσκλήσεις αναγράφουν την ημέρα, ώρα και τόπο
που θα συγκληθεί η Γ.Σ. ως και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί
(ημερήσια διάταξη).
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών για την πορεία της Εταιρείας και
όταν πρόκειται να ακολουθήσουν αρχαιρεσίες (εκλογοαπολογιστική), απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ., υποβολή της έκθεσης της
εξελεγκτικής επιτροπής για έγκριση, έλεγχο και αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη των μελών της νέας διοίκησης. Στις αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη των μελών της νέας διοίκησης οι αποφάσεις λαμβάνονται
εξ αποστάσεως, με τη χρήση της ηλεκτρονικής ψήφου των μελών του
σωματείου, μέσω ειδικής προς τούτο πλατφόρμας. Κατά τις αρχαιρεσίες, η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν ψηφίζουν, εξ αποστάσεως, τα μισά συν
ένα του συνόλου των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών και συνεργαζομένων μελών, τα οποία έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν. Στην περίπτωση των αρχαιρεσιών, για την ύπαρξη της απαρτίας, υπολογίζεται
το σύνολο των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών και συνεργαζομένων μελών, τα οποία έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, ανεξάρτητα
δηλαδή από την χιλιομετρική απόσταση της κατοικίας τους.
Στην Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματός του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή το μέλος του Δ.Σ. με
τη μεγαλύτερη θητεία σ’ αυτό. Χρέη Γραμματέα της Γ.Σ. ανατίθενται
στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματός του σ’
ένα από τα μέλη του Δ.Σ.
Η Γ.Σ., αν άλλως δεν προβλέπεται εις το παρόν καταστατικό, έχει
12
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απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα του συνόλου των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών και συνεργαζομένων μελών, τα οποία
έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν. Μέλη τα οποία απουσιάζουν αλλά
κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων θεωρούνται ως δικαιολογημένα απόντες και δεν υπολογίζονται στην απαρτία. Εάν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ., την αμέσως
επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, χωρίς
αποστολή νέας πρόσκλησης και πραγματοποιείται με οποιαδήποτε
παρουσία τακτικών και συνεργαζομένων μελών.
Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, στην οποία μετέχουν τα τακτικά και τα συνεργαζόμενα μέλη. Σε όλες τις περιπτώσεις
και εφόσον δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη σε άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού ή
ονομαστική και χρειάζεται να συγκεντρωθεί η ψήφος του ½ συν ένα
τουλάχιστον των παρόντων στη Γ.Σ. τακτικών, συνεργαζομένων και
επίτιμων μελών.
Η Γ.Σ. αποτελεί το αρμόδιο όργανο για την τελική διατύπωση των
αποφάσεων της Εταιρείας και θεσπίζει, τροποποιεί ή και ανακτά άρθρα του Καταστατικού με διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 28 του
Καταστατικού αυτού.
Απόφαση της Γ.Σ. για θέμα που δεν αναφέρεται στην ημερήσια
διάταξη είναι άκυρη, εκτός εάν η απόφαση για την συζήτηση του θέματος ληφθεί ομόφωνα.
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ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 10
Η Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. που έχει παρθεί με πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) του αριθμού των μελών
του. Επίσης ύστερα από έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του ενός πέμπτου (1/5) των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών και συνεργαζομένων μελών. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά οι λόγοι που
επιβάλλουν την σύγκλειση έκτακτης Γ.Σ.
Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο, μέσα σε διάστημα δύο (2) το πολύ μηνών από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει σύμφωνα με τα παραπάνω τη Γ.Σ. Στις προσκλήσεις που κοινοποιούνται προς τα μέλη της Εταιρείας, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες
πριν αναγράφονται υποχρεωτικά τα προς συζήτηση θέματα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται
για την Τακτική Γ.Σ. στο άρθρο 9.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 11
Η Καταστατική Γ.Σ. συνέρχεται προκειμένου να ληφθεί απόφαση για
την διάλυση της Εταιρείας ή τη συγχώνευσή της με άλλο παρεμφερές
επιστημονικό σωματείο ή ίδρυμα και τέλος για την τροποποίηση ή και
συμπλήρωση των διατάξεων του καταστατικού της.
Η σύγκληση της Καταστατικής Γ.Σ. πραγματοποιείται μετά από
απόφαση της Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ. με απόφαση του Δ.Σ. που
έχει παρθεί ομόφωνα ή με πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7)
του αριθμού των μελών του ή και με γραπτή προς το Δ.Σ. αίτηση του
14
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μισού (1/2) αριθμού των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών και συνεργαζομένων μελών της Εταιρείας. Η αίτηση αυτή πρέπει να είναι
αιτιολογημένη και να αναγράφονται με σαφήνεια οι λόγοι της προτεινόμενης τροποποίησης, καθώς και τα κείμενα των διατάξεων όπως
αυτά προτείνονται να ισχύσουν μετά την τροποποίηση ή συμπλήρωσή
τους. Αντίγραφο των προτεινομένων τροποποιήσεων στέλνεται ταχυδρομικά από τον Γενικό Γραμματέα στα μέλη της Εταιρείας μαζί με
την πρόσκληση για Γ.Σ., ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημέρα
της Γ.Σ.
Η Καταστατική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα
τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων
τακτικών μελών. Μέλη τα οποία απουσιάζουν αλλά κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων θεωρούνται ως δικαιολογημένα απόντες και δεν υπολογίζονται στην απαρτία. Σε περίπτωση που
δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Καταστατική Γ.Σ. συνέρχεται
πάλι και χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης, την αμέσως επόμενη
εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα στον ίδιο τόπο και θεωρείται ότι
βρίσκεται σε απαρτία αν οι παρόντες υπερβαίνουν το μισό (1/2) του
όλου αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν επιτευχθεί και κατά την δεύτερη Συνέλευση απαρτία, τότε η Συνέλευση
ματαιώνεται.
Οι αποφάσεις στην Καταστατική Γ.Σ. παίρνονται με φανερή ονομαστική ψηφοφορία.
Οι εργασίες της Καταστατικής Γ.Σ. μπορεί να συμπέσουν χρονικά
με τις εργασίες της Τακτικής ή ΄Εκτακτης Γ.Σ.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται για την Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. στα άρθρα 9 και 10 του παρόντος Καταστατικού.
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ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 12
Το Δ.Σ. είναι οκταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον απερχόμενο Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία
και τρία (3) μέλη- συμβούλους.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. διαρκεί τρία (3) χρόνια. Με την λήξη
της θητείας του ο μέχρι τούδε αντιπρόεδρος καταλαμβάνει αυτοδικαίως την θέση του Προέδρου του ΔΣ, ο Πρόεδρος την θέση του
απερχόμενου Προέδρου και την θέση του Αντιπροέδρου ο νεοεκλεγείς για την θέση αυτή. Για την θέση του αντιπροέδρου δεν προβλέπεται η εκλογή αναπληρωματικού και σε περίπτωση που εκλείψει για
οποιοδήποτε λόγο ή κληθεί να καταλάβει την θέση του Προέδρου
γιατί εξέλειπε ο ανωτέρω διεξάγεται νέα ψηφοφορία για την θέση
του αντιπροέδρου. Ο απερχόμενος Πρόεδρος του Δ.Σ. θα παρίσταται
(συμμετέχει) στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με μέριμνα και πρόσκληση του τέως
αντιπροέδρου και νυν Προέδρου το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες
από την εκλογή του οπότε και σε μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον
Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
Άρθρο 13
Το Δ.Σ. συνεδριάζει μία (1) φορά το μήνα, εφόσον υπάρχουν θέματα.
Ακόμη μπορεί να συνεδριάζει και εκτάκτως όταν προκύψει κάποιο
επείγον θέμα ή το ζητήσουν με έγγραφό τους που θα αναφέρει το
θέμα συζήτησης, τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ.
16
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Το Δ.Σ. συγκαλείται με εντολή του Προέδρου και με πρόσκληση
του Γενικού Γραμματέα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και με αναφορά του χώρου, του
χρόνου και των προς συζήτηση θεμάτων. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί
να προτείνει θέματα για συζήτηση με την έναρξη της διαδικασίας.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία περισσοτέρων από τα
μισά μέλη του. Αν δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση καθορίζεται εκ
νέου. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. λαμβάνουν μέρος υποχρεωτικά και
τα αναπληρωματικά μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι συνεδριάσεις
του Δ.Σ. είναι ανοικτές και μπορεί να παρευρίσκεται κάθε μέλος της
Εταιρείας, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εφόσον επιτραπεί από το Δ.Σ.,
με δικαίωμα λόγου.
Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρείται βιβλίο πρακτικών, στο
οποίο καταχωρούνται τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε, οι αποφάσεις που πήρε και περίληψη των συζητήσεων που έγιναν. Κάθε Πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση που έλαβε την ψήφο του Προέδρου που καθορίζει στην προκειμένη περίπτωση την πλειοψηφία.
Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανακληθεί μόνο με άλλη
ομόφωνη απόφασή του. Κάθε απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να αναθεωρηθεί με απόφαση Γ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή πέντε (5) μη συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ.
θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται μετά από διαπιστωτική
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου από το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας στις αρχαιρεσίες που προηγήθηκαν αναπληρωματικό μέλος. Η
νέα σύνθεση του Δ.Σ. γνωστοποιείται με απλή επιστολή προς τα μέλη
του σωματείου.
17
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Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. αναπληρώνεται από
τον πρώτο στη σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό κ.ο.κ.
Το Δ.Σ. παύεται πριν από την λήξη της θητείας του μετά από διατύπωση μομφής. Στην περίπτωση αυτή συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. μετά
από αίτηση αυτών που διατυπώνουν την μομφή και σύμφωνα με τα
όσα ορίζονται στο άρθρο 10.
Η απόφαση για την παύση του Δ.Σ. παίρνεται με πλειοψηφία των
τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στην Γενική Συνέλευση μελών.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 14
Στα πλαίσια των εργασιών της Τακτικής Γ.Σ. εκλέγεται από τα τακτικά
και συνεργαζόμενα μέλη τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από ένα πρόεδρο και δύο μέλη. Η εκλογή γίνεται από τη Γενική
Συνέλευση στα πλαίσια ανάδειξης νέου Δ.Σ., με μυστική ψηφοφορία
και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Η θητεία της διαρκεί τρία (3) χρόνια.
Υποψήφιος για μέλος της Ε.Ε. μπορεί να υποδειχθεί ή να δηλώσει
αυτοπροσώπως κάθε τακτικό μέλος με γραπτή πρόταση ή δήλωση
προς το Δ.Σ., που κατατίθεται μέχρι την έναρξη της σχετικής διαδικασίας. Δεν μπορεί κανείς να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. και της Ε.Ε. κατά
την ίδια χρονική περίοδο.
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 15
Στη Γ.Σ. υπάγονται όλες οι αρμοδιότητες που δεν παραχωρούνται σε
άλλο όργανο της Εταιρείας με το παρόν Καταστατικό ή το Νόμο.
Ειδικότερα και με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου,
στην αρμοδιότητα της Τακτικής Γ.Σ. υπάγονται :
1) Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης των πεπραγμένων του Δ.Σ.
2) Η έγκριση του οικονομικού απολογισμού παρελθούσης χρήσης και
της έκθεσης της Ε.Ε. επί της διαχείρισης της παρελθούσης χρήσης.
3) Η απόφαση για δαπάνες που δεν αναφέρονται ότι ανάγονται στην
αρμοδιότητα του Δ.Σ. (άρθρο 17).
4) Ο καθορισμός του ποσού για την ετήσια συνδρομή και το δικαίωμα
εγγραφής, καθώς και την έκτακτη εισφορά των τακτικών και συνεργαζομένων μελών.
5) Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. και Ε.Ε.
6) Η αποδοχή νέων μελών ως Τακτικά ή Συνεργαζόμενα.
7) Η απόφαση για την αναγόρευση των επίτιμων μελών των ξένων
εταίρων και των επίτιμων προέδρων.
8) Η απόφαση για την διαγραφή των μελών ή τη μετατροπή τους σε
ανενεργά μέλη.
9) Ο καθορισμός της πολιτικής που θα ακολουθήσει το Δ.Σ.
10) Κάθε άλλη πράξη που αποφασίζει το Δ.Σ. ή προτείνεται στο Δ.Σ.
εγγράφως από ένα από τα λοιπά όργανα διοίκησης της Εταιρείας
ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Στην αρμοδιότητα της Έκτακτης Γ.Σ. υπάγονται:
1. Θέματα που όταν προκύπτουν το Δ.Σ. με πλειοψηφία των πέντε
εβδόμων (5/7) του όλου αριθμού των μελών του κρίνει ότι επιβάλλεται να συζητηθούν στη Γ.Σ. της Εταιρείας.
2. Θέματα που υποβάλλονται μετά από σχετική αίτηση από το ένα
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πέμπτο (1/5) των μελών της Εταιρείας, που τα μισά τουλάχιστον
είναι τακτικά μέλη.
Στην αρμοδιότητα της Καταστατικής Γ.Σ. υπάγεται η απόφαση για
την διάλυση της Εταιρείας ως και για την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 16
Το Δ.Σ. είναι το διοικητικό και εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας. Στην
δικαιοδοσία του Δ.Σ. περιλαμβάνονται:
1. Η διεύθυνση των εργασιών της Εταιρείας.
2. Η πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας με όλα τα δυνατά και
νόμιμα μέσα.
3. Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και η εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.
4. Η έκδοση και διαχείριση του περιοδικού (εντύπου ή διαδικτυακού)
«Εξελίξεις στην Περιοδοντολογία»
5. Η εισήγηση στη Γ.Σ. για την εγγραφή νέων μελών στην Εταιρεία και
η πρόταση για τη διαγραφή μελών της Εταιρείας με αιτιολογημένη
εισήγηση.
6. Η εισήγηση στη Γ.Σ. για την απονομή του τίτλου επιτίμου μέλους και
επίτιμου Προέδρου.
7. Η υποβολή στη Γ.Σ. έκθεσης για έγκριση του οικονομικού απολογισμού.
8. Η διαχείριση των οικονομικών της Εταιρείας.
9. Η λήψη αποφάσεων και η εκτέλεση κάθε δαπάνης που υπαγορεύουν
οι καταστάσεις η οποία εξυπηρετεί στους σκοπούς της Εταιρείας.
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10. Η λήψη αποφάσεων για το περιεχόμενο (τους όρους) και την υπογραφή των συμβολαίων και κάθε δικαιοπραξίας, με την οποία εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Εταιρείας.
11. Η αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών, εισφορών, επιχορηγήσεων και γενικά κάθε είδους οικονομικής ενίσχυσης.
12. Η πρόσληψη και απόλυση υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας
και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων, των υποχρεώσεων και των
αμοιβών αυτού.
13. Ο καθορισμός του ύψους της αμοιβής για υπηρεσίες που προσφέρουν τρίτοι στην Εταιρεία.
14. Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων κάθε είδους (στρογγυλά τραπέζια, συμπόσια, ενημερωτικά ή μετεκπαιδευτικά μαθήματα
κ.ά.) μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές Εταιρείες ή Συλλόγους ή τα Οδοντιατρικά Τμήματα των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
15. Η πρόσκληση από το εξωτερικό ξένων επιστημόνων για συμμετοχή στην οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων.
16. Η συγκρότηση, κατά την κρίση του, επιτροπών ή ομάδων εργασίας
από μέλη της Εταιρείας στις οποίες αναθέτει ειδικά καθοριζόμενα
καθήκοντα οργάνωσης και διεκπεραίωσης εκδηλώσεων, εκδοτικές δραστηριότητες κ.ά.
17. Η σύγκληση των Γ.Σ. και ο καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης τούτων.
18. Η λήψη αποφάσεων για θέματα τα οποία δεν προβλέπονται από
το Καταστατικό και οι οποίες κατά την κρίση της πλειοψηφίας των
πέντε εβδόμων (5/7) του όλου αριθμού των τακτικών μελών του
Δ.Σ. δεν αντιστρατεύονται στις επιδιώξεις της Εταιρείας, ούτε της
αρμοδιότητας της Γ.Σ.
19. Ο διορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιοδοντολογίας (EFP) που γίνεται σύμφωνα με το
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καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας
(EFP). Η εκπροσώπηση της Εταιρείας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιοδοντολογίας (EFP) γίνεται από τακτικό μέλος της Εταιρείας είτε είναι μέλος του Δ.Σ. είτε όχι. Ο εκπρόσωπος υποχρεούται να συμμετέχει ανελλιπώς στις υποχρεώσεις που απορρέουν
από το Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας (EFP). Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του
το Δ.Σ. αποφασίζει την αντικατάστασή του. Στην Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας (EFP) συμμετέχουν με μία ψήφο δύο εκπρόσωποι, ο διορισμένος από την
Εταιρεία εκπρόσωπος και ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ή ο Γεν.
Γραμματέας. Επίσης όταν ζητηθεί από το Δ.Σ., αυτό ορίζει τους
εκπροσώπους για τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Περιοδοντολογίας (EFP).
20. Ο διορισμός του επιστημονικού εκδότη του περιοδικού (εντύπου ή
διαδικτυακού) «Εξελίξεις στην Περιοδοντολογία (άρθρο 25).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
Άρθρο 17
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε έννομη σχέση αυτής ενώπιον κάθε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, ως και στις συναλλαγές με ιδιώτες (νομικά ή φυσικά πρόσωπα).
Ακόμη, ασκεί εποπτεία και έλεγχο σ’ όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συγκαλεί και προεδρεύει στην συνεδρίαση του Δ.Σ. και της Γ.Σ.,
καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της
Γ.Σ., υπογράφει με τον Γ. Γραμματέα τα έγγραφα της Εταιρείας, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. καθώς
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και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, συντρέχει λόγος εξαιρέσεώς του
και γενικότερα δεν μπορεί να συμμετάσχει στην συνεδρίαση λόγω
προσωπικού κωλύματος, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του κατά
σειρά από τον Αντιπρόεδρο και αυτού κωλυομένου κατά τα ανωτέρω
από τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Άρθρο 18
Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας, παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων της
Εταιρείας και ενημερώνει γενικά τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. Κρατά τη
σφραγίδα και το αρχείο, ενημερώνει το μητρώο μελών της Εταιρείας,
ενημερώνει και τηρεί τα βιβλία που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, προσυπογράφει με τον
Πρόεδρο τα σχετικά έγγραφα, κοινοποιεί μαζί με τον Πρόεδρο την
ημερήσια διάταξη των Γ.Σ. και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και γενικά
φροντίζει για την καλή παρουσία της Εταιρείας της οποίας έχει και
την γενική επίβλεψη.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ Δ.Σ.
Άρθρο 19
Ο Ταμίας φροντίζει για την φύλαξη της χρηματικής ή άλλης περιουσίας της Εταιρείας. Εισπράττει τις εισφορές και το δικαίωμα εγγραφής
23

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ»

των μελών της Εταιρείας, καθώς και όλα τα υπόλοιπα έσοδα, εκδίδει
τις αποδείξεις που απαιτούνται για τις περιστάσεις. Τηρεί τα σχετικά βιβλία και υποβάλλει έγκαιρα πριν από την λήξη του οικονομικού
έτους, τον ισολογισμό προς το Δ.Σ., ενώ θέτει υπόψη της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε έγγραφο σχετικό με τα οικονομικά της Εταιρείας.
Δίνει κάθε πληροφορία και εξήγηση πάνω σε θέματα διαχείρισης της
περιουσίας της Εταιρείας, όσες φορές κληθεί από το Δ.Σ. ή την Ε.Ε.
Κάνει καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων της Εταιρείας σε Τράπεζα που αποφασίζεται από το Δ.Σ. σε λογαριασμό επ’ ονόματι του
εκάστοτε Προέδρου και του Ταμία της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να
ενεργεί αναλήψεις μόνο με την υπογραφή του.
Κάθε ποσό που υπερβαίνει το οριζόμενο από Δ.Σ. αναλαμβάνεται
από τον Ταμία με γραπτή εντολή, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο
και τον ίδιο και φέρει την σφραγίδα της Εταιρείας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο 20
Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος των οικονομικών
υποθέσεων και των διαχειριστικών πράξεων του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από κάθε εκλογοαπολογιστική
Γ.Σ. που περιλαμβάνει και οικονομικό έλεγχο και απολογισμό, υποβάλλει όλα τα έγγραφα και τις αποδείξεις στην Ε.Ε., η οποία συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση που την υπογράφουν τα
μέλη του και την υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ.
Η Ε.Ε. έχει δικαίωμα να ενημερώνεται με τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθώς και με την αλληλογραφία και το αρχείο της
Εταιρείας.
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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 21
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών της νέας διοίκησης διενεργούνται εξ αποστάσεως, με τη χρήση της ηλεκτρονικής ψήφου
των μελών του σωματείου, μέσω ειδικής προς τούτο πλατφόρμας. Οι
αρχαιρεσίες της Εταιρείας γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια, εντός προθεσμίας πέντε ( 5 ) ημερών από την ημέρα σύγκλησης και πραγματοποίησης της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μελών της και διαρκούν τρείς (3) ημέρες. Τα τακτικά μέλη μπορούν να υποβάλλουν την
υποψηφιότητά τους, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, μέχρι την ημέρα της
ετήσιας Γ.Σ. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα
τακτικά και συνεργαζόμενα μέλη. Μέλος με δικαίωμα εκλογής μπορεί
να υποβάλλει υποψηφιότητα και για αντιπρόεδρος και για μέλος του
Δ.Σ.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία οι αρχαιρεσίες επαναλαμβάνονται μετά
από τρείς (3) εργάσιμες ημέρες , χωρίς αποστολή νέας πρόσκλησης,
και πραγματοποιούνται με οποιαδήποτε παρουσία τακτικών και συνεργαζομένων μελών, που ήταν ταμειακά τακτοποιημένα κατά τις ματαιωθείσες αρχαιρεσίες.
Σε περίπτωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών τηρούνται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 21 και ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις:
Η διαδικασία διεξάγεται με χωριστή ταυτόχρονη ψηφοφορία, μίας
δια τα πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους δύο αναπληρωματικούς τους και ετέρας διά τον αντιπρόεδρο ο οποίος μετά την
λήξη της θητείας του εκλεγέντος συμβουλίου θα καταλάβει αυτοδικαίως την θέση του Προέδρου, ο δε Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ.
θα καταλάβει την θέση του απερχόμενου Προέδρου. Σε περίπτωση
ισοψηφίας γίνεται δημόσια κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή
παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προσκα25
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λούνται προς τούτο, από την Εφορευτική Επιτροπή.
Ανάλογα της σειράς επιτυχίας ακολουθούν τα αναπληρωματικά
μέλη.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 22
Όταν η Γ.Σ. πρόκειται να εκλέξει Αντιπρόεδρο, Διοικητικό Συμβούλιο
και Εξελεγκτική Επιτροπή, τότε οι εκλογές γίνονται από Εφορευτική
Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, ανάλογα
με τις ανάγκες και κατά την κρίση των μελών της Γ.Σ., η οποία (Εφορευτική Επιτροπή) εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με σχετική
πλειοψηφία των παρόντων μελών και με ανάταση του χεριού.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον
Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες, συντάσσει πρακτικό
αρχαιρεσιών που το υπογράφουν τα μέλη της, επισυνάπτει στο πρακτικό τον πλήρη ονομαστικό κατάλογο των ψηφισάντων και αποφαίνεται αμέσως και εγγράφως επί των υποβαλλομένων, επίσης εγγράφως, ενστάσεων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Άρθρο 23
Η Εταιρεία δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικά παρακολούθησης των
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επιστημονικών εκδηλώσεων ο τύπος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Η αναγκαιότητα χορήγησης αυτών των πιστοποιητικών
καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. που εξαρτάται από τη μορφή της
επιστημονικής εκδήλωσης.

ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
Άρθρο 24
Το επίσημο Εκδοτικό Όργανο της εταιρείας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακόμη, με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να καθοριστεί ένα
από τα ήδη εκδιδόμενα, Ελληνικά ή Διεθνή, Οδοντιατρικά Περιοδικά
για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ»
Άρθρο 25
1. Στα πλαίσια των διατάξεων των άρθρων 2, παρ. 2/αριθ. 4 και 16/
αριθ. 4, το Δ.Σ. ορίζει από τα τακτικά μέλη τον Επιστημονικό Εκδότη
του έντυπου ή διαδικτυακού περιοδικού «Εξελίξεις στην Περιοδοντολογία».
2. Η θέση του Επιστημονικού Εκδότη και των μελών της Συντακτικής
Επιτροπής είναι τιμητική και άμισθη και ορίζεται από το Δ.Σ.
3. Η διάρκεια της θητείας του Επιστημονικού Εκδότη είναι τριετής και
μπορεί να ανανεώνεται.
4. Ο Επιστημονικός Εκδότης μπορεί να παυτεί πριν λήξει η θητεία του,
εφόσον για την παύση του αποφασίσει το Δ.Σ. με πλειοψηφία των
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πέντε εβδόμων (5/7) του συνολικού αριθμού των μελών του.
5. Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ορίζονται ύστερα από πρόταση
του Επιστημονικού Εκδότη προς το Δ.Σ. για χρονικό διάστημα τριών ετών. Το Δ.Σ. αποδέχεται την πρόταση με πλειοψηφία των 2/3
των μελών του. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής παύεται μετά
από απόφαση του Δ.Σ.
6. Ο Επιστημονικός Εκδότης καλείται στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. υποχρεωτικά και παίρνει το λόγο, όσες φορές πρόκειται να συζητηθεί
θέμα σχετικό με την έκδοση και διαχείριση του περιοδικού, καθώς
και όταν ο Πρόεδρος ή το Δ.Σ. κρίνουν σκόπιμη την παρουσία του.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Άρθρο 26
1. Εάν οποιοδήποτε μέλος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο ήθελε να ενισχύσει ηθικά ή υλικά την Εταιρεία στους επιδιωκόμενους σκοπούς
της, το Δ.Σ. ύστερα από απόφασή του, μπορεί να εισηγηθεί στη Γ.Σ.
την αναγνώριση των υπηρεσιών αυτών και να προτείνει την αναγνώριση του προσώπου αυτού ως δωρητή, ευεργέτη ή μεγάλου ευεργέτη.
2. Το Δ.Σ., ύστερα από απόφασή του, μπορεί να εισηγηθεί στη Γ.Σ.
την απονομή του τίτλου του «Επιτίμου Προέδρου». Ο τίτλος αυτός
απονέμεται σε μέλος της Εταιρείας, το οποίο χρημάτισε Πρόεδρος
της Εταιρείας με διακεκριμένη προσφορά και παρουσία. Ο Επίτιμος
Πρόεδρος προσκαλείται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.,
στις οποίες μετέχει συμβουλευτικά άνευ ψήφου. Για την απονομή
του τίτλου του «Επίτιμου Μέλους» ισχύουν όσα αναφέρονται στο
άρθρο 3 (Γ).
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3. Η απόφαση του Δ.Σ. για την απονομή των τίτλων, όπως περιγράφονται στην παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, απαιτεί πλειοψηφία
των πέντε ογδόων (5/8) του συνολικού αριθμού των μελών του. Η
Γ.Σ. αποφασίζει για την απονομή αυτών των τίτλων με πλειοψηφία
των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Στην ψηφοφορία μετέχουν τακτικά και συνεργαζόμενα μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και η ψηφοφορία γίνεται είτε ονομαστική, είτε με ανάταση του χεριού.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Άρθρο 27
Για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας το Δ.Σ. οργανώνει
συναντήσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συμπόσια, ενημερωτικά μαθήματα και συνέδρια που πραγματοποιούνται σε χρόνο και τόπο που καθορίζει το Δ.Σ., όπως περιγράφονται στο άρθρο 16 παρ. 14, 15 και 16
του παρόντος Καταστατικού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 28
Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας μπορεί να γίνει με Καταστατική Γ.Σ. με τους όρους και τη διαδικασία που αναφέρονται γι’
αυτή στο άρθρο 11 του παρόντος Καταστατικού.
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ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 29
Διάλυση της Εταιρείας μπορεί να γίνει οποτεδήποτε ύστερα από απόφαση έκτακτης Γ.Σ. που συγκαλείται από το Δ.Σ. ειδικά για το λόγο
αυτό. Για την απαρτία είναι απαραίτητη η παρουσία των δύο τρίτων
(2/3) του συνολικού αριθμού των μελών και η απόφαση για διάλυση
παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Αν τα μέλη της Εταιρείας μειωθούν σε λιγότερα από δεκαπέντε (15),
τα εναπομείναντα αποφασίζουν για την διάλυση της Εταιρείας.
Σε κάθε περίπτωση διάλυσης:
1. Η Γ.Σ. ορίζει από τα μέλη της δύο εκκαθαριστές.
2. Η καθαρή περιουσία της περιέρχεται στις Οδοντιατρικές Σχολές
των Δημοσίων Ελληνικών Πανεπιστημίων.

ΕΥΘΥΝΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Άρθρο 30
Η Εταιρεία είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για κάθε υποχρέωσή της. Οιαδήποτε προσωπική ευθύνη των μελών της από ενέργειές
τους, αναπτυσσόμενες στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, αποκλείεται.
Η οικονομική χρήση της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό
έτος.
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ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 31
Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό συμπληρώνεται από
τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, τους νόμους περί Σωματείων και
τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα 13 Απριλίου 2019
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Παπαϊωάννου
Αναπλ. Καθηγητής		

Φοίβος Μαδιανός
Καθηγητής

Αριθμός απόφασης τροποποίησης καταστατικού σωματείου 130/2020
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Το σωματείο με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογίας και Οδοντικών Εμφυτευμάτων αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμόν 130/24-04-2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στην
οικεία στήλη του βιβλίου αναγνωρισμένων σωματείων με αύξοντα
αριθμό 11123.
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