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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

 
1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Επιτροπή που συστάθηκε, με πρότασή του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. 

Μιχαήλ Βλασταράκου και με σκοπό τη δημιουργία Πανελλαδικού κοινού Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος που αφορά τη Μεταπτυχιακή και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση μετά από συνεδρίαση 

και ευρεία ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων, αποφασίστηκε να προηγηθεί ο σχεδιασμός της 

Μεταπτυχιακής Ιατρικής Εκπαίδευσης των Ειδικευομένων. Θα ακολουθήσει ο σχεδιασμός της 

κοινής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια ως και η συνεχιζόμενη 

Ιατρική Εκπαίδευση με τους κατάλληλους φορείς. 

Οι προτάσεις που κατέληξε ομόφωνα η Επιτροπή είναι οι κάτωθι: 

1. Η Προπτυχιακή Εκπαίδευση είναι αρμοδιότητα των Ιατρικών Σχολών.  

2. Η απόλυτη ανάγκη ύπαρξης άμεσης δημιουργίας κοινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος σε 

Πανελλήνιο επίπεδο, που θα αφορά όλες τις κύριες Ιατρικές Ειδικότητες. 

3. Τον κυρίαρχο ρόλο στο σχεδιασμό και εφαρμογή του κοινού Εκπαιδευτικού Οργάνου ανά 

Ειδικότητα θα πρέπει να έχουν οι Ιατρικές  Εταιρίες κορμού, οι Ιατρικές Σχολές και ο ΠΙΣ. 

4. Οι Ιατρικές Εταιρίες κορμοί, οι Ιατρικές Σχολές και ο Τομέας Εκπαίδευσης του ΙΕΕ του ΠΙΣ θα 

συστήσουν Επιτροπές για κάθε Ειδικότητα και αναγνωρισμένη Υποειδικότητα και Εξειδίκευση οι 

οποίες θα καταρτίσουν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΚΕΣΥ, ακολούθως δε, θα 

το υποβάλλουν για γνωστοποίηση στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ανά έτος για συνεργασία. 

5. Οι Ιατρικές Εταιρίες κορμού, οι Ιατρικές Σχολές και ο ΠΙΣ μπορούν να συστήσουν και Πανελλήνιο 

πρόγραμμα e-learning με σκοπό τη βελτίωση της Εκπαιδευτικής διαδικασίας 

6. Έκαστη Ιατρική Εταιρία κορμού σε συνεργασία με τον Τομέα Εκπαίδευσης του ΙΕΕ του ΠΙΣ 

καλείται να συστήσει Διαρκή Επιτροπή Εκπαίδευσης και Υπεύθυνο Εκπαίδευσης ανά 

νοσοκομείο ή ανά Περιφέρεια οι οποίοι θα παρακολουθούν και την εφαρμογή  του 

προγράμματος σε Πανελλήνιο επίπεδο. 

7. Η Επιτροπή μπορεί να συστήνει ομάδες εργασίας που θα μελετούν συγκεκριμένα θέματα που 

αφορούν την κάθε Ειδικότητα και αναγνωρισμένη Υποειδικότητα και Εξειδίκευση και θα της 

υποβάλλουν προτάσεις για αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Κέντρων, Επαγγελματικά και Εργασιακά 

ζητήματα, σχέσεις με την Πολιτεία, εισαγωγή νέας Τεχνολογίας, επαφές με άλλες Εταιρίες για 

επικαλυπτόμενες Ιατρικές αρμοδιότητες, Πανελλαδικές Εξετάσεις Ειδικότητας, αριθμός θέσεων 

Ειδικευομένων Ιατρών ανά Ειδικότητα, επιλογή ιατρών για Ειδικότητα κ.α. 

8. Οι πόλεις στις οποίες θα υλοποιηθεί το κοινό πρόγραμμα θα αποφασιστούν με βάση τη 

δυνατότητα και τον αριθμό του Ιατρικού δυναμικού για την εξυπηρέτηση των Διδακτικών και 

Εκπαιδευτικών  αναγκών. 

9. Η δημιουργία κριτηρίων για τη δυνατότητα παροχής Διδακτικού και Εκπαιδευτικού έργου σε 

έκαστη κλινική και νοσοκομείο της χώρας. 
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10. Η εφαρμογή της Εκπαιδευτικής διαδικασίας που αφορά την Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, θα 

οργανωθεί μετά την εφαρμογή του Πανελληνίου Προγράμματος Εκπαίδευσης των 

Ειδικευομένων Ιατρών.  

2. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΟΡΜΟΥ 

Στη Συνεδρίαση του Τομέα Ιατρικής Εκπαίδευσης – Ειδικοτήτων – Επιστημονικών Ιατρικών 

Εταιρειών – Επαγγελματικών Ενώσεων, που πραγματοποιήθηκε στις 8/3/2018 στα Γραφεία του 

Π.Ι.Σ., μετά από ευρεία ανάλυση και ανταλλαγή απόψεων επί των προτάσεων του ΚΕ.Σ.Υ. προς τις 

Ιατρικές Εταιρείες Κορμού, συμφωνήθηκαν ομόφωνα τα κάτωθι: 

1. Προτείνουμε όλες οι Ιατρικές Εταιρείες Κορμού, να αναλάβουν αυτοδυνάμως τον 

εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή των Καταστατικών τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, ώστε τα Καταστατικά όλων των Εταιρειών Κορμού να 

βασίζονται σε κοινές αρχές. 

2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ιατρικές Εταιρείες Κορμού έχουν μακροχρόνια και ιστορικά 

καταξιωμένη επιστημονική και κοινωνική προσφορά και έργο, αλλά και οικονομική 

αυτοδυναμία, θα πρέπει να διατηρήσουν την επωνυμία, τις νομικά επικυρωμένες καταστατικές 

δεσμεύσεις και τη διοικητική, οικονομική και επιστημονική τους αυτοτέλεια. 

3. Είναι απαραίτητος ο έλεγχος του κράτους στον τρόπο λειτουργίας των Ιατρικών Εταιρειών, 

πάντα με σεβασμό σε όλα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος κειμένου. 

4. Χαιρετίζουμε τη δημιουργία Ξενόγλωσσων Τμημάτων στα Εθνικά Πανεπιστήμια και θεωρούμε 

ότι η ενέργεια αυτή θα προσφέρει αφενός σημαντικό οικονομικό όφελος για το κράτος και την 

κοινωνία, αφετέρου θα ενδυναμώσει σε σημαντικό βαθμό τον οικονομικό προϋπολογισμό των 

Δημόσιων Πανεπιστημίων, θα αυξήσει δε την προβολή της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.   

3. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Στην Αθήνα σήμερα την…………………………….., οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι: 

(Προτείνονται οι Πρόεδροι και τα Μέλη των ήδη υπαρχουσών Εταιρειών της Ειδικότητας και των 

σχετιζόμενων Υποειδικοτήτων) 

1. 

2. 

3. 

… 

… 

20. 

Συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

AΡΘΡΟ   1 
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Σύσταση Εταιρείας 

Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι συστήνουν Επιστημονική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ……… που θα διέπεται από τους παρακάτω όρους και 

συμφωνίες. 

ΑΡΘΡΟ   2 

Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος – Έδρα – Διάρκεια 

1. Η Επωνυμία της Εταιρείας είναι στα Ελληνικά «……………………», στα Αγγλικά «……………………»,  και 

εν συντομία «……………………» στα Ελληνικά και «……………………» στα Αγγλικά. 

Οι σφραγίδες της Εταιρείας, Ελληνική και Αγγλική, μπορεί να αναγράφουν τις αντίστοιχες 

επωνυμίες αυτής είτε αναλυτικά, είτε εν συντομία. 

2. Η ‘Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ………………, οδός ……………..,   

3. Διάρκεια της Εταιρείας ορίζονται τα …………………έτη 

ΆΡΘΡΟ 3 

Σκοπός 

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 

1. η επιστημονική έρευνα στην……………………………………………, 

2. η εκπόνηση επιστημονικών μελετών για την ………………………….., 

3. η «εν τοις πράγμασι» εκπαίδευση για θέματα…………………………, η υποβολή προτάσεων στην 

Πολιτεία και σε άλλους φορείς, 

4. η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών της Εταιρείας σε Πανελλαδική και Διεθνή διάσταση, 

5. η μετάδοση επιστημονικών πληροφοριών και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για θέματα 

σχετικά με την Ειδικότητα …………………………………………….., 

6. η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά & Διεθνή επιστημονικά  προγράμματα, 

7. η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων (Πανελλαδικών, Ευρωπαϊκών & 

Διεθνών) σχετικών με θέματα του αντικειμένου της Ειδικότητας ή των υποειδικοτήτων της, 

8. η συνεργασία και συμμετοχή σε δράσεις άλλων επιστημονικών Εταιρειών, Ελληνικών και 

Διεθνών, 

9. η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μελών της με τη συμμετοχή τους σε ανάλογα ή αντίστοιχα ή 

εκπαιδευτικά ή εργασιακά ή ερευνητικά ή συνεδριακά προγράμματα, 

10. η κατόπιν εξετάσεων χορήγηση τίτλου Ειδικότητας, 
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11. η εκπροσώπηση για τους επαγγελματικούς σκοπούς της προστασίας και της προαγωγής των 

εννόμων συμφερόντων της ειδικότητας που εκπροσωπεί στην UEMS και σε άλλα οικεία 

Ευρωπαϊκά Όργανα, με υποχρεωτική συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. 

ΆΡΘΡΟ 4 

Εκπροσώπηση σε Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1. Από τους σκοπούς που προαναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος ως εκ των θεμελιωδών 

θωρείται η εκπροσώπηση στα αντίστοιχα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η UEMS, καθώς 

και κάθε άλλη αντίστοιχη Ευρωπαϊκή ή Διεθνής Οργάνωση που λειτουργεί ή πρόκειται να 

συσταθεί. 

2. Αποκλειστικός αναγνωρισμένος Εκπρόσωπος στην UEMS και τα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως η αντιπροσωπευτική Εθνική Ιατρική 

Οργάνωση. 

3. Αναγνωρίζοντας επίσης το γεγονός αυτό, η Εταιρεία αποδέχεται ότι οποιοσδήποτε εκπρόσωπος 

ή αναπληρωτής του προς την UEMS ή προς άλλα Ευρωπαϊκά Όργανα θα εισηγείται στον 

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η έγκριση αυτή θα δίδεται πάντοτε και για οποιαδήποτε αλλαγή ή 

αντικατάσταση εκπροσώπου της Εταιρείας προς την UEMS ή τα οικεία Ευρωπαϊκά Όργανα. 

ΆΡΘΡΟ 5 

Αντικείμενο δραστηριότητας – λειτουργίας 

Αντικείμενο της Εταιρείας  είναι η διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων (Ευρωπαϊκών, Εθνικών, 

Περιφερειακών & Διεθνών) και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίτευξη των προαναφερθέντων 

σκοπών κοινωφελούς χαρακτήρα. 

Ειδικότερα η Εταιρεία μπορεί: 

1. Να συνεργάζεται ή να συμβάλλεται με κάθε τρόπο (καταρτίζοντας κάθε είδους δικαιοπραξίες, 

συμβάσεις, πρωτόκολλα συνεργασίας κ.α.) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ελληνικό ή αλλοδαπό,  καθώς και με κρατικούς φορείς, υπηρεσίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή άλλων ξένων χωρών και διεθνών οργανισμών, διατηρώντας πάντα 

την ανεξαρτησία της 

2. Να προάγει τη συμμετοχή των μελών της σε Πανευρωπαϊκές/Διεθνείς εξετάσεις για την 

απόκτηση Ευρωπαϊκών/Διεθνών διπλωμάτων και επιστημονικών τίτλων 

3. Να ιδρύει παραρτήματα σε άλλες πόλεις και χώρες 

4. να αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την διεξαγωγή έρευνας σε συγκεκριμένα 

επιστημονικά θέματα με τις ομάδες εργασίας της 

5. Να διεξάγει επιστημονικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες - διημερίδες, συνέδρια,  

συνδιασκέψεις και τηλεδιασκέψεις με τη χρήση κάθε πρόσφορου μέσου, με σκοπό την ανάλυση 

των επιστημονικών θέσεων 
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6. Να εκδίδει περιοδικά και άλλα έντυπα παρουσίασης του έργου της στον έντυπο και ηλεκτρονικό 

τύπο, να εξαγάγει στατιστικά δεδομένα, να προωθεί τα συμπεράσματα μέσω των εκδηλώσεων 

της, να αναλαμβάνει δράσεις προβολής, ηλεκτρονικές ή μη, για την προώθηση των πιο πάνω 

θεμάτων 

7. Να οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης – κατάρτισης και να συνεργάζεται με παρεμφερείς 

φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

8. Να προσφέρει υποτροφίες, βραβεία για επιμόρφωση, εκπαίδευση ή έρευνα στον τομέα του 

επιστημονικού ενδιαφέροντος της ………………. Ειδικότητας 

9. Να εφαρμόζει σύστημα Πανελλαδικών εξετάσεων για τη χορήγηση του τίτλου Ειδικότητας 

10. Να δημιουργήσει ιστοσελίδα, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και να παρουσιάζει το έργο 

της στο ευρύ κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο 

11. Να συνεργάζεται και να εκπροσωπείται στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UEMS, κλπ.)  

12. Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των ιατρών της ειδικότητας σε 

ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Θα οργανώνει – καταρτίζει πρόγραμμα εκπαίδευσης των 

ιατρών ανά τακτά χρονικά διαστήματα ολόκληρης της χώρας, ούτως ώστε ανά πενταετία όλοι οι 

ιατροί να ακολουθούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Εθνικές Εταιρείες (Νational Societies) 

Τα μέλη κάθε Εθνικής Εταιρείας ειδικότητας ……………. οποιασδήποτε Ευρωπαϊκής χώρας (όπως 

αυτή ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) μπορεί να γίνουν μέλη της Εταιρείας.  

2. Εθνικές Εταιρείες εκτός  Ευρώπης (Affiliated Societies) 

Τα μέλη όποιας Εθνικής Εταιρείας δεν ανήκει σε μια από τις Ευρωπαϊκές χώρες που 

προαναφέρονται στο άρθρο 5 με ενδιαφέρον για την ειδικότητα …………, μπορεί να κάνουν αίτηση 

μέλους ως affiliated member,  χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Γενική συνέλευση. 

3. Ομάδες εργασίας (Working  Groups) 

Η Εταιρεία μπορεί να δημιουργεί ομάδες εργασίας  που θα αναλαμβάνουν τη μελέτη και προώθηση 

συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν την ειδικότητα …………. κατόπιν υποδείξεως της Γενικής 

Συνέλευσης  με πρόταση του Δ.Σ. της εταιρείας …… 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Τα προσόντα υποψηφιότητας για θέσεις Τακτικών μελών, είναι: α) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής 

Ελληνικού ή ισότιμου ξένου Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημιακό πτυχίο άλλης σχολής. β) Τίτλος 
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ειδικότητας. γ)Επιστημονική παρουσία, είτε με ανακοινώσεις από το βήμα της Εταιρείας ή των 

Πανελληνίων Συνεδρίων Ιατρικής, είτε με δημοσιεύσεις σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, μαζί με σύντομο βιογραφικό 

σημείωμα και τα άλλα δικαιολογητικά, που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.  

ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ 

1. Τα προσόντα υποψηφιότητας για θέσεις Δοκίμων μελών είναι: α) Πτυχίο  Ιατρικής Σχολής 

Ελληνικού ή ισότιμου ξένου Πανεπιστημίου. β) Πιστοποιητικό και συστατική επιστολή Διευθυντού 

Κλινικής όπου υπηρετεί, ότι ο υποψήφιος ειδικεύεται στην εκάστοτε ειδικότητα ή εξειδίκευση. 

2. Η εκλογή Δοκίμων μελών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ύστερα από αίτηση του 

ενδιαφερομένου. 

3. Η ιδιότητα του δόκιμου μέλους είναι προϋπόθεση για λήψη υποτροφιών (βλ. αρθρ. 34§4). 

4.  Μετά τη λήξη της ειδίκευσης ή εξειδίκευσης και τη λήψη του σχετικού τίτλου, το Δόκιμο μέλος 

μπορεί με αίτηση του να μεταταγεί στα Τακτικά μέλη ή και να αποχωρήσει από την Εταιρεία.      

ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

1. Στην τάξη των Ομότιμων μελών μπορεί να μεταταγούν Τακτικά μέλη της Εταιρείας, ύστερα από 

αίτησή τους ή με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της Εταιρείας και μετά από απόφαση του. Σοβαρός λόγος 

μετάταξης αποτελεί η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων (βλ. άρθρο 9) για οποιονδήποτε 

λόγο. 

2. Τα Ομότιμα Μέλη διατηρούν όλα τα δικαιώματα των Τακτικών Μελών πλην του δικαιώματος του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

1. Ο τίτλος του Επίτιμου μέλους απονέμεται: α) Σε διακεκριμένους ιατρούς Έλληνες ή ξένους. β) Σε 

τακτικά μέλη της Εταιρείας τα οποία έχουν  προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στην Εταιρεία ή έχουν 

συμβάλλει ιδιαιτέρως στην πρόοδο της Ιατρικής Επιστήμης (ή της κάθε ειδικότητας – εξειδίκευσης). 

γ) Κατ’ εξαίρεση σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή σε άλλους διακεκριμένους επιστήμονες. δ) Στους 

διατελέσαντες Προέδρους της Εταιρείας ή των Πανελληνίων Ιατρικών Συνεδρίων. ε) Στους 

προσκεκλημένους ομιλητές που εκφωνούν τον εναρκτήριο λόγο στα Πανελλήνια Συνέδρια Ιατρικής. 

2. Τα Επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των Τακτικών μελών. 

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Ως Αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται Έλληνες ή ξένοι Ιατροί, οι οποίοι διαμένουν στην αλλοδαπή. 

Για την εκλογή τους απαιτούνται: α) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ελληνικού ή ισότιμου ξένου 

Πανεπιστημίου, β) Τίτλος Ειδικότητας. 
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2. Η εκλογή των Αντεπιστελλόντων μελών γίνεται κατά τη διαδικασία που ορίζεται στις 

παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4. 

3. Τα Αντεπιστέλλοντα μέλη όταν παρεπιδημούν στην Αθήνα μπορούν να παρουσιάζουν εργασίες 

στην Εταιρεία και να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις. Αντεπιστέλλοντα μέλη που εγκαθίστανται 

μονίμως στην Ελλάδα και επιθυμούν να εκλεγούν μέλη της Εταιρείας άλλης τάξεως, οφείλουν να 

ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των σχετικών άρθρων. 

4. Μέλη της Εταιρείας τα οποία μετακινούνται από την Ελλάδα λόγω αλλαγής διαμονής, 

μετατίθενται στην τάξη των Αντεπιστελλόντων μελών, με απόφαση του Δ.Σ. Τα μέλη αυτά εάν 

επιστρέψουν και πάλι στην Ελλάδα, επανέρχονται ύστερα από αίτησή τους στην αντίστοιχη τάξη 

στην οποία ανήκαν πριν από την αποχώρησή τους. 

4. Φίλοι Εταιρείας (Fellows) 

Φίλοι της Εταιρείας είναι όσοι συμμετέχουν στις δράσεις της και προωθούν τις πρωτοβουλίες και 

τους σκοπούς της, αλλά δεν αποτελούν μέλη της. Οι φίλοι της εταιρείας προωθούν τις κοινωνικές 

δράσεις και το κοινωνικό προφίλ της Εταιρείας μέσω εκδηλώσεων προβολής, μετά από έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας. Τα οιοδήποτε έσοδα προέρχονται από τις ανωτέρω 

εκδηλώσεις και δράσεις θα ελέγχονται και θα κατατίθενται στο ταμείο της Εταιρείας. Οι φίλοι της 

Εταιρείας περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό μητρώο και έχουν ειδικά προνόμια, τα οποία καθορίζονται 

με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ιδιότητα του φίλου αποκτάται με την υποβολή σχετικής 

αίτησης και την αποδοχή της κατά την απόλυτη κρίση του Δ.Σ.. Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορεί το 

Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει περιοδική οικονομική συνδρομή των 

φίλων της Εταιρείας, συνυπολογίζοντας τα προνόμια που τους παρέχονται και τη δραστηριότητα 

της Εταιρείας. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Διεθνείς συνεργασίες 

Απαιτείται η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε παγκόσμιο 

επίπεδο, όπως η UEMS καθώς και κάθε άλλη αντίστοιχη ευρωπαϊκή ή διεθνής οργάνωση που 

λειτουργεί ή πρόκειται να συσταθεί.  

ΑΡΘΡΟ 8 

Κεφάλαιο – Πόροι 

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται  στο ποσό των ………………….€ (…………………. ευρώ). Το 

παραπάνω ποσό θα προκύψει από ισόποση καταβολή από όλους τους εταίρους, ήτοι  από ………..€ 

(……… ευρώ) έκαστος, καθώς και από τυχόν αποθεματικά κεφάλαια εταιρειών, από τα μέλη των 

οποίων θα προκύψουν τα ιδρυτικά μέλη της εν λόγω Εταιρείας και σύμφωνα με τον νόμο.  

Περιουσία της Εταιρείας είναι επίσης κάθε οικονομικώς αποτιμητό δικαίωμα από οποθενδήποτε 

προερχόμενο και ιδίως από την δράση της. 

Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας θα προέρχονται από: 
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 Διενέργεια Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών εκδηλώσεων 

 Δωρεές των εταίρων προς κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας και ειδικότερα έξοδα 

ίδρυσης, μετακίνησης, λειτουργικά και λοιπά έξοδα 

 Εγγραφή και ετήσια συνδρομή μελών  

 Δωρεές δημοσίου φορέα 

 Έσοδα από Ευρωπαϊκές και Διεθνείς επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και 

επιχορηγήσεις των δημοσίων υπηρεσιών και δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και 

οργανισμών και ιδιωτών εσωτερικού και εξωτερικού, που προέρχονται για την υποστήριξη 

του σκοπού της Εταιρείας 

 Δωρεές και δράσεις των φίλων της Εταιρείας 

 Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της Εταιρείας και τους 

ισχύοντες νόμους 

ΑΡΘΡΟ 9 

Διοικητικό Συμβούλιο 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο χάραξης στρατηγικής και λήψης αποφάσεων 

της Εταιρείας το οποίο απαρτίζεται από …… μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται όλες 

τις εταιρικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, 

ενώ για την απαρτία απαιτείται η παρουσία …. μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του 

Προέδρου μετράται διπλή.  

2. Τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και με τη χρήση οποιουδήποτε μέσου που 

επιτρέπει την σύγχρονη (ταυτόχρονη) συνάντηση από απόσταση, κατά κανόνα μέσω διαδικτύου 

(τηλεδιάσκεψη). 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη, που εκλέγονται για συγκεκριμένη θέση 

(Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τα Μέλη ………………………..) από 

τη γενική συνέλευση των εταίρων για ……ετή θητεία, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Η 

Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτής (ή οποιονδήποτε αποφασίσει το Δ.Σ. επί 

απουσία του), σε όλους τους οργανισμούς, δημοσίου και ιδιωτικού φορέα και των δικαστηρίων, 

για την υλοποίηση αποφάσεων του Δ.Σ..  

4. Το πρώτο Διοικητικό  Συμβούλιο για …..ετή θητεία, σύμφωνα με τον νόμο, θα έχει ως εξής: 

A) Πρόεδρος: ………….  

B) Αντιπρόεδρος: ……………… 

Γ)     Γενικός Γραμματέας: …………………… 
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             Δ)    Ταμίας: …………………… 

             Ε)    Μέλη: ………………….. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα σύνθεσης συμβουλίων/επιτροπών, όπως 

Οικονομικής, Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής, Πειθαρχικής επιτροπής/συμβουλίου και άλλων, 

για τη διεκδίκηση των συμφερόντων της Εταιρείας. Τα επαγγελματικά ζητήματα και 

διεκδικήσεις, η Εταιρεία θα τα προωθεί μέσω του ΠΙΣ. Τα όργανα που θα εκπροσωπούν την 

Εταιρεία στην UEMS ή σε άλλες Ευρωπαϊκές ή Παγκόσμιες οργανώσεις, θα αποστέλλονται προς 

ενημέρωση στον ΠΙΣ.  

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου μετά από πρόσκληση, έντυπη ή ηλεκτρονική, η οποία αποστέλλεται έγκαιρα, 

τουλάχιστον ….ημέρες  πριν τη συνεδρίαση, με επιστολή ή οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο και 

στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια και πληρότητα τα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Προεδρεύει αυτών και επιβλέπει την λειτουργία της Εταιρείας και την εκτέλεση των αποφάσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση 

απουσίας του, με τις ίδιες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. 

8. Ο Γενικός Γραμματέας υλοποιεί όλη την αλληλογραφία της Εταιρείας, σε συνεργασία με τον 

Πρόεδρο και αναλαμβάνει οτιδήποτε του αναθέτει ο Πρόεδρος. 

9. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της Εταιρείας, έχει την ευθύνη εκτέλεσης των 

αποφάσεων προς τρίτους για οικονομικά θέματα καθώς και για την είσπραξη των εσόδων από 

κάθε πηγή και των πληρωμών προς τρίτους. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας, 

φορολογικής και δικαστικής αρχής, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν για 

θέμα που απαιτεί άμεση παρέμβαση, ο ταμίας παραστεί ενώπιον των πιο πάνω αρχών, χωρίς 

την προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, η έγκριση μπορεί να δοθεί εκ των 

υστέρων, στη πρώτη συνεδρίαση της, μόνο εφόσον πρόκειται για δαπάνες που σε σύνολο δεν 

υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) ετησίως. Για οποιαδήποτε δαπάνη που 

σε σύνολο υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) ετησίως απαιτείται έγκριση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Για την έκδοση επιταγών απαιτείται η συνυπογραφή 

του Προέδρου ή εάν αυτός δεν υπάρχει, του Αντιπροέδρου. Ο Ταμίας ορίζεται κατά κανόνα και 

ως οικονομικά υπεύθυνος για τα προγράμματα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η εταιρεία από 

το δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς φορείς. Ο Ταμίας είναι οικονομικά 

υπεύθυνος και για τα έσοδα της Εταιρείας από τις εκδηλώσεις/δωρεές των φίλων της Εταιρείας. 

Κατ’ εξαίρεση μπορεί να ορισθεί άλλο μέλος του Δ.Σ. υπεύθυνος με απόφαση  του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
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ΑΡΘΡΟ  10 

Γενική Συνέλευση 

1. Η Γενική Συνέλευση συνιστά και το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Επιλύει και ρυθμίζει όλα τα 

θεσμικά, διοικητικά και οργανωτικά θέματα της Εταιρείας.  

2. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν τα ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη της Εταιρείας. Τα μέλη αυτά 

πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως.  

3. Δικαίωμα ψήφου διαθέτουν μόνο τα ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη της Εταιρείας. 

4. Προβλέπεται εκτός της προσωπικής και η ηλεκτρονική ψήφος, με σκοπό την ενίσχυση των 

αποφάσεων με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών της Εταιρείας.  

5. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανά ….ετία, εγκρίνει τον ετήσιο 

ισολογισμό, απολογισμό και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, επικυρώνει τους 

λογαριασμούς λειτουργίας και τροποποιεί το παρόν καταστατικό, καθορίζει το ποσό της 

ετήσιας συνεισφοράς των μελών της εταιρείας καθώς επίσης απαλλάσσει ευθύνης το 

προηγούμενο Δ.Σ.. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία 2/3 της 

νόμιμης απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης. 

6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα το 51% 

των εταίρων. Τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στην συνεδρίαση και με τη χρήση 

οποιουδήποτε μέσου που επιτρέπει τη σύγχρονη (ταυτόχρονη) συνάντηση από απόσταση, 

κατά  κανόνα μέσω διαδικτύου (τηλεδιάσκεψη). Εάν δεν προκύψει απαρτία, συγκαλείται 

επαναληπτική πρόσκληση των μελών εντός …………. ημερών και η επόμενη γενική συνέλευση 

διενεργείται με τα παριστάμενα μέλη και ανεξαρτήτως απαρτίας. 

7. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ………..φορές 

τον χρόνο,  στην έδρα της Εταιρείας, κατά τους μήνες …………. και έκτακτα εάν το ζητήσει το 1/3 

των μελών με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτησή του. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση 

κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον …………… ημέρες πριν την σύγκλιση με έντυπη επιστολή ή 

οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο. Στην  πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η 

ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. 

ΑΡΘΡΟ 11 

Εγγραφή - Διαγραφή Μελών 

Εισδοχή νέων μελών στην εταιρεία γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει από την Εταιρεία μέλος της μετά εισήγηση του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου.   

Τα μέλη που διαγράφονται ή αποχωρούν δεν έχουν δικαίωμα να αναλάβουν το ποσό της εισφοράς 

τους ή οποιοδήποτε ποσό από την εταιρική περιουσία. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

Νομικό Καθεστώς 

Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου ……., αποκτά δε τη 

νομική προσωπικότητα της Εταιρείας ……. μετά την κατά τον νόμο δημοσίευσή της. Ως εκ τούτου 

καμία διανομή κερδών ή καταβολή τόκων κατά την λειτουργία της ή μετά την λύση επιτρέπεται να 

γίνεται προς τα μέλη της , τα οποία έχουν δικαίωμα μόνο στην επιστροφή της εισφοράς τους σε 

περίπτωση λύσης σύμφωνα με τον νόμο. Τα κεφάλαια της Εταιρείας δε διανέμονται, αλλά 

διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σε περίπτωση λύσης τα περιουσιακά στοιχεία 

προσφέρονται σε πνευματικά ιδρύματα. 

Τα μέλη δικαιούνται να αναλαμβάνουν εργασία για τους σκοπούς της Εταιρείας έναντι αμοιβής, είτε 

άνευ αμοιβής. 

ΑΡΘΡΟ 13 

Παραρτήματα 

Για την ίδρυση παραρτήματος σε διάφορες περιοχές της χώρας ή χώρες του εξωτερικού, απαιτείται 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα παραρτήματα αποτελούνται από μέλη της Εταιρείας. 

Δεσμεύονται από τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Η λειτουργία 

των παραρτημάτων διέπεται από κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών και δραστηριοτήτων της η Εταιρεία 

μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με τρίτους.                          

ΑΡΘΡΟ 14 

Λύση εταιρείας 

Η Εταιρεία λύεται αυτοδίκαια με την πάροδο της χρονικής ισχύος της. 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη συνέχιση της εταιρείας και μετά τον χρόνο ισχύος της 

με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3  του συνολικού αριθμού των μελών της. 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας πριν από την πάροδο της χρονικής 

της ισχύος με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών 

της, είτε σε πρώτη συνεδρίαση είτε σε επαναληπτική. 

Η Εταιρεία όταν με οποιοδήποτε τρόπο λυθεί θα εκκαθαρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

…... Αν δεν αποφασίσει αλλιώς η Γενική συνέλευση, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν είτε ο Πρόεδρος 

του ΔΣ, είτε ο Αντιπρόεδρος, είτε ο Γεν. Γραμματέας, είτε από κοινού, είτε χωριστά κατά την κρίση 

των. Η τύχη της περιουσίας της Εταιρείας και η διάθεσή της στην περίπτωση της διάλυσης του 

νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. 

ΑΡΘΡΟ 15 

Εταιρική Χρήση 

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Το Δ.Σ. 

υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό κάθε εταιρικής χρήσεως όταν λήγει. Όλες οι δαπάνες που 

έχουν ενεργηθεί από τα μέλη για τις προπαρασκευαστικές εργασίες της ίδρυσης της Εταιρείας 
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πρέπει να καταχωρηθούν αμέσως στα επίσημα βιβλία της. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου του….. 

ΑΡΘΡΟ 16 

Σφραγίδα – Σήμα 

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί σφραγίδα στρογγυλή σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, που θα φέρει 

στο εξωτερικό μέρος αυτής την επωνυμία της Εταιρείας, με κεφαλαία γράμματα, και στο εσωτερικό 

αυτής θα απεικονίζεται το σήμα της Εταιρείας, όπως αυτό προσδιορισθεί από το Δ.Σ. στην πρώτη 

συνεδρίασή του μετά την ίδρυση της Εταιρείας. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Συγχώνευση Εταιρείας 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης κατά απόλυτο πλειοψηφία των 

παρισταμένων σε καταστατική απαρτία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής 

Συνέλευσης των μελών, να συγχωνευθεί με άλλες ανάλογες, όποτε κριθεί αναγκαίο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Τελική Διάταξη 

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν σύμφωνο θα αποφασίζεται από τα μέλη κατ’ 

απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα  με τις διατάξεις του νόμου ……………... 

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε σε ……όμοια πρωτότυπα, 

έλαβε έκαστος των συμβαλλομένων ένα όμοιο αντίτυπο και υπογράφηκε ως εξής: 

 

Tα Μέλη 

1. ____________________         3. ___________________      ………    

2. ____________________         4. ___________________      …20. __________________ 


