
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

του Σωματείου με την επωνυμία 

"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" 

 

 

Άρθρο 1ο 

-ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ- 

 

Ιδρύεται Σωματείο στα Ιωάννινα υπό την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" με έδρα τα Ιωάννινα (Κτίριο 

Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων). H απόδοση της ονομασίας του 

Σωματείου στα Αγγλικά θα είναι η εξής: “University of Ioannina, Medical School - 

Alumni Members’ Association”. Το λογότυπο του Συλλόγου ορίζεται ως ένα κηρύκειο 

που περιβάλλεται από δύο όφεις (το σήμα της ιατρικής επιστήμης διεθνώς) 

αναδυόμενο από κύματα (δεδομένου ότι η πόλη των Ιωαννίνων διαθέτει λίμνη) δίκην 

χεριών. Το κηρύκειο έχει χρώμα ανοικτό πράσινο, ενώ τα κύματα σκούρο μπλε. 

Κάτωθεν τους αναγράφονται τα αρχικά του συλλόγου «ΣΑΙΣΠΙ» που παραπέμπουν 

σε συντομογραφία του ονόματος του Συλλόγου, δηλαδή: Σύλλογος Αποφοίτων 

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – ΣΑΙΣΠΙ. Τα κεφαλαία γράμματα 

αναγράφονται με πράσινο ανοικτό χρώμα όπως και το κηρύκειο. Το σήμα είναι το 

ακόλουθο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 2ο 

-ΣΚΟΠΟI ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- 



 

1. Η συνεργασία με συναφείς οργανώσεις/συλλόγους ανά την Ελλάδα και το 

εξωτερικό και η από κοινού με άλλες ελληνικές ή αλλοδαπές 

οργανώσεις/συλλόγους συγκρότηση ευρύτερων επιστημονικών συνεργασιών. 

2. Η επιστημονική συζήτηση, αναζήτηση, έρευνα και εκπαίδευση προς τα μέλη. 

3. Η συνεργασία των μελών του Σωματείου και η μεταξύ τους επιστημονική και 

επαγγελματική επικοινωνία, αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια. 

4. Η ενημέρωση των μελών του σωματείου σχετικά με τις πρόσφατες επιστημονικές 

εξελίξεις στον κλάδο της Ιατρικής (θέσεις ειδικότητας, υποτροφίες, συνέδρια κλπ). 

5. Η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και σκέψεων πάνω στις δυνατότητες 

συμβολής των αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων, με σκοπό τη βελτίωση 

του παρεχόμενου επιπέδου σπουδών και του ερευνητικού έργου που συντελείται 

στην Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων. 

6. Η παροχή από τα μέλη τεχνογνωσίας στην Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων με σκοπό τη 

διευκόλυνση του διδακτικού και επιστημονικού της έργου.  

7. Η οικονομική και υλική στήριξη της Ιατρική Σχολής Ιωαννίνων σε εθελούσια βάση, 

πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες και τη βούληση των μελών του Συλλόγου. 

8. Η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και πάσης φύσεως 

διοργανώσεων με στόχο την αφύπνιση του επιστημονικού διαλόγου, και την 

προώθηση της ιατρικής έρευνας και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

9. Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως επιστημονικά συνέδρια ή άλλες διοργανώσεις 

εντός και εκτός Ελλάδος. 
10. Η στήριξη μελετών πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, ερευνητικού ή κοινωνικού 

χαρακτήρα. 

Άρθρο 3ο 

-ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- 

 

1. Η οργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων, συνεδρίων, φιλανθρωπικών 

εκδηλώσεων και γενικά εκδηλώσεων που προάγουν την επικοινωνία των μελών 

μεταξύ τους αλλά και με τα μέλη άλλων ανάλογων Συλλόγων-Οργανώσεων και 

επιστημονικών Εταιρειών/Ενώσεων. 

2. Η έκδοση εντύπων (π.χ. περιοδικών, εφημερίδων) και η δημιουργία διαδικτυακού 

forum για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.  

3. Η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων με ιδρύματα και συλλόγους άλλων 

πανεπιστημίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που επιδιώκουν παρεμφερείς με 

τον Σύλλογο σκοπούς.  



4. Η δημοσίευση και περαιτέρω διάδοση μελετών και πληροφοριών που αφορούν 

τα μέλη  και που θα μπορούσαν να διευρύνουν τους επιστημονικούς τους 

ορίζοντες. 

5. Η ενημέρωση των μελών γύρω από θέματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης και 

συνεισφοράς του ιατρού ως επιστήμονα και πολίτη σε αυτά. 

6. Η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη και η καλλιέργεια 

πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης. 

7. Η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων για την ενημέρωση του κοινού πάνω σε 

επίκαιρα θέματα. 

8. Η θεσμοθέτηση υποτροφιών για διακρινόμενους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής 

Ιωαννίνων. 
9. Η θεσμοθέτηση βραβείων για ενίσχυση φυσικών ή νομικών προσώπων, η 

δραστηριότητα των οποίων υπηρετεί τους σκοπούς του Συλλόγου. 

Άρθρο 4ο  

-ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- 

 

Ι. Πόροι του Σωματείου είναι: 

α. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών. 

β. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών. 

γ. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών που τυχόν ορισθούν με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης. 

δ. Οι συνεισφορές άλλων συλλόγων, ιδιωτών και επίτιμων μελών.  

ε. Οι τακτικές ή έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις από διάφορους 

φορείς κρατικούς ή μη, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. 

στ. Έσοδα από εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Σωματείο, καθώς και τα 

έσοδα από την κυκλοφορία εντύπων ή άλλων εκδόσεων του Συλλόγου. 

ζ. Τα εισοδήματα που προέρχονται από την περιουσία του σωματείου, οι τόκοι και 

οι πρόσοδοι των κεφαλαίων του. 

η. Οποιοδήποτε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία.  

θ. Οι δωρεές τρίτων, τα κληροδοτήματα, καθώς και τα ποσά που θα 

συγκεντρώνονται από διάφορες εκδηλώσεις του σωματείου. 

ΙΙ. Κληρονομιές που καταλείπονται στο Σωματείο γίνονται πάντα αποδεκτές με το 

ευεργέτημα της απογραφής. Οι δωρεές προς το Σωματείο γίνονται επώνυμα. Αν 



δωρεά προσφέρεται για ορισμένο σκοπό δεν μπορεί να διατεθεί για άλλον, εκτός αν 

αυτός κατέστη ανέφικτος, οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. 

Για τις κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές που διατίθενται για ορισμένο σκοπό 

γίνεται ιδιαίτερη διαχείρισή τους μέσα στον προϋπολογισμό και οι πρόσοδοί τους 

διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους του διαθέτη ή του δωρητή. 

Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της Γενικής 

Συνέλευσης των μελών που παρέχεται με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων.  

ΙΙΙ.  Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται στα 10 ευρώ και η ετήσια συνδρομή στα 10 ευρώ. 

Τα ανωτέρω ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της συνδρομής δύνανται να 

αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με 

πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. 

Άρθρο 5ο 

-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- 

 

Ι. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα: 

• Τακτικό μέλος του Συλλόγου εγγράφεται οποιοσδήποτε είναι απόφοιτος της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως κάτοχος πρώτου πτυχίου, 

μεταπτυχιακού διπλώματος ή Διδακτορικού διπλώματος, Έλληνας ή αλλοδαπός, 

ο οποίος έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχεται τις διατάξεις του 

Καταστατικού αυτού, κατόπιν υποβολής αίτησής του και απόφασης του Δ.Σ.  

• Αρωγό μέλος του Συλλόγου εγγράφεται οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το επιθυμεί, εφόσον είναι μόνιμο μέλος 

αυτής ή η θητεία του ξεπερνά την πενταετία. Τα Αρωγά μέλη αποδέχονται τις 

διατάξεις του Καταστατικού αυτού και η εγγραφή τους ολοκληρώνεται κατόπιν 

υποβολής αίτησής τους και απόφασης του Δ.Σ. Το δικαίωμα εγγραφής των 

Αρωγών μελών ορίζεται στα 10 ευρώ και η ετήσια συνδρομή στο ήμισυ της 

ετήσιας συνδρομής των τακτικών. Τα Αρωγά μέλη στερούνται του δικαιώματος 

του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς και του δικαιώματος ψήφου στις αποφάσεις 

των Γ.Σ. του Συλλόγου, έχουν δικαίωμα όμως να εκφέρουν τις απόψεις τους στις 

Γ.Σ. και να συνδράμουν στην υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.  

• Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ανακηρύσσονται 

ως Επίτιμα μέλη του Συλλόγου πρόσωπα λόγω του κύρους τους ή της δράσης 

τους ή της συνεισφοράς τους στο σωματείο, ανεξάρτητα από το αν είναι 

απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα Επίτιμα μέλη 



δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλουν συνδρομή. Δεν έχουν δικαίωμα του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς και δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις των Γ.Σ. του 

Συλλόγου.  

ΙΙ. Δεν μπορεί να εγγραφεί ή να γίνει μέλος στο Σύλλογο: 

α. Όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου, για όσο διαρκεί η στέρηση αυτή. 

β. Όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από 

πρόθεση, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λιποταξία, 

παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμηση, 

έγκλημα κατά των ηθών, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, παράβαση των 

νόμων για τα ναρκωτικά και για τους μεσάζοντες, και εν γένει για οποιοδήποτε 

αδίκημα το οποίο ήθελε κρίνει η Γ.Σ. ικανό για να του αφαιρεθεί η ιδιότητα του μέλους 

του Συλλόγου ή να μην του επιτραπεί η εγγραφή του ως μέλους. 

 

Όποιος έχει τα παραπάνω κωλύματα εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του 

μέλους. 

Άρθρο 6ο 

-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ- 

 

Ι. Τα Τακτικά μέλη δικαιούνται: 

α. Να μετέχουν στις Γ.Σ. για όσο χρόνο έχουν δικαίωμα, να παίρνουν τον λόγο, να 

ψηφίζουν και να ψηφίζονται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα του 

σωματείου, με δικαίωμα ελέγχου και κριτικής, με την προϋπόθεση ότι είναι 

οικονομικά τακτοποιημένα προς το Σωματείο. Τακτοποιημένα είναι τα μέλη εκείνα 

που πλήρωσαν τόσο τις έκτακτες, όσο και τις τακτικές συνδρομές τους μέχρι το 

τρέχον έτος. 

β. Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη Γενική 

Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητούν εγγράφως να 

λαμβάνουν αντίγραφα των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τους 

αφορούν. 

γ. Να ενημερώνονται σχετικά με τις δραστηριότητες του συλλόγου. 

 

ΙΙ. Τα Τακτικά μέλη υποχρεούνται: 



α. Να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς για την ευόδωση των 

σκοπών του Συλλόγου. 

β. Να μετέχουν στις Γ.Σ. για όσο χρόνο έχουν δικαίωμα και σε κάθε άλλη 

δραστηριότητα του συλλόγου.  

γ. Να καταβάλουν ανελλιπώς τη συνδρομή τους και να βοηθούν στην επίτευξη 

των σκοπών του συλλόγου.  

δ. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος και τις αποφάσεις της Γ.Σ. 

και του Δ.Σ.   

ε. Να μην αντιστρατεύονται στα συμφέροντα του Συλλόγου και να φέρονται με τον 

ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους και τη διοίκηση αυτού. 

 

ΙΙΙ. Τα Αρωγά μέλη έχουν τις ως άνω υποχρεώσεις και δικαιώματα, εκτός από το 

δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, καθώς και του δικαιώματος ψήφου στις 

αποφάσεις των Γ.Σ. του Συλλόγου. 

IV. Τα Επίτιμα μέλη έχουν τις ως άνω υποχρεώσεις και δικαιώματα, εκτός από το 

δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, του δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις των 

Γ.Σ. του Συλλόγου και της υποχρέωσης καταβολής ετήσιας συνδρομής. 

V. Τα δικαιώματα των μελών αναστέλλονται, εφόσον δεν είναι οικονομικά 

τακτοποιημένα και δεν υπολογίζονται στη συμπλήρωση απαρτίας για τη σύγκληση 

της Γ.Σ. 

Άρθρο 7ο 

-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ- 

 

Ι. Μέλος του συλλόγου διαγράφεται: 

α. Κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του μέλους προς το Δ.Σ. με απόφαση του 

τελευταίου.  

β. Με απόφαση του Δ.Σ. αν καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερο από τρία 

συνεχή έτη τις συνδρομές του προς το σύλλογο και κληθέν εγγράφως δεν 

συμμορφώθηκε. Επανεγγράφεται όμως μετά την πληρωμή των καθυστερούμενων 

συνδρομών.  

γ. Με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. 

δ. Αν αδικαιολόγητα και καθ’ υποτροπή καθυστερεί και αποφεύγει την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό ή δε 



συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. ή γενικά αντιστρατεύεται 

στους σκοπούς του Συλλόγου.  

ε. Αν αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Συλλόγου και σε κάθε άλλη περίπτωση, 

εφόσον κατά την κρίση της ενδείκνυται η τοιαύτη διαγραφή. 

ΙΙ. Η Γ.Σ. υποχρεούται να ακούσει το μέλος, του οποίου ζητείται η διαγραφή, κατόπιν 

έγγραφης κοινοποίησης της καταγγελίας στο υπό κατηγορία μέλος δέκα (10) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την έκτακτη Γ.Σ., στην οποία υποβάλλεται το θέμα από 

το Δ.Σ. 

III. Το μέλος που διαγράφεται μπορεί εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως της 

αποφάσεως να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο.  

IV. Ανάκληση της ποινής είναι δυνατή και γίνεται με την ίδια διαδικασία και 

πλειοψηφία που ακολουθείται για την επιβολή της ποινής, κατόπιν αιτήσεως του 

τιμωρηθέντος, που υποβάλλεται στο Δ.Σ. και φέρεται από αυτό υποχρεωτικά προς 

συζήτηση ενώπιον της αμέσως επόμενης Γ.Σ. ή κατόπιν αυτεπάγγελτης ενέργειας 

του Δ.Σ. 

Άρθρο 8ο 

-ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- 

 

Όργανα του Σωματείου είναι: 

Α. Η Γενική Συνέλευση 

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή 

 

Άρθρο 9ο 

-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ- 

 

I. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του συλλόγου, η οποία αποτελείται από τα οικονομικώς 

τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου, αποτελεί το ανώτατο όργανο αυτού. Αποφασίζει 

για κάθε θέμα, το οποίο αφορά το Σύλλογο και το οποίο δεν υπάγεται σύμφωνα με το 

Νόμο ή το καταστατικό στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου, οι δε αποφάσεις της είναι 

υποχρεωτικές για τα μέλη της. 

II. Ειδικότερα η Γ.Σ.: 



α. Εκλέγει και ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής 

Επιτροπής, και της Ελεγκτικής Επιτροπής.  

β. Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και 

εξόδων για κάθε οικονομικό έτος. 

γ. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον ετήσιο απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Δ.Σ. 

και τους ετήσιους ισολογισμούς. 

δ. Είναι αρμόδια να αποφασίσει για  την αποβολή μέλους του συλλόγου, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 7 του καταστατικού, 

ε. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, διάλυση του συλλόγου, 

μεταβολή του σκοπού του συλλόγου και για κάθε άλλο θέμα για το οποίο δεν 

υπάρχει αρμοδιότητα άλλου οργάνου, ή που δεν προβλέπεται τέτοια από το 

παρόν. 

στ. Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και δικαιούται να 

παύει αυτά, οσάκις αυτό υπαγορεύεται από το συμφέρον του συλλόγου, για 

σπουδαίο λόγο, ιδιαίτερα για βαριά παράβαση των καθηκόντων που απορρέουν 

από το παρόν καταστατικό. 

Άρθρο 10ο 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΠΑΡΤΙΑ 

 

Ι. ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.  

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο. Η Γ.Σ. 

συγκαλείται από το Δ.Σ., που ειδοποιεί τα μέλη του τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες προ 

της συγκλήσεως της Γ.Σ., με πρόσκληση υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο και 

Γ.Γραμματέα, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης και αν πρόκειται για τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Η πρόσκληση 

περιλαμβάνει και τη σύγκληση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για την 

περίπτωση ματαίωσης της πρώτης, λόγω μη απαρτίας. Η πρόσκληση τοποθετείται 

στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημέρα της Γ.Σ. Επίσης, η πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο της Ιατρικής Σχολής 

Ιωαννίνων, του ΣΑΙΣΠΙ και σε κάθε άλλο πρόσφορο σημείο. Εναλλακτικά η 

πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί στα μέλη μη μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους ή σε 

μεταγενέστερη τροποποίηση. Η πρόσκληση, σε περίπτωση που γίνεται χρήση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί εγκαίρως, 

εγκύρως και νομίμως εφόσον έχει αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 



ταχυδρομείου που έχει δηλώσει το μέλος κατά την εγγραφή του ή σε μεταγενέστερη 

τροποποίηση, ανεξαρτήτως της παραλαβής ή όχι.  

Στην Τακτική Γ.Σ. υποβάλλονται: α) τα πρακτικά της προηγούμενης Γ.Σ. για 

τη δραστηριότητα του Συλλόγου στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, για 

επικύρωση, β) ο οικονομικός απολογισμός ολόκληρου του προηγούμενου έτους και η 

έκθεση της Ε.Ε. Η Γ.Σ. εγκρίνει τις πράξεις και την ετήσια οικονομική διαχείριση του 

Δ.Σ. και το απαλλάσσει από κάθε ευθύνη, γ) ο προϋπολογισμός της νέας περιόδου, 

ο οποίος στη συνέχεια εγκρίνεται, και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα. 

II. ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ.  

Επίσης η Γ.Σ. συνέρχεται έκτακτα για σοβαρά θέματα όταν κρίνει αυτή 

αναγκαία το Δ.Σ ή το ζητήσει το 1/5 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του 

Σωματείου ή η Ελεγκτική Επιτροπή με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ., στην 

οποία να αναγράφεται το θέμα ή τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες να αποφασίσει τη σύγκληση 

έκτακτης Γ.Σ., η οποία πρέπει να συνέλθει μέσα σε  τριάντα (30) ημέρες από την 

ημερομηνία της σύγκλησής της. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του 

Διοικητικού Συμβουλίου τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με άδεια του αρμόδιου 

δικαστηρίου. 

ΙΙΙ. ΑΠΑΡΤΙΑ  

Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται αυτοπροσώπως το 50% συν ένα 

των οικονομικά τακτοποιημένων μελών έως την έναρξη της Γ.Σ. μελών. Ο έλεγχος 

της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με βάση τους ενημερωμένους από 

τον Ταμία καταλόγους των μελών. Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία, ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη Γ.Σ. να εκλέξει το Προεδρείο της. Σε περίπτωση που δεν 

επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση συνέρχεται χωρίς άλλη ειδοποίηση 

επαναληπτική Γ.Σ. την ίδια ημέρα μετά από 30 λεπτά με τα ίδια θέματα, κατά την 

οποία για να υπάρχει απαρτία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών.  

IV. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Γ.Σ.  

Στις Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η 

Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής 

Συνέλευσης με φανερή ψηφοφορία από μέλη του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. 

κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και διευθύνει τις συζητήσεις σύμφωνα με τη 

σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε 

θέμα και δίνει το λόγο με βάση τον κατάλογο που έχει καταρτίσει, τηρώντας τη σειρά 

προτεραιότητας. Καλεί τη Γ.Σ. να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης 



ή σε όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εφόσον 

αποφασισθεί η συζήτησή του με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών. Ο 

Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται από τον ίδιο και από τον 

Πρόεδρο της Γ.Σ.  

V. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

α. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  

β. Εξαιρετικά προκειμένου για λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού ή 

διάλυση του συλλόγου απαιτείται για απαρτία η παρουσία του 50% συν ένα των 

οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Για τη 

μεταβολή του σκοπού πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη, οι δε απόντες συναινούν 

εγγράφως. 

γ. Οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. είναι φανερές, γίνονται με ανόρθωση των μελών ή 

ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ, όμως, δια βοής. 

VI. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται σε αρχαιρεσίες, σε 

τροποποίηση του καταστατικού, σε διάλυση του συλλόγου, σε ζήτημα εμπιστοσύνης 

προς τη Διοίκηση ή μέλος αυτής, σε έγκριση λογοδοσίας και σε προσωπικά θέματα. 

VII. Για τις συζητήσεις στις Γ.Σ., τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες 

αποφάσεις τηρούνται με φροντίδα του Γραμματέα πρακτικά, που καταχωρούνται στο 

ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το προεδρείο. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη 

των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο του σωματείου. 

VIII. Οι συνεδριάσεις της Γ.Σ. μπορούν να γίνουν και με τηλεδιάσκεψη υπό 

τον όρο ότι το σύστημα μέσω του οποίου διενεργείται η τηλεδιάσκεψη δύναται να 

καταγράψει τις σχετικές συζητήσεις. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης πρέπει να 

περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. Η τηλεδιάσκεψη δεν είναι 

επιτρεπτή αν το 1/20 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών ζητήσει η συνεδρίαση 

της Γ.Σ. να γίνει κανονικά ή αν έχει προηγηθεί αντίθετη απόφαση της Γ.Σ.  

IX. Κάθε μέλος της Γ.Σ. δύναται να εκπροσωπήσει μέχρι δύο (2) ακόμη μέλη 

της σε όλες τις εργασίες και ψηφοφορίες της Γ.Σ. με γραπτή εξουσιοδότηση που θα 

προσκομίσει κατά την έναρξη κάθε Γ.Σ. Σε περίπτωση που η Γ.Σ. πραγματοποιείται 

μέσω τηλεδιάσκεψης τυχόν εξουσιοδοτήσεις θα αποστέλλονται στην έδρα του 

σωματείου ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να παραληφθούν 

τουλάχιστον μία μέρα πριν τη διεξαγωγή της Γ.Σ.     

Άρθρο 11ο 

-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ- 



 

I. Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του συλλόγου και 

φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής. Το Δ.Σ. διοικεί τις υποθέσεις 

του Σωματείου και κατευθύνει τη δράση αυτής, στην επιδίωξη και πραγματοποίηση 

των σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος. 

II. Ειδικότερα το Δ.Σ.: 

α. Καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό διαχείρισης και υποβάλει 

αυτούς με προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή στη Γ.Σ. για την 

έγκριση αυτών. 

β. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης 

αυτών. 

γ. Αποφασίζει την εγγραφή και τη διαγραφή μελών κατά τα οριζόμενα το παρόν 

καταστατικό. 

III. Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς 

αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά, που 

αποφασίζονται από το Δ.Σ. και αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 

πραγματοποιήσεώς τους. 

IV. Των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, υπογραφόμενα υπό των 

παραστάντων κατά τη συνεδρίαση μελών. Μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για 

απόφαση λαμβανόμενη σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρέστησαν ή παρά 

ταύτα διαφώνησαν, της διαφωνίας όμως αυτής προκυπτούσης εκ των πρακτικών και 

μόνο. 

Άρθρο 12ο 

-ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ.- 

 

I. Ο σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), αποτελούμενο 

από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα 

Σύμβουλο. Εκλέγεται από την τακτική Γ.Σ. των μελών με μυστική ψηφοφορία για 3ετή 

θητεία κάτω από τις παρακάτω διατάξεις. 

II. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Δ.Σ. του σωματείου γραπτά ή 

ηλεκτρονικά πέντε (5) ημέρες προ της εκλογής, και αναρτώνται στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Ιατρικής Σχολής, στα γραφεία και στον ιστότοπο του Συλλόγου 

τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Εάν δεν έχουν 

κατατεθεί έγκαιρα οι δηλώσεις υποψηφιότητας, που είναι απαραίτητες για να 

καταρτιστεί το ψηφοδέλτιο με τον προβλεπόμενο από το παρόν άρθρο απαιτούμενο 

αριθμό υποψηφίων ή εφόσον δεν υφίσταται απαρτία στη Γ.Σ., οι αρχαιρεσίες 



αναβάλλονται για την ίδια μέρα μετά από 1 ώρα για να συμπληρωθεί στο μεταξύ ο 

αριθμός των υποψηφίων ή για να επιτευχθεί απαρτία. 

ΙΙΙ. Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) υποψηφίους για το Δ.Σ. 

και τρεις (3) για την Ε.Ε. 

ΙV. Εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειοψηφήσαντες, βάσει σταυρού 

προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί. Οι 

αναπληρωματικοί σύμβουλοι καλούνται κατά τη σειρά εκλογής τους σε 

αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή 

έκπτωσης αυτού. 

 

Άρθρο 13ο 

-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- 

Iα. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται με 

πρόσκληση γραπτή ή ηλεκτρονική του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, άλλως του 

αμέσως επόμενου, και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Για την 

εκλογή ενός μέλους σε κάποιο αξίωμα κατά την πρώτη ψηφοφορία-ξεχωριστή για το 

κάθε αξίωμα- απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία. Έτσι εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο 

Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η 

ανάδειξη σε ένα ή περισσότερα από τα ως άνω αξιώματα μετά και από δεύτερη 

ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα η εκλογή, οπότε όποιος λάβει τον 

μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, καταλαμβάνει το αξίωμα, σε περίπτωση δε ισοψηφίας 

διενεργείται κλήρωση. 

Ιβ. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συγκρότησή του σε Σώμα το νέο Δ.Σ. καλεί σε 

κοινή συνεδρίαση το Προεδρείο του απερχόμενου Δ.Σ. και παραλαμβάνει με 

πρωτόκολλο τη διαχείριση, το αρχείο και γενικά κάθε περιουσιακό στοιχείο του 

Συλλόγου. 

ΙΙ. Το Δ.Σ. συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου (ή σε περίπτωση 

κωλύματος του Αντιπροέδρου) ή με αίτηση τριών μελών, κοινοποιούμενη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο πρόσφορο μέσο τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν 

τη συνεδρίαση στα στοιχεία επικοινωνίας που το μέλος έχει δηλώσει κατά την 

εγγραφή του, το οποίο φέρει την ευθύνη της γνωστοποίησης τυχόν αλλαγής της 

συμβατικής ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή των στοιχείων επικοινωνίας. Η πρόσκληση, 

σε περίπτωση που γίνεται χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), θεωρείται 



ότι έχει διενεργηθεί εγκαίρως, εγκύρως και νομίμως εφόσον έχει αποσταλεί στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει το μέλος κατά την εγγραφή 

του ή σε μεταγενέστερη τροποποίηση, ανεξαρτήτως της παραλαβής ή όχι. Στην 

πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Εφόσον συναινούν 

όλα τα μέλη του Δ.Σ., η συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να διεξαχθεί με  τηλεδιάσκεψη 

ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς 

τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη 

συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να 

αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε 

άλλη πόλη από εκείνη που διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος 

λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία. Τα πρακτικά του Δ.Σ. μπορούν να φέρουν 

έγγραφη ή ηλεκτρονική υπογραφή.  

IΙΙ. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο, έκτακτα δε όταν παραστεί 

ανάγκη. Είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία μέλη και οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

ΙV. Όταν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ. 

συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη, σε καμία, όμως, περίπτωση δεν 

μπορεί ο αριθμός των αναπληρωματικών να υπερβεί των αριθμό των τακτικών. Τότε 

συνέρχεται η Γ.Σ. μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες, μετά από πρόσκληση του 

προέδρου, προς εκλογή νέου Δ.Σ. 

V. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί πέντε συνεχείς συνεδριάσεις 

κηρύσσεται έκπτωτο από το αξίωμα του, μετά από απόφαση του Δ.Σ. και αφού 

προηγουμένως κληθεί εγγράφως να αναφέρει τους λόγους της απουσίας του. Στην 

περίπτωση αυτή θα αναπληρωθεί από τον πρώτο επιλαχόντα. 

΄Αρθρο 14ο 

-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- 

 

I. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο Πρόεδρος έχει τη γενική διεύθυνση και επιτήρηση των θεμάτων του συλλόγου, 

για την επίτευξη του σκοπού του. Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε αρχή και ενώπιον 

τρίτων, μπορεί δε να δικαιοπρακτεί με ειδική εξουσιοδότηση του Δ.Σ. Υπογράφει μαζί 

με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου, καθώς και τα χρηματικά 

εντάλματα μαζί με τον Ταμία, θεωρεί τα διπλότυπα εισπράξεων του ταμείου, 

συγκαλεί με πρόσκλησή του τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ., όταν αυτό ορίζεται από το 



παρόν ή κρίνεται σκόπιμο από το Δ.Σ. Επίσης καλεί τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση. 

Διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ., εισηγείται τα 

θέματα που θα συζητηθούν  και προκαλεί ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων γι’ 

αυτά, υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα τα πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση του 

ταμείου, λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. ενώπιον της Γ.Σ. 

II. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται από 

λόγους ανεξάρτητους της θέλησης του. 

III. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Γεν. Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία του συλλόγου, διενεργεί την 

αλληλογραφία τούτου, τηρεί τα βιβλία του συλλόγου, συντάσσει τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., υπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα του 

συλλόγου ως και τα πρακτικά, τηρεί το μητρώο μελών και καταχωρεί τις γενόμενες 

μεταβολές σ’ αυτό, φυλάσσει το αρχείο του Σωματείου και τη σφραγίδα.  

IV. Ο ΤΑΜΙΑΣ 

Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα του συλλόγου, παρακολουθεί την 

πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής 

υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την 

πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και πληρωμών. 

Ειδικότερα ο Ταμίας προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης 

και τα χρηματικά εντάλματα, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Δ.Σ., 

σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και 

Γεν. Γραμματέα. Τα γραμμάτια είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον 

πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής πριν τη χρησιμοποίησή τους. Φροντίζει για την 

άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως στο όνομα του σωματείου σε 

τράπεζες που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. Συντάσσει  κάθε έτος κατάσταση εσόδων και 

εξόδων, υποβάλλει αυτή στο Δ.Σ. και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη 

είσπραξη των εσόδων και πόρων του σωματείου. Επιμελείται σε συνεργασία με τον 

Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού. 

Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο 

Δ.Σ. πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες 

συνδρομές προς το σωματείο. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να παραμένει χρηματικό 

ποσό στα χέρια του ταμία για την αντιμετώπιση επειγόντων και απροβλέπτων 

μικροεξόδων και δαπανών του σωματείου. 

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Ταμίας αναπληρώνεται στα 

καθήκοντά του από Σύμβουλο που ορίζεται από το Δ.Σ. 



Άρθρο 15ο 

-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- 

 

I. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά, 

που εκλέγονται από τη Γ.Σ. για τρία (3) χρόνια με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται και το 

Δ.Σ. και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ.  

II. Η Ε.Ε. μόλις εκλεγεί συγκροτείται σε σώμα, ύστερα από πρόσκληση του 

μεγαλύτερου σε ηλικία μέλους της και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό 

της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της. 

III. Έργο της Ε.Ε. είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση 

της διαχείρισης των οικονομικών του σωματείου.  

IV. Το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση της Ε.Ε. όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά 

βιβλία και στοιχεία που τηρούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο που η Ε.Ε. κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του 

ελέγχου της. 

V. Ένα μήνα τουλάχιστον προ της συνόδου της τακτικής Γ.Σ. η Ελεγκτική επιτροπή 

επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του 

χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλει την έκθεσή της προς το Δ.Σ., 10 

ημέρες τουλάχιστον προ της συνέλευσης. Την έκθεση αυτή η Ελεγκτική επιτροπή 

υποβάλλει στη Γ.Σ. 

VI. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο 

Πρόεδρος ή τα 2 από τα μέλη της ή το Δ.Σ. της ένωσης. Η αίτηση υποβάλλεται στον 

Πρόεδρό της και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. 

VII. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της και οι 

αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

VIII. Μέλος της Ε.Ε. που απουσιάζει από δύο συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται 

έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο. 

ΙΧ. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα μέλους του 

Δ.Σ. 

Άρθρο 16ο 

-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- 

I. Οσάκις η Γ.Σ. πρόκειται να εκλέξει το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή, να 

αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, να εγκρίνει τη λογοδοσία, 

ως και να προβεί στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για την οποία απαιτείται 

μυστική ψηφοφορία, αυτή  εποπτεύεται από την Εφορευτική Επιτροπή.  



II. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη και εκλέγεται από τη Γ.Σ., πριν 

από κάθε ψηφοφορία για θέματα της προηγούμενης παραγράφου. 
III. Στην εφορευτική επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα, 
για τα οποία γίνονται οι εκλογές. 
ΙV. Οι εκλογές γίνονται πάντα με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου 
δημοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους του 
σωματείου. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων πρακτικό αρχαιρεσιών και παραδίνει τα ψηφοδέλτια και όλα τα 
σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα στον πλειοψηφούντα σύμβουλο. 

Άρθρο 17ο  

-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ- 

Ι. Κάθε τρία (3) χρόνια και κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γ.Σ. γίνονται οι αρχαιρεσίες 

για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Τυχόν εκκρεμότητες όπως πειθαρχικά, 

ενστάσεις, προσφυγές προτάσσονται της απολογιστικής Συνέλευσης και μετά την 

ανάγνωση του απολογισμού του Δ.Σ. και της Ε.Ε. διενεργούνται οι εκλογές από 

τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγει η Γ.Σ. για το σκοπό αυτό.  

ΙΙ. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Δ.Σ. του σωματείου γραπτά ή 

ηλεκτρονικά πέντε (5) ημέρες προ της εκλογής και αναρτώνται στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Ιατρικής Σχολής, στα γραφεία και στον ιστότοπο του Συλλόγου 

τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών.  

ΙΙΙ. Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις πριν από την 

έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. αποκλείονται του δικαιώματος του εκλέγειν ή 

εκλέγεσθαι.  

IV. Εάν δεν έχουν κατατεθεί έγκαιρα οι δηλώσεις υποψηφιότητας, που είναι 

απαραίτητες για να καταρτιστεί το ψηφοδέλτιο με τον απαιτούμενο αριθμό 

υποψηφίων ή εφόσον δεν υφίσταται απαρτία στη Γ.Σ., οι αρχαιρεσίες αναβάλλονται 

για την ίδια ημέρα αλλά μία (1) ώρα αργότερα για να συμπληρωθεί στο μεταξύ ο 

αριθμός των υποψηφίων ή για να επιτευχθεί απαρτία κατά το άρθρο 10 παρ.ΙΙΙ.  

V. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται τα 

αλφαβητικά τα ονόματα όλων των υποψηφίων, χωριστά για το Δ.Σ. και χωριστά για 

την Ε.Ε.  

VI. Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) υποψηφίους για το Δ.Σ. 

και τρεις (3) για την Ε.Ε.  



VII. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι πέντε (5) πρώτοι και της Ε.Ε. οι τρεις (3) πρώτοι 

κατά σειρά πλειοψηφήσαντες, βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά 

επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι 

καλούνται κατά τη σειρά εκλογής τους σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ σε 

περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού. 

VIII. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των 

ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Δ.Σ. όσο 

και για την Ε.Ε. και καθορίζει τη σειρά των επιλαχόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η 

σειρά καθορίζεται με κλήρωση.  

IX. Στη συνέχεια, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον 

πίνακα ανακοινώσεων πρακτικό αρχαιρεσιών και παραδίνει τα ψηφοδέλτια και όλα τα 

σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα στον πλειοψηφούντα σύμβουλο που καλεί το 

Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε Σώμα σύμφωνα με το άρθρο 12.  

Άρθρο 18ο 

-ΒΙΒΛΙΑ- 

 

Ι. Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου, 

τηρούνται τα κάτωθι βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται νομίμως, προ της 

χρησιμοποιήσεώς των: 

α. Μητρώο μελών, στο οποίο αναγράφονται κατ’ αύξοντα αριθμό ανάλογα με την 

ημερομηνία εγγραφής το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, την ημερομηνία 

εγγραφής ή τυχόν διαγραφής κάθε μέλους.  

β. Βιβλία Πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

γ. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης.  

δ. Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο αναγράφονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι 

εισπράξεις και πληρωμές του συλλόγου και  

ε. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας.   

II. Εκτός των ως άνω μπορούν να τηρούνται και όσα άλλα θεωρούνται απαραίτητα 

για την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου. 

ΙΙΙ. Όλα τα βιβλία είναι αριθμημένα και θεωρημένα πριν από τη χρήση τους. 

Άρθρο 19ο 

-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- 

 



Ι. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με 

απόφαση του Δ.Σ., που επικυρώνεται από τη Γ.Σ. και εφαρμόζονται οι συναφείς 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών νόμων. 

II. Το Δ.Σ. επαγρυπνά για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού, με 

πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου και την 

περιφρούρηση των συμφερόντων των μελών.  

ΙΙΙ. Το Σωματείο διαλύεται: 

α. Όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω από 10. 

β. Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο Νόμος 

γ. Ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. που συνέρχεται ειδικά προς το σκοπό αυτό 

κατά την οποία απαιτείται για απαρτία η παρουσία του 50% συν ένα των 

οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.  

ΙV. Διαλυόμενου του συλλόγου η περιουσία αυτού σε καμιά περίπτωση δεν 

διανέμεται μεταξύ των μελών του, αλλά θα περιέλθει στην Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων. 

V. Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία λειτουργίας του, που 

διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού και της Σωματειακής νομοθεσίας. 

Επέμβαση άλλου Σωματείου ανεξάρτητα από το βαθμό του στην αυτονομία αυτή, 

χωρίς διάταξη νόμου, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται υποχρεωτικά από τα 

όργανα του σωματείου. 

Άρθρο 20ο  

-ΣΦΡΑΓΙΔΑ- 

 

Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα σε σχήμα: 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 21ο 

-ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ- 

 Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 21 άρθρα, όπως διαμορφώθηκαν 

τελικά, συζητήθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, από τη Γενική Συνέλευση των 



ιδρυτών, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση 

και των τριάντα ενός (31) μελών της, που παρέστησαν και συντάχθηκε για το σκοπό 

αυτό και το σχετικό πρακτικό ιδρύσεως, εξουσιοδοτήθηκε δε η προσωρινή διοίκηση 

του Σωματείου, να ενεργήσει για την αναγνώριση του Σωματείου και την εγγραφή του 

στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την 

εγγραφή του Καταστατικού στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, το 

Προσωρινό Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ. των μελών για ανάδειξη του 

πρώτου τακτικού Δ.Σ. και των υπολοίπων οργάνων του Σωματείου κατά τις διατάξεις 

του παρόντος Καταστατικού.  

 

Ιωάννινα, 12 Ιουνίου 2019 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 


