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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 
 

Φλέμινγκ 20 (Νέα Φιλοθέη), 15123, Μαρούσι – Αθήνα 
Τηλ.:210 6857836 – 7  Fax: 210 6857838  

Email:hand@microhand.gr 
 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 

 
 
 Τακτικό                                               

 
 Έκτακτο  

 
 Αντεπιστέλλον 

 
 Επικουρικό  

 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Όνομα – Επώνυμο:……………………………………………………………. 
 
Διεύθυνση:…………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
Ημερομηνία – Τόπος Γεννήσεως:…………………………………………..... 
 
Τηλέφωνο:…………………………………………………………………….. 
 
Κινητό:…………………………… Fax:……………………………………... 
 
Email: ……………………………………………………………………….. 
 
Υπηκοότητα:………………………………………………………………….. 

 
 

Πρόσφατη 
Φωτογραφία 

Μέλους 



 II

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
 
Ιατρική Σχολή:……………………………………………………………….. 
 
Ημερομηνία Λήψεως Πτυχίου:………………………………………………. 
 
Ειδικότητα:…………………………………………………………………… 
 
Νοσοκομείο:…………………………………………………………………… 
 
Ημερομηνίες:………………………………………………………………….. 
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Στη Χειρουργική Χεριού)  
  
Τόπος:………………………………………………………………………….. 
 
Ημερομηνίες:………………………………………………………………….. 
 
Διευθυντής Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος:……………………………...................................................... 
 
 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 
Ειδικότητα:…………………………………………………………………… 
 
Ημερομηνία:…………………………………………………………………... 
 
 
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
 
Αρ. Αδείας:……………………………………………………………………. 
 
Ημερομηνία:…………………………………………………………………... 
 
 
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 
Εταιρεία:……………………………………Ημ. Αποδοχής:………............... 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ  
Αποστείλατε κατάλογο επεμβάσεων Χειρουργικής Χεριού στις οποίες 
συμμετείχατε κατά τα τελευταία δυο έτη (να αναφέρονται ημερομηνία, 
νοσοκομείο, αρ. μητρώου και τα αρχικά του ασθενούς καθώς και αν 
συμμετείχατε ως χειρουργός ή ως βοηθός). Κατατάξατε τις επεμβάσεις ως 
εξής: 
1. Κακώσεις τενόντων  
2. Συρραφή νεύρων – Νευρικά μοσχεύματα  
3. Κακώσεις οστών καρπού (Κατάγματα – εξαρθρήματα) 
4. Διάφορες άλλες εγχειρήσεις Χειρουργικής Χεριού  
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………..  
 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ  
 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………..  
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (Σχετικά με τη Χειρουργική Χεριού) 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 

 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
Απαιτούνται δυο συστατικές επιστολές και έγγραφες προτάσεις τακτικών 
μελών της Εταιρείας. 
 
1. Όνομα:……………………………………………………………………… 

 
Διεύθυνση:…………………………………………………………………. 
 
Υπογραφή:………………………………………………………………… 

 
2. Όνομα:……………………………………………………………………… 

 
Διεύθυνση:…………………………………………………………………. 
 
Υπογραφή:………………………………………………………………… 

  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ 
Αποστείλατε την πλήρως συμπληρωμένη αίτηση, υπογεγραμμένη, στην 
κάτωθι διεύθυνση μαζί με: 
1. Αντίγραφο βιογραφικού σημειώματος  
2. Αντίγραφο των δημοσιεύσεών σας επί της Χειρουργικής Χεριού 
3. Κατάλογο επεμβάσεων  

 
Ε.Ε.Χ.Χ. 
Επιτροπή Εγγραφής Μελών 
Φλέμινγκ 20 (Ν. Φιλοθέη),  
151 23, Μαρούσι – Αθήνα  

 
 
     Υπογραφή Αιτούντος:………………………... 
      
                    Ημερομηνία:……/…../……… 
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Άρθρο 2 του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 

 
Μέλη της Εταιρείας  
 
Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε Τακτικά, Έκτακτα, Αντεπιστέλλοντα, 
Επίτιμα, Ομότιμα.  
 
 Τακτικά Μέλη: Εκλέγονται Έλληνες Χειρουργοί Ορθοπαιδικοί, 

Πλαστικοί Χειρουργοί, Χειρουργοί Χεριού και Ερευνητές που 
απασχολούνται με το αντικείμενο της Χειρουργικής του Χεριού, ως επίσης 
και τα Έκτακτα μέλη μετά την παρέλευση τριετίας από την εκλογή τους και 
αφού στο μεταξύ έχουν αποκτήσει την ειδικότητα του Χειρουργού 
Ορθοπαιδικού, Πλαστικού ή Χειρουργού Χεριού, τουλάχιστον από έτους, 
και έχουν επιδείξει δραστηριότητα στις εκδηλώσεις της Εταιρείας και έχουν 
παρακολουθήσει τουλάχιστον τρία συνέδρια της. 

 
 Έκτακτα Μέλη: Εκλέγονται Έλληνες υπήκοοι, οι οποίοι ειδικεύονται στα 

παραπάνω αντικείμενα τουλάχιστον για τρία χρόνια και έχουν 
αποδεδειγμένη ενασχόληση στη Χειρουργική του Χεριού. 

 
 Αντεπιστέλλοντα Μέλη: Εκλέγονται επιστήμονες των ως άνω 

αναφερομένων ειδικοτήτων, που διαμένουν στην αλλοδαπή ή Έλληνες 
επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων ή ερευνητές, που ενδιαφέρονται για την 
προαγωγή και ανάπτυξη του αντικειμένου της Χειρουργικής του Χεριού.  

 
 Επίτιμα Μέλη: Εκλέγονται διακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Χειρουργικής του 
Χεριού και οι οποίοι έχουν διακριθεί για την γενικότερη συμβολή τους 
στους σκοπούς της Εταιρείας.  

 
 Ομότιμα Μέλη: Γίνονται, εάν το επιθυμούν, τα τακτικά μέλη της 

Εταιρείας που έπαψαν να ασκούν το επάγγελμα.  
 
 Οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής 
Χεριού, πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν επιστημονική, κλινική ή ερευνητική 
συμβολή στο αντικείμενο Χειρουργικής Χεριού, με δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, 
συμμετοχές σε συνέδρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε γνωστά Κέντρα που 
απασχολούνται με το αντικείμενο της Χειρουργικής του Χεριού της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής.  
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Υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται από δύο συστατικές επιστολές και 
έγγραφες προτάσεις τακτικών μελών της Εταιρείας, καθώς επίσης και 
βιογραφικό σημείωμα τουλάχιστον ένα μήνα προ της Γενικής Συνέλευσης.  
Η κρίση του υποψηφίου μέλους γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας ή άλλη Επιτροπή Κρίσεως, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρευρισκομένων τακτικών μελών. 
Δεν δύναται να είναι μέλος της Ε.Ε.Χ.Χ. οποιοσδήποτε: 
 στερήθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου το δικαίωμα της ελεύθερης 

ίδρυσης ένωσης προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.  
 στερήθηκε τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα του σαν συνέπεια καταδίκης 

του και 
 έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος 

αμετάκλητα.  
Τα Έκτακτα, Αντεπιστέλλοντα και Τακτικά Μέλη έχουν την υποχρέωση να 
πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους.  
Όλα τα μέλη παίρνουν μέρος σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και 
ενισχύουν κάθε προσπάθεια που θα έχει αντικείμενο την πραγματοποίηση των 
στόχων της Εταιρείας.      
Δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα 
Τακτικά Μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους στην 
Εταιρεία μέχρι της Γενικής Συνελεύσεως.  
Τα Έκτακτα και Αντεπιστέλλοντα Μέλη μετέχουν μόνο στις Επιστημονικές 
Εκδηλώσεις της Εταιρείας. Αν το Δ.Σ. ή η Γενική Συνέλευση κρίνουν σκόπιμη 
την παρουσία τους σε μέρος ή ολόκληρη την Γενική Συνέλευση μπορούν να 
πάρουν μέρος σ’ αυτήν, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν.  
Το ποσόν της ετήσιας συνδρομής των Τακτικών, Αντεπιστελλόντων και 
Εκτάκτων Μελών καθορίζεται από το Δ.Σ. Τα Έκτακτα, Αντεπιστέλλοντα και 
Τακτικά Μέλη καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής που καθορίζεται από το Δ.Σ.  
Το ύψος συμμετοχής γιατρών που δεν είναι Μέλη της Εταιρείας στα Συνέδρια ή 
άλλες Επιστημονικές εκδηλώσεις καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 
Αν ένα Μέλος δεν πληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του στην Εταιρεία για 
τρία χρόνια, μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του Δ.Σ. που πρέπει πρώτα να του 
στείλει ένα συστημένο γράμμα και να περιμένει για την απάντησή του μέσα σε 
ένα μήνα. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. γράφεται στα πρακτικά και ανακοινώνεται 
στην επόμενη Γενική Συνέλευση χωρίς να χρειάζεται την έγκρισή της.  
Παύει να είναι Μέλος της Εταιρείας, αν υποβάλλει γραπτή παραίτηση.              


