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  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ” 

 
Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα, Σκοπός 
 
Α. Επωνυμία:  Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία 

«Ελληνική Εταιρεία Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής» 
(Ε.Ε.Ε.Μ.) 

 Για τις επαφές και σχέσεις της Εταιρείας, σε Διεθνές 
επίπεδο, η επωνυμία ορίζεται «HELLENIC SOCIETY 
FOR RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY» 
(H.S.R.M.)  

Β. Έδρα:   Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλη της Αθήνας. 
Γ. Σφραγίδα:  Η σφραγίδα της Εταιρείας φέρει έμβλημα σχετικό με το 

αντικείμενο της Μικροχειρουργικής και κυκλοτερώς την 
ονομασία της Εταιρείας (Ελληνική Εταιρεία 
Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής) και το έτος ιδρύσεως 
1990. 

Δ. Σκοπός: Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη και προαγωγή του 
αντικειμένου της Μικρο–νευρο–αγγειακής χειρουργικής σε 
Κλινικό, Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό επίπεδο.     

 
Ειδικότερα, μέσα στους σκοπούς της Εταιρείας ορίζονται ότι είναι: 

Α. Η ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης     
των μελών της.  

Β. Η ανάπτυξη στενών επιστημονικών σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων 
επιστημόνων, οι οποίοι έχουν σχέση με το αντικείμενο της 
Μικροχειρουργικής. 

Γ. Η πρόοδος του αντικειμένου της Μικροχειρουργικής, με στόχο τη 
βελτίωση της υγείας και των συνθηκών περίθαλψης του Ελληνικού 
λαού.  

Δ. Η ανάπτυξη και προαγωγή των επιστημονικών σχέσεων με Εταιρείες 
του εξωτερικού, οι οποίες έχουν παρόμοιο επιστημονικό 
προσανατολισμό.  

 
Άρθρο 2. Μέλη της Εταιρείας  

 
Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε Τακτικά, Έκτακτα, Αντεπιστέλλοντα, 
Επίτιμα, Ομότιμα και Επικουρικά.  
 

• Τακτικά Μέλη: Εκλέγονται Έλληνες Χειρουργοί Ορθοπαιδικοί, 
Πλαστικοί Χειρουργοί, Χειρουργοί Χεριού και Ερευνητές που 
ασχολούνται με το αντικείμενο της Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής, 
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. 
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• Έκτακτα Μέλη: Εκλέγονται Έλληνες υπήκοοι, οι οποίοι ειδικεύονται στα 
παραπάνω αντικείμενα τουλάχιστον για τρία χρόνια και έχουν 
αποδεδειγμένη ενασχόληση στην Επανορθωτική Μικροχειρουργική. 

 

• 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 Μικροχειρουργικής.  

 

• Επίτιμα Μέλη: Εκλέγονται διακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Επανορθωτικής 
Μικροχειρουργικής 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.  

 

• Επικουρικά Μέλη: Εκλέγονται επιστήμονες μη ιατροί, ως και 
φυσιοθεραπευτές, νοσηλευτές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι 
συμβάλουν στην προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας.  

 
 Οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής 
Μικροχειρουργικής, πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν επιστημονική, κλινική ή 
ερευνητική συμβολή στο αντικείμενο Μικροχειρουργικής, με δημοσιεύσεις, 
ανακοινώσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε 
γνωστά Κέντρα που ασχολούνται με το αντικείμενο της Μικροχειρουργικής της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής.  
Υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία της Εταιρείας, 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.Ε.Μ. 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 Επικουρικά, 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 την Γενική Συνέλευση.  
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Τα Επικουρικά, 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, 
Εκτάκτων και Επικουρικών Μελών καθορίζεται από το Δ.Σ. Τα Επικουρικά, 
Έκτακτα, Αντεπιστέλλοντα και Τακτικά Μέλη καταβάλουν το δικαίωμα 
εγγραφής που καθορίζεται από το Δ.Σ.  
Το ύψος συμμετοχής των 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.              
 
Άρθρο 3. Πόροι της Εταιρείας 
 
ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ             
Έσοδα της Εταιρείας είναι: 

1. Τα δικαιώματα εγγραφής των Μελών  
2. Οι ετήσιες συνδρομές και οι εγγραφές στα Συνέδρια  
3. Έκτακτες εισφορές και δωρεές των Μελών  
4. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και οποιεσδήποτε οικονομικές 

ενισχύσεις. 
5. Τόκοι καταθέσεων κ.λ.π.  
6. Έσοδα που προέρχονται από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης 

περιουσίας της Ε.Ε.Ε.Μ.  
7. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. 

Στα πλαίσια των περιγραφομένων στο παρόν Καταστατικό δραστηριοτήτων η 
Εταιρεία μπορεί να διενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: 
     Αποδοχή δωρεών και χορηγήσεων για ενίσχυση υποτροφιών σε μέλη της 
Εταιρείας.  
     Προσφορά εκθεσιακών χώρων σε Εταιρείες Φαρμακευτικές, Εταιρείες 
Ιατρικών Υλικών και Εταιρείες άλλων δραστηριοτήτων με υπομίσθωση, κατά 
την διάρκεια των Συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων αυτής.  
     Καταχώρηση διαφημίσεων Φαρμακευτικών Εταιρειών, Εταιρειών Ιατρικών 
Υλικών και Εταιρειών άλλων δραστηριοτήτων, στο επιστημονικό έντυπο – 
περιοδικό της Εταιρείας και στα έντυπα Προγραμμάτων των επιστημονικών 
εκδηλώσεων αυτής.  
     Τα πιο πάνω έσοδα εντάσσονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας και δεν εκφεύγουν των σκοπών αυτής. Από την άποψη αυτή δεν 
αποτελούν άσκηση εμπορικών πράξεων περί των οποίων γίνεται μνεία 
απαγόρευσης στο άρθρο 8 του Καταστατικού.  
 
Άρθρο 4. Διοίκηση 
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1. Όργανα Διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής 
Μικροχειρουργικής είναι: 

α) Η Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών που είναι το κυρίαρχο 
σώμα. 
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και  
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 

2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εννέα (9) τακτικά 
Μέλη, με εκπροσώπηση και των δύο γνωστικών αντικειμένων (πλαστική 
χειρουργική και ορθοπαιδική χειρουργική) και συγκεκριμένα: Πρόεδρο, 
Πρόεδρο προηγούμενου Δ.Σ., Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, 
Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και δύο (2) Συμβούλους.  
Όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για ένα (1) χρόνο, εκτός 
από το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, που εκλέγονται για θητεία δύο (2) 
ετών και έχουν το δικαίωμα μιας επανεκλογής. Η θητεία του Προέδρου είναι 
ετήσια και η θέση του καταλαμβάνεται αυτοδικαίως από τον πρώτο 
Αντιπρόεδρο, η θέση του οποίου επίσης καταλαμβάνεται αυτοδικαίως από τον 
δεύτερο Αντιπρόεδρο. Κατά συνέπεια, κάθε χρόνο γίνεται εκλογή για τη θέση 
δεύτερου Αντιπροέδρου. Η θητεία του εκάστοτε εκλεγμένου Διοικητικού 
Συμβουλίου διαρκεί ένα έτος.  
Για την κατάληψη θέσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο τα ενδιαφερόμενα μέλη 
υποβάλλουν υποψηφιότητα στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν 
δεν υπάρχουν υποψήφιοι, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προτείνει δύο 
έως τρεις υποψηφίους στη Γενική Συνέλευση. Η ψηφοφορία είναι μυστική και 
η εκλογή γίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών, 
ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα.  
Στο Δ.Σ. δεν μπορούν να μετέχουν Μέλη που συνδέονται με συγγένεια μέχρι 
και τον τέταρτο βαθμό. Τα Μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες 
που δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Η εκλογή γίνεται 
κάθε Φθινόπωρο σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση και η θητεία του νέου 
Δ.Σ. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του νέου χρόνου οπότε και λήγει η θητεία 
του παλαιού Δ.Σ.  
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από επτά 
(7) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται πως παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από 
τον κατάλογο των αναπληρωματικών.  
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. 
Το Δ.Σ. συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα κατόπιν 
εντολής του Προέδρου και συζητεί και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν την Εταιρεία.  
Ο Πρόεδρος προεδρεύει σε όλες τις επιστημονικές ή άλλες συνεδριάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης και σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Όταν απουσιάζει ο 
Πρόεδρος τον αντικαθιστά κατά σειρά, ο Πρόεδρος του προηγούμενου Δ.Σ., ο 
Α’ Αντιπρόεδρος και ο Β’ Αντιπρόεδρος.  
Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο Πρόεδρος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα 
του μέχρι του τέλους της θητείας του τον αντικαθιστά ο Πρόεδρος του 
προηγούμενου Δ.Σ. του οποίου και παρατείνεται η θητεία για ένα ακόμη έτος.  
Επί αδυναμίας του Α’ Αντιπροέδρου να ασκήσει τα καθήκοντα του 
παρατείνεται η θητεία του Προέδρου και του Προέδρου του προηγούμενου 
έτους για ένα ακόμη έτος.     
Επί αδυναμίας του Β’ Αντιπροέδρου να ασκήσει τα καθήκοντα του 
προκηρύσσονται εκλογές για Β’ Αντιπρόεδρο.  
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Για να έχει απαρτία το Δ.Σ. και να μπορεί να συνεδριάσει πρέπει να είναι 
παρόντα έξι (6) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Το ίδιο ισχύει και για τις Γενικές 
Συνελεύσεις της Εταιρείας.  
Σε περίπτωση που ένα μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή βρίσκεται σε αδυναμία να 
ασκήσει τα καθήκοντα του, το Δ.Σ. ορίζει αντικαταστάτη του τον πρώτο 
επιλαχόντα ή τον επόμενο από τους υποψηφίους στις τελευταίες εκλογές και 
αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες τότε το Δ.Σ. κατά την απόλυτη κρίση του ορίζει 
ένα από τα μέλη της Εταιρείας.  
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων τους. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε 
συνεδρίαση που δεν συμμετείχαν ή αν διαφώνησαν και η διαφωνία τους είναι 
γραμμένη στα πρακτικά. Τα πρακτικά του Δ.Σ. συντάσσονται από τον Ειδικό 
Γραμματέα και υπογράφονται στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Αν 
υπάρχουν διαφωνίες για τη σωστή καταγραφή των πρακτικών 
περιλαμβάνονται στο επόμενο πρακτικό.  
Για κάθε άλλο θέμα, που δεν αναφέρεται στο Καταστατικό, αποφασίζει το Δ.Σ. 
κατά την απόλυτη κρίση του και η απόφαση έχει πλήρη ισχύ έναντι πάντων.  
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας από κοινού είναι οι εκπρόσωποι της 
Εταιρείας στα Δικαστήρια και σε όλες τις εξώδικες εμφανίσεις και άλλες αρχές. 
Ο Γενικός Γραμματέας μετά από εντολή του Προέδρου, καλεί τα Μέλη της 
Εταιρείας ή του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις που προεδρεύει ο Πρόεδρος. Με εντολή 
του Προέδρου γίνεται η πληρωμή των δαπανών που έχουν εγκριθεί στον 
ετήσιο προϋπολογισμό από το Δ.Σ., καθώς και οι έκτακτες δαπάνες που το 
Δ.Σ. εγκρίνει. Ο Πρόεδρος μετά σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. δύναται να 
προσλαμβάνει ή και να παύει βοηθητικό ή υπαλληλικό προσωπικό της 
Εταιρείας. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την ακριβή τήρηση του καταστατικού και 
υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Εταιρείας, τα 
πρακτικά του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.  
Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία της Εταιρείας, 
κρατάει τα αρχεία της Εταιρείας και την σφραγίδα, παραλαμβάνει τα έγγραφα 
που στέλνονται στην Εταιρεία και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον 
Ταμία τα εντάλματα για να πληρωθούν τα έξοδα. Ο Γενικός Γραμματέας είναι 
υπεύθυνος για την οργάνωση των Επιστημονικών και άλλων εκδηλώσεων, 
την προετοιμασία της Γ.Σ., των συνεδριάσεων του Δ.Σ., την εποπτεία των 
πρακτικών, την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και την εποπτεία του 
προσωπικού τη Εταιρείας.  
Ο Ταμίας κρατάει τα λογιστικά βιβλία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και 
τον Γενικό Γραμματέα τα παραστατικά από τις δαπάνες που έγιναν. 
Εισπράττει εγγραφές, συνδρομές και όποια άλλη εισφορά γίνεται στην 
Εταιρεία. Τα κεφάλαια της Εταιρείας που είναι σε μετρητά πρέπει να είναι 
κατατεθειμένα σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο στο όνομα της Εταιρείας. Ποσόν ανάλογο προς τα συνήθη 
λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας μπορεί να βρίσκεται στα χέρια του Ταμία σε 
μετρητά.  
Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και μέσα στον Ιανουάριο, ο Ταμίας 
συντάσσει και υποβάλλει τον ισολογισμό που ελέγχει και εγκρίνει κατ’ αρχήν 
το Δ.Σ. Ετήσιος οικονομικός απολογισμός γίνεται στη Γ.Σ. μετά από έλεγχο 
της Ε.Ε. που εγκρίνεται από τη Γ.Σ.  
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Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των Γ.Σ. και του Δ.Σ. τα οποία 
και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Σε περίπτωση 
απουσίας του Γενικού Γραμματέα, τον αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας.  
Η Εταιρεία διατηρεί Γραμματεία στην οποία υπηρετούν οι υπάλληλοι της 
Γραμματείας, ο βιβλιοθηκάριος ως και τυχόν άλλο προσωπικό. Οι αποδοχές 
αυτών καθορίζονται από το Δ.Σ.  
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη. Εκλέγεται στη 
Γενική Συνέλευση, για ετήσια θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και 
διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή σχετικής 
έκθεσης στην οποία διατυπώνονται και οι τυχόν αντιρρήσεις της μειοψηφίας, 
στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ή σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν 
αυτή το κρίνει απαραίτητο ή αν τούτο ζητηθεί από την τακτική Γενική 
Συνέλευση προκειμένου να απαλλαγούν τα μέλη του Δ.Σ.  
Ο αρχαιότερος από τους τρεις (3) προεδρεύει στις συνεδριάσεις της. Η 
Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο μέλη της 
και αποφασίζει και πλειοψηφία.  
Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, 
για το διοικητικό Συμβούλιο ή για την Εφορευτική Επιτροπή.  
 
Άρθρο 5. Επιστημονικές δραστηριότητες  
 

1. Η Ελληνική Εταιρεία Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής διοργανώνει 
ένα επιστημονικό Συνέδριο το χρόνο, κατά περίοδο η οποία ορίζεται 
μετά από απόφαση του Δ.Σ. Το ετήσιο Συνέδριο είναι δυνατόν να 
οργανώνεται σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές εταιρείες τις 
ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κατά την διάρκεια του έτους οργανώνονται 
επιστημονικά σεμινάρια ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που 
έχουν σχέση με την εκπαίδευση ή συνεχή μετεκπαίδευση των μελών 
της Εταιρείας.  

2. Το Δ.Σ. της Εταιρείας διορίζει Επιτροπές στις οποίες αναθέτει τη 
μελέτη θεμάτων που έχουν σχέση με την πρόοδο και προαγωγή της 
Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής στην Ελλάδα. Οι Επιτροπές αυτές 
πρέπει να υποβάλλουν στο Δ.Σ. κάθε χρόνο ή και νωρίτερα έκθεση 
σχετική με τις εργασίες τους. Ειδικότερα το Δ.Σ. ορίζει εκτός από 
οιοδήποτε άλλες την Επιτροπή κρίσεως εργασιών για τα συνέδρια. Η 
Επιτροπή αυτή θα έχει εννέα (9) μέλη με θητεία ενός (1) χρόνου που 
θα μπορεί να ανανεωθεί για κάθε μέλος χωριστά. Έργο της Επιτροπής 
αυτής θα είναι η κρίση των εργασιών που θα υποβάλλουν για να 
ανακοινωθούν στα Συνέδρια. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που θα 
είναι το αρχαιότερο μέλος της, θα μοιράζει τις εργασίες που του στέλνει 
το Δ.Σ. όπως νομίζει και θα προκαλεί δύο τουλάχιστον συνεδριάσεις 
της ολομέλειας της Επιτροπής για την οριστική κρίση των εργασιών. Η 
αποδοχή ή η απόρριψη μιας εργασίας θα συνοδεύεται από 
αιτιολογημένη έκθεση της επιτροπής προς το Δ.Σ.  

 
Άρθρο 6. Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες                      
 
Η τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται μια φορά το χρόνο και συμπίπτει με τη 
τέλεση του ετήσιου Συνεδρίου της Εταιρείας κατά προτίμηση το Φθινόπωρο. 
Ειδικά η πρώτη Γενική Συνέλευση για την Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου θα 
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γίνει εντός ενός  (1) έτους μετά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας της 
Εταιρείας.  
Στη Γενική Συνέλευση γίνεται υποχρεωτικά διοικητικός και οικονομικός 
απολογισμός, εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία, σε κάθε περίπτωση καθώς και για 
τα θέματα ως εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οικονομικός και 
διοικητικός απολογισμός, εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής όταν 
παρευρίσκεται το 1 / 2 τουλάχιστον των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών 
μελών, τα οποία είναι και ταμειακώς τακτοποιημένα. Επί μη υπάρξεως 
απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε χρόνο οριζόμενο από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών, ο οποίος όμως 
δεν δύναται να είναι μικρότερος του 1 / 3. Η δε ψηφοφορία είναι πάντοτε 
μυστική.  
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται 
από τη Συνέλευση. Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό εκλογής που 
υπογράφεται από όλα τα μέλη της.  
Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συνεδριάσεις των Μελών της 
Εταιρείας για να συζητήσει μαζί τους θέματα που αφορούν την Εταιρεία ή 
γενικά την Επανορθωτική Μικροχειρουργική. Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να 
καλέσει έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από την υποβολή στον 
γραμματέα έγγραφης αίτησης που υπογράφουν το λιγότερο 30 Τακτικά Μέλη 
και όπου αναφέρουν τα θέματα της ζητούμενης Γ.Σ.  
Η πρόσκληση για Έκτακτη ή Τακτική Γ. Σ. πρέπει να αναφέρει τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, την ώρα και τον τόπο της Γ.Σ. Η πρόσκληση 
δημοσιεύεται προ πέντε (5) ημερών σε δύο εφημερίδες της Αθήνας. Το Δ.Σ. 
δύναται κατά την κρίση του να στέλνει και απλές προσκλήσεις χωρίς το 
τελευταίο να δεσμεύει την Εταιρεία.   
 
 
Άρθρο 7. Τροποποίηση καταστατικού – Διάλυση της Εταιρείας 
 
Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού δεν δύναται να γίνει προ της 
παρέλευσης τριών (3) ετών.  
Προκειμένου να γίνει τροποποίηση του καταστατικού, αυτή λαμβάνει χώρα σε 
συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, κατά την οποία πρέπει να 
παρίστανται υποχρεωτικώς το ήμισυ τουλάχιστον των μελών και η 
τροποποίηση να γίνει με την πλειοψηφία των 3 / 4 των παρόντων μελών της 
Γενικής Συνελεύσεως.  
Με την ίδια σύνθεση και ποσοστά, είναι δυνατό να αποφασιστεί η διάλυση της 
Εταιρείας. Μετά τη διάλυση της Εταιρείας, η περιουσία της περιέρχεται κατά 
το ήμισυ στην Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και 
Τραυματολογίας και κατά το άλλο ήμισυ στην Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής 
Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής.  
 
Άρθρο 8. Γενικές διατάξεις  
 

1. Ο χαρακτήρας του Σωματείου είναι επιστημονικός και όχι 
κερδοσκοπικός.  

2. Απαγορεύεται η εξάρτηση της Εταιρείας από πολιτικά κόμματα. 
3. Απαγορεύεται υπό της Εταιρείας η άσκηση εμπορικών πράξεων. 
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4. Πάσα τυχόν ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύεται υπό της 
Γενικής Συνελεύσεως επί τη βάσει των σχετικών διατάξεων του αστικού 
κώδικα «Περί σωματείων».   

 
Άρθρο 9.  
 
Το παρόν καταστατικό, αποτελείται από εννέα (9) άρθρα, διαβάστηκε και 
εγκρίθηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του τα τακτικά μέλη, τα οποία 
παρευρέθησαν στην Γενική Συνέλευση της 6ης Δεκεμβρίου 1997, που 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΜΟΝΤΑΝΑ στο Καρπενήσι.          


