ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ
Άρθρο 1° – Ίδρυση – Επωνυμία
Το 1965 εγκεκριμένο με την υπ' αριθ. 10914/65 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών
και καταχωρημένο με αυξ. αριθ. 11040/65 ιδρύθηκε στην Αθήνα Σωματείο /
Επιστημονική

Εταιρεία

με

την

επωνυμία:

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ

(σύντμηση

Ε.Ο.Π.Ε.)

και

ήδη

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (σύντμηση ΕΛΛ.Π.Ε.) λειτούργησε μέχρι σήμερα με δύο καταστατικές
αλλαγές που έλαβαν χώρα κατόπιν της έκδοσης της υπ' αρ. 5113/1972 απόφασης του
Πρωτοδικείου Αθηνών, που καταχωρήθηκε στα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου την
28.02.1973 και της υπ’ αριθμόν 2562/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, που καταχωρήθηκε στα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου την 12.07.2010.
Το παρόν Καταστατικό είναι τροποποίηση και κατ’ άρθρο Κωδικοποίηση του
Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να περιλαμβάνει επί μέρους διαφοροποιήσεις που
επιβάλει η εξέλιξη της επιστήμης της Οδοντιατρικής, της τεχνολογίας και των
επιστημονικών δραστηριοτήτων του χώρου.
Η απόδοση της επωνυμίας της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας (ΕΛΛ.Π.Ε.) σε
όλες τις ξενόγλωσσες συναλλαγές της είναι “Greek Prosthodontic Society”
(σύντμηση “GrProS”).
Άρθρο 2° – Έδρα – Σφραγίδα
Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα.
Η Εταιρεία έχει ως διεύθυνση επικοινωνίας για επιστημονικά θέματα το γραφείο του
εργαστηρίου της Προσθετικής του Οδοντιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Οδός Θηβών αριθ.
2, Γουδή, 11527) και ως διεύθυνση επικοινωνίας για διοικητικά θέματα την
διεύθυνση κατοικίας του εκάστοτε Προέδρου της.

Η Εταιρεία έχει σφραγίδα στρογγυλού σχήματος, η οποία φέρει κυκλικά την
επωνυμία και το έτος ίδρυσής της, και στο κέντρο το έμβλημά της.
Έμβλημα της Εταιρείας είναι παράσταση της κεφαλής της Υγείας, σε συνδυασμό με
το λογότυπό της και παράσταση με δόντια.
Άρθρο 3° – Σκοπός – Μέσα επίτευξής του
Σκοπός της Εταιρείας, μέσω της συνένωσης του επιστημονικού δυναμικού που
ασχολείται με τη μελέτη και την έρευνα στο πεδίο της κλινικής και εργαστηριακής
Προσθετικής και τις συναφείς επιστήμες, είναι:
1. Να αναπτύσσει και να προάγει με κάθε σύγχρονο μέσο την εκπαίδευση, την
έρευνα και την άσκηση της Προσθετικής στην Ελλάδα και κυρίως με συστηματική
ενημέρωση να προωθεί το επιστημονικό ενδιαφέρον των Ελλήνων Οδοντιάτρων για
την Προσθετική, προς όφελος της δημόσιας Υγείας και του κοινωνικού συνόλου.
2. Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης
μεταξύ των μελών της.
3. Να προβάλλει τα επιτεύγματα της Προσθετικής στον ελληνικό και διεθνή χώρο.
4. Να διαφωτίσει το κοινό για την αξία και τη σημασία της Προσθετικής με
εκλαϊκευμένες διαλέξεις και δημοσιεύματα στον τύπο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση
και το διαδίκτυο.
5. Να προάγει τη συνεργασία με ομοειδείς οργανώσεις στο διεθνή χώρο. Η Εταιρεία
μπορεί να γίνει μέλος ομοσπονδίας ή άλλης ένωσης στην

Ελλάδα ή στο εξωτερικό

(π.χ. στην Ευρωπαϊκή Προσθετική Εταιρεία) μετά από πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου («Δ.Σ.») και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης («Γ.Σ.»).
6. Να οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, μετεκπαιδευτικά μαθήματα,
συνεστιάσεις και κάθε άλλη εκδήλωση που προωθεί την ανάπτυξη της επιστημονικής
και πολιτιστικής επιμόρφωσης των μελών της και κάθε άλλου ενδιαφερομένου.
7. Να εκδίδει ενημερωτικά έντυπα και περιοδικά με περιεχόμενο που προάγει τους
σκοπούς της Εταιρείας.

8. Να ιδρύει, με απόφαση του Δ.Σ. της ομάδες μελέτης /εργασίας επί εξειδικευμένων
αντικειμένων του ευρύτερου χώρου της επανορθωτικής οδοντιατρικής. Οι ομάδες
αυτές εργάζονται με δικό τους εσωτερικό κανονισμό που θα εγκρίνεται από το
εκάστοτε Δ.Σ. της Εταιρείας. Ο εκάστοτε προεδρεύων των συγκεκριμένων ομάδων
εργασίας εκλέγεται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση του Προέδρου της Εταιρείας.
9. Να προβαίνει και σε κάθε άλλη ενέργεια με οποιοδήποτε πρόσφορο και νόμιμο
μέσο που είναι δυνατό να προάγει τους σκοπούς της Εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΛΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΣΟΔΑ &
ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 4° – Μέλη – Προϋποθέσεις
Τα μέλη της Εταιρείας είναι: Α) Ενεργά, Β) Τακτικά, Γ) Δόκιμα, Δ) Αντεπιστέλλοντα
και Ε) Επίτιμα.
Για να γίνει κάποιος μέλος της Εταιρείας απαιτείται αίτηση προς το Δ.Σ. της
Εταιρείας, η οποία μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά μέσω του site της
Εταιρείας ( http://prosthodonticsociety.gr/ ) και η οποία θα περιέχει:
1. Δήλωση του αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του
Καταστατικού της.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα όλων των εργασιών του αιτούντος, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε
ελληνικά ή ξενόγλωσσα περιοδικά.
4. Προσυπογραφή της αίτησης από δύο τακτικά μέλη.
5. Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, μετά
από μυστική ψηφοφορία για κάθε υποψήφιο χωριστά.
Α) Ως ενεργά μέλη εγγράφονται οι Οδοντίατροι με ολοκληρωμένες σπουδές σε
αναγνωρισμένα προγράμματα Προσθετικής, καθώς και οι Οδοντίατροι με ενδιαφέρον
για την Προσθετική, που έχουν λάβει τον τίτλο Certified Prosthodontist από το ΕΡΑ.

Β) Ως τακτικό μέλος εγγράφεται κάθε Οδοντίατρος που ασκεί το επάγγελμα του
Οδοντιάτρου στην Ελλάδα, με ειδικές σπουδές στην Προσθετική ή με αποδεδειγμένο
ενδιαφέρον για την Προσθετική, αφού έχει παραμείνει ως δόκιμο μέλος τουλάχιστον
τρία (3) χρόνια.
Γ) Ως δόκιμο μέλος εγγράφεται κάθε Οδοντίατρος που ασκεί το επάγγελμα του
Οδοντιάτρου στην Ελλάδα με ειδικές σπουδές στην Προσθετική ή με αποδεδειγμένο
ενδιαφέρον για την Προσθετική. Δόκιμα μέλη εγγράφονται μετά από αίτησή τους και
γιατροί ή άλλοι πτυχιούχοι συναφών επιστημών με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την
Προσθετική. Επίσης, ως δόκιμα μέλη εγγράφονται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές
Προσθετικής του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ. Τα δόκιμα μέλη αποκτούν την ιδιότητα του
ενεργού ή τακτικού μέλους μετά την πάροδο τριών (3) ετών με απόφαση του Δ.Σ. και
πλειοψηφία 5/7 για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
Προσθετικής του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ γίνονται ενεργά μέλη, αν αποκτήσουν τον
τίτλο EPA Certified Prosthodontist. Σε αντίθετη περίπτωση γίνονται τακτικά μέλη.
Δ) Ως αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται μετά από αίτησή τους πτυχιούχοι
επιστημών που δεν είναι συναφείς προς την Προσθετική. Επίσης, ως αντεπιστέλλον
μέλος μπορεί να εγγραφεί και κάθε Οδοντίατρος που ζει και εργάζεται στην
αλλοδαπή.
Ε) Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. Έλληνες ή αλλοδαποί που
προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία ή στην προαγωγή της
Προσθετικής. Η ανακήρυξη γίνεται μετά από πρόταση μέλους του Δ.Σ και εφ' όσον
σε μυστική ψηφοφορία συμφωνήσουν τουλάχιστον τα 5/7 των παρόντων μελών του
Δ.Σ. Τιμής ένεκεν, επίτιμο μέλος της Εταιρείας ανακηρύσσεται κάθε τακτικός
καθηγητής Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ, στο οποίο στεγάζεται επιστημονικά η
Εταιρεία, εφ όσον το επιθυμεί. Η ιδιότητα του επιτίμου μέλους είναι τιμητική και δεν
υποχρεώνει σε καταβολή συνδρομής, ούτε παρέχει δικαίωμα ψήφου ή συμμετοχής
στη Διοίκηση. Στα επίτιμα μέλη χορηγούνται από την Εταιρεία πτυχία, ο τύπος των
οποίων καθορίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Άρθρο 5° – Δικαιώματα μελών
Δικαίωμα συμμετοχής στις συνελεύσεις, τις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις
της Εταιρείας έχουν όλα τα μέλη της.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνον τα ενεργά και τακτικά μέλη της
Εταιρείας. Τα ενεργά και τα τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα:
1. Να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ. και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.
2. Να αποφασίζουν με την ψήφο τους πάνω σε κάθε πρόταση.
3. Να εκλέγουν τα Όργανα της Εταιρείας και να εκλέγονται σε αυτά.
Άρθρο 6° – Υποχρεώσεις μελών
Τα μέλη της Εταιρείας έχουν την υποχρέωση:
1. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία στο μέτρο
που αυτό προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό.
2. Να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού και στις αποφάσεις των Γ.Σ. και
της διοίκησης της Εταιρείας.
3. Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Εταιρείας.
4. Να προσφέρουν κάθε δυνατή γνώση και δραστηριότητα σε βοήθεια του έργου του
Δ.Σ. της Εταιρείας, να αναλαμβάνουν κάθε έργο που τους αναθέτει το Δ.Σ. και να
συμβάλλουν, γενικά, στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
Απαγορεύεται η συμμετοχή των μη τακτοποιημένων οικονομικά μελών στις Γ.Σ.
Άρθρο 7° – Έσοδα & Πόροι
1. Η Εταιρεία έχει ως πόρους τις καταβαλλόμενες εισφορές για την εγγραφή των
μελών, τις συνδρομές τους, τις δωρεές, τις επιχορηγήσεις, τα κληροδοτήματα, καθώς
και οποιεσδήποτε νόμιμες οικονομικές ενισχύσεις ή έσοδα.
2. Τα μέλη της Εταιρείας (πλην των επίτιμων) υποχρεούνται να πληρώσουν μία
φορά ως δικαίωμα εγγραφής ποσό ύψους σαράντα πέντε ευρώ (45€). Επίσης τα
ενεργά, τα τακτικά, τα δόκιμα και τα αντεπιστέλλοντα μέλη υποχρεούνται να
πληρώνουν ως ετήσια συνδρομή ποσό ύψους πενήντα ευρώ (50€). Τα ποσά αυτά της
εγγραφής και της συνδρομής είναι δυνατόν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γ.Σ.
κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ.

Άρθρο 8° – Διαγραφή – Αποχώρηση μελών
1. Μέλος διαγράφεται από την Εταιρεία με απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 των
παρόντων ενεργών και τακτικών μελών της Γ.Σ. ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση
του Δ.Σ. της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του μετά από
εισήγηση του Προέδρου του, στις εξής περιπτώσεις:
Α) Αν αδικαιολόγητα καθυστερεί τις συνδρομές του για διάστημα πάνω από ένα
χρόνο και δεν τις τακτοποιήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρόσκλησή του
προς τούτο από το Δ.Σ.
Β) Αν παραβιάζει το Καταστατικό, δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. ή, γενικά,
αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Εταιρείας. Το Δ.Σ. πριν αποφασίσει σχετικά
πρέπει να καλέσει εγγράφως το μέλος σε απολογία μέσα σε προθεσμία τριάντα (30)
ημερών.
Γ) Αν είναι αποδεδειγμένα υπεύθυνο για σοβαρές παράνομες πράξεις ή παραλείψεις.
2. Αντίγραφο της απόφασης της Γ.Σ. περί διαγραφής μέλους κοινοποιείται προς το
διαγραφόμενο μέλος με την φροντίδα του Επίτιμου Γραμματέα. Προσφυγή στον
Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών κατά της απόφασης της Γ.Σ. είναι δυνατή από το
διαγραφόμενο μέλος εντός διμήνου.
3. Δεν γίνεται να επανεγγραφεί ως μέλος της Εταιρείας όποιος έχει απωλέσει την
ιδιότητά του για τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περίπτωση β) και
γ) του παρόντος άρθρου.
4. Είναι δυνατόν να επανεγγραφεί ως μέλος όποιος έχασε την ιδιότητά του για
οικονομικούς λόγους, με αίτησή του, αφού οι οικονομικοί λόγοι που οδήγησαν στην
διαγραφή έχουν εκλείψει. Μέλος που επανεγγράφεται μετά την τακτοποίηση των
οικονομικών του υποχρεώσεων θεωρείται ότι ουδέποτε διεγράφη.
5. Κάθε μέλος της Εταιρείας είναι δυνατόν να αποχωρήσει ελεύθερα και σε
οποιονδήποτε χρόνο με απλή δήλωσή του προς το Δ.Σ. Η αποχώρηση και έξοδος από
την Εταιρεία θεωρείται ότι ισχύει αμέσως μετά την υποβολή της σχετικής δήλωσης
προς το Δ.Σ.

6. Κάθε μέλος της Εταιρείας υποχρεούται να καταβάλει τις οφειλόμενες συνδρομές
ή οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές υποχρεώσεις προς την Εταιρεία μέχρι την ημέρα
διαγραφής του από το Δ.Σ., οπότε και παύει να είναι μέλος.
7. Το εκάστοτε νεοεκλεγμένο Δ.Σ. διενεργεί εκκαθάριση του Μητρώου μελών
λαμβάνοντας και φέρνοντας στη Γ.Σ. τη σχετική απόφαση για τη διαγραφή, όσων
μελών δεν εκπλήρωσαν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία κατά
την διάρκεια της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ., σε περίπτωση που αυτή δεν έχει
γίνει από το προηγούμενο Δ.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 9° – Διαχειριστικό έτος
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε
χρόνου.
Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο
χρονικό διάστημα και υποβάλλονται στη τακτική Γ.Σ. κάθε χρόνο για έγκριση.
Διαχειριστικός απολογισμός συντάσσεται και σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. με θέμα
αρχαιρεσίες.
Άρθρο 10° – Όργανα της Εταιρείας
Όργανα της Εταιρείας είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή
Άρθρο 11° – Η Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση («Γ.Σ.») είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το
δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα σύμφωνα με το Καταστατικό, να τροποποιεί
το Καταστατικό, να εκλέγει τα όργανα της Εταιρείας, να εγκρίνει τον απολογισμό και
τον προϋπολογισμό της Εταιρείας και να ελέγχει το Δ.Σ. Δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ.

έχουν όλα τα ενεργά και τακτικά μέλη, που έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές
υποχρεώσεις τους μέχρι την ημέρα της Γ.Σ.
Τα επίτιμα, τα αντεπιστέλλοντα και τα δόκιμα μέλη συμμετέχουν στη Γ.Σ. χωρίς
δικαίωμα ψήφου. Μπορούν, όμως, να υποβάλλουν προτάσεις γραπτές στο προεδρείο
της Γ.Σ., οι οποίες ανακοινώνονται στη Γ.Σ.
Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. στην
περίοδο του Α' τριμήνου κάθε χρόνου. Έκτακτα συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. ή
με έγγραφη αίτηση των 2/5 των ενεργών και τακτικών μελών.
Οι υπογράφοντες την αίτηση πρέπει να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει να
αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνονται για συζήτηση.
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης
να συγκαλέσει τη Γ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης, στα οποία οπωσδήποτε
συμπεριλαμβάνονται αυτά που αναφέρονται στην αίτηση, αλλιώς εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη σύγκληση Γ.Σ.
Στις τακτικές Γ.Σ. το σώμα συζητεί και αποφασίζει για:
1. Την έκθεση με τις ενέργειες του Δ.Σ.
2. Τον

απολογισμό

και

ισολογισμό

του

προηγούμενου

χρόνου

και

τον

προϋπολογισμό του επόμενου
3. Την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Κάθε άλλο θέμα που υποβάλει το Δ.Σ. ή ζητηθεί από το 1/2 των παρόντων μελών
Η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 των εχόντων δικαίωμα
ψήφου μελών.
Αν στην πρώτη Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία γίνεται νέα Γ.Σ. μέσα σε 15 ημέρες το πολύ,
στην οποία υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρευρισκομένων.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας ελέγχει την εγκυρότητα της συμμετοχής και την απαρτία της
Γ.Σ.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με
μυστική ψηφοφορία ή ονομαστική κλήση ή με ανάταση των χεριών, ποτέ όμως δια
βοής ή με εξουσιοδότηση. Μυστική είναι κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται στην
εκλογή Δ.Σ. ή Εξελεγκτικής Επιτροπής. Επίσης, για θέματα εμπιστοσύνης προς τη
διοίκηση, καθώς και για προσωπικά ζητήματα.
Στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρέη Γραμματέως εκτελεί ο Επίτιμος Γραμματέας του Δ.Σ.
Άρθρο 12° – Διοικητικό Συμβούλιο
Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.»), εκλεγόμενο με μυστική
ψηφοφορία των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού. Τα
μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι δέκα (10) κατ’ ανώτατο όριο, ήτοι επτά (7) τακτικά
και τρία (3) αναπληρωματικά.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. διαρκεί έξι (6) χρόνια κατ’ ανώτατο όριο και αρχίζει
από την ημέρα εκλογής τους. Τα απερχόμενα μέλη του Δ.Σ. είναι επανεκλέξιμα.
Μετά την πάροδο της τετραετίας (4 έτη) από την εκλογή του Δ.Σ. αποχωρούν
υποχρεωτικά δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο μέλη του Δ.Σ. και αντικαθίστανται από
ισάριθμα αναπληρωματικά. Τα δε αναπληρωματικά μέλη που λαμβάνουν την θέση
των αποχωρούντων τακτικών μελών αντικαθίστανται είτε από τα αποχωρούντα
τακτικά μέλη του Δ.Σ. είτε από ισάριθμα νέα μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γ.Σ.
μετά από σχετική πρόταση του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του και οι
αποφάσεις του παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αντίθετης ειδικότερης
ρύθμισης στο παρόν Καταστατικό.
Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν έγκαιρης πρόσκλησης του Προέδρου του και
συνεδριάζει τακτικά το λιγότερο μία φορά το μήνα και έκτακτα, όταν το κρίνει
αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ύστερα από έγγραφη αίτηση τριών (3) μελών του,
απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να
αναγράφονται τα θέματα, για τα οποία ζητείται να συγκληθεί το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες
από την κατάθεση σε αυτόν της αίτησης, αλλιώς τα μέλη του Δ.Σ. που την

υπογράφουν την κοινοποιούν σε όλους τους Συμβούλους, καλώντας τους σε
συνεδρίαση, οπότε και συνεδριάζουν νόμιμα, εφ' όσον υπάρχει απαρτία.
Ανασύνθεση του Δ.Σ. γίνεται ύστερα από παραίτηση μέλους του Προεδρείου ή μετά
από πρόταση πέντε (5) τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τους παρόντες Συμβούλους.
Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. οι συνεδριάσεις του μπορεί να γίνονται δημόσια,
όπως επίσης και να δημοσιεύονται τα πρακτικά τους.
Άρθρο 13° – Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. καθορίζει τα μέσα για την επιτυχία και εκπλήρωση των σκοπών της
Εταιρείας και ενεργεί πάνω σε όλα, γενικά, τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία.
Εφαρμόζει το Καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας, εγκρίνει κάθε
δαπάνη στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, συγκαλεί τις Γ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια
διάταξη των εργασιών τους και εκτελεί τις αποφάσεις τους, υπογράφει τα πρακτικά
των συνεδριάσεων του, και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις διοίκησης και
διαχείρισης των συμφερόντων της Εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα θέματα που
προβλέπει το Καταστατικό.
Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να παρίστανται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης και συνεχούς απουσίας μέλους του επί τρεις συνεχείς
τακτικές συνεδριάσεις, το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του που αναγράφεται στα
πρακτικά να το αντικαταστήσει με το πρώτο από τα εκλεγέντα αναπληρωματικά
μέλη.
Άρθρο 14° – Τρόπος Εκλογής – Θητεία και Αρμοδιότητες Εκτελεστικών
Οργάνων του Δ.Σ.
1. Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τη Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. για τετραετή (4 έτη)
θητεία με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δύο (2) έτη, εφόσον α) συντρέχει
σπουδαίος

λόγος

(π.χ.

διοργάνωση διεθνούς

συνέδριου, ολοκλήρωση της

τροποποίησης του Καταστατικού κ.λ.π.) και β) αποφασιστεί από τα 4/7 των μελών
του Δ.Σ.

Πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε ενεργό μέλος της Εταιρείας, το οποίο
πληροί τα κάτωθι κριτήρια: α) είναι ενεργό μέλος της Εταιρείας για τουλάχιστον δέκα
(10) έτη, β) είναι οικονομικά ενήμερος, γ) διαθέτει ειδίκευση στην Προσθετική ή
είναι πιστοποιημένος από την ΕΡΑ, δ) δεν έχει παραιτηθεί ή εκπέσει από την ιδιότητα
του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας και ε) έχει ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες
της Εταιρείας.
Ο Πρόεδρος μπορεί να επανεκλεγεί για μία ακόμη τετραετία (4 έτη) ή να θέσει
υποψηφιότητα για τη θέση του Επίτιμου Γραμματέα ή του Επίτιμου Ταμία.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις με τρίτους και
ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης Αρχής. Υπογράφει με τον Επίτιμο
Γραμματέα όλα τα έγγραφα. Υπογράφει με τον Επίτιμο Γραμματέα και τον Επίτιμο
Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και τις σχετικές
αποδείξεις.
Συγκαλεί το Δ.Σ. στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σε αυτές
και καταρτίζει με τον Επίτιμο Γραμματέα την ημερήσια διάταξη. Ενημερώνει το Δ.Σ.
για όλες του τις ενέργειες.
2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
Αναπληρωτής Πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε ενεργό μέλος της Εταιρείας,
το οποίο πληροί τα κάτωθι κριτήρια: α) είναι ενεργό μέλος της Εταιρείας για
τουλάχιστον δέκα (10) έτη, β) είναι οικονομικά ενήμερος, γ) διαθέτει ειδίκευση στην
Προσθετική ή είναι πιστοποιημένος από την ΕΡΑ, δ) δεν έχει παραιτηθεί ή εκπέσει
από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας και ε) έχει ενεργό συμμετοχή
στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται από τη Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. με την
αυξημένη πλειοψηφία των 5/7 των τακτικών μελών του Δ.Σ. με έναρξη της θητείας
του δύο (2) έτη μετά την έναρξη της θητείας του εκάστοτε Δ.Σ.
Δύο (2) έτη μετά την έναρξη της θητείας του, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται
ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναπληρωτή
Προέδρου να αναλάβει καθήκοντα Προέδρου του Δ.Σ., η θητεία του υπηρετούντος
Προέδρου επεκτείνεται για δύο (2) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 14.1 του παρόντος

Καταστατικού και το Δ.Σ. προτείνει νέο Αναπληρωτή Πρόεδρο εντός δύο (2) μηνών,
ο οποίος εκλέγεται σε έκτακτη Γ.Σ., η οποία συγκαλείται με μόνο θέμα την εκλογή
του Αναπληρωτή Προέδρου. Σε περίπτωση που Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλεγεί
μέλος του Προεδρείου του Δ.Σ., αναλαμβάνει τα καθήκοντά του διατηρώντας την
θέση στο Προεδρείο ως το τέλος της θητείας του ή την ανάληψη της Προεδρίας.
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα Πρόεδρο σε όλα εν γένει τα
καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού.
3. Επίτιμος Γραμματέας
Ο Επίτιμος Γραμματέας εκλέγεται από τη Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. για εξαετή
(6 έτη) θητεία με την αυξημένη πλειοψηφία των 5/7 των τακτικών μελών του Δ.Σ.
Επίτιμος Γραμματέας μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε ενεργό ή τακτικό μέλος της
Εταιρείας, το οποίο πληροί τα κάτωθι κριτήρια: α) είναι ενεργό ή τακτικό μέλος της
Εταιρείας για τουλάχιστον δέκα (10) έτη, β) είναι οικονομικά ενήμερος, γ) δεν έχει
παραιτηθεί ή εκπέσει από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας και δ) έχει
ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Επίτιμος Γραμματέας μπορεί να εκλεγεί και ο Πρόεδρος που ολοκλήρωσε την θητεία
του.
Ο Επίτιμος Γραμματέας φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα της Εταιρείας και τηρεί
το Μητρώο των μελών.
Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, εισηγούμενος
σε αυτές τα σχετικά θέματα.
Φροντίζει για τη σύνταξη και φύλαξη των πρακτικών όλων των συνεδριάσεων και τη
διεξαγωγή της αλληλογραφίας. Τον Επίτιμο Γραμματέα απόντα αναπληρώνει μέλος
του Δ.Σ. εκλεγόμενο ειδικά προς τούτο.
4. Επίτιμος Ταμίας
Ο Επίτιμος Ταμίας εκλέγεται από τη Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. για εξαετή (6
έτη) θητεία με την αυξημένη πλειοψηφία των 5/7 των τακτικών μελών του Δ.Σ.

Επίτιμος Ταμίας μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε ενεργό ή τακτικό μέλος της
Εταιρείας το οποίο πληροί τα κάτωθι κριτήρια: α) είναι ενεργό ή τακτικό μέλος της
Εταιρείας για τουλάχιστον δέκα (10) έτη, β) είναι οικονομικά ενήμερος, γ) δεν έχει
παραιτηθεί ή εκπέσει από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας και δ) έχει
ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Επίτιμος Ταμίας μπορεί να εκλεγεί και ο Πρόεδρος που ολοκλήρωσε την θητεία του.
Ο Επίτιμος Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των πόρων της Εταιρείας. Τηρεί
βιβλίο εισπράξεων, πληρωμών και περιουσίας.
Κάνει όλες τις εισπράξεις της Εταιρείας με εντάλματα που υπογράφονται από τον
Πρόεδρο και τον Επίτιμο Γραμματέα.
Καταρτίζει τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό που εν συνεχεία το
Δ.Σ. εισηγείται για έγκριση στη Γ.Σ.
Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό της ταμειακής διαχείρισης.
Καταθέτει για λογαριασμό της Εταιρείας στην τράπεζα όλα τα ποσά που εισπράττει
και κρατάει στο ταμείο μόνο τα ποσά που εγκρίνονται με απόφαση του Δ.Σ. Τα ποσά
μπορεί να τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες τις Εταιρείας.
Κάνει όλες τις πληρωμές της Εταιρείας με εντάλματα που υπογράφονται από τον ίδιο,
ή τον Πρόεδρο ή τον Επίτιμο Γραμματέα.
Ο Επίτιμος Ταμίας τηρεί με ευθύνη του και σε συνεργασία με Λογιστή το αρχείο των
αποδείξεων, ισολογισμών, προϋπολογισμών κ.λ.π. σχετικών με τη διαχείριση της
περιουσίας της Εταιρείας βιβλίων, πρακτικών και εγγράφων.
Σε περίπτωση απουσίας του Επίτιμου Ταμία, αναπληρώνει αυτόν Σύμβουλος,
οριζόμενος με απόφαση του Δ.Σ.
Για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δ.Σ. (Προέδρου, Αναπληρωτή
Προέδρου, Επίτιμου Γραμματέα, Επίτιμου Ταμία) πρέπει να κατατίθενται έγγραφες
προτάσεις για αξιολόγηση και έλεγχο νομιμότητας από το Δ.Σ., το αργότερο δύο (2)
μήνες πριν την ημερομηνία της Γ.Σ., από την οποία θα γίνει η εκλογή τους.

Άρθρο 15° – Εξελεγκτική Επιτροπή
Τον οικονομικό έλεγχο του Δ.Σ. ασκεί τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται
από τη Γ.Σ. των μελών της Εταιρείας.
Η θητεία της είναι τετραετής (4 έτη) και η εκλογή της γίνεται με αρχαιρεσίες
ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ., με μυστική ψηφοφορία σε
ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Τα ψηφοδέλτια είναι ανεξάρτητα, αλλά τοποθετούνται στον ίδιο φάκελο.
Ταυτόχρονα με την ψηφοφορία κάθε μέλους, το όνομά του διαγράφεται, χωρίς να
σβήνεται, στη σχετική κατάσταση – απόσπασμα του Μητρώου.
Κάθε μέλος μπορεί να θέσει μέχρι έξι (6) σταυρούς προτίμησης για τα μέλη του Δ.Σ.
και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίζονται οι φάκελοι ψηφοφορίας,
υπογράφονται και αριθμούνται τα ψηφοδέλτια από την Εφορευτική Επιτροπή και στη
συνέχεια, εξάγονται τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών και συντάσσεται το σχετικό
πρακτικό ανακήρυξης των επιτυχόντων, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής.
Τα ψηφοδέλτια φυλάσσονται μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπει ο
νόμος για τυχόν υποβολή ενστάσεων και, σε περίπτωση τέτοιας, μέχρι και την
έκδοση τελεσίδικης απόφασης των αρμόδιων δικαστηρίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΒΙΒΛΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ –
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16° – Βιβλία
Η Εταιρεία τηρεί τα ακόλουθα βιβλία ψηφιακά (σε ηλεκτρονική μορφή):
1. Μητρώου μελών
2. Πρακτικό Συνεδριάσεων της Γ.Σ. των μελών
3. Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

4. Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις και πληρωμές
5. Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφονται τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της
6. Βιβλίο Πρωτοκόλλου – Αλληλογραφίας
Τα μέλη της Εταιρείας και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον έχουν το δικαίωμα να
πληροφορούνται σχετικά στοιχεία από τα παραπάνω βιβλία.
Άρθρο 17° – Τροποποίηση του Καταστατικού
Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Καταστατικής Γ.Σ.,
που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.
Για την τροποποίηση πρέπει στη Γ.Σ. να έχει συμπληρωθεί η αυξημένη απαρτία των
3/4 του αριθμού των ενεργών και τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημέρα της Καταστατικής Γ.Σ.
Επαναληπτική Καταστατική συνέλευση με μειωμένη απαρτία δε νοείται.
Κάθε απόφαση στην ειδική αυτή Καταστατική Γ.Σ. λαμβάνεται με την αυξημένη
πλειοψηφία των 3/4 τουλάχιστον των νομίμως παρισταμένων.
Άρθρο 18° – Διάλυση & Εκκαθάριση
Η Εταιρεία διαλύεται με απόφαση ειδικής για το σκοπό αυτό Γ.Σ. των μελών της με
θέμα τη διάλυση αυτής λόγω ατονίας ή παρέκκλισης από τον σκοπό, για τον οποίο
ιδρύθηκε.
Για να αποφασιστεί η διάλυση της Εταιρείας χρειάζεται η αυξημένη απαρτία των 3/4
του αριθμού των ενεργών και τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές
τους υποχρεώσεις μέχρι την ημέρα της Γ.Σ. Κάθε απόφαση στην ειδική αυτή Γ.Σ.
λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 τουλάχιστον των νομίμως
παρισταμένων.
Σε κάθε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γ.Σ. ορίζει από τα μέλη της τρεις (3)
εκκαθαριστές.

Η καθαρή περιουσία της Εταιρείας, σε περίπτωση διάλυσής της, περιέρχεται
(προσφέρεται) στο Εργαστήριο της Προσθετικής του Οδοντιατρικού Τμήματος του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Άρθρο 19° – Τελικές διατάξεις
Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό συμπληρώνεται από τις οικείες
διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Το Καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 19 άρθρα μετά τις τροποποιήσεις,
εγκρίθηκε ομόφωνα σήμερα από την Καταστατική Γ.Σ. που συγκλήθηκε για το σκοπό
αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα
τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

