ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ»
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ - ΕΔΡΑ
Άρθρο 1
Λειτουργεί στην Αθήνα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ», το οποίο ιδρύθηκε την 4η Μαΐου 1946 και έχει έδρα την
Αθήνα. Η απόδοση της επωνυμίας της Εταιρείας στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως «HELLENIC
SOCIETY OF ODONTOSTOMATOLOGICAL RESEARCH»
ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 2
1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή της οδοντιατρικής επιστήμης, η συνεχής
επιστημονική ενημέρωση των Εταίρων της ως και όλων των οδοντιάτρων και η σύσφιγξη των
σχέσεων ανάμεσα σε αυτούς.
2. Η επίτευξη του σκοπού αυτού θα επιδιωχθεί με τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α. Την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων, στα οποία οι Εταίροι ή άλλοι επιστήμονες θα έχουν τη
δυνατότητα να προβαίνουν σε ανακοινώσεις, επί ειδικών θεμάτων της οδοντιατρικής επιστήμης
και των συγγενικών προς αυτήν επιστημονικών περιοχών ως και σε παρουσίαση της δυνατότητας
πρακτικής εφαρμογής των δεδομένων της οδοντιατρικής.
β. Τη μετάκληση από το εξωτερικό ειδικών επιστημόνων προς παρουσίαση στους Εταίρους και
σε μη μέλη της Εταιρείας οδοντιατρικών θεμάτων ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος.
γ. Την έκδοση ειδικού επιστημονικού περιοδικού με τίτλο «ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΠΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ»,
ως και επιστημονικών μελετών γενικότερου ενδιαφέροντος.
δ. Την ίδρυση ειδικού Ινστιτούτου, στο οποίο θα γίνονται από τους Εταίρους επιστημονικές
έρευνες, αναγόμενες στον ειδικό κλάδο της οδοντιατρικής επιστήμης και στις συγγενικές προς
αυτόν επιστημονικές περιοχές, καθώς και η πρακτική εφαρμογή των δεδομένων της επιστήμης.
ε. Τη σύσταση εξειδικευμένων Επιστημονικών Τμημάτων, η δραστηριότητα των οποίων θα
αναπτύσσεται στα πλαίσια της Εταιρείας.
ΠΟΡΟΙ Άρθρο 3
Πόροι της Εταιρείας είναι:
1. Το εφάπαξ ποσό που καλείται ο Εταίρος να καταβάλει για εγγραφή του. Το ύψος τούτου
καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η ετήσια συνδρομή των Εταίρων. Το ύψος αυτής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, η οποία είναι αμέσως εκτελεστή. Η απόφαση υποβάλλεται για επικύρωση στην
αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
3. Οι έκτακτες εισφορές, που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου, προς αντιμετώπιση απρόβλεπτων δαπανών, που κρίνονται απαραίτητες
για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.
4. Οι εισπράξεις των συνδρομών από την έκδοση του περιοδικού «ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΟΔΟΣ». Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας λαμβάνουν το περιοδικό δωρεάν.
5. Οι εισπράξεις των δικαιωμάτων παρακολουθήσεως των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
που οργανώνει η Εταιρεία.
6. Κάθε άλλο έσοδο από δωρεές, εισφορές και επιχορηγήσεις που γίνονται προς την Εταιρεία.

ΜΕΛΗ (ΕΤΑΙΡΟΙ) Άρθρο 4
Προσόντα Εταίρων
Μέλη της Εταιρείας (Εταίροι) γίνονται οι πτυχιούχοι οδοντιατρικής, ημεδαπού ή
αλλοδαπού πανεπιστημίου, οι οποίοι:
1. Έχουν αποκτήσει το πτυχίο πριν από επτά (7) τουλάχιστον έτη.
2. Έχουν κάνει έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας τους στην Ελλάδα, πριν από δύο (2)
τουλάχιστον έτη.
3. Έχουν να επιδείξουν αξιόλογο επιστημονικό έργο, το οποίο να έχει άμεση σχέση με την
οδοντιατρική επιστήμη και να επιβεβαιώνεται και συνεκτιμάται από:
α. Την κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή πιστοποιητικού μεταπτυχιακών σπουδών ή
μετεκπαιδεύσεων.
β. Τη συμμετοχή σε συνέδρια με ομιλίες ή παρακολούθηση.
γ. Τη συγγραφική δραστηριότητα.
δ. Την εν γένει παρουσία τους στον επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο.
4. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα το ισχύον κατά την εγγραφή τους καταστατικό της Εταιρείας.
5. Έχουν ήθος και εν γένει προσωπικότητα που αρμόζουν σε επιστήμονα και γενικότερα διαθέτουν
τα προσόντα, τα οποία κρίνονται ικανά να συντελέσουν στην εξυπηρέτηση και στην προαγωγή
των σκοπών της Εταιρείας.
'Άρθρο 5 Είδη Εταίρων
1. Οι Εταίροι διακρίνονται σε Επίτιμους, Τακτικούς, Δόκιμους και Αντεπιστέλλοντες.
2. Οι Τακτικοί και οι Δόκιμοι Εταίροι εκτός των προσόντων που πρέπει να έχουν, σύμφωνα με το
άρθρο 4, πρέπει να κατοικούν μόνιμα και να ασκούν το επάγγελμα τους στο Νομό Αττικής.
Άρθρο 6 Επίτιμοι Εταίροι
1. Επίτιμοι Εταίροι αναγορεύονται από τη Γενική Συνέλευση και ύστερα από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου, όσα άτομα έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στην Εταιρεία και έχουν
αποδεδειγμένα προάγει την οδοντιατρική επιστήμη
2. Οι επίτιμοι Εταίροι δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν συνδρομή, ούτε οποιαδήποτε άλλη
Τακτική ή Έκτακτη εισφορά στην Εταιρεία.
3. Οι επίτιμοι Εταίροι μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. της Εταιρείας, ζητούν το λόγο και
εκφράζουν τις απόψεις τους, αλλά δεν ψηφίζουν ούτε επί διαδικαστικών ούτε επί άλλων θεμάτων και δεν μπορούν να αναδειχθούν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να εκπροσωπήσουν την
Εταιρεία.
4. Οι αμέσως προηγούμενοι περιορισμοί δεν ισχύουν για τους επίτιμους Εταίρους, που
προέρχονται από τους τακτικούς Εταίρους. Οι Εταίροι αυτοί διατηρούν το δικαίωμα να ψηφίζουν
και να βάζουν υποψηφιότητα για Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλες εκπροσωπευτικές της
Εταιρείας Επιτροπές.
5. Ο αριθμός των επίτιμων Εταίρων δε λαμβάνεται υπ’ όψιν όταν πρόκειται να διαπιστωθεί
η ύπαρξη ή όχι απαρτίας κατά τις Γενικές Συνελεύσεις.
Άρθρο 7 Τακτικοί Εταίροι
1. Τακτικοί Εταίροι είναι:
α. Οι ιδρυτές που είχαν την πρωτοβουλία να συστήσουν την Εταιρεία, υπέγραψαν το αρχικό
Καταστατικό και αποτέλεσαν τους πρώτους τακτικούς Εταίρους.
β. Τα λοιπά Μέλη που από της συστάσεως της Εταιρείας μέχρι σήμερα έχουν γραφεί και δεν
έχουν αποβάλλει ή απολέσει την ιδιότητα του τακτικού Εταίρου για οποιαδήποτε αιτία.
2. Τακτικοί Εταίροι εγγράφονται κατόπιν προτάσεως:
α. Άτομα με αναγνωρισμένη προσφορά των υπηρεσιών τους στην προαγωγή της
οδοντιατρικής επιστήμης, που συγκεντρώνουν τα προσόντα του άρθρου 4 του παρόντος
καταστατικού και για τα οποία υπάρχουν αναμφισβήτητες εγγυήσεις ότι η ενεργός ανάμιξη τους
στις υποθέσεις της Εταιρείας θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην προώθηση των σκοπών της
Εταιρείας. Τη σχετική πρόταση υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον Μέλη
της Εταιρείας, τα οποία έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του τακτικού Εταίρου πριν από δέκα (10)
τουλάχιστον έτη.
β. Δόκιμοι Εταίροι που έχουν εγγραφεί στην Εταιρεία πριν από τρία (3) έτη, κατά τη διάρκεια

δε της θητείας τους έχουν να επιδείξουν επιστημονικό έργο, που προάγει την οδοντιατρική
επιστήμη, έχει εξυπηρετήσει τους σκοπούς της Εταιρείας και ειδικότερα ανταποκρίνεται στις
διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού.
3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των τακτικών Εταίρων:
α. Ο τακτικός Εταίρος μετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας ως και σης
Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν Καταστατικό.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, να αναθέσει σε τακτικό Εταίρο την
εκτέλεση ορισμένων έργων ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε σχέση ή
δραστηριότητα της, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
γ. Ο τακτικός Εταίρος οφείλει να είναι συνεπής στις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την
Εταιρεία, να μετέχει ενεργά στις δραστηριότητες αυτής, να λαμβάνει μέρος στις επιστημονικές
εκδηλώσεις, είτε ως διδάσκων είτε ως ακροατής, και γενικά να καταβάλει κάθε προσπάθεια με την
οποία είναι δυνατή η εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών ίδρυσης και λειτουργίας της Εταιρείας.
Άρθρο 8
Διαδικασία αναγορεύσεως τακτικού Εταίρου από το Διοικητικό Συμβούλιο
1. Στην εξαιρετική περίπτωση της διάταξης του άρθρου 7 παρ.2, εδάφ. α, ο τακτικός Εταίρος
αναγορεύεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να έχει συγκεντρώσει τα πέντε έβδομα (5/7) του όλου αριθμού των ψήφων.
2. Προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει κατά τα παραπάνω ότι ένα άτομο
συγκεντρώνει τα προσόντα για την απευθείας αναγόρευση του σε τακτικό Εταίρο, πρέπει
προηγουμένως:
α. Να συστήσει τριμελή εισηγητική επιτροπή από Εταίρους, οι οποίοι έχουν αποκτήσει την
ιδιότητα του τακτικού Εταίρου πριν από δέκα (10) έτη και δεν είχαν προτείνει τον κρινόμενο για
δόκιμο Εταίρο.
β. Έργο της επιτροπής αυτής είναι όπως μέσα σε ένα (1) μήνα από της γνωστοποιήσεως του
διορισμού της, εισηγηθεί με γραπτή έκθεση της αν ο κρινόμενος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις
που απαιτεί το Καταστατικό της Εταιρείας για να αναγορευθεί τακτικός Εταίρος.
γ. Εάν η εισήγηση της επιτροπής δεν είναι κατά πλειοψηφία, τουλάχιστον, θετική υπέρ του
κρινόμενου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σταματάει τη διαδικασία.
δ. Εάν η έκθεση είναι υπέρ του υποψηφίου ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Διοικητικού
Συμβουλίου την αποστέλλουν σε όλους τους τακτικούς Εταίρους, τους οποίους καλούν όπως
μέσα σε ένα (1) μήνα από την αποστολή του σχετικού φακέλου γνωρίσουν με έγγραφο τους και
αιτιολογημένα τις τυχόν αντιρρήσεις τους για τον υποψήφιο.
3. Κατά την πρώτη μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας συνεδρίαση του, το
Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται της υποψηφιότητας του προτεινόμενου Εταίρου και
αποφασίζει σχετικά, αφού προηγουμένως αξιολογήσει την έκθεση που του έχει υποβληθεί ως
και τις τυχόν αντιρρήσεις που έχουν διατυπώσει οι τακτικοί Εταίροι.
4. Εφόσον ο αριθμός των Εταίρων που διατύπωσαν αντιρρήσεις υπερβαίνει το ένα δεύτερο
(1/2) του όλου αριθμού των Εταίρων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο
να εκδώσει διαπιστωτική πράξη με την οποία να απορρίπτεται η εγγραφή του υποψήφιου στα
μητρώα των τακτικών Εταίρων.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο η κρίση για αναγόρευση σε τακτικό
Εταίρο δεν αποβεί θετική, η σχετική διαδικασία για τον ίδιο υποψήφιο δεν μπορεί να επαναληφθεί πριν περάσει ένα (1) έτος.

Άρθρο 9 Δόκιμοι Εταίροι
1. Εγγραφή εταίρου
Εκτός της εξαιρετικής περιπτώσεως του άρθρου 7 παρ. 2 εδ. α, η εγγραφή κάθε νέου Εταίρου
της Εταιρείας γίνεται με την ιδιότητα του δόκιμου Εταίρου.
2. Προϋποθέσεις εγγραφής
α. Προκειμένου κάποιος να εγγραφεί ως δόκιμος Εταίρος χρειάζεται να τον προτείνουν
εγγράφως τρεις (3) Εταίροι, που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του τακτικού Εταίρου πριν από
πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Στη σχετική πρόταση πρέπει να αναφέρεται ρητά το όνομα του
κυρίου προτείνοντος, ο οποίος και καθίσταται υπεύθυνος απέναντι στην Εταιρεία για τη
συνεπή προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ανταπόκριση του προτεινόμενου.
β. Τακτικός Εταίρος δεν μπορεί να προτείνει για δόκιμους Εταίρους περισσότερα από δύο
άτομα το έτος.
γ. Για να προταθεί κάποιος ως δόκιμος Εταίρος πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του τα
προσόντα που ορίζει το άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού.
3. Διαδικασία εγγραφής
α. Η πρόταση εισάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την κατάθεση της
συνεδρίαση αυτού, εφόσον, προηγουμένως έχει ελεγχθεί από το Γενικό Γραμματέα ότι
ανταποκρίνεται πλήρως στις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τριμελή εισηγητική επιτροπή, στην οποία μετέχουν ένα
Μέλος του και δύο Μέλη της Εταιρείας, που να έχουν συμπληρώσει πέντε τουλάχιστον έτη ως
τακτικοί Εταίροι. Έργο της επιτροπής αυτής είναι:
βα. Να αξιολογήσει τα τυπικά προσόντα του προτεινόμενου.
ββ. Να προσκαλέσει τον προτεινόμενο σε προσωπική συνέντευξη.
βγ. Να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο αιτιολογημένη εισήγηση ως προς την επάρκεια
και καταλληλότητα του προτεινόμενου να εγγραφεί ως δόκιμος Εταίρος.
γ. Κατά την πρώτη μετά την κατάθεση της εισήγησης συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβούλιο
επιλαμβάνεται αυτής. Εφόσον η εισήγηση είναι αρνητική, η αρχική πρόταση απορρίπτεται και η
σχετική διαδικασία θεωρείται ότι έχει περατωθεί. Εφόσον όμως η εισήγηση είναι θετική, δηλ.
υπέρ της εγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να περιληφθεί ως θέμα στην ημερήσια
διάταξη της αμέσως επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, προκειμένου να ληφθεί
απόφαση για την έγκριση της εγγραφής. Εξουσιοδοτεί δε για το σκοπό αυτό το Γενικό Γραμματέα,
όπως το αργότερο ένα μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλεισης της Γενικής Συνελεύσεως,
αποστείλει προς όλους τους τακτικούς Εταίρους ταχυδρομικώς την εισήγηση της τριμελούς
επιτροπής μαζί με το βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου.
δ. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για την έγκριση της υποψηφιότητας λαμβάνεται με
μυστική ψηφοφορία. Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητα εγγραφής απαιτείται όπως ο αριθμός
των Εταίρων που θα διατυπώσουν αντιρρήσεις για την υποψηφιότητα να μην υπερβαίνει το ένα
τρίτο (1/3) του αριθμού των παρόντων στη Γενική Συνέλευση.
ε. Εφόσον το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αποβεί αρνητικό για τον υποψήφιο, η διαδικασία
θεωρείται ότι έχει περατωθεί. Τυχόν νέα πρόταση για τον ίδιο υποψήφιο δεν μπορεί να υποβληθεί, εφόσον δεν περάσουν δύο (2) έτη από το χρόνο σύγκλεισης της Γενικής Συνελεύσεως.
στ. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνελεύσεως γνωστοποιείται από το Γενικό
Γραμματέα τόσο στον υποψήφιο όσο και στον κυρίως προτείνοντα αυτόν μέσα σε δέκα πέντε
(15) ημέρες με συστημένη επιστολή. Με την ίδια επιστολή προσκαλείται ο εκλεγείς ως δόκιμος
Εταίρος να προσέλθει σε συγκεκριμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να
γίνει η επίσημη υποδοχή του από την Εταιρεία.
4. Εγγραφή του δόκιμου Εταίρου στα μητρώα της Εταιρείας.
α. Η τυπική διαδικασία για την εγγραφή του νεοεκλεγέντος ως δόκιμου Εταίρου στα Μητρώα
Μελών της Εταιρείας περατώνεται με την επίσημη υποδοχή του από το Διοικητικό Συμβούλιο σε
ειδική τούτου συνεδρίαση. Η ημερομηνία αυτή συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
λαμβάνεται ως αφετηρία, προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος για εξέλιξη του δόκιμου σε
τακτικό Εταίρο.
β. Ο νεοεκλεγείς δόκιμος Εταίρος είναι υποχρεωμένος όπως, το αργότερο, μέσα σε τρεις (3)
μήνες από του χρόνου αποστολής προς αυτόν της συστημένης επιστολής, και σε κάθε περίπτωση πριν από την ημέρα της κατά τα παραπάνω επίσημης υποδοχής του από την Εταιρεία,
ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και προσέλθει στα γραφεία της
Εταιρείας προκειμένου να:

βα. Συμπληρώσει το ειδικό έντυπο εγγραφής του στα μητρώα της Εταιρείας, στο
οποίο να δηλώνει ότι αποδέχεται την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί
εγγραφής του ως και τους όρους του παρόντος Καταστατικού. Και
ββ. Εκπληρώσει τις σχετικές με την εγγραφή και την ιδιότητα του οικονομικές
υποχρεώσεις.
γ. Από την ημερομηνία που αναγράφεται στο παραπάνω ειδικό έντυπο εγγραφής ο
δόκιμος Εταίρος αποκτά όλα τα σχετικά με την ιδιότητα του αυτή δικαιώματα, και
βαρύνεται με τις απορρέουσες απέναντι στην Εταιρεία υποχρεώσεις.
δ. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει χωρίς ο νεοεκλεγείς να ανταποκριθεί στις εν λόγω
υποχρεώσεις του, η πρόταση και κατά συνέπεια η όλη διαδικασία εγγραφής του στην
Εταιρεία θεωρούνται ως ουδέποτε γενόμενες.
ε. Απονομή διπλώματος στο δόκιμο Εταίρο δε γίνεται.
5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του δόκιμου Εταίρου
α. Ο δόκιμος Εταίρος μετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας ως και
στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου, όχι όμως και ψήφου. Η παρουσία του στις
Γενικές Συνελεύσεις δε λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της απαρτίας.
β. Ο δόκιμος Εταίρος έχει όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό
για όλα τα Μέλη της Εταιρείας. Κατά την διάρκεια της τριετούς θητείας του οφείλει να
προβεί σε μία τουλάχιστον ομιλία στις αίθουσες της Εταιρείας με επιστημονικό θέμα της
ειδικότητας του και να καταθέσει το κείμενο αυτής για δημοσίευση στο περιοδικό

«Οδοντοστοματολογική Πρόοδος».

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει στο δόκιμο Εταίρο
συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες οι οποίες πρέπει να προσιδιάζουν στις γνώσεις
και στις ικανότητες του και να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της Εταιρείας.
δ. Ο δόκιμος Εταίρος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκπροσωπήσει την Εταιρεία
σε οποιαδήποτε σχέση ή δραστηριότητα της, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
6. Εξέλιξη του δόκιμου σε τακτικό Εταίρο.
α. Το Μέλος της Εταιρείας, που συμπλήρωσε επιτυχώς τρία (3) έτη ως δόκιμος Εταίρος έχει
το δικαίωμα να ζητήσει με γραπτή αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο να κριθεί, προκειμένου να εξελιχθεί σε τακτικό Εταίρο. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέσα
σε δύο (2) μήνες από του χρόνου συμπλήρωσης της τριετούς θητείας. Ο Εταίρος που παραλείπει να υποβάλλει την αίτηση εξέλιξης θεωρείται ότι αποχωρεί οικειοθελώς με συνέπεια την
αυτοδίκαιη διαγραφή του από τα μητρώα των Μελών της Εταιρείας.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά την κατάθεση της αίτησης εξέλιξης
συνεδρίαση του, ορίζει τριμελή επιτροπή από Εταίρους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει θητεία
δέκα (10) ετών ως τακτικοί. Έργο της επιτροπής αυτής είναι η αξιολόγηση της δραστηριότητας
και της εν γένει παρουσίας του δόκιμου Εταίρου στην Εταιρεία. Προς διευκόλυνση του έργου
της επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να την ενημερώσει εγγράφως με
όσα στοιχεία διαθέτει σχετικά με την αναπτυχθείσα δραστηριότητα του δόκιμου Εταίρου.
γ. Η επιτροπή οφείλει όπως μέσα σε ένα (1) μήνα, αφότου ανατεθεί σε αυτήν η κρίση, να
αποφανθεί ως προς την παραδοχή ή μη της υποβληθείσας αίτησης με γραπτή αιτιολογημένη έκθεση.
δ. Εφόσον η κρίση της επιτροπής είναι αρνητική η διαδικασία εξέλιξης δε συνεχίζεται και
ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος. Εφόσον όμως η έκθεση είναι θετική, δηλ. υπέρ του
παραδεκτού της αίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να περιληφθεί ως θέμα στην
ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, προκειμένου να
ληφθεί απόφαση για την έγκριση της εξέλιξης. Εξουσιοδοτεί δε για το σκοπό αυτό το Γενικό
Γραμματέα, όπως το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλεισης της Γενικής
Συνελεύσεως, αποστείλει ταχυδρομικώς την έκθεση προς όλους τους τακτικούς Εταίρους.
ε. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για την εξέλιξη του δόκιμου Εταίρου λαμβάνεται με
φανερή, ονομαστική και αιτιολογημένη ψηφοφορία, στην οποία δεν παρίσταται ο υποψήφιος. Η
αίτηση εξέλιξης γίνεται δεκτή και το Μέλος της Εταιρείας θεωρείται τακτικός Εταίρος, εφόσον ο
αριθμός των θετικών ψήφων υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των παρόντων κατά τη
Γενική Συνέλευση τακτικών Εταίρων.
στ. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εξέλιξη του δόκιμου σε τακτικό Εταίρο, ο Γενικός
Γραμματέας οφείλει όπως μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες γνωστοποιήσει την απόφαση στο
νεοεκλεγέντα και τον καλέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που ορίζονται στη διάταξη

του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού.
ζ. Στην περίπτωση κατά την οποία η έκθεση της επιτροπής ή η απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως είναι αρνητικές για την αίτηση εξέλιξης, η διαδικασία επαναλαμβάνεται από
την αρχή, μετά παρέλευση ενός (1) έτους και ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.
Κατά τη νέα αυτή διαδικασία η τριμελής επιτροπή συγκροτείται από άλλους Εταίρους. Εφόσον
το αποτέλεσμα της επαναληφθείσας διαδικασίας αποβεί αρνητικό, ο δόκιμος Εταίρος δεν έχει
δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου αίτηση και διαγράφεται αυτοδικαίως από τα μητρώα της
Εταιρείας.
Άρθρο 10 Αντεπιστέλλοντες Εταίροι
1. Αντεπιστέλλοντες Εταίροι γράφονται οδοντίατροι, που κατοικούν μόνιμα και ασκούν το
επάγγελμα τους εκτός του νομού Αττικής υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 4 του παρόντος Καταστατικού.
2. Για την εγγραφή αντεπιστέλλοντος Εταίρου ως και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, που
ισχύουν και για τον δόκιμο Εταίρο.
3.0 χρόνος παραμονής στην Εταιρεία με την ιδιότητα του αντεπιστέλλοντος Εταίρου
προσμετράτε ως χρόνος δόκιμου Εταίρου, στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται κρίση για
τακτικό Εταίρο.
Άρθρο 11
Ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του Τακτικού Εταίρου
1. Ο νέος Εταίρος είναι υποχρεωμένος όπως, μέσα σε ένα (1) μήνα από της κατά τα
παραπάνω κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας,
δηλώσει ότι αποδέχεται την εγγραφή και τους όρους του Καταστατικού της Εταιρείας και
εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στην απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου που του κοινοποιείται. Εάν η προθεσμία αυτή περάσει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να ανταποκριθεί, η σχετική απόφαση παύει να ισχύει και για να ληφθεί νέα,
χρειάζεται επανάληψη της όλης διαδικασίας από την αρχή , όπως προβλέπουν τα άρθρα 6, 8,
9,10 και 11 του παρόντος Καταστατικού.
2. Μετά την εκπλήρωση των παραπάνω αναφερομένων υποχρεώσεων προς την Εταιρεία, ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλεί τον Εταίρο σε ειδική πανηγυρική συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία γίνεται η επίσημη υποδοχή του και του
χορηγούνται ειδικό πιστοποιητικό (δίπλωμα) και αναμνηστικό μετάλλιο.
3. Η χορήγηση - απόκτηση του πιστοποιητικού ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής του
νέου Τακτικού Εταίρου.
4. Από την ημερομηνία που αναγράφει το πιστοποιητικό, ο Εταίρος αποκτά όλα τα
δικαιώματα που έχουν τα τακτικά Μέλη της Εταιρείας και βαρύνεται με τις απορρέουσες ως εκ
της ιδιότητας του αυτής υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία.
Άρθρο 12 Απώλεια της ιδιότητας του Εταίρου
1. Η ιδιότητα του Εταίρου χάνεται και το Μέλος διαγράφεται από τα Μητρώα της Εταιρείας με
την αποχώρηση του μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώνεται
στην πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
2. Στις περιπτώσεις αυτές ο πρώην Εταίρος είναι υποχρεωμένος να μην επιδεικνύει ούτε να
επικαλείται το πιστοποιητικό που του έχει χορηγηθεί κατά την εγγραφή του στην Εταιρεία.
Άρθρο 13 Αποχώρηση
1. Η αποχώρηση από την Εταιρεία είναι ελεύθερη για κάθε Εταίρο. Πραγματοποιείται με γραπτή
δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν να λήξει το οικονομικό
έτος και λαμβάνεται υπόψη από την αρχή του επομένου της υποβολής της δηλώσεως οικονομικού
έτους.
2. Εταίρος που δεν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου και το
αργότερο μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ή την Έκτακτη εισφορά μέσα σε
δύο (2) μήνες από τότε που η Γενική Συνέλευση πήρε τη σχετική απόφαση, θεωρείται
αυτοδικαίως ότι έχει αποχωρήσει από την Εταιρεία.
3. Εταίρος ο οποίος επί πέντε (5) συνεχή έτη απέχει κατά σύστημα από τις επιστημονικές και

κοινωνικές εκδηλώσεις της Εταιρείας, ή η συμπεριφορά του είναι αντίθετη με όσα ορίζονται στις
διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει αποχωρήσει αυτοβούλως
από την Εταιρεία.
4. Η διαγραφή από τα μητρώα της Εταιρείας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις γίνεται με
διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία πρέπει να επικυρώσει η Γενική
Συνέλευση.
5. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κοινοποιείται στον διαγραφέντα με την φροντίδα του
Γενικού Γραμματέα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της ημερομηνίας λήψεως της.
Άρθρο 14 Διαγραφή
1.Διαγράφονται από την Εταιρεία οι Εταίροι που:
α. Έπαυσαν να συγκεντρώνουν τα προσόντα του άρθρου 4 του παρόντος Καταστατικού.
β. Επιδεικνύουν ως επιστήμονες αναξιοπρεπή συμπεριφορά ή διαγωγή που δε συμβιβάζεται
με την ιδιότητα του Μέλους της Εταιρείας.
γ. Δεν τηρούν τους όρους του παρόντος Καταστατικού ως και τις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η διαγραφή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση και ύστερα από σχετική εισήγηση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για διαγραφή Εταίρου Λαμβάνεται με μυστική
ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τρων τετάρτων (3/4) των παρόντων Εταίρων. Στη
διαδικασία αυτή δε μετέχουν ούτε υπολογίζονται για την απαρτία και κατά την
ψηφοφορία οι υπό διαγραφή τελούντες Εταίροι.
4. Αντίγραφο της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως για τη διαγραφή κοινοποιείται προς
το διαγραφόμενο Εταίρο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήψη της, με τη φροντίδα του
Γενικού Γραμματέα.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 15
1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε κάθε έννομη σχέση αυτής στα Δικαστήρια, σε κάθε
Διοικητική ή άλλη Αρχή, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς και γενικά σε οποιοδήποτε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται, την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος.
3. Υποθέσεις που χρειάζονται την αυτοπρόσωπη παράσταση του Προέδρου ή άλλου
Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν, ύστερα από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου εκπροσωπευτικού κατά
περίπτωση Μέλους του, να ανατίθενται σε δικηγόρο.
4. Για συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες, όπως καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων ή
άλλων οικονομικής φύσεως πράξεων, την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Ταμίας της Εταιρείας.
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 16
1. Τα όργανα Διοικήσεως της Εταιρείας είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των τακτικών Εταίρων.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 17
Είδη Γενικής Συνελεύσεως
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Εταιρείας διακρίνεται στην Τακτική, στην Έκτακτη και
στην Καταστατική.
Άρθρο 18 Τακτική Γενική Συνέλευση
1. Σύγκληση - Ημερήσια Διάταξη
α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συνέρχεται υποχρεωτικά και με τη φροντίδα
του Διοικητικού Συμβουλίου μία φορά το έτος κατά την πρώτη εβδομάδα του μηνός

Φεβρουαρίου.
β. Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση αποστέλλονται σε όλους τους Εταίρους
(επίτιμους, τακτικούς, δόκιμους, αντεπιστέλλοντες) δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από
τη σύγκληση και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού
Συμβουλίου.
γ. Οι προσκλήσεις αναγράφουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που θα συγκληθεί η
Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας, ως και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί
(ημερήσια διάταξη).
δ. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:
δα. Ανακοινώσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημέρωση της Γενικής
Συνέλευσης για τα τρέχοντα προβλήματα της Εταιρείας.
δβ. Η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δγ. Ο οικονομικός απολογισμός και ο προϋπολογισμός.
δδ. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ε. Κάθε άλλο θέμα, για το οποίο υπάρχει ειδική πρόβλεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Καταστατικού ή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του.
2. Διεύθυνση Εργασιών - Απαρτία - Λήψη αποφάσεων
α. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε
περίπτωση κωλύματος του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή το αρχαιότερο στην
εκλογή Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ανατίθενται στο Γενικό Γραμματέα της
Εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματος του σε ένα από τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
γ. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον
του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών Εταίρων. Σε περίπτωση που κατά την
αρχικά ορισθείσα ημερομηνία δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται
αυτοδικαίως, και χωρίς την αποστολή νέας προσκλήσεως, την αμέσως επόμενη εβδομάδα,
την ίδια ημέρα και ώρα ως και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία
οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων τακτικών Εταίρων.
δ. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, στην οποία μετέχουν μόνο οι τακτικοί
Εταίροι ως και όσοι από τους επίτιμους προέρχονται από τους τακτικούς (άρθρο 6 παρ. 4 του
παρόντος Καταστατικού).
ε. Προκειμένου περί αρχαιρεσιών για Πρόεδρο ή για Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε τακτικός Εταίρος έχει
δικαίωμα να ψηφίζει αριθμό υποψηφίων ίσο εκείνου των θέσεων, που πρόκειται να
πληρωθούν.
στ. Προκειμένου περί άλλων θεμάτων και εφόσον σε άλλες διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη, η αποδοχή ή η απόρριψη τους γίνεται με
ανάταση του χεριού ή με ονομαστική ή με μυστική ψηφοφορία και χρειάζεται να
συγκεντρωθεί η ψήφος του ημίσεως (1/2) και ενός τουλάχιστον των παρόντων στη Γενική
Συνέλευση τακτικών Εταίρων.
Άρθρο 19 Έκτακτη Γενική Συνέλευση
1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται:
α. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει παρθεί με πλειοψηφία των πέντε
εβδόμων (5/7) του όλου αριθμού των Μελών του.
β. Ύστερα από γραπτή προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) του
όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών Εταίρων. Στην αίτηση αυτή πρέπει,
υποχρεωτικά, να ορίζεται και το θέμα, με το οποίο θα ασχοληθεί η Γενική Συνέλευση.
γ. Η σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο
από είκοσι (20) ημέρες από της ημερομηνίας που κατατέθηκε η σχετική αίτηση.
δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται για την
Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Άρθρο 20 Καταστατική Γενική Συνέλευση
1. Η Καταστατική Γενική Συνέλευση συνέρχεται προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη
διάλυση της Εταιρείας, ή τη συγχώνευση της με άλλο παρεμφερές επιστημονικό σωματείο ή
ίδρυμα ως και για την τροποποίηση ή και συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος
Καταστατικού.
2. Η σύγκληση της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως πραγματοποιείται:
α. Ύστερα από απόφαση της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας.
β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει συγκεντρώσει τα πέντε έβδομα
(5/7) των ψήφων του όλου αριθμού των Μελών του.
γ. Με γραπτή προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού
των ταμειακώς εντάξει τακτικών Εταίρων. Η αίτηση αυτή πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Σε
περίπτωση που ζητείται τροποποίηση ή συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού, πρέπει
να αναφέρονται και τα κείμενα των διατάξεων, όπως αυτά προτείνονται να ισχύσουν μετά
την τροποποίηση ή συμπλήρωση τους.
3. Η σύγκληση της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας δεν πρέπει να
απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τότε που κατά τα παραπάνω πάρθηκε
η σχετική απόφαση ή υποβλήθηκε η αίτηση.
4. Η Καταστατική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα τρία
τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών Εταίρων.
5. Εφόσον κατά την ορισθείσα αρχική ημερομηνία δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η
Καταστατική Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς την αποστολή νέας
προσκλήσεως, την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα ως και στον ίδιο
τόπο. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Καταστατική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε
απαρτία αν οι παρόντες υπερβαίνουν το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των ταμειακώς
εντάξει τακτικών Εταίρων (παραγρ. 5).
5. Οι αποφάσεις στην Καταστατική Γενική Συνέλευση παίρνονται με φανερή ονομαστική
ψηφοφορία και είναι έγκυρες εφόσον συγκεντρώνουν τα τρία τέταρτα (3/4) των ψήφων
του αριθμού των παρόντων Μελών, οι οποίοι όμως πρέπει να υπερβαίνουν το ήμισυ (1/2)
του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών Εταίρων.
6. Οι εργασίες της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να συμπέσουν με τις
εργασίες της Τακτικής ή Έκτακτης Συνελεύσεως.
7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται για την Τακτική
Γενική Συνέλευση.

Aρχαιρεσίες και συγκρότηση διοικητικου συμβουλιου
Άρθρο 21 Εκλογή - Διάρκεια θητείας Προέδρου Δ.Σ.
1. Δύο (2) έτη πριν λήξει η θητεία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας και στα πλαίσια των εργασιών της Τακτικής Γ.Σ., οι τακτικοί Εταίροι καλούνται να
εκλέξουν αυτοπροσώπως το νέο Πρόεδρο του Δ.Σ.
2. Η θητεία του Προέδρου του Δ.Σ. διαρκεί δύο (2) έτη.
Κατά το μεσοδιάστημα από της εκλογής μέχρι της αναλήψεως των καθηκόντων του ο
εκλεγείς Πρόεδρος μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Κάθε Εταίρος έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος για τη θέση του
Προέδρου εφόσον:
α. Έγινε τακτικό Μέλος της Εταιρείας πριν από δέκα (10) τουλάχιστον έτη, και
β. Προτείνεται από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών Εταίρων.
Άρθρο 22 Σύνθεση του Δ.Σ. και Εκλογή των Μελών του
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο,
πέντε (5) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά Μέλη.
2. Τα τακτικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικοί Σύμβουλοι) εκλέγονται για
χρονική περίοδο τριών (3) ετών με βάση τη σχετική πλειοψηφία, την οποία κάθε υποψήφιος
συγκέντρωσε και η οποία αποδεικνύεται με τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως.
3. Τα αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (αναπληρωματικοί Σύμβουλοι)

εκλέγονται για χρονική περίοδο ενός έτους, αναδεικνύονται δε από τους επιλαχόντες
τακτικούς Συμβούλους.
4. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τακτικών ως και αναπληρωματικών Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση ίσου αριθμού Μελών, των οποίων λήγει η θητεία
τους, διενεργούνται κάθε έτος κατά τις εργασίες της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
5. Η εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από ενιαία κατάσταση
υποψηφίων (κοινό ψηφοδέλτιο) η οποία καταρτίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας και
αναρτάται στα γραφεία της Εταιρείας, το αργότερο μέχρι τέλους Ιανουαρίου κάθε έτους.
6. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο τα τακτικά Μέλη της Εταιρείας ως και
τα επίτιμα τα οποία διετέλεσαν τακτικά.
7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα πρέπει:
α. Να είναι γραπτή.
β. Να συνοδεύεται από πρόταση που να την υπογράφουν επτά (7) τουλάχιστον από
τους ταμειακώς εντάξει Εταίρους.
γ. Να κατατίθεται στα γραφεία της Εταιρείας το αργότερο μέχρι τη 10η Ιανουαρίου.
8. Με βάση τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ενιαία
κατάσταση υποψηφίων (κοινό ψηφοδέλτιο).
9. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα περιληφθούν στην κατάσταση αυτή δεν μπορεί να
υπερβαίνει το τριπλάσιο του αριθμού αυτών που θα εκλεγούν για τακτικοί Σύμβουλοι.
Κριτήριο επιλογής - προτιμήσεως υποψηφίων για την κατάρτιση της ενιαίας καταστάσεως
είναι η αρχαιότητα των Εταίρων μέσα στην Εταιρεία. Σε περίπτωση συμπτώσεως της
αρχαιότητας, η ανάδειξη των υποψηφίων γίνεται δια κληρώσεως.
10. Η ιδιότητα του Συμβούλου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Μέλους της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Άρθρο 23 Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.
1. Ύστερα από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση και με τη φροντίδα του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου τα τακτικά Μέλη του Δ.Σ. (Σύμβουλοι) καλούνται σε συνεδρίαση με
μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως «Συγκρότηση σε Σώμα».
2. Η συνεδρίαση δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από μία εβδομάδα από της ημέρας της
Γενικής Συνελεύσεως, τόπος δε αυτής ορίζονται τα γραφεία της Εταιρείας.
3. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν το
Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, σε ξεχωριστή για κάθε αξίωμα ψηφοφορία.
Άρθρο 24 Συνεδριάσεις - Απαρτία - Αποφάσεις του Δ.Σ.
1. Το Δ.Σ. της Εταιρείας συνέρχεται σε Τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το
μήνα.
Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάσει και εκτάκτως όσες φορές το κρίνει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν
με γραπτή αίτηση τρεις (3) τουλάχιστον από τους τακτικούς Συμβούλους.
3. Για όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. στέλνονται σε όλους τους Συμβούλους (τακτικούς και
αναπληρωματικούς) προσκλήσεις τις οποίες υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός
Γραμματέας.
4. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται στα γραφεία της Εταιρείας.
5. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρείται βιβλίο Πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται
τα θέματα της ημερησίας διατάξεως που συζητήθηκαν, οι ληφθείσες αποφάσεις και περίληψη
των
συ
ζητήσεων που έγιναν. Κάθε πρακτικό υπογράφεται από όλους όσους Συμβούλους πήραν
μέρος στη Συνεδρίαση.
6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να αποφασίζει όταν κατά τις συνεδριάσεις
είναι παρόντες πέντε (5) τουλάχιστον από τους τακτικούς Συμβούλους του.
7. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το Καταστατικό ή από τη Γ.Σ.
απαιτείται ειδική πλειοψηφία, το Δ.Σ. αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων Συμβούλων.
8. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου.
9. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχουν και οι αναπληρωματικοί Σύμβουλοι με δικαίωμα
λόγου όχι όμως και ψήφου, εφόσον δεν αναπληρώνουν τακτικό Σύμβουλο.
10. Ο αριθμός των παρόντων αναπληρωματικών Συμβούλων δεν λαμβάνεται υπόψη για
το σχηματισμό της απαρτίας, που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου

τούτου.
Άρθρο 25 Αντικατάσταση Μελών Δ.Σ.
1. Τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα επί
πέντε (5) συνεχείς ή δέκα (10) μη συνεχείς κατά τη διάρκεια της θητείας του συνεδριάσεις
του Δ.Σ. θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά
αναπληρωματικό Μέλος.
2. Η αντικατάσταση γίνεται για το χρονικό διάστημα του υπόλοιπου της θητείας, του κατά
τα παραπάνω παραιτηθέντος Συμβούλου και δεν αφορά στο αξίωμα που ενδεχομένως τούτο
είχε.
Άρθρο 26 Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε . )
1. Στα πλαίσια των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εκλέγονται από τους
τακτικούς Εταίρους δύο Εταίροι σα Μέλη της Ε.Ε.
2. Η θητεία των Μελών της Ε.Ε. είναι τρία (3) έτη.
3. Υποψήφιος για Μέλος της Ε.Ε. μπορεί να υποδειχθεί ή να δηλώσει ο ίδιος ότι επιθυμεί
να εκλεγεί, κάθε τακτικός Εταίρος με γραπτή προς το Δ.Σ. πρόταση (ή δήλωση), η οποία
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την έναρξη της σχετικής διαδικασίας.
4. Μεταξύ των υποψηφίων αναδεικνύονται ως Μέλη της Ε.Ε. αυτοί που συγκέντρωσαν
τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως.
5. Η ιδιότητα του Μέλους της Ε.Ε. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Συμβούλου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 27
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως
1. Ανώτατο όργανο διοικήσεως της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των τακτικών
Εταίρων.
2. Στη Γενική Συνέλευση υπάγονται όλες οι αρμοδιότητες, οι οποίες δεν παραχωρούνται
σε άλλο όργανο της Εταιρείας από το παρόν Καταστατικό ή το Νόμο. Ειδικότερα, και με την
επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται:
3. Στην αρμοδιότητα της Τακτικής Γ.Σ.:
α. Η έγκριση της ετήσιας εκθέσεως των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Η έγκριση του οικονομικού απολογισμού ως και της Εκθέσεως της Ε.Ε. επί της
διαχειρίσεως της παρελθούσης χρήσεως.
γ. Η έγκριση του προϋπολογισμού για την επόμενη οικονομική χρήση.
δ. Η έγκριση διενέργειας κάθε είδους δαπάνης που δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό
και δεν έχει εκχωρηθεί στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. ε. Ο καθορισμός του ποσού της ετήσιας
συνδρομής ως και της έκτακτης εισφοράς των Εταίρων.
στ. Η εκλογή του Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. ως και της Ε.Ε.
ζ. Η αναγόρευση των επίτιμων Εταίρων.
η. Η εκλογή των δοκίμων Εταίρων ως και η εξέλιξη τούτων σε τακτικούς.
θ. Η διαγραφή των Εταίρων.
ι. Ο καθορισμός της πολιτικής που θα ακολουθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
ια. Η έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας ως και του Κανονισμού Λειτουργίας
των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων.
ιβ. Κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται οστό το παρόν Καταστατικό, αποφασίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο ή προτείνεται στο Δ.Σ. το αργότερο μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του
μηνός Ιανουαρίου, και εφόσον δεν έχει ληφθεί από το Δ.Σ. απόφαση αποστολής των
προσκλήσεων για σύγκληση της Ετήσιας (Τακτικής) Γ.Σ. Η πρόταση αυτή πρέπει να
υποβληθεί εγγράφως από ένα από τα λοιπά όργανα διοικήσεως της Εταιρείας ή από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από το ένα δέκατο (1/10) του αριθμού των Μελών της Εταιρείας, από τους
οποίους οι μισοί τουλάχιστον πρέπει να είναι τακτικοί Εταίροι.
4. Στην αρμοδιότητα της Έκτακτης Γ.Σ.:
α. Θέματα τα οποία το Δ.Σ. με πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) του όλου αριθμού
των τακτικών Συμβούλων του κρίνει ότι επιβάλλουν τα πραγματικά συμφέροντα της
Εταιρείας.
β. Όσες φορές υποβληθεί η σχετική αίτηση από τα δύο πέμπτα (2/5) του όλου αριθμού
των Εταίρων, από τους οποίους οι μισοί (1/2) τουλάχιστον πρέπει να είναι τακτικά Μέλη.
γ. Όταν συντρέχει εξαιρετικός λόγος ο οποίος υπαγορεύει να ληφθεί απόφαση για την
απονομή του τίτλου του επίτιμου Εταίρου.
5. Στην αρμοδιότητα της Καταστατικής Γ.Σ.:
α. Η τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού. Και β. Η
διάλυση της Εταιρείας.
Άρθρο 28 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το διοικητικό και εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας. Στη
δικαιοδοσία του Δ.Σ. περιλαμβάνονται:
α. Η διεύθυνση των εργασιών της Εταιρείας.
β. Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και η υλοποίηση των
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
γ. Η προώθηση με όλα τα δυνατά και νόμιμα μέσα των σκοπών της Εταιρείας.
δ. Η έκδοση και διαχείριση του περιοδικού «ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ», ως
και των λοιπών επιστημονικών μελετών.
ε. Η σύσταση και κατάργηση των εξειδικευμένων επιστημονικών τμημάτων του άρθρου 2
παρ. ε του παρόντος Καταστατικού.

στ. Η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση για την απονομή του τίτλου του επίτιμου Εταίρου.
ζ. Η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων και ο καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας
διατάξεως τούτων.
η. Η υποβολή στη Γενική Συνέλευση για έγκριση του οικονομικού απολογισμού και του
προϋπολογισμού της Εταιρείας.
θ. Η λήψη αποφάσεων για τη διενέργεια κάθε δαπάνης που υπαγορεύουν οι καταστάσεις
και η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς της Εταιρείας.
ι. Η λήψη αποφάσεων για το περιεχόμενο (τους όρους) και την υπογραφή των
συμβολαίων και γενικά κάθε δικαιοπραξίας, με την οποία εξυπηρετούνται τα συμφέροντα
της Εταιρείας.
ια. Η αποδοχή δόσεων, κληρονομιών, κληροδοσιών, εισφορών, επιχορηγήσεων και γενικά
κάθε είδους οικονομικής ενισχύσεως.
ιβ. Η πρόσληψη και απόλυση του υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας και ο
καθορισμός των αρμοδιοτήτων, των υποχρεώσεων και των αμοιβών αυτού.
ιγ. Ο καθορισμός του ύψους της αμοιβής για υπηρεσίες που προσφέρουν τρίτοι στην
Εταιρεία.
ιδ. Η λήψη αποφάσεως για κάθε θέμα το οποίο δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν Καταστατικό
ότι υπάγεται στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία (απόφαση) κατά την
κρίση της πλειοψηφίας των πέντε εβδόμων (5/7) του όλου αριθμού των τακτικών Μελών του
δεν αντιστρατεύεται στις επιδιώξεις της Εταιρείας, ούτε είναι της αρμοδιότητας της Γενικής
Συνέλευσης.
Άρθρο 29 Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε έννομη σχέση
αυτής ενώπιον κάθε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, ως και στις συναλλαγές με ιδιώτες (νομικά ή
φυσικά πρόσωπα).
2. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το
Δ.Σ.
3. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γ.Σ., υπογράφει
μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο, με το οποίο η Εταιρεία εμφανίζεται στα Μέλη της και
στους τρίτους ως και τα εντάλματα πληρωμής.
4. Εντέλλεται την πληρωμή των αναγραφομένων δαπανών στον προϋπολογισμό.
5. Φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και των αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης ως και του Δ.Σ.
6. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει και γενικότερα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο έργο του,
τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή
κωλύεται, καθήκοντα προεδρεύοντος ασκεί ο πλειοψηφών Σύμβουλος.
7. Η χορήγηση πληρεξουσίου εγγράφου εκπροσώπησης της Εταιρείας σε δικηγόρο για
κάθε δικαστική ή εξώδικη υπόθεση, κατά την οποία κρίνεται απαραίτητη η παράσταση
δικηγόρου.
Άρθρο 30 Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
1. Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας και
ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Φροντίζει για την κανονική και γρήγορη εκτέλεση των αποφάσεων που έχουν πάρει η
Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ.
3. Φυλάσσει τη σφραγίδα και το Αρχείο και ενημερώνει το Μητρώο των Μελών της
Εταιρείας.
4. Τηρεί τα βιβλία που ορίζονται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, διεξάγει την
αλληλογραφία και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα σχετικά έγγραφα, πρακτικά, ως και
τα εντάλματα πληρωμής.
5. Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους
Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 31 Αρμοδιότητες Ταμία
1. Ο Ταμίας φροντίζει για τη φύλαξη της χρηματικής και άλλης περιουσίας της Εταιρείας.
2. Εισπράττει τις εισφορές των Μελών και τα διάφορα έσοδα και εκδίδει τις διπλότυπες
αποδείξεις που απαιτούνται από τις περιστάσεις.
3. Τηρεί τα βιβλία κινήσεως της περιουσίας της Εταιρείας που απαιτούνται από το Νόμο, ως
και το βιβλίο εσόδων και εξόδων.
4. Δίνει κάθε πληροφορία και εξήγηση πάνω σε θέματα διαχειρίσεως της περιουσίας της
Εταιρείας, όσες φορές κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή.
5. Προβαίνει στην πληρωμή των ενταλμάτων τα οποία έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία
και φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ.
6. Καταθέτει και παραλαμβάνει τα χρήματα της Εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα που αποφασίζει το Δ.Σ. και δεσμεύει για το σκοπό
αυτό την Εταιρεία μόνο με την υπογραφή του.
7. Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό για κάθε οικονομικό έτος
και τους υποβάλλει στο Δ.Σ.
Άρθρο 32 Αρμοδιότητες Εξελεγκτικής Επιτροπής
1. Η Ε.Ε. είναι το όργανο το οποίο ελέγχει τις οικονομικές υποθέσεις και τις διαχειριστικές
πράξεις που αναλαμβάνουν τα άλλα όργανα διοικήσεως της Εταιρείας.
2. Η Ε.Ε. υποβάλλει υποχρεωτικώς σε κάθε Τακτική Γ.Σ. έκθεση πάνω σε θέματα
οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού και γενικά διαχειρίσεως της περιουσίας της
Εταιρείας.
3. Κάθε όργανο που ασχολείται με κάθε είδους διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας είναι
υποχρεωμένο να θέτει στη διάθεση των ελεγκτών τον προϋπολογισμό της προς έλεγχο.
4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα:
α. Να ζητεί για έλεγχο τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό, τους
οικονομικούς λογαριασμούς ως και κάθε είδους οικονομική εγγραφή στα βιβλία της Εταιρείας.
β. Να ενημερώνεται με τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ως και με την
αλληλογραφία και το αρχείο της Εταιρείας.
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 33
Ημέρα Εορτής
Η πρώτη Κυριακή μετά την 4η Μαΐου, ημέρα κατά την οποία αποφασίστηκε από τα
ιδρυτικά Μέλη η σύσταση της Εταιρείας, ορίζεται ως ημέρα εορτής της Εταιρείας.
Άρθρο 34 Σφραγίδα Εταιρείας - Πιστοποιητικό
1. Η Εταιρεία έχει σφραγίδα με σχήμα κυκλικό, στην περιφέρεια της οποίας
αναγράφονται οι λέξεις «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ - ΑΘΗΝΑ
1946», και στο κέντρο φέρεται η παράσταση της θεάς Υγείας.
2. Κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται σφραγίδα με
σχήμα και παράσταση όπως η παραπάνω, στην οποία θα αναγράφονται οι λέξεις «HELLENIC
SOCIETY OF ODONTOSTOMATOLOGICAL RESEARCH - ATHENS 1946».
3. Η Εταιρεία χορηγεί στα Μέλη της ειδικό πιστοποιητικό, ο τύπος του οποίου
καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 35 Τιμητικές Διακρίσεις
Εάν οποιοσδήποτε Εταίρος ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ήθελε
ενισχύσει ηθικώς ή υλικώς την Εταιρεία στους επιδιωκόμενους σκοπούς της, το
Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από απόφαση του, μπορεί να εισηγηθεί στη Γενική
Συνέλευση την αναγνώριση των υπηρεσιών αυτών και να προτείνει την απονομή
ειδικού πτυχίου ως και την αναγραφή του ονόματος σε ιδιαίτερο πίνακα, ως
δωρητή, ευεργέτη, ή μεγάλου ευεργέτη.
Άρθρο 36 - Περιοδικό «ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ» Επιστημονικός
Εκδότης και Συντακτική Επιτροπή
1. Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 3, η Εταιρεία εκδίδει επιστημονικό
περιοδικό με τίτλο «ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ».
2. ΣΤΟ περιοδικό τούτο γίνονται δεκτές προς δημοσίευση επιστημονικές εργασίες των
Εταίρων και άλλων επιστημόνων και καταχωρούνται οι δραστηριότητες της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τους τακτικούς Εταίρους τον Επιστημονικό
Εκδότη, τον Αναπληρωτή Επιστημονικό Εκδότη ως και τα Μέλη της Συντακτικής Επιτροπής
του περιοδικού «ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ».
4. Η θέση του Επιστημονικού Εκδότη, του Αναπληρωτή Επιστημονικού Εκδότη ως και του
Μέλους της Συντακτικής Επιτροπής είναι τιμητική και άμισθη.
5. Η διάρκεια της θητείας του Επιστημονικού Εκδότη και του Αναπληρωτή Επιστημονικού
Εκδότη ορίζεται πενταετής (5 έτη).
6. Ο Επιστημονικός Εκδότης και ο Αναπληρωτής Επιστημονικός Εκδότης μπορούν να
αντικατασταθούν πριν λήξει η θητεία τους, εφόσον για την αντικατάσταση αποφασίσει το
Δ.Σ. με πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) του συνολικού αριθμού των τακτικών Μελών
του.
7. Τα Μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ορίζονται ύστερα από πρόταση του Επιστημονικού
Εκδότη προς το Δ.Σ., για αόριστο χρονικό διάστημα, αντικαθίστανται δε με απόφαση του
Δ.Σ.
8. Ο Επιστημονικός Εκδότης και ο Αναπληρωτής Επιστημονικός Εκδότης καλούνται
υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λαμβάνουν το λόγο όσες φορές πρόκειται να
συζητηθεί θέμα σχετικό με την έκδοση και διαχείριση του περιοδικού ως και όταν ο Πρόεδρος ή
το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελαν κρίνει σκόπιμη την παρουσία τους.
Άρθρο 37 Ευθύνη
Η Εταιρεία είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για κάθε υποχρέωση της.
Οιαδήποτε προσωπική ευθύνη των Μελών της από ενέργειες τους, αναπτυσσόμενες
στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, αποκλείεται.
Άρθρο 38 Οικονομική Χρήση
Η οικονομική χρήση της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.
Άρθρο 39 Διάλυση - Εκκαθάριση
1. Η διάλυση της Εταιρείας αποφασίζεται από την Καταστατική Γενική Συνέλευση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού.
2. Εφόσον αποφασιστεί η διάλυση της Εταιρείας:
α. Η ίδια Γ.Σ., που αποφάσισε τη διάλυση, ορίζει από τα Μέλη της δύο εκκαθαριστές.
β. Η καθαρή περιουσία της περιέρχεται εξ ολοκλήρου στο Οδοντιατρικό Τμήμα του
Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Άρθρο 40
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού
ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ. και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου
περί Σωματείων.

Άρθρο 41 (Τελευταίο)
Έγκριση - Ισχύς – Δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού
1. Το παρόν Καταστατικό, που με το άρθρο αυτό αποτελείται από σαράντα ένα (41)
άρθρα, εγκρίθηκε από την Καταστατική Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρείας, η οποία
συνήλθε σήμερα την 18η Μαρτίου 1998 στην Αθήνα και στα Γραφεία της Εταιρείας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 99 Α.Κ. και του ισχύοντος Καταστατικού, αποτελείτο νέο
κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το προηγούμενο.
2. Το Καταστατικό τούτο θα ισχύει και θα παράγει τα αποτελέσματα, που αναφέρονται
στις διατάξεις του, από της ημέρας που θα τελεσιδικήσει η εγκριτική αυτού απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών και γίνει η εγγραφή του στο ειδικό Βιβλίο Σωματείων.
3. Το κείμενο του Καταστατικού τούτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Βιβλίου
Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, στο οποίο και θα γίνει ειδική αναφορά.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται και είναι υποχρεωμένο να κάνει
τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση του παρόντος από το Πρωτοδικείο Αθηνών και τη
δημοσίευση του, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος περί σωματείων.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΒΡΟΤΣΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η Γραμματέας της Γ.Σ.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

Ακριβές αντίγραφον εκ του πρωτοτύπου τροποποιημένου καταστατικού σωματείου,
εγκριθέντος διά της αριθμ. 2736/98 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
υπό την πρόσθεν επωνυμίαν, αναγνωρισθέντος διά της υπ' αριθ. 6961/46 αποφάσεως του
αυτού Δικαστηρίου και καταχωρηθέντος εις την οικείαν στήλην του βιβλίου
ανεγνωρισμένων
σωματείων
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