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ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 
 

Άρθρο 1: φςταςη, Ζδρα  

1. Συνιςτάται Σωματείο με τθν επωνυμία «Θ Άςκθςθ είναι φάρμακο - 
Ελλάσ» και τον διακριτικό τίτλο" ΑΕΦ - Ελλάσ", και ςτθν αγγλικι 
γλϊςςα για τισ ςχζςεισ του με τθν αλλοδαπι "Exercise is Medicine - 
Greece" και τον διακριτικό τίτλο "EIM-Greece", το οποίο αποτελεί τον 
εκνικό φορζα (Ελλθνικό Εκνικό Κζντρο – Greek National Center) 
μζλοσ του παγκόςμιου φορζα «Exercise is Medicine-Global Center». 

2. Ζδρα του Σωματείου ορίηεται θ πόλθ των Ακθνϊν και ειδικότερα θ 
Ιατρικι Σχολι του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν, Μικράσ Αςίασ 75 (Εργαςτιριο Φυςιολογίασ, κτιριο 16). 

3. Το Σωματείο μπορεί να ιδρφει γραφεία του και ςε άλλα μζρθ τθσ 
χϊρασ, χωρίσ να απαιτείται τροποποίθςθ του παρόντοσ 
καταςτατικοφ. 
 

Άρθρο 2: χζςη με διεθνή οργάνωςη 

1. Στο Σωματείο εκχωρείται θ χριςθ του διακριτικοφ τίτλου από το 
Αμερικανικό Κολλζγιο Ακλθτιατρικισ (The American College of 
Sports Medicine, ACSM), μθ κερδοςκοπικό οργανιςμό με ζδρα 401 
West Michigan Street, Indianapolis, Indiana 46202, ΘΡΑ. Θ Exercise 
is Medicine® είναι μια παγκόςμια ιατρικι πρωτοβουλία υπό τθ 
διαχείριςθ του Αμερικανικοφ Κολλεγίου Ακλθτιατρικισ. Οι ςχζςεισ 
του Σωματείου "Θ Άςκθςθ είναι φάρμακο -Ελλάσ" και του 
Αμερικανικοφ Κολλεγίου Ακλθτιατρικισ κακορίηονται από τθ 
"Συμφωνία Ραραχϊρθςθσ και Λειτουργίασ του Εκνικοφ Κζντρου 
ΕΙΜ (Exercise is Medicine)" (EIM License and Operational Guidelines 
Agreement for EIM National Center) που υπογράφθκε ςτισ 16 
Αυγοφςτου 2016, και που κακορίηει τα δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ των δυο μερϊν. Θ λειτουργία του Σωματείου διζπεται 
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από τισ αρχζσ που αποτελοφν κεμελιϊδεισ αξίεσ για το Αμερικανικό 
Κολλζγιο Ακλθτιατρικισ. 

 
Άρθρο 3: κοποί 

Σκοποί του Σωματείου είναι: 
 

1. Να αναδεικνφει τθ ςπουδαιότθτα τθσ ςωματικισ άςκθςθσ ωσ 
προλθπτικισ και κεραπευτικισ παρζμβαςθσ για τθν υγεία 

2. Να ενθμερϊνει τουσ παρόχουσ/επαγγελματίεσ υγείασ για τα 
οφζλθ τθσ άςκθςθσ και να τουσ παροτρφνει να τθν αξιοποιοφν 
και να τθν προτείνουν ςε ειδικζσ ομάδεσ αςκενϊν, μζςω 
παραπομπισ τουσ ςε ζνα ζμπιςτο δίκτυο παροχισ 
προγραμμάτων ςωματικισ δραςτθριότθτασ, κακοδθγοφμενων 
από πιςτοποιθμζνουσ επαγγελματίεσ. 

3. Να προωκεί τθν άςκθςθ ωσ ζνα ςυμπλθρωματικό μζςο για τθ 
κωράκιςθ και βελτίωςθ τθσ υγείασ, μζςω του ςυςτιματοσ 
παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ/υγειονομικισ περίκαλψθσ εντόσ τθσ 
επικράτειασ, παρζχοντασ ςτουσ αςκενείσ «ςυνταγογραφθμζνα» 
προγράμματα άςκθςθσ, προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ τουσ 
ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ νόςου τουσ. 
 

Άρθρο 4: Μζςα Πραγματοποίηςηστων κοπών  

1. Το Σωματείο ζχει ωσ αντικείμενο δραςτθριότθτασ τθν επίτευξθ των 
προαναφερκζντων ςκοπϊν κοινωφελοφσ χαρακτιρα. Για τθν 
επίτευξθ των ςκοπϊν του το Σωματείο χρθςιμοποιεί τα ακόλουκα 
μζςα: 

 
1. Ενθμζρωςθ ςχετικά με τουσ ςκοποφσ του, μζςω ιςτοςελίδασ, 

μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και ζντυπων μζςων επικοινωνίασ. 
2. Οργάνωςθ ενθμερωτικϊν δραςτθριοτιτων και ςχετικϊν 

εκδθλϊςεων. 
3. Διοργάνωςθ επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων Ρανελλινιασ και Διεκνοφσ 

εμβζλειασ. 
4. Διεξαγωγι επιςτθμονικϊν μελετϊν και παροχι εκπαιδευτικϊν 

ςεμιναρίων,ςχετικϊν με τουσ ςκοποφσ του Σωματείου. 
5. Δθμοςιεφεισ-επιςτθμονικζσ ανακοινϊςεισ ςχετικά με τισ κζςεισ 

και τουσ ςκοποφσ του Σωματείου. 
6. Ζκδοςθ θλεκτρονικοφ ι ζντυπου περιοδικοφ ςτθν ελλθνικι ι/και 

αγγλικι γλϊςςα. 
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7. Ρροϊκθςθ του εκελοντιςμοφ και τθσ διευρυμζνθσ κοινωνικισ 
ςυμμετοχισ. 

8. Συνεργαςία με παρεμφερείσ φορείσ ςε εκνικό και διεκνζσ 
επίπεδο. 

9. Διαχείριςθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων (Εκνικϊν, Ευρωπαϊκϊν, 
Διεκνϊν) και πρωτοβουλιϊν υποςτιριξθσ των ςκοπϊν του. 

2. Το Σωματείο, προσ επίτευξθ των ανωτζρω ςκοπϊν, μπορεί να 
ςυνεργάηεται ι να ςυμβάλλεται ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό με 
κάκε τρόπο (καταρτίηοντασ κάκε είδουσ δικαιοπραξίεσ ι 
ςυμβάςεισ) με οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο δθμοςίου ι 
ιδιωτικοφ δικαίου, ελλθνικό ι αλλοδαπό, κακϊσ και με κρατικοφσ 
φορείσ, υπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κ.λ.π.  

3. Το Σωματείο μπορεί, επίςθσ, να οργανϊνει άλλεσ ζννομεσ δράςεισ 
για τθν προβολι και διεκδίκθςθ των ςκοπϊν του. 

4. Οποιοςδιποτε άμεςοσ ι ζμμεςοσ ςκοπόσ του Σωματείου που ζχει 
πολιτικά κίνθτρα ι κίνθτρα που επιδιϊκουν ςυνεργαςία με άλλεσ 
ενϊςεισ προςϊπων που επιδιϊκουν πολιτικοφσ ςκοποφσ, 
απαγορεφονται. 

 
Άρθρο 5: Μζλη  

1. Τα τακτικά μζλθ του Σωματείου είναι, κατ’ αρχάσ, οι ιδρυτζσ του 
κακϊσ και κάκε άλλο φυςικό και νομικό πρόςωπο που αποδζχεται 
τουσ ςκοποφσ του. Πλα τα τακτικά μζλθ του Σωματείου είναι ίςα 
μεταξφ τουσ. Μετζχουν ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ και ζχουν δικαίωμα 
ψιφου, κακϊσ και δικαίωμα να εκλζγουν και να εκλζγονται.  

2. Τα ψθφίηοντα μζλθ δεν κα πρζπει να ζχουν οποιοδιποτε ςυμφζρον 
που ενδζχεται να είναι ςε αντίκεςθ προσ τα ςυμφζροντα και τουσ 
ςτόχουσ του Σωματείου και να επιδιϊκουν οποιοδιποτε οικονομικό 
όφελοσ. 

3. Νζα μζλθ του Σωματείου εγκρίνονται από τθν Γενικι Συνζλευςθ 
μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Για τθν αποδοχι 
των νζων μελϊν ςτο Σωματείο αποφαςίηει θ Γενικι Συνζλευςθ με 
απόλυτθ πλειοψθφία. Για τθν αφαίρεςθ τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ 
αποφαςίηει θ Γενικι Συνζλευςθ με πλειοψθφία 2/3 των τακτικϊν 
μελϊν του Σωματείου. Θ αφαίρεςθ τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ γίνεται 
μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι γραπτι πρόταςθ 
υπογεγραμμζνθ τουλάχιςτον από το ζνα πζμπτο (1/5) των τακτικϊν 
μελϊν του Σωματείου. 
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4. Άτομα που τουσ αφαιρζκθκε θ ιδιότθτα του μζλουσ του Σωματείου 
κατά το παρελκόν μποροφν, υπό προχποκζςεισ, να επαναποκτιςουν 
τθν ιδιότθτα του μζλουσ. 

5. Θ ιδιότθτα του μζλουσ δεν μεταβιβάηεται οφτε κλθρονομείται. 
Μζλοσ που δεν παρίςταται αυτοπροςϊπωσ ςε μια Γενικι Συνζλευςθ 
ζχει τθν δυνατότθτα να εξουςιοδοτιςει άλλο μζλοσγια να το 
εκπροςωπιςει. Θ εξουςιοδότθςθ μπορεί να περιλαμβάνει, ι να μθν 
περιλαμβάνει εντολζσ ψιφου. Κανζνα μζλοσ δεν μπορεί να 
εκπροςωπεί με τθν διαδικαςία αυτι περιςςότερα από ζνα μζλοσ. 

 
Άρθρο 6: Επίτιμα μζλη 

1. Επίτιμα μζλθ είναι πρόςωπα που ζχουν προςφζρει εξαιρετικζσ 
υπθρεςίεσ προσ εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν του Σωματείου. Θ 
ανάδειξθ των επιτίμων μελϊν προτείνεται από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο του Σωματείου, ι από το ζνα πζμπτο (1/5) τουλάχιςτον 
των τακτικϊν μελϊν του και αποφαςίηεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ. 

2. Τα επίτιμα μζλθ δεν δικαιοφνται να εκλζγουν ι να εκλζγονται. 
Ραρίςτανται ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και 
διατυπϊνουν απόψεισ και κρίςεισ χωρίσ ψιφο. 

3.  
Άρθρο 7: Τποςτηρικτζσ 

Ωσ υποςτθρικτζσ του Σωματείου εγγράφονται φυςικά θ νομικά 
πρόςωπα ςε απεριόριςτο αρικμό, εφόςον ςυμπλθρϊςουν το 
ςχετικό ζντυπο του Σωματείου και καταβάλουν τθ ςυνδρομι τουσ. 
Οι υποςτθρικτζσ λαμβάνουν ζντυπο και θλεκτρονικό υλικό του 
Σωματείου προσ ενθμζρωςθ τουσ. Οι υποςτθρικτζσ απολαμβάνουν 
όλα τα προνόμια του Σωματείου και ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ 
ςτισ δραςτθριότθτεσ του. Μποροφν να παρίςτανται ςτισ 
ςυνεδριάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 

 
Άρθρο 8: Δικαιώματα Μελών  

1. Τα μζλθ του Σωματείου δικαιοφνται: 
1. Να μετζχουν ιςότιμα ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ με τθν 

προχπόκεςθ να ζχουν εκπλθρϊςει τισ οικονομικζσ τουσ 
υποχρεϊςεισ προ το Σωματείο. 

2. Να εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ με ψιφο. 
3. Να εκλζγουν τα αιρετά μζλθ του Σωματείου. 
4. Να εκλζγονται μεταξφ των αιρετϊν μελϊν του Σωματείου. 
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Σημ. Τα επίτιμα μζλθ του Σωματείου, όταν μετζχουν ςτισ 
ςυνεδριάςεισ των Γενικϊν Συνελεφςεων, ςτεροφνται 
δικαιϊματοσ ψιφου, ωσ και του δικαιϊματοσ του εκλζγειν και 
εκλζγεςκαι. 

5. Να απολαφουν τα ωφελιματα και κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από τθν ιδιότθτά τουσ ωσ μζλθ του Σωματείου. 

6. Να αποχωροφν από το Σωματείο ελεφκερα. 
7. Μζλθ του Σωματείου που αποχωροφν, μποροφν να 

επανεγγραφοφν ςε αυτό. 
 
Άρθρο 9: Τποχρεώςεισ Μελών  

1. Τα μζλθ του Σωματείου οφείλουν : 
1. Να ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του Σωματείου. 
2. Να παρίςτανται ςτισ ςυνεδριάςεισ του Σωματείου. 
3. Να ςυμμετζχουν ςτισ ενζργειεσ του Σωματείου. 
4. Να καταβάλλουν τθν δαπάνθ εγγραφισ, ετιςιασ ςυνδρομισ και 

τυχόν ζκτακτεσ ςυνδρομζσ ςτο Σωματείο.  
Σημ. Τα Επίτιμα μζλθ δεν υποβάλλονται ςε καμία οικονομικι 
επιβάρυνςθ. 

5. Να επιδεικνφουν μεταξφ τουσ ςυναδελφικι ςυμπεριφορά και 
αλλθλεγγφθ. 

6. Να ςυμμορφϊνονται με τθν νομοκεςία που αφορά ςτα 
Σωματεία, κακϊσ και με τισ διατάξεισ του Καταςτατικοφ και τισ 
αρχζσ του Σωματείου, τισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
και τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 

2. Τα μζλθ που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν παρζλκει ζνα 
(1) ζτοσ δεν υποχρεοφνται να επανακαταβάλλουν τθ δαπάνθ 
εγγραφισ τουσ. 

3. Κάκε παράβαςθ των διατάξεων του νόμου που αφορά ςτα Σωματεία 
και του Καταςτατικοφ, επιςφρει τον πεικαρχικό ζλεγχο των 
υπευκφνων. 

 
Άρθρο 10: Πειθαρχικόσ Ζλεγχοσ  

1. Ο πεικαρχικόσ ζλεγχοσ αςκείται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και ςε 
εξαιρετικι περίπτωςθ, κατά τθν κρίςθ του, από τθν Γενικι 
Συνζλευςθ των μελϊν και ςυνίςταται:  
1. Στθν επίπλθξθ. 
2. Στθν προςωρινι αποβολι από το Σωματείο για χρονικό διάςτθμα 

μζχρισ ενόσ (1) ζτουσ. 
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3. Στθν οριςτικι του διαγραφι από το Σωματείο. 
 

2. Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόςωπο 
που κρίνεται:  
1. Συνδζεται με ςυγγζνεια μζχρι τετάρτου βακμοφ. 
2. Ζχει ζχκρα ι ιδιαίτερθ φιλία. 
3. Ζχει ηθτθκεί και ζχει ςυναινζςει το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 
 

3. Θ διαδικαςία του πεικαρχικοφ ελζγχου κινείται από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο, ι με εντολι τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 

 
4. Εναντίον τθσ αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για επιβολι 

πεικαρχικϊν κυρϊςεων, χωρεί εντόσ δφο (2) μθνϊν, προςφυγι 
ενϊπιον τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 

 
5. Οι αποφάςεισ που αφοροφν ςτθν άςκθςθ πεικαρχικοφ ελζγχου, 

λαμβάνονται με μυςτικι ψθφοφορία. 
 
Άρθρο 11: Διαγραφή Μελών  

1. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο για ςπουδαίο λόγο, από αυτοφσ που 
αναφζρονται ςτο Καταςτατικό και τθν ςχετικι νομοκεςία που 
αφορά ςτα Σωματεία, μπορεί να αποφαςίςει τθν διαγραφι μζλουσ 
από το Σωματείο. 

2. Κατά τθσ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για διαγραφι 
μζλουσ, χωρεί προςφυγι ενϊπιον του Δικαςτθρίου. 

3. Μζλοσ που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαςθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, εφόςον ζχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφισ 
του, ι αυτοί που απομζνουν είναι ιδθ αςιμαντοι. 

 
Άρθρο 12: Πόροι του ωματείου  

1. Ρόροι του Σωματείου κεωροφνται: 
  

1. Οι τακτικζσ ετιςιεσ ςυνδρομζσ των μελϊν και υποςτθρικτϊν και 
θ δαπάνθ εγγραφισ των μελϊν και των υποςτθρικτϊν του 
Σωματείου. 

2. Οι ζκτακτεσ ςυνδρομζσ των μελϊν και υποςτθρικτϊν. 
3. Τα ειςοδιματα που προζρχονται από περιουςία του Σωματείου. 
4. Οι δωρεζσ, κλθρονομίεσ, κλθροδοςίεσ προσ το Σωματείο. 

Γίνονται δεκτζσ με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ςε 
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περίπτωςθ διαφωνίασ με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των 
μελϊν. 

 
Άρθρο 13: Οικονομική Διαχείριςη  

1. Θ διαχείριςθ των οικονομικϊν του Σωματείου ενεργείται με βάςθ τον 
προχπολογιςμό εςόδων και εξόδων που ςυντάςςεται από το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο και εγκρίνεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ, ιςχφει 
δε από 1θσ Ιανουαρίου μζχρι 31θσ Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ. 

2. Απαγορεφεται θ διάκεςθ των εςόδων από τισ πάςθσ φφςεωσ 
δραςτθριότθτεσ του Σωματείου ςτα μζλθ ι τουσ υποςτθρικτζσ του 
Σωματείου. 

Άρθρο 14: Γενική υνζλευςη  

1. Θ Γενικι Συνζλευςθ είναι το ανϊτατο και κυρίαρχο όργανο του 
Σωματείου. Δι' αυτοφ εκδθλοφται θ κζλθςθ των μελϊν. 

2. Απαρτίηεται από τον Ρρόεδρο και τον Γραμματζα, που εκλζγονται 
πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ Συνζλευςθσ από τα παρόντα 
μζλθ τθσ που ζχουν τθν ιδιότθτα του τακτικοφ μζλουσ του 
Σωματείου. 

3. Θ Γενικι Συνζλευςθ ςυνζρχεται τακτικά μεν μία (1) φορά τον χρόνο 
μζςα ςτο πρϊτο τρίμθνο του ζτουσ, ζκτακτα δε όταν το ηθτιςει το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

4. Τθ ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ μπορεί να ηθτιςουν και τα 
τακτικά μζλθ του Σωματείου με ζγγραφθ αίτθςθ του ενόσ πζμπτου 
(1/5) των (τακτικϊν) μελϊν. Θ αίτθςθ περί ςυγκλιςεωσ απευκφνεται 
ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και πρζπει να αναφζρει τα κζματα που κα 
ςυηθτθκοφν. Και ςτισ δφο αυτζσ περιπτϊςεισ, το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο οφείλει να ςυγκαλζςει τθ Γενικι Συνζλευςθ εντόσ δζκα 
(10) θμερϊν. Σε περίπτωςθ αδρανείασ ι αρνιςεωσ, τθσ ςφγκλθςθ 
αποφαςίηει το Δικαςτιριο. 

5. Τα τακτικά μζλθ καλοφνται ςτθν Γενικι Συνζλευςθ με ατομικζσ, 
ζντυπεσ ι θλεκτρονικζσ, προςκλιςεισ που υπογράφονται από τον 
Ρρόεδρο και τον Γενικό Γραμματζα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δζκα 
(10) τουλάχιςτον μζρεσ νωρίτερα.Τα επίτιμα μζλθ καλοφνται με 
οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 

6. Στθν πρόςκλθςθ γίνεται μνεία των κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ 
κακϊσ επίςθσ του χρόνου και του τόπου ςφγκλθςθσ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ. 

7. Στθν Γενικι Συνζλευςθ ςυηθτοφνται κζματα που αναφζρονται 
αποκλειςτικά ςτθν πρόςκλθςθ. Αυτά ορίηονται με απόφαςθ του 
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Διοικθτικοφ Συμβουλίου, είτε οίκοκεν είτε εφόςον προτακοφν από το 
ζνα πζμπτο (1/5) τουλάχιςτον του αρικμοφ των τακτικϊν μελϊν και 
μάλιςτα δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ . 

8. Απόφαςθ μπορεί να λθφκεί και χωρίσ ςυνζλευςθ των μελϊν, εάν όλα 
ανεξαιρζτωσ τα μζλθ του Σωματείου δθλϊςουν εγγράφωσ τθν 
ςυναίνεςι τουσ ςε ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ. 

9. Οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μελϊν μπορεί να 
προςβλθκοφν ενϊπιον του Δικαςτθρίου, εάν ζχουν λθφκεί κατά 
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ ι των διατάξεων του Καταςτατικοφ 
αυτοφ. 

 
Άρθρο 15: υνεδρίαςη Γενικήσ υνζλευςησ 

1. Τα μζλθ του Σωματείου προςζρχονται αυτοπροςϊπωσ ςτθ Γενικι 
Συνζλευςθ. Τα μζλθ του Σωματείου εκπροςωποφνται ςτθ Γενικι 
Συνζλευςθ και από αντιπρόςωπό τουσ που κατά τθν προςζλευςι του 
πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ με ςχετικό νομιμοποιθτικό ζγγραφο 
με βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ, το οποίο κατακζτει ςτθ 
γραμματεία του Σωματείου. 

2. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων 
μελϊν. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, υπεριςχφει θ ψιφοσ του Ρροζδρου 
τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 

3. Κατ’ ελάχιςτον πρζπει να τθροφνται πρακτικά των αποφάςεων τθσ 
Γενικισ Συνζλευςθσ.  

 
Άρθρο 16: Αρμοδιότητεσ Γενικήσ υνζλευςησ 

1. Θ Γενικι Συνζλευςθ, όταν ςυνεδριάηει, ςυηθτεί κζματα που φζρονται 
ενϊπιον τθσ για ςυηιτθςθ. 

2. Θζματα που απορρίπτονται από τθν Γενικι Συνζλευςθ μπορεί να 
επαναςυηθτθκοφν ςτθν επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ. 

3. Θ Γενικι Συνζλευςθ ζχει γενικι αρμοδιότθτα. 
 
Άρθρο 17: Διοικητικό υμβοφλιο  

1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελζσ (7) Διοικθτικό Συμβοφλιο (ΔΣ) 
που ςυγκροτείται ςε ςϊμα κατά τθν πρϊτθ του ςυνεδρίαςθ και 
απαρτίηεται από τον Ρρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό 
Γραμματζα, τον Ταμία και τρία (3) Μζλθ του ΔΣ. Το ΔΣ εκλζγεται από 
τα τακτικά μζλθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Σωματείου με τριετι 
κθτεία. 
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2. Θ ιδιότθτα του Ρροζδρου, Αντιπροζδρου και του Γενικοφ Γραμματζα 
δεν μποροφν να ςυμπίπτουν ςτο ίδιο πρόςωπο. 

3. Tα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι αλλθλεγγφωσ υπεφκυνα 
για τθν πορεία των εργαςιϊν του Σωματείου, εκτόσ εάν παρζςτθςαν 
κατά τθν λιψθ ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ και διαφϊνθςαν και θ 
διαφωνία τουσ αυτι καταχωρικθκε ςτα πρακτικά. 

4. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει τακτικά μεν μία (1) φορά τον 
μινα, εκτάκτωσ δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Ρρόεδροσ ι το 
ηθτιςουν εγγράφωσ δφο (2) μζλθ του. Βρίςκεται ςε απαρτία εφόςον 
είναι παρόντα τζςςερα (4) τουλάχιςτον μζλθ του. 

5. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται με πλειοψθφία των παρόντων μελϊν και 
ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ υπεριςχφει θ ψιφοσ του Ρροζδρου. 

6. Για κάκε ςυνεδρίαςθ τα μζλθ ειδοποιοφνται πζντε (5) τουλάχιςτον 
θμζρεσ νωρίτερα με ζγγραφεσ ι θλεκτρονικζσ προςκλιςεισ που 
αναφζρουν και τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 

7. Μζλοσ που δεν προςζρχεται επί τρεισ (3) ςυνεχείσ τακτικζσ ι 
ζκτακτεσ ςυνεδριάςεισ, κεωρείται ότι ζχει παραιτθκεί, εκτόσ εάν 
κωλφεται για λόγουσ ςοβαροφσ και το κϊλυμα γνωςτοποιείται 
ζγκαιρα ςτον Ρρόεδρο. 

8. Το πρϊτο Διοικθτικό Συμβοφλιο (προςωρινι Διοικοφςα Επιτροπι) 
ςυγκροτείται από τα ακόλουκα ιδρυτικά μζλθ του Σωματείου 
(αλφαβθτικά): 
1.  Κουλουβάρθσ Ραναγιϊτθσ 
2.  Λεκάκθσ Ιωάννθσ 
3. Μαριδάκθ Μαρία 
4.  Ραπαγεωργίου Σωκράτθσ 
5.  Ρζννασ Ιωάννθσ 
6. Τηιαμοφρτασ Ακανάςιοσ 
 7. Φιλίππου Αναςτάςιοσ 
Το προςωρινό Διοικθτικό Συμβοφλιο, θ κθτεία του οποίου κα 
διαρκζςει ζνα (1) χρόνο, επιφορτίηεται με τθν ανάλθψθ και 
διεκπεραίωςθ όλων των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν για τθν ίδρυςθ 
και νομικι αναγνϊριςθ του Σωματείου, κακϊσ και τθν προκιρυξθ 
εκλογϊν για τθν ανάδειξθ του επόμενου Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ 
κθτεία του οποίου, όπωσ και των επόμενων, κα διαρκεί τρία (3) 
χρόνια. 

 
Άρθρο 18: Αρμοδιότητεσ Διοικητικοφ υμβουλίου 

1. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο : 
1. Διοικεί το Σωματείο. 
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2. Αςκεί τον πεικαρχικό ζλεγχο των μελϊν του Σωματείου και ςε 
περίπτωςθ που αδυνατεί, τον ζλεγχο αυτό αςκεί θ Γενικι 
Συνζλευςθ. 

3. Ρροτείνει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τθν εγγραφι νζων μελϊν 
κακϊσ και τθ διαγραφι μελϊν του. 

4. Δια του Ρροζδρου και του Γενικοφ Γραμματζα ςυγκαλεί τισ 
ςυνεδριάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 

5. Εκτελεί τισ αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 
6. Ζχει τθν επιμζλεια τθσ τιρθςθσ των διατάξεων του 

Καταςτατικοφ. 
7. Ενθμερϊνει ςφμφωνα με τον νόμο τισ κρατικζσ Αρχζσ για 

κζματα που οι νόμοι επιβάλλουν. 
8. Διορίηει, από τα μζλθ του Σωματείου, Επιτροπζσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ κεμάτων του Σωματείου. 
9. Διαχειρίηεται τθν περιουςία του Σωματείου. 
10. Αποφαςίηει τθν διάκεςθ των δαπανϊν για τθν πραγματοποίθςθ 

των ςκοπϊν του Σωματείου. 
11. Ρροςδιορίηει και ιεραρχεί τα κζματα που υλοποιεί το Σωματείο. 
12. Κακορίηει το φψοσ και το δικαίωμα εγγραφισ των μελϊν του 

Σωματείου, κακϊσ και τισ ζκτακτεσ ειςφορζσ, και γενικά 
αναπροςαρμόηει τα χρθματικά ποςά που αναφζρονται ςτο 
Καταςτατικό ςε νζα δεδομζνα, με απόλυτθ πλειοψθφία, ενϊςε 
περίπτωςθ που ςε δφο (2) αλλεπάλλθλεσ ςυνεδριάςεισ δεν 
πετφχει τθν πλειοψθφία αυτιν το κζμα παραπζμπεται ςτθν 
Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν. 

13. Αποφαςίηει για τθν εκπροςϊπθςθ του Σωματείου ενϊπιον 
τρίτων και των κρατικϊν Αρχϊν. 

14. Διορίηει νομικό ςφμβουλο του Σωματείου ι άλλουσ 
επιςτθμονικοφσ ι τεχνικοφσ ςυμβοφλουσ. 

15. Διορίηει υπαλλιλουσ για τα γραφεία του Σωματείου και 
ςυνάπτει ςυμβάςεισ με πρόςωπα που προςφζρουν τισ 
υπθρεςίεσ τουσ ςτο Σωματείο και δεν ςυνδζονται με τα 
γραφεία του. 

16. Διοργανϊνει ςεμινάρια και επιμορφωτικζσ διαλζξεισ. 
17. Ιδρφει γραφεία και εκτόσ τθσ ζδρασ του Σωματείου.  
18. Μεριμνά για τθν ζκδοςθ περιοδικοφ ενθμερωτικοφ εντφπου. 
19. Διοργανϊνει ςχετικζσ ενθμερωτικζσεκδθλϊςεισ. 
20. Ρροτείνει τα επίτιμα μζλθ του Σωματείου ςτθν Γενικι 

Συνζλευςθ. 
21. Επιλαμβάνεται κάκε κζματοσ που ςχετίηεται με το Σωματείο. 



11 

 
Άρθρο 19: υμβουλευτική επιτροπή 

1. Θ Γενικι Συνζλευςθ, με ειδικι απόφαςι τθσ μετά από πρόταςθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, δφναται να εκλζγει Συμβουλευτικι 
Επιτροπι που κα αποτελείται από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ και 
τζςςερα (4) μζλθ, ςυγκεκριμζνα:  

1. Ζνα μζλοσ από το Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ  
2. Ζνα μζλοσ από τθν Ιατρικι επιςτθμονικι κοινότθτα 
3. Ζνα μζλοσ από τθν Ακαδθμαϊκι κοινότθτα τθσ χϊρασ 

(ειδικότερα, από τθν Ιατρικι Σχολι, ι από Σχολι Επιςτιμθσ 
Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ) 

4. Ζνα μζλοσ το οποίο κα μπορεί λόγω του κεςμικοφ του ρόλου 
να ςυμβάλλει ςτθν προϊκθςθ τουσ ςκοποφ του Σωματείου ανά 
τθν ελλθνικι επικράτεια, το οποίο όμωσ δεν μπορεί να ανικει 
ςτουσ παραπάνω φορείσ. 

2. Τα μζλθ τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ αποκτοφν αυτόματα τθν 
ιδιότθτα των Επίτιμων μελϊν του Σωματείου. 

3. Θ Συμβουλευτικι επιτροπι (Advisory Board) αποτελεί 
ςυμβουλευτικό όργανο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και δίνει 
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ωσ προσ τισ δράςεισ του Σωματείου, οι 
οποίεσ είναι υποχρεωτικζσ για το Διοικθτικό Συμβοφλιο (Executive 
Board). 

4. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ελζγχει ςε ετιςια βάςθ τθν πλιρωςθ των 
προχποκζςεων τθσ ιδιότθτασ των μελϊν τθσ Συμβουλευτικισ 
Επιτροπισ που ςυμμετζχουν ςε αυτι ex officio, ςφμφωνα με το 
παρόν άρκρο. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζχουν διάρκεια κθτείασ τριϊν 
(3) ετϊν και διορίηονται με τθ ςυγκρότθςθ του εκάςτοτε νζου ΔΣ 
μετά τισ εκλογζσ.  

5. Θ πρϊτθ Συμβουλευτικι Επιτροπι ζχει τα ακόλουκα μζλθ: 
1.  Μιχαιλ Κουτςιλιζρθσ, Ρρόεδροσ 
2.  Κϊςτασ Μάρκου, Μζλοσ 
3.  Μιχαιλ Βλαςταράκοσ, Μζλοσ 
4.  Χριςτίνα Ευαγγελινοφ, Μζλοσ 
5.  Γιάννθσ Κουτεντάκθσ, Μζλοσ 

 

Άρθρο 20: Σροποποίηςη Καταςτατικοφ  

1. Το Σωματείο ζχει τθν ευχζρεια να τροποποιιςει το Καταςτατικό του 
με τθν πλειοψθφία των 2/3 των τακτικϊν μελϊν του Σωματείου και 
των 3/4 των παρόντων τακτικϊν μελϊν. 
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2. Κάκε τροποποίθςθ ιςχφει από τθν επομζνθ τθσ εγγραφισ τθσ ςτα 
ςχετικά Βιβλία του Ρρωτοδικείου. 

 
Άρθρο 21: Διάλυςη ωματείου  

1. Θ διάλυςθ του Σωματείου αποφαςίηεται από τθν Γενικι Συνζλευςθ 
των μελϊν με τθν πλειοψθφία των 2/3 των τακτικϊν μελϊν του 
Σωματείου και των 3/4 των παρόντων τακτικϊν μελϊν. 

2. Τθν διάλυςθ του Σωματείου προτείνει το Διοικθτικό Συμβοφλιο με το 
ζνα πζμπτο (1/5) τουλάχιςτον του αρικμοφ των τακτικϊν μελϊν. 

3. Με απόφαςθ του Δικαςτθρίου μπορεί να διαλυκεί το Σωματείο για 
παράβαςθ του νόμου που διζπει τα Σωματεία ι του Καταςτατικοφ. 

 

Άρθρο 22: Σφχη Περιουςίασ του ωματείου  

1. Θ περιουςία του Σωματείου ςε περίπτωςθ διάλυςθσ δεν διανζμεται 
μεταξφ των μελϊν του. Για τθν τφχθ τθσ αποφαςίηει θ Γενικι 
Συνζλευςθ των μελϊν. 
 

Άρθρο 23: Βιβλία του ωματείου  

1. Τα βιβλία που τθρεί το Σωματείο είναι: 
Υποχρεωτικά: 

1. Μθτρϊο μελϊν του Σωματείου. Σε αυτό καταχωροφνται όλα τα 
ςτοιχεία των μελϊν που αφοροφν το Σωματείο. 

2. Βιβλίο Ρρακτικϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
3. Βιβλίο Ρρακτικϊν Γενικισ Συνζλευςθσ των μελϊν. 
4. Βιβλίο Ειςπράξεων - Ρλθρωμϊν. 
5. Βιβλίο ιςτορίασ του Σωματείου. 
Προαιρετικά: 

1. Ρρωτόκολλο Ειςερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων. 
2. Βιβλίο (αρχείο) Ειςερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων. 
3. Βιβλίο παρουςίασ μελϊν ςτθν Γενικι Συνζλευςθ. 
4. Βιβλίο αναλϊςιμων υλικϊν. 
5.  

2. Το Σωματείο μπορεί να τθρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τισ ανάγκεσ 
του. 

 
Άρθρο 24: Γενικζσ Διατάξεισ  

1. Το Σωματείο δικαιοφται να μετάςχει ςε ευρφτερεσ ενϊςεισ 
Σωματείων ι ομοειδείσ, θμεδαπζσ ι αλλοδαπζσ. Σχετικά αποφαςίηει 
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θ Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν. Για τθν αντιπροςϊπευςθ και τθ 
ςχζςθ των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόηονται αναλογικά οι 
διατάξεισ του Καταςτατικοφ αυτοφ και οι ςχετικοί νόμοι. 

2. Ρράξεισ των οργάνων του Σωματείου είναι ιςχυρζσ και δεςμεφουν το 
Σωματείο, εφόςον ςτα πλαίςια τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 
αποφαςίηονται κατά τον χρόνο τθσ κθτείασ τουσ. 

 
Άρθρο 25: Προςωρινή Διάταξη  

1. Θ οικονομικι επιβάρυνςθ των μελϊν του Σωματείου μζχρι να λθφκεί 
διαφορετικι απόφαςθ κακορίηεται ωσ εξισ: 

1. Δικαίωμα εγγραφισ ςτο Σωματείο των τακτικϊν μελϊν: 
Φυςικά πρόςωπα - 30€, νομικά πρόςωπα - 150€ 

2. Δικαίωμα εγγραφισ ςτο Σωματείο των υποςτθρικτϊν: 
Φυςικά πρόςωπα - 20€, νομικά πρόςωπα - 100€ 

3. Ετιςια ςυνδρομι τακτικϊν μελϊν: 
Φυςικά πρόςωπα - 20€, νομικά πρόςωπα - 150 € 

4. Ετιςια ςυνδρομι υποςτθρικτϊν μελϊν: 
Φυςικά πρόςωπα -20 €, νομικά πρόςωπα - 100€ 

 
Άρθρο 26: Σελική Διάταξη  

Το παρόν Καταςτατικό αποτελείται από είκοςι ζξι (26) άρκρα, εγκρίνεται 
ςιμερα και υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά μζλθ ωσ εξισ:  
 

 
Αθήνα,.…./.…./..… 

 
 

Σ Α  Ι Δ Ρ Τ Σ Ι Κ Α  Μ Ε Λ Η  

(αλφαβθτικά) 

 
1. Βαϊόπουλοσ Γεϊργιοσ του Αριςτείδου 

2. Βογιατηισ Ιωάννθσ του Θεοχάρθ 

3. Γουργουλιάνθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννου 

4. Δουρίδα Μαρία του Αγγελι 

5. Ευαγγελινοφ Χριςτίνα του Δθμθτρίου 

6. Κιτασ Γεϊργιοσ του Δθμθτρίου  
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7. Κουλουβάρθσ Ραναγιϊτθσ του Στεφάνου 

8. Κουλοφρθσ Νικόλαοσ του Γεωργίου 

9. Κουτεντάκθσ Ιωάννθσ του Θεοφάνθ 

10. Κουτςιλιζρθσ Μιχαιλ του Νικολάου 

11. Λεκάκθσ Ιωάννθσ του Ραντελι 

12. Μαριδάκθ Μαρία του Δθμοςκζνθ 

13. Μζτςιοσ Γιϊργοσ του Σπφρου 

14. Ξάνκθσ Δθμιτριοσ του Νικολάου 

15. Ραπαγεωργίου Σωκράτθσ του Γεωργίου 

16. Ραφίλθ Ηωι του Κωνςταντίνου 

17. Ρζννασ Ιωάννθσ του Αλεξάνδρου 

18. Σακκάσ Γιϊργοσ του Κωνςταντίνου 

19. Τηιαμοφρτασ Ακανάςιοσ του Ηιςθ 

20. Φιλίππου Αναςτάςιοσ του Ρολυχρόνθ 

21. Χατηθγεωργίου Αντϊνιοσ του Εμμανουιλ 

22. Χρυςανκόπουλοσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννου 

 


