ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον
τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (αποκαλούµενη στη συνέχεια χάρη
συντοµίας η Εταιρεία) µε έδρα την πόλη του Ηρακλείου.
Η Εταιρεία θα χρησιµοποιεί ειδική σφραγίδα η οποία θα φέρει κυκλικά τον τίτλο της
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και το έτος ιδρύσεως το 1983.
Στο κέντρο της θα φέρει το περίγραµµα της Κρήτης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
Ο σκοπός της Εταιρείας είναι επιστηµονικός. Με κάθε επιστηµονικό µέσο θα
προβάλλονται πρωτότυπες ή ερευνητικές εργασίες, αλλά και συζητήσεις
επιστηµονικών θεµάτων σε συνεδρίες της Εταιρείας που θα αφορούν όλους τους
κλάδους της Οδοντιατρικής επιστήµης ως και άλλων Επιστηµών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
Τα µέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε α) Τακτικά β) Αντεπιστέλλοντα και γ) Επίτιµα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
α) Τακτικός Εταίρος µπορεί να γίνει οδοντίατρος πτυχιούχος Ελληνικού ή Αλλοδαπού
Παν/µίου που ασκεί την Οδοντιατρική επιστήµη αποκλειστικά στην Κρήτη αφού
υποβάλλει σχετική αίτηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.
Το ποσόν της εγγραφής και της συνδροµής των µελών καθορίζεται µετά από πρόταση
του ∆. Σ. και έγκριση από την Γενική Συνέλευση.
β) Αντεπιστέλλων Εταίρος µπορεί να γίνει οδοντίατρος πτυχιούχος Ελληνικού ή
Αλλοδαπού Παν/µίου που ασκεί την Οδοντιατρική εκτός Κρήτης µετά από αίτησή του

και πρόταση δύο τακτικών µελών προς το ∆. Σ. και τελική έγκριση από την απόλυτη
πλειοψηφία των τακτικών µελών Τακτικής ή Έκτακτης Συνέλευσης ή Επιστηµονικής
Συνεδρίας.
γ) Επίτιµος Εταίρος ανακηρύσσεται µε απόφαση του ∆. Σ. που επικυρώνεται από
Τακτική ή Έκτακτη Συνέλευση ή Επιστηµονική Συνεδρία της Εταιρείας, Έλληνας ή
Αλλοδαπός διακεκριµένος Επιστήµονας που συµβάλλει στην Επιστηµονική πρόοδο
των κλάδων της Οδοντιατρικής ή της Ιατρικής Επιστήµης ως και µέλος της Εταιρείας
για τις υπηρεσίες που πρόσφερε εφόσον παύσει ή αδυνατεί να προσφέρει αυτές.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
α) Στις Γενικές Συνελεύσεις για ανάδειξη ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου οργάνου της
Εταιρείας µετέχουν όλα τα µέλη της, µε δικαίωµα ψήφου µόνο των τακτικών µελών.
β) Για τις Επιστηµονικές συνεδρίες της Εταιρείας µετέχουν ισότιµα σε ανακοινώσεις ή
άλλες δραστηριότητες τα µέλη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο
Τα τακτικά µέλη της Εταιρείας υποχρεώνονται να συµµετέχουν ενεργά σε συνελεύσεις
ή συνεδριάσεις της Εταιρείας. Τακτικό µέλος που απέχει αδικαιολόγητα από τρεις
συνεχόµενες συνελεύσεις ή συνεδριάσεις, ή παραβαίνει σκόπιµα τις από το νόµο και
το καταστατικό υποχρεώσεις του και αµελεί να συµβάλλει στους σκοπούς της
Εταιρείας και συµπεριφέρεται ασυµβίβαστα µε την ιδιότητά του ως µέλους της
Εταιρείας, του επιβάλλεται η ποινή της επίπληξης και σε περίπτωση υποτροπής
διαγράφεται από την Εταιρεία µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή δέκα
(10) τουλάχιστον Τακτικών Εταίρων, κατά την διάρκεια τακτικής ή έκτακτης Γενικής
συνέλευσης πού θα αποφασίσει θετικά ή αρνητικά. Σε περίπτωση επικύρωσης, µπορεί
να ασκείται από τον ενδιαφερόµενο η κατά το άρθρο 88 του Α. Κ. προσφυγή. Κάθε
Εταίρος έχει το δικαίωµα να παραιτείται µετά από έγγραφη αίτησή του.
Κάθε µέλος Τακτικό, Αντεπιστέλλον ή Επίτιµο που παραιτήθηκε έγγραφα ή
διαγράφτηκε από τη Γενική Συνέλευση δεν διατηρεί καµιά απαίτηση για καταβληθέντα
από αυτό χρήµατα (συνδροµές, εισφορές, δωρεές κλπ. ). Το µέλος που αποχωρεί
εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε
στον χρόνο που ήταν µέλος αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο
Ανώτατο όργανο διοικήσεως της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Τακτικών
Εταίρων και διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη και συγκροτείται µόνο από τους
έχοντας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την καταβολή -συνδροµή
Τακτικών µελών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το
Νοέµβρη µήνα κάθε έτους και µε απόφαση του καθορίζεται ο τόπος, η ηµέρα και η
ώρα µε τα εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
α) Απολογισµός οικονοµικού έτους της διαχειρίσεως του ∆. Σ. µετά από έκθεση
ελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση των πεπραγµένων, για απαλλαγή των µελών του
από κάθε ευθύνη διαχειριστική και
β) Κάθε τριετία εκλογή νέου ∆. Σ. και οικονοµικός απολογισµός τής τριετίας.
Η ηµερήσια διάταξη µπορεί να περιλαµβάνει και κάθε άλλο θέµα που εισάγεται από το
∆. Σ. ή τουλάχιστον από το 10% των τακτικών µελών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη για να ληφθεί
απόφαση για ορισµένα θέµατα κατά την κρίση του ∆. Σ., υποχρεωτικά δε συγκαλείται
από το ∆. Σ. αν το 1/5 των Τακτικών Εταίρων που έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του
υποχρεώσεις του ζητήσει έγγραφα την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως (άρθρο 96
Α.Κ. )

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
Για κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση στέλνονται το ελάχιστο 10 ηµέρες
νωρίτερα προς όλα τα µέλη γραπτές προσκλήσεις ορίζοντας τον τόπο, την
ηµέρα, την ώρα και τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης. Για Έκτακτη Γενική
Συνέλευση ή Επιστηµονική Συνεδρία οι προσκλήσεις µπορεί να είναι
έγγραφες ή τηλεφωνικές.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
Η Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία και µπορεί να
αποφασίζει εφόσον παραβρίσκονται το 50% συν ένα (1) του συνολικού
αριθµού των εχόντων εκπληρώσει τις υποχρεώσεις συνδροµής Τακτικών
Εταίρων, που έχουν και δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
απαρτία συγκαλείται πάλι µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες µε τα ίδια θέµατα και
βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παραβρίσκεται το 20% των µελών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως παίρνονται έγκυρα µόνο στα θέµατα που
υπάρχουν στην ηµερήσια διάταξη και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των µελών
που είναι παρόντες.
Απόλυτη δε πλειοψηφία θεωρείται αυτή που συγκεντρώνει το 50% αυτών που
έχουν δικαίωµα ψήφου συν ένα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο
Κάθε ψηφοφορία στην Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήµατα
εµπιστοσύνης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, έγκριση λογοδοσίας και γενικά
σε προσωπικά θέµατα, είναι άκυρη αν δεν είναι µυστική, κάθε δε άλλη
ψηφοφορία σε άλλα θέµατα γίνεται µε ανάταση ή µε ονοµαστική κλήση, ποτέ
όµως δια βοής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο
Εκτός από τις Τακτικές και Έκτακτες Συνελεύσεις υπάρχουν και οι
Συνελεύσεις επιστηµονικών Συνεδριών. Σ' αυτές καλούνται όλα τα µέλη από
το ∆. Σ. σε ορισµένο τόπο και χρόνο, κατά διάφορα χρονικά διαστήµατα, µε
έγγραφη ή τηλεφωνική πρόσκληση τουλάχιστο 10 ηµέρες νωρίτερα. Όσο
αφορά την συγκρότηση απαρτίας και την διεξαγωγή των επιστηµονικών
εργασιών, προβλέπει εσωτερικός κανονισµός που καθορίζεται από το
εκάστοτε ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο
Σε κάθε Συνέλευση κατά τα προηγούµενα άρθρα προεδρεύει ο Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, χρέη δε Γραµµατέα ασκεί ο Γ. Γραµµατέας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο
∆ιαρκές όργανο ης Εταιρείας είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που εκλέγεται
από Τακτική Συνέλευση για µία τριετία. Η τριετής θητεία αρχίζει από 1η
∆εκεµβρίου και λήγει στις 30 Νοεµβρίου του τρίτου έτους από εκείνο που
άρχισε η θητεία του. Για συγκρότηση του εκλέγονται µε απλή αναλογική, ένας
Πρόεδρος, δύο Αντιπρόεδροι, Α΄ και Β΄, Γενικός Γραµµατέας, Ειδικός
Γραµµατέας, Ταµίας και τρεις Σύµβουλοι, συνολικά εννέα µέλη, που έχουν
πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία,

Κάθε Τακτικός Εταίρος έχει το δικαίωµα να υποβάλλει υποψηφιότητα για τον
εαυτό του ή για άλλον. Οι υποψηφιότητες πρέπει να στέλνονται έγγραφες το
αργότερο πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία των αρχαιρεσιών.
Η Γενική Συνέλευση την ηµέρα των αρχαιρεσιών εκλέγει µε ψηφοφορία ένα
Πρόεδρο, ένα Γραµµατέα και δύο ψηφολέκτες από τα παριστάµενα µέλη που
είναι και υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο
Αν παραιτηθεί ή µε οποιοδήποτε τρόπο εκπέσει από το αξίωµα του ή πεθάνει
µέλος ή µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια της παραπάνω
τριετίας, τα υπόλοιπα µέλη µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκλέγουν
αντικαταστάτες, για το υπόλοιπο της θητείας τους, τη θέση δε των
απερχοµένων καταλαµβάνει ο πρώτος, δεύτερος επιλαχών κ. ο. κ. Σε όλες
τις περιπτώσεις αυτές η εκλογή αντικαταστάτη αναφέρεται σε εκλογή
απλού Συµβούλου, αν δε ο αντικαθιστάµενος είχε ιδιότητα Προέδρου,
Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα, Ειδ. Γραµµατέα ή Ταµία, θα γίνεται ειδική
απόφαση στη συνέχεια για την απονοµή της ιδιότητας αυτής σε οποιοδήποτε
µέλος του Συµβουλίου ή και το νεοεκλεγµένο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίες από τον Πρόεδρο του το
ελάχιστο µία φορά το µήνα και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε
µέλη. Αποφασίζει έγκυρα µε απόλυτη πλειοψηφία, ποτέ όµως µε λιγότερους
από τέσσερις ψήφους. Μπορεί να συγκαλείται εκτάκτως αν παρίσταται
ανάγκη ή κατόπιν αίτησης δύο µελών αυτού. Οι αποφάσεις παίρνονται κατά
πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου,
εκτός από προσωπικά ζητήµατα οπότε η πρόταση απορρίπτεται. Επί
προσωπικών θεµάτων η ψηφοφορία είναι µυστική και σε περίπτωση
ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι
σε κάθε τρίτο, στις Αρχές και τα ∆ικαστήρια και εφορεύει γενικά στις εργασίες
της, εκτελώντας τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύµατος του ή αν δεν υπάρχει αυτός, παραιτηθείς ή εκλιπών,
όλες τις από το παρών καταστατικό εξουσίες του ασκεί ο Α΄ Αντιπρόεδρος, αν
δε συντρέχουν οι ίδιες περιπτώσεις και γι΄ αυτόν ο Β΄ Αντιπρόεδρος,
κωλυοµένου δε και αυτού ο Γενικός Γραµµατέας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο
Ο Γενικός Γραµµατέας διεξάγει την αλληλογραφία της Εταιρείας, τηρεί τα
αρχεία και την σφραγίδα αυτής καθώς και τα από αυτήν τηρούµενα βιβλία τα
οποία είναι τα παρακάτω 1) Πρακτικών του ∆. Σ. 2) Πρακτικών της Γ. Σ. 3)
Πρακτικών Επιστηµονικών Συνεδριών 4) Μητρώου µελών της Εταιρείας 5)
Πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων και 6) Εσόδων
-Εξόδων και περιουσίας της Εταιρείας, για την τήρηση του οποίου αρµόδιος
είναι ο Ταµίας της. Παραλαµβάνει τα προς την Εταιρεία αποστελλόµενα
έγγραφα και τα χειρόγραφα των ανακοινώσεων και οµιλιών, τηρεί
πρωτόκολλο των εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων, το µητρώο
µελών καθώς και τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
Συνελεύσεων και Συνεδριών της Εταιρείας, συνυπογράφει δε µαζί µε τον
Πρόεδρο τα εντάλµατα πληρωµής, όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των
συνεδριών. Ο Ειδικός Γραµµατέας βοηθάει αυτόν και τον αναπληρώνει όταν
απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο
Ο Ταµίας κάνει τις εισπράξεις απ΄ ευθείας ή µε εισπράκτορα που διορίζεται
υπεύθυνα απ΄ αυτόν. Εκδίδει τις αποδείξεις από το διπλότυπο βιβλίο. Τηρεί
βιβλίο εσόδων και εξόδων και της περιουσίας της Εταιρείας. ∆εν κάνει καµία
πληρωµή χωρίς ένταλµα υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραµµατέα. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήµατα της Εταιρείας που
βρίσκονται στα χέρια του.
Κάθε ποσό που ξεπερνάει τις 50000 δρχ. είναι υποχρεωµένος να το
καταθέσει στο όνοµα της Εταιρείας σε µια από τις µεγάλες Τράπεζες, από την
οποία ανάληψη γίνεται µόνο βάσει εντάλµατος που προσυπογράφεται από
τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και αυτόν.
Όταν απουσιάζει ή υπάρχει κώλυµα ή δεν υπάρχει Ταµίας, καθήκοντα Ταµία
ασκεί προσωρινά µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που ορίζεται µε
απόφασή του, ποτέ όµως ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός ή Ειδικός
Γραµµατέας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο
Η αδικαιολόγητη απουσία µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, από
περισσότερες από δύο συνεχόµενες συνεδρίες του ή περισσότερες από
τέσσερις, µέσα σε ένα ηµερολογιακό έτος, παρέχει το δικαίωµα στα υπόλοιπα
µέλη για την αντικατάστασή του, σύµφωνα µε το άρθρο 17, απαγγελλόµενης
της εκπτώσεώς του. Το ίδιο γίνεται αν ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Ταµίας,
Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας αδικαιολόγητα αµελεί τα καθήκοντά του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο
Σε περίπτωση παραιτήσεως ολοκλήρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
συνέρχεται Έκτακτη Συνέλευση και εκλέγει νέο ∆. Σ. για τον υπόλοιπο χρόνο
της θητείας εκείνου. Το ∆. Σ. θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί ολόκληρο αν
παραιτηθούν περισσότερα από τέσσερα µέλη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διευθύνει όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας,
διαχειρίζεται την περιουσία της και λογοδοτεί στη Συνέλευσή της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο
Πόροι της Εταιρείας είναι οι εισφορές εγγραφής και οι συνδροµές των µελών,
αλλά και κάθε άλλο ποσό ή πράγµα που διορίζεται σ΄ αυτήν (κληροδοτήµατα
κλπ).

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο
Το καταστατικό αυτό µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µετά από απόφαση
Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Για να είναι έγκυρη κατά τις
συνελεύσεις αυτές τυχόν τροποποίηση απαιτείται η παρουσία του 50% συν
ένα των µελών της Εταιρείας και η πλειοψηφία των τρίτων τετάρτων από τους
παρόντες (άρθρο 99 Α. Κ. )

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο
Η Εταιρεία αποφασίζεται να διαλυθεί και διαλύεται αυτοδίκαια αν και οι
Τακτικοί της Εταίροι αποµείνουν λιγότεροι από 15 (άρθρο 104 Α. Κ.).
Όταν διαλυθεί η Εταιρεία η περιουσία της κατανέµεται στους τρεις
Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης αναλογικά ως προς τον αριθµό των
µελών που απόµειναν µε τον όρο να διατεθεί για την ίδρυση ή και λειτουργία
της βιβλιοθήκης των (άρθρο 106 Α. Κ.).

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

Οι διατάξεις του παρόντος συµπληρώνονται, όταν δεν ορίζεται αλλιώς, από
τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα όπως αυτές συµπληρώνονται από τους
ορισµούς του Ν. ∆. 42/1974 “Περί Σωµατείων και Ενώσεων”.

