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-----------------------------ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ίδρυση – Επωνυµία – Έδρα – Σκοπός
Άρθρο 1ο
Οι υπογράφοντες σήµερα την 4η Ιουλίου 1986 στην Αθήνα το καταστατικό
αυτό ιδρύουµε αστική επιστηµονική εταιρία µη κερδοσκοπική µε την επωνυµία
«Ελληνική Ανδρολογική Εταιρία». Έδρα της εταιρίας είναι η Αθήνα και τα γραφεία της
στεγάζονται προσωρινά στο µαιευτήριο Μαρίκα Ηλιάδη, Πλατεία Έλενας Βενιζέλου,
Αµπελόκηποι.
Άρθρο 2ο
Σκοπός της εταιρίας αυτής είναι γενικά η προαγωγή της επιστήµης της
ανδρολογίας στην Ελλάδα και ειδικότερα, µεταξύ των άλλων:
α η δια παντός νοµίµου τρόπου και µέσου ενίσχυση της έρευνας σε ανδρολογικά
θέµατα
β) η οργάνωση πάσης φύσεως επιστηµονικών εκδηλώσεων, ειδικότερα δε
διαλέξεων, συνεδρίων, η δηµιουργία και λειτουργία βιβλιοθήκης, η επιδίωξη
δηµοσιεύσεων σε ιατρικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού πρωτοτύπων
επιστηµονικών εργασιών που έχουν σχέση µε την ανδρολογία κλπ.
γ) η επιδίωξη της συµβολής ξένων επιστηµόνων στις δραστηριότητες της Εταιρίας
δ) η έκδοση περιοδικού
ε) η σύνδεση και η συνεργασία της εταιρίας µε ανδρολογικές και άλλες παρεµφερείς
οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού
στ) η στο µέτρο του δυνατού ηθική και υλική ενίσχυση των µελών της ή και ειδικών
µη µελών της στη διεξαγωγή ερευνών που έχουν σχέση µε την ανδρολογία κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μέλη – Όροι εισόδου, αποχώρησης και αποβολής τους – Υποχρεώσεις και
δικαιώµατα – Πόροι
Άρθρο 3ο
Α΄ Τα µέλη της Εταιρίας διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα.
Β΄ Τα µέλη της Εταιρίας πρέπει να είναι γιατροί ή άλλοι επιστήµονες ανεξαρτήτως
φύλου ή ηλικίας, που έχουν εκδηλώσει αξιόλογο ενδιαφέρον για την ανδρολογία.
Γ’ Δεν µπορεί να είναι µέλος της Εταιρίας εκείνος που µε απόφαση δικαστηρίου ή
αυτοδικαίως έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωµάτων.
Άρθρο 4ο
Επίτιµα Μέλη
Επίτιµα µέλη είναι Έλληνες ή αλλοδαποί που κατοικούν οπουδήποτε και
έχουν συµβάλει ή συµβάλλουν µε εξέχοντα τρόπο άµεσο ή έµµεσο στους σκοπούς
της Εταιρίας και έχουν εγγραφεί σ’ αυτήν κατά τους όρους του καταστατικού.
Άρθρο 5ο
Α΄ Νέα τακτικά µέλη εγγράφονται στην Εταιρία µετά από γραπτή αίτησή τους προς
το Διοικητικό της Συµβούλιο που είναι και το µόνο αρµόδιο όργανο και έχει
δικαιοδοσία να αποφασίζει σχετικά.
Για να γίνει δεκτή για συζήτηση αίτηση εγγραφής νέου µέλους πρέπει να
συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα του, από το οποίο προκύπτει η ερευνητική ή
κλινική ενασχόλησή του στην Ανδρολογία, καθώς και από έγγραφη πρόταση, τριών
τουλάχιστον εκ των ιδρυτικών µελών της Εταιρίας.
Σε περίπτωση που καθιερωθεί στην Ελλάδα ειδικότητα Ανδρολογίας, τότε οι
Ειδικευόµενοι σ’ αυτή θα εγγράφονται αυτοδικαίως ως πλήρη µέλη της Εταιρίας µετά
τη συµπλήρωση του τρίτου χρόνου ειδίκευσής τους.
Β΄

Η λήψη απόφασης για την εγγραφή νέου µέλους βασίζεται στα ακόλουθα

κριτήρια:
α) έγγραφη αιτιολογηµένη πρόταση προς το Διοικητικό Συµβούλιο υπέρ της
εγγραφής που να υπογράφεται από τρία τουλάχιστον µέλη της Εταιρίας. Για την
περίπτωση των ειδικευοµένων στην Ανδρολογία απαιτείται µόνο σχετική αίτηση του
ενδιαφερόµενου.
β) ειδική απαρτία του Διοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από την παρουσία πέντε
τουλάχιστον µελών του.

γ) η απόφαση που λαµβάνεται σε µυστική ψηφοφορία του Διοικητικού Συµβουλίου
στα πρακτικά του οποίου αναγράφεται υποχρεωτικά µόνο το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολόγησή του, ούτε ανακοίνωση του
σχετικού σκεπτικού της απόφασης.
δ) απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 6ο
Α΄ Στο γενόµενο δεκτό νέο µέλος της Εταιρίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συµβουλίου αναγγέλλει µε έγγραφο την έγκριση της αίτησής του και το προσκαλεί να
υποβάλει µέσα σε ένα µήνα δήλωσή του προς την Εταιρία, µε την οποία να
γνωστοποιεί ότι αποδέχεται τους όρους του καταστατικού αυτού, και να καταβάλει
στον ταµία της Εταιρίας το ποσό των δρχ. 1500.- για δικαίωµα εγγραφής και την
πρώτη ετήσια συνδροµή του από δρχ. 1500.- επίσης. Από τη στιγµή της καταβολής
του δικαιώµατος αυτού εγγραφής και της πρώτης ετήσιας συνδροµής αποκτάται η
ιδιότητα του µέλους της Εταιρίας. Εάν η καταβολή των ποσών αυτών δεν γίνει
έγκαιρα, δηλαδή µέσα στην προθεσµία του ενός µηνός που ορίζεται παραπάνω, τότε
η έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου αποβάλλει την ισχύ της αυτοδίκαια.
Β΄ Στα µέλη που έχουν εκλεγεί ως επίτιµα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου
αναγγέλλει µε έγγραφο την εκλογή τους αποστέλλοντάς τους έγγραφο που περιέχει
το σχετικό µε την εκλογή τους απόσπασµα της πράξης του Διοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 7ο
Α’

Τα µέλη της Εταιρίας έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που

πηγάζουν από τις διατάξεις του νόµου και του καταστατικού αυτού.
Β΄ Τα µέλη της Εταιρίας είναι υποχρεωµένα να καταβάλλουν τακτικά τη συνδροµή
τους, να συµµετέχουν στις συνελεύσεις της Εταιρίας και γενικά στις συγκεντρώσεις
που γίνονται µε πρωτοβουλία της.
Γ’ Τα επίτιµα µέλη έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τα λοιπά µέλη της Εταιρίας εκτός από
το δικαίωµα να εκλέγουν τη Διοίκησή της και να εκλέγονται σ’ αυτήν. Τα µέλη αυτά
δεν είναι υποχρεωµένα να παρευρίσκονται στις συνελεύσεις και τις συγκεντρώσεις
της Εταιρίας.
Άρθρο 8ο
Απαγορεύεται στα µέλη της Εταιρίας να χρησιµοποιούν την ιδιότητά τους
αυτή στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία µε ποινή τη διαγραφή τους, την οποία
αποφασίζει το Διοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την παράγραφο Γ΄ του άρθρου 9
του καταστατικού αυτού.

Άρθρο 9ο
Α’ Παύουν να είναι µέλη της Εταιρείας α) τα µέλη που υπέβαλαν έγγραφη παραίτηση
και β) τα µέλη που έχουν διαγραφεί µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρίας σύµφωνα µε την παράγραφο Γ’ του παρόντος άρθρου.
Β΄ Για τη διαγραφή ενός µέλους απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρίας που λαµβάνεται σύµφωνα µε την ειδική απαρτία και πλειοψηφία της
παραγράφου Β΄ του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση
παραιτήσεως ενός µέλους το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να τη δεχτεί.
Γ’ Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει δικαίωµα να διαγράψει κάθε µέλος που απειθαρχεί
συστηµατικά στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, στις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συµβουλίου και γενικά όποιο µέλος συµπεριφέρεται µε
τρόπο επιστηµονικά αντιδεντολογικό.
Άρθρο 10ο
Πόροι
Α΄ Οι πόροι της Εταιρίας αποτελούνται από: α) τα έσοδα από το δικαίωµα εγγραφής
των µελών, που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού και που
ορίζονται στο ποσό των δρχ. 1.500.-, και στην ετήσια συνδροµή των µελών που
καταβάλλεται µέχρι το τέλος του χρόνου και ορίζεται σε δρχ. 1.500.- β) από την
πώληση τυχόν δηµοσιεύσεων, γ) από τις έκτακτες εισφορές, δ) από όλες γενικά τις
οικονοµικές ενισχύσεις από οποιονδήποτε και µε οποιονδήποτε τρόπο, που
προσφέρονται µε ή χωρίς αντάλλαγµα και ε) από τις εισπράξεις κάθε είδους
εκδηλώσεων που θα οργανώνει η Εταιρία και από τις εισπράξεις του περιοδικού,
εφόσον αυτό εκδοθεί.
Β΄ Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, µε απόφαση που λαµβάνεται κατά την
ειδική απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου Β’ του άρθρου 5 του παρόντος
καταστατικού, δικαιούται να αυξάνει ή να µειώνει κατά την κρίση του τα δικαιώµατα
εγγραφής των µελών ή το ποσό της ετήσιας συνδροµής ή και τα δύο και να ορίζει
επίσης έκτακτες υποχρεώσεις ή εισφορές των µελών, µε στόχο πάντα την ευόδωση
των σκοπών της Εταιρίας.
Γ’ Για τη συµµετοχή στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρίας απαιτείται κάθε µέλος να
έχει εκπληρώσεις τις οικονοµικές υποχρεώσεις του που ορίζονται από το
καταστατικό.
Δ΄ Η περιουσία της Εταιρίας δεν επιτρέπεται να διατίθεται για σκοπούς διαφορετικούς
από αυτούς που ορίζει το καταστατικό της.

Ε΄ Η κτήση ακινήτων ή κινητών µεγάλης αξίας αποφασίζεται πάντοτε µε την έγκριση
της γενικής συνέλευσης των µελών της Εταιρίας. Η εκµετάλλευση των περιουσιακών
στοιχείων της Εταιρίας δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να έχει κερδοσκοπικό
χαρακτήρα.
Ζ΄ Κληροδοσίες και δωρεές γίνονται δεκτές µετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης
των µελών της Εταιρίας. Κληρονοµίες καταλειπόµενες στην Εταιρία γίνονται πάντα
δεκτές επ’ ωφελεία απογραφής. Κληρονοµίες, κληροδοσίες και δωρεές προς την
Εταιρία καθώς και τα τυχόν έσοδα αυτών που γίνονται για ορισµένο σκοπό
καταχωρούνται

στον

προϋπολογισµό

της

Εταιρίας

χωριστά

και

αποτελούν

αντικείµενο χωριστής διαχείρισης, διατίθενται δε αποκλειστικά για σκοπούς που
όρισαν ο διαθέτης ή ο δωρητής. Οι δωρεές προς την Εταιρία γίνονται πάντα
επωνύµως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διοικητικό Συµβούλιο – Αρµοδιότητες, Λειτουργία – Εκπροσώπηση
Άρθρο 11ο
Α΄

Η Εταιρία διοικείται από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται µε

µυστική ψηφοφορία ή και δι’ αλληλογραφίας από τα τακτικά µέλη κατά τη Γενική
Συνέλευση. Οι υποψήφιοι είναι µεµονωµένα άτοµα και όχι συνδυασµοί, εκλέγονται δε
οι πρώτοι επτά πλειοψηφίσαντες.
Β΄ Για µία πενταετία από την εγγραφή της Εταιρίας στο βιβλίο των εταιριών του
Πρωτοδικείου Αθηνών, πέντε τουλάχιστον από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
της πρέπει να προέρχονται από τα ιδρυτικά της µέλη.
Γ΄ Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.
Δ΄ Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου είναι διετής και αρχίζει από την εποµένη της
εκλογής του, λήγει δε την ηµέρα της εκλογής του νέου Δ.Σ.
Εξαίρεση αποτελεί το προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο που θα φροντίσει για τη
νοµιµοποίηση της Εταιρίας και θα συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση,
αµέσως µετά την απόκτηση νοµικής προσωπικότητας, για την εκλογή Διοικητικού
Συµβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Ε΄ Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι πάντα επανεκλέξιµα.
ΣΤ’ Σε περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης Διοικητικού Συµβουλίου κάθε µέλος της
Εταιρίας δικαιούται να υποβάλει αίτηση στο αρµόδιο δικαστήριο για διορισµό
προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου που θα διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις

της Εταιρίας και θα διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συµβουλίου µέσα σε έξι µήνες από το διορισµό του.
ΣΤ΄ Μέχρι το διορισµό ή την εκλογή νέας Διοικήσεως και την ανάληψη των
καθηκόντων της, η παλιά Διοίκηση διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις της
εταιρίας.
Ζ΄ Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συµβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί σαν σώµα
υποχρεούται να συγκαλέσει προηγούµενα έκτακτη Γενική Συνέλευση και να φέρει σ’
αυτή το θέµα της παραίτησής του. Εάν το Διοικητικό Συµβούλιο παραιτηθεί χωρίς να
τηρήσει αυτή τη διαδικασία, η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί µε τον τρόπο
που ορίζεται σχετικά.
Η΄ Τα µέλη της Διοίκησης της Εταιρίας δεν µπορούν να παρέχουν σ’ αυτήν και µε
αµοιβή εξαρτηµένη εργασία ή να συνάπτουν µε αυτή συµβάσεις που συνεπάγονται
ανάληψη υπηρεσιών ή αποκόµιση κέρδους από ανάληψη έργου, προµήθεια ή άλλη
παροχή. Τα µέλη αυτά δεν δικαιούνται επίσης αποζηµιώσεως για οποιασδήποτε
µορφής απασχόλησή τους στις υποθέσεις της Εταιρίας.
Άρθρο 12ο
Α΄ Το Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε δέκα πέντε µέρες από την εκλογή του µετά
από πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά επιτυχίας και υπό την προεδρία του, κατά
το πρώτο, συγκροτείται σε σώµα που εκλέγει από τα µέλη του τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία και παραλαµβάνει µε πρωτόκολλο
από το απερχόµενο Διοικητικό Συµβούλιο την περιουσία, τα βιβλία, τις σφραγίδες και
τα λοιπά στοιχεία της εταιρίας.
Β΄ Σε περίπτωση αποχωρήσεως λόγω παραιτήσεως, παύσεως, θανάτου ή άλλου
λόγου κάποιου από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, τη θέση του καταλαµβάνει ο
πρώτος επιλαχών κατά την εκλογή των µελών του. Εάν δεν υπάρχει επιλαχών ή δεν
αποδεχτεί αυτός την εκλογή του, το Διοικητικό Συµβούλιο, µε απόφαση που παίρνει
κατά την ειδική απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου Β του άρθρου 5 του
παρόντος καταστατικού, µπορεί να εκλέξει, όταν το κρίνει σκόπιµο, αντικαταστάτη
αυτού που αποχωρεί για το χρόνο που µένει µέχρι τη λήξη της θητείας του.
Άρθρο 13ο
Το Διοικητικό Συµβούλιο α) διοικεί την εταιρία και µεριµνά για την
πραγµάτωση των σκοπών της και για την τήρηση του παρόντος καταστατικού και
των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, β) εγκρίνει την εγγραφή των τακτικών
µελών της εταιρίας και εκλέγει τα επίτιµα σύµφωνα µε το καταστατικό, γ) µπορεί να
συνιστά επιτροπές µελέτης ή πραγµατοποιήσεως συγκεκριµένων στόχων που

εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρίας δ) δίνει άδειες απουσίας στα µέλη του, ε)
αποβάλλει τα µέλη του που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του,
στ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προσλαµβάνει ή να απολύει το προσωπικό της
εταιρίας, ζ) διαχειρίζεται και διαθέτει τους πόρους της εταιρίας µέσα στα όρια του
προϋπολογισµού και σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και του παρόντος
καταστατικού, η) συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των µελών της εταιρίας σύµφωνα
µε το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού και συντάσσει τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης, θ) εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, πάσης αρχής
και παντός τρίτου, ι) ενεργεί όλες γενικά τις πράξεις που ορίζει ο νόµος ή το παρόν
καταστατικό. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει όλη ή µερική άσκηση των
δικαιωµάτων του σε ένα ή περισσότερα από τα µέλη του.
Άρθρο 14ο
Α΄ Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει την πρώτη εβδοµάδα κάθε µήνα µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του στα γραφεία της εταιρίας.
Β΄ Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα τέσσερα από τα
µέλη του και αποφασίζει για όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε φανερή
ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις
προσωπικών θεµάτων, όπου οι αποφάσεις λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία.
Γ΄ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου είναι υποχρεωµένος να συγκαλέσει τούτο
µέσα σε πέντε ηµέρες όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον τρία από τα µέλη
του.
Δ΄ Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο το
οποίο κρατάει ο Γενικός Γραµµατέας, και οι πράξεις του χρονολογούνται, αριθµούνται
και υπογράφονται από όλα τα παριστάµενα µέλη, το οποίο και αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την ισχύ τους. Η γνώµη των µειοψηφούντων καταχωρείται
υποχρεωτικά εάν τούτο ζητηθεί.
Ε΄ Το Διοικητικό Συµβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στην Εποπτεύουσα Αρχή
κοινοποιώντας το Καταστατικό, τις τροποποιήσεις του και προβαίνοντας σε κάθε
ενέργεια που απαιτεί ο νόµος.
Άρθρο 15ο
Α΄ Εάν ένα µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις
συνεχείς συνεδριάσεις, χάνει την ιδιότητά του αυτή µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου που παίρνεται κατά την ειδική απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου

Β΄ του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, και αντικαθίσταται σύµφωνα µε την
παράγραφο Γ΄ του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού.
Β΄ Δεν µπορεί να είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου µέλος της εταιρίας που
έχασε την ιδιότητά του αυτή.
Άρθρο 16ο
Α΄ Ειδικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου:
α) συντάσσει τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συµβουλίου
β) συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και στις
γενικές συνελεύσεις, εκτός από εκείνη στην οποία λογοδοτεί το Διοικητικό Συµβούλιο
και τις συγκεντρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού
γ) εισηγείται τη λήψη κάθε µέτρου που αφορά την πρόοδο της εταιρίας ή την επίτευξη
του σκοπού της
δ) µετά από ειδική κάθε φορά εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συµβουλίου
προσλαµβάνει ή απολύει το προσωπικό της εταιρίας,
ε) υπογράφει µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα όλα τα έγγραφα που στέλνονται από το
Διοικητικό Συµβούλιο,
στ) εκδίδει αντίγραφα των πράξεων του Διοικητικού Συµβουλίου ή των γενικών
συνελεύσεων ή συγκεντρώσεων.
Β΄ Τον Πρόεδρο κωλυόµενο ή απουσιάζοντα αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός
Γραµµατέας.
Γ΄ Τον Ταµία ή τον Γενικό Γραµµατέα κωλυόµενο ή απουσιάζοντα αντικαθιστά άλλο
µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό.
Άρθρο 17ο
Ειδικά ο Γενικός Γραµµατέας ενεργεί την αλληλογραφία της εταιρίας µετά από
εντολή του Διοικητικού Συµβουλίου, κρατάει τα αρχεία και τις σφραγίδες της,
παραλαµβάνει τα έγγραφα, τα έντυπα και τις επιστολές που απευθύνονται στην
εταιρία, εκτός από τις προσωπικές, κρατάει το βιβλίο πράξεων του Διοικητικού
Συµβουλίου σύµφωνα µε την παράγραφο Δ’

του άρθρου 22 του παρόντος

καταστατικού, τα βιβλία γενικών συνελεύσεων, συγκεντρώσεων, το βιβλίο µητρώου
µελών, το πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων της εταιρίας
σύµφωνα µε το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, και προσυπογράφει µαζί µε
τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που στέλνονται από την εταιρία.

Άρθρο 18ο
Ο Ταµίας φυλάει την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει µε διπλότυπη
απόδειξη όλες τις οφειλές προς την εταιρία, ειδικότερα δε εισπράττει από τα µέλη τα
δικαιώµατα εγγραφής και τις συνδροµές τους, µπορεί δε να αναθέτει µέρος ή και το
σύνολο των εισπράξεων σε πρόσωπο της εκλογής του, που αµείβεται µε ποσοστά
µέχρι 25% από το εισπραττόµενο ποσό, και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα
προκαλέσει ο εισπράκτορας στην εταιρία. Εάν τα χρήµατα που έχει στα χέρια του ο
Ταµίας υπερβαίνουν τις πενήντα χιλιάδες δραχµές (50.000 δρχ.), οφείλει να τα
καταθέσει σε λογαριασµό όψεως και το επιπλέον ποσό σε υποκατάστηµα ή κεντρικό
κατάστηµα τράπεζας στην Αθήνα επ’ ονόµατι και για λογαριασµό της εταιρίας.
Ο Ταµίας κάνει πληρωµές µε εντάλµατα του Προέδρου και αναλαµβάνει τα
ποσά που έχουν κατατεθεί σε τράπεζα µε εξουσιοδότηση του Προέδρου και του
Γενικού Γραµµατέα. Κρατάει βιβλίο ταµείου που έχει την υπογραφή του Προέδρου
και είναι σφραγισµένο µε τη σφραγίδα της εταιρίας και έχει την ευθύνη για κάθε
δαπάνη χωρίς ένταλµα. Υποβάλλει κάθε τέλος του χρόνου λεπτοµερή λογοδοσία της
διαχείρισής του και τον ισολογισµό. Η λογοδοσία αυτή και ο ισολογισµός
υποβάλλονται στη συνέχεια από το Διοικητικό Συµβούλιο στην ετήσια τακτική γενική
συνέλευση των µελών της εταιρίας, όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόµενα άρθρα.
Άρθρο 19ο
Ο έλεγχος της οικονοµικής διαχειρίσεως της εταιρίας αναφέρεται σε όλα τα
τυχόν έσοδα ή έξοδα που έχουν γίνει και γίνεται από τριµελή ελεγκτική επιτροπή.
Η ελεγκτική επιτροπή εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των µελών της
εταιρίας και αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωµατικά µέλη. Η θητεία της
είναι διετής και έργο της είναι η άσκηση ταµειακού και διαχειριστικού ελέγχου του
Διοικητικού Συµβουλίου, περί των οποίων συντάσσει έκθεση την οποία υποβάλλει
για έγκριση στη γενική συνέλευση στο τέλος της θητείας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Γενικές Συνελεύσεις και Συγκεντρώσεις
Άρθρο 20ο
Α’ Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε
θέµα που δεν έχει ανατεθεί από το παρόν καταστατικό ή το νόµο σε άλλα όργανα.
Αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτηµα αρµοδιότητας άλλου οργάνου, εάν µε απόφαση
της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών του οργάνου αυτού της ανατεθεί η ευθύνη.

Β΄ Οι γενικές συνελεύσεις των µελών της εταιρίας διακρίνονται σε:
α) τακτικές. Αυτές γίνονται στην Αθήνα µία φορά το χρόνο και ειδικά µέσα το
πρώτο τρίµηνο κάθε χρόνου από τα ταµειακά τακτοποιηµένα µέλη. Σ’ αυτές
λογοδοτεί το Διοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται ο ισολογισµός και ο απολογισµός
του χρόνου που πέρασε, η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο προϋπολογισµός
του νέου χρόνου. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συµβουλίου γίνονται κάθε
δεύτερο χρόνο, όπως και για την εκλογής της Ελεγκτικής Επιτροπής.
β) έκτακτες. Αυτές συγκαλούνται στην Αθήνα ή και σε άλλη πόλη της Ελλάδας
για επείγοντα θέµατα από το Διοικητικό Συµβούλιο καθώς και µετά από αίτηση δέκα
πέντε τουλάχιστο τακτικών µελών της εταιρίας.
Γ΄ Οι γενικές συνελεύσεις είναι αρµόδιες για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της
εταιρίας.
Δ΄ Η γενική συνέλευση των µελών της εταιρίας είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται
τουλάχιστο τα µισά από τα ταµιακώς τακτοποιηµένα µέλη της. Εάν κατά την πρώτη
συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται από το Διοικητικό Συµβούλιο δεύτερη
επαναληπτική συνέλευση µια εβδοµάδα αργότερα από την πρώτη, οπότε η
συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία οσαδήποτε µέλη της εταιρίας και αν είναι
παρόντα.
Ε΄ Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών, µε ανάταση χειρός, πλην των περιπτώσεων εκλογής µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των προσωπικών θεµάτων
καθώς και όταν ζητηθεί τούτο από δέκα πέντε τουλάχιστον µέλη της, οπότε γίνεται
µυστικά.
ΣΤ΄ Οι προσκλήσεις των γενικών συνελεύσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συµβουλίου και στέλνονται στα µέλη ταχυδροµικά δέκα πέντε
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνέλευση. Με αυτές ορίζονται ο τόπος, η ηµέρα και
η ώρα της συνέλευσης καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Ζ’ Κάθε τακτικό µέλος µπορεί να εκπροσωπεί στις γενικές συνελεύσεις µε δικαίωµα
ψήφου ένα το πολύ τακτικό µέλος ακόµα, αφού έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως για
αυτό.
Η΄ Κάθε φορά που λογοδοτεί το Διοικητικό Συµβούλιο η συνέλευση εκλέγει ειδικά για
αυτή την περίπτωση τον Πρόεδρό της, που δεν αποκλείεται να είναι και ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συµβουλίου.
Θ΄ Γίνεται µνεία ότι τα άρθρα 89, 99 και 100 ΑΚ κατισχύουν πάσης αντιθέτου
διατάξεως του καταστατικού αυτού.

Άρθρο 21ο
Κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
ο Πρόεδρος της συνέλευσης ορίζει στην αρχή της δύο ψηφολέκτες από τα µέλη της
εταιρίας. Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί ο Γενικός Γραµµατέας του Διοικητικού
Συµβουλίου. Εκλέξιµα είναι τα τακτικά µέλη της εταιρίας εφόσον έχουν εκπληρώσει
τις ταµιακές τους υποχρεώσεις. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται το αργότερο επτά
µέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας, η οποία δεν συνυπολογίζεται. Υποβολή
υποψηφιότητας µπορεί να γίνει δι’ αλληλογραφίας µε συστηµένη επιστολή. Στο
µοναδικό ψηφοδέλτιο τα επώνυµα των υποψηφίων γράφονται µε απόλυτη
αλφαβητική σειρά.
Άρθρο 22ο
Η εταιρία διενεργεί υπό την προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού
Συµβουλίου συγκεντρώσεις επιστηµονικού περιεχοµένου. Σ’ αυτές µπορούν να
παίρνουν µέρος και µη µέλη της εταιρίας, στα οποία ο Πρόεδρος της συγκέντρωσης
µπορεί να δίνει το λόγο. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ορίζει τις συγκεντρώσεις
που θα περιορίζονται στα µέλη της εταιρίας, καθώς και τις συνεδριάσεις της εταιρίας
µε άλλες επιστηµονικές εταιρείες. Οι λεπτοµέρειες των συνεδριάσεων καθορίζονται
από το Διοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 23ο
Με την επιµέλεια του Γενικού Γραµµατέα τηρείται ειδικό βιβλίο πράξεων των
γενικών συνελεύσεων και ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται περιληπτικά αυτά
που γίνονται στις συγκεντρώσεις. Αυτά µονογράφονται από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συµβουλίου και σφραγίζονται µε τη σφραγίδα της Εταιρείας. Όταν
πρόκειται για αρχαιρεσίες υπογράφονται και από τους ψηφολέκτες και από τον
πρακτικογράφο.
Άρθρο 24ο
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να κάνει δηµοσιεύσεις ή εκτυπώσεις για κάθε ανακοίνωση
ή οµιλία κλπ. που γίνεται από αυτής ή µέσω αυτής, χωρίς δικαίωµα αποζηµιώσεως
των ανακοινούντων ή των οµιλητών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Άρθρο 25ο
Τα µέλη της εταιρίας και του Διοικητικού Συµβουλίου παύονται εάν συντρέχει
σπουδαίος λόγος και µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , σύµφωνα µε αυτά που
ορίζονται στα προηγούµενα άρθρα και µε αναφορά στο σπουδαίο λόγο. Κάθε υπαίτια
πράξη ή παράλειψη µέλους της εταιρείας ή του Διοικητικού Συµβουλίου της, που
συνιστά παράβαση της σχετικής µε τα επιστηµονικά σωµατεία και εταιρίες
νοµοθεσίας, αποτελεί, πέραν των άλλων, και πειθαρχικό παράπτωµα έναντι της
εταιρίας.
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προβλεπόµενα από το καταστατικό, έχει τούτο δικαίωµα να προσφύγει στο αρµόδιο
δικαστήριο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 88 Α.Κ.
Άρθρο 26ο
Α΄ Μόνη η Γενική Συνέλευση των µελών της Εταιρίας αποφασίζει για την διάλυσή
της. Η σχετική απόφαση εγγράφεται στο κατά το άρθρο 78 Α.Κ.

βιβλίο

ενηµερώνονται δε ο σχετικός φάκελος και η εποπτεύουσα αρχή. Η διάλυση επέρχεται
µετά από την εγγραφή της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης στο
παραπάνω βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Β’ Η εταιρία διαλύεται επίσης και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο νόµος.
Άρθρο 27ο
Για τη διάλυση της εταιρίας πρέπει να είναι παρόντα στη Γενική Συνέλευση,
τόσο την πρώτη όσο και την επαναληπτική, τα δύο τρίτα του συνόλου τω τακτικών
µελών της εταιρείας, η δε απόφαση για τη διάλυση µπορεί να ληφθεί µε πλειοψηφία
ίση τουλάχιστον προς τα τρία τέταρτα του αριθµού των παρόντων τακτικών µελών.
Στην περίπτωση που αποφασιστεί η διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση που
το αποφασίζει εκλέγει τρία από τα µέλη της ως εκκαθαριστές που είναι
υποχρεωµένοι, σύµφωνα µε το νόµο, να προβούν στην κατά το επόµενο άρθρο
εκκαθάριση.
Άρθρο 28ο
Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας η κινητή και ακίνητη περιουσία της
ρευστοποιείται και πληρώνονται οι υποχρεώσεις της, ενώ η περιουσία που αποµένει
µετά από αυτά περιέρχεται σε πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα
µε των επωνυµία «Ιατρική Εταιρεία Αθηνών» εφόσον αυτή την αποδέχεται. Εάν κατά
τη διάλυση υπάρχει περιουσία από κληρονοµία ή κληροδοσία προς εξυπηρέτηση

από τα έσοδά της των σκοπών της εταιρίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην
πράξη διαθέσεως, διατίθεται αυτή µετά τη διάλυση της εταιρίας, µε απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών, για εξυπηρέτηση παρεµφερούς σκοπού.
Ο χρόνος εκκαθάρισης της εταιρίας σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερος από ένα χρόνο. Μπορεί να παραταθεί για ένα τρίµηνο εφόσον
συντρέχουν σοβαροί λόγοι κατά την κρίση του αρµόδιου δικαστηρίου. Οι
εκκαθαριστές είναι υποχρεωµένοι να υποβάλουν στην εποπτεύουσα αρχή µετά το
τέλος της εκκαθαρίσεως έκθεση για το έργο τους.
Άρθρο 29ο
Η εταιρία έχει δική της σφραγίδα, που µπαίνει σε όλα τα έγγραφά της και έχει
κυκλικά τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στο κέντρο 3
ηµιτελείς κύκλους τεµνόµενους µε άνοιγµα προς τα επάνω και µε κατάληξη τόξο
κατευθυνόµενο προς τα άνω δεξιά. Η εταιρία µπορεί να χρησιµοποιεί την ίδια
σφραγίδα σε άλλη γλώσσα.
Άρθρο 30ο
Η τροποποίηση του καταστατικού αυτού µπορεί να γίνει µε απόφαση της
γενικής συνέλευσης από το νόµο και το άρθρο 16 του καταστατικού αυτού, χωρίς
χρονικό περιορισµό, ισχύει Δε µόνο µετά την εγγραφή της στο βιβλίο εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθηνών, σύµφωνα µε άρθρα 79, 81, 82 και 84 Α.Κ.
Άρθρο 31ο
Το διαχειριστικό έτος της εταιρίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και
λήγει στις 31 Δεκεµβρίου του ίδιου χρόνου. Ειδικά το πρώτο διαχειριστικό έτος
αρχίζει από την ηµεροµηνία ίδρυσης της εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεµβρίού 1986.
Άρθρο 32ο
Για θέµατα που δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό εφαρµόζονται
οι νόµοι του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 33ο
Α’

Οι υπογεγραµµένοι ιδρυτές της εταιρίας συγκαλούν από τώρα και βάσει του

καταστατικού αυτού Γενική Συνέλευση των µελών την πρώτη Τρίτη µετά τριάντα
ηµέρες από την εγγραφή της εταιρίας στο βιβλίο σωµατείων του Πρωτοδικείου
Αθηνών. Η Συνέλευση θα γίνει στο αµφιθέατρο του µαιευτηρίου «Μαρίκα Ηλιάδη»

στην Αθήνα µε µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης οριζόµενο από τώρα: «Εκλογή
Διοικητικού Συµβουλίου».
Β’

Ειδικά στην πρώτη Γενική Συνέλευση των µελών της εταιρίας επιτρέπεται η

συµµετοχή, ψηφοφορία και εκλογή µελών χωρίς προηγούµενη καταβολή και
εξόφληση των ταµιακών τους υποχρεώσεων.
Άρθρο 34ο
Το παρόν καταστατικό αναγνώσθηκε ευκρινώς, µεγαλοφώνως και εις
επήκοον όλων όσων το υπογράφουν ιδρυτών, άρθρο προς άρθρο, ψηφίσθηκε και
κυρώθηκε από όλους που συνοµολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παραπάνω
σήµερα, την τετάρτη του µήνα Ιουλίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού
έκτου έτους, ηµέρα Παρασκευή.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραµµατέας

