
 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ 

 

Άξζξν 1 

Ιδξχεηαη επηζηεκνληθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΘΔΑΛΙΑ», κε έδξα ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο. Η απφδνζε ηεο επσλπκίαο ηεο Δηαηξείαο  
ζηελ αγγιηθή γιψζζα νξίδεηαη σο  «HELLENIC STOMATOLOGY SOCIETY OF 
THESSALY».  

Η  Δηαηξεία ζα ρξεζηκνπνηεί ζε φια ηα επίζεκα έγγξαθά ηεο θαη ηελ αιιεινγξαθία ηεο  
ζθξαγίδα κε ζρήκα θπθιηθφ, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο νπνίαο αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο 
«ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ 1989» θαη ζην θέληξν   θέξεη παξάζηαζε  
θεθαιήο αξρατθήο θφξεο. 

θνπόο Άξζξν 2 
 Σθνπφο ηεο Σηνκαηνινγηθήο Δηαηξείαο  είλαη ε πξναγσγή ηεο νδνληηαηξηθήο επηζηήκεο, ε 
επηζηεκνληθή θαιιηέξγεηα ησλ κειψλ ηεο θαη ε ζπλεξγαζία θαη ελίζρπζε ηνπ 
ζπλαδειθηθνχ πλεχκαηνο κεηαμχ ησλ κειψλ απηήο σο θαη φισλ ησλ νδνληηάηξσλ. 
 
 Η επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ζα επηδησρζεί κε ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο:  
α) Τελ δηεμαγσγή  Σπλεδξίνπ θάζε δχν ρξφληα κε πξνζθεθιεκέλνπο επηζηήκνλεο 
νκηιεηέο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Τν πξψην Σπλέδξην δηεμήρζε ζηε Λάξηζα ην 
2009. 
β) Τελ δηεμαγσγή Σεκηλαξίσλ, Σπκπνζίσλ.  
γ) Τελ νξγάλσζε Δπηζηεκνληθψλ Σπλεδξηψλ κε ηελ παξνπζίαζε πξσηφηππσλ θαη 
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ή ηδηαίηεξνπ θιηληθνχ ελδηαθέξνληνο  θαη ηελ ζπδήηεζε 
επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ. 
δ) Τελ ζπλεξγαζία κε νκνεηδείο εηαηξείεο, νξγαληζκνχο, ηηο Παλεπηζηεκηαθέο Σρνιέο ηεο 
ρψξαο καο, ηελ Διιεληθή Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία θαη ηνπο Οδνληηαηξηθνχο Σπιιφγνπο 
γηα ηελ δηνξγάλσζε θαη απφ θνηλνχ εθδειψζεσλ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ 
ε) Τελ έθδνζε δχν θνξέο ην ρξφλν επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ κε ηίηιν 
«Οδνληνζηνκαηνινγηθά Νέα». Σην πεξηνδηθφ δεκνζηεχνληαη, επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ησλ 
κειψλ θαη άιισλ επηζηεκφλσλ, ελδηαθέξνπζεο θιηληθέο πεξηπηψζεηο, ελεκεξσηηθά άξζξα 
απφ φιν ην θάζκα ηεο Οδνληνζηνκαηνινγίαο σο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 
ζη) Τελ δηελέξγεηα έξεπλαο, εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε 
θαη ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ζηνκαηηθήο πγείαο απφ κέιε ηεο Δηαηξείαο κφλα ηνπο ή 
θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ζπιιφγνπο. 
Τελ ζπλδηνξγάλσζε κε ηνπο Οδνληηαηξηθνχο Σπιιφγνπο ηεο Θεζζαιίαο, ελαιιάμ ζε θάζε 
λνκφ, ηεο Παλζεζζαιηθήο  Οδνληνζηνκαηνινγηθήο Σπλφδνπ. 
ζη) Τελ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο Δηαηξείαο κε ηελ θνηλσλία θαη 
ηνλ Πνιηηηζκφ. 
δ) Κάζε άιιν κέζνλ πνπ πξνάγεη ηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο, έζησ θαη αλ δελ 
αλαθέξεηαη ξεηά ζην θαηαζηαηηθφ απηφ. 

ΜΔΛΗ  Άξζξν 3  
 Τα κέιε ηεο Δηαηξείαο δηαθξίλνληαη ζε α) Ταθηηθά β) Σπλεξγαδφκελα θαη γ) Δπίηηκα. 
α) Σαθηηθά κέιε 
Ταθηηθφ κέινο κπνξεί λα γίλεη θάζε νδνληίαηξνο, αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο, θάηνρνο 
πηπρίνπ ειιεληθνχ ή ηζφηηκνπ  Παλεπηζηεκίνπ άιιεο ρψξαο, πνπ θαηνηθεί ζηελ Θεζζαιία. 
Τα ηαθηηθά κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. 
Όια ηα ηδξπηηθά κέιε ζεσξνχληαη σο ηαθηηθά κέιε. 
β)πλεξγαδόκελα κέιε 
Σπλεξγαδφκελν κέινο κπνξεί λα γίλεη θάζε νδνληίαηξνο, αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο, 
θάηνρνο πηπρίνπ ειιεληθνχ ή ηζφηηκνπ  Παλεπηζηεκίνπ άιιεο ρψξαο , πνπ θαηνηθεί εθηφο 
Θεζζαιίαο κεηά απφ αίηεζή ηνπ πξνο ην Γ.Σ.  



γ)Δπίηηκα κέιε 
Δπίηηκα κέιε αλαθεξχζζνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κε πακςεθία ησλ παξφλησλ 
ζε έλδεημε ηηκήο, πξφζσπα θάζε εζληθφηεηαο, πνπ έρνπλ πξνζθέξεη δηαθεθξηκέλεο 
ππεξεζίεο ζηελ θνηλσλία, ηελ επηζηήκε γεληθά θαη εηδηθφηεξα ζηελ Οδνληηαηξηθή, θαζψο 
θαη πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπκβάιεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ πξνψζεζε ησλ 
ζθνπψλ ηεο Δηαηξείαο. Τα επίηηκα κέιε απαιιάζζνληαη θάζε πιηθήο θαηαβνιήο. 
Δηήζηα ζπλδξνκή θαηαβάιινπλ ηφζν ηα ηαθηηθά φζν θαη ηα ζπλεξγαδφκελα κέιε. 
Τν Γ.Σ. ηεο Δηαηξείαο απνθαζίδεη γηα ηελ εγγξαθή λέσλ κειψλ, κεηά απφ αίηεζή ηνπο. Τν 
πνζφλ ηεο εγγξαθήο θαη ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ησλ κειψλ θαζνξίδεηαη θαη 
αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ. Σ. 

πκκεηνρή ηωλ κειώλ Άξζξν 4 
α) Σηηο Ταθηηθέο  θαη Έθηαθηεο Γεληθέο Σπλειεχζεηο  ηεο Δηαηξείαο κεηέρνπλ φια ηα κέιε, 
αιιά δηθαίσκα ςήθνπ θαη δηθαίσκα εθινγήο ηνπο σο κέιε ηνπ  Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, 
έρνπλ κφλν ηα Ταθηηθά κέιε. 
β) Γηα ηηο επηζηεκνληθέο ζπλεδξίεο ηεο Δηαηξείαο κεηέρνπλ ηζφηηκα κε αλαθνηλψζεηο ή 
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φια ηα κέιε. 

Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ηωλ κειώλ Άξζξν 5 
Τα ηαθηηθά κέιε ηεο Δηαηξείαο ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε Σπλειεχζεηο ή 
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ταθηηθφ κέινο πνπ απέρεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξείο 
ζπλερφκελεο Σπλειεχζεηο ή παξαβαίλεη ζθφπηκα ηηο απφ ηνλ λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ 
ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ακειεί λα ζπκβάιεη ζηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο θαη 
ζπκπεξηθέξεηαη αζπκβίβαζηα κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο κέινπο ηεο Δηαηξείαο, ηνπ 
επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο επίπιεμεο θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο δηαγξάθεηαη απφ ηελ 
Δηαηξεία κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ 
ηαθηηθψλ κειψλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηαθηηθήο ή Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ ζα 
απνθαζίζεη ζεηηθά ε αξλεηηθά. Σε πεξίπησζε επηθχξσζεο, κπνξεί λα αζθείηαη, απφ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν ε θαηά ην άξζξν 88 ηνπ ΑΚ πξνζθπγή. 
Κάζε κέινο έρεη ην δηθαίσκα λα παξαηηείηαη κεηά απφ έγγξαθε αίηεζή ηνπ. Κάζε κέινο 
Ταθηηθφ, Σπλεξγαδφκελν ή Δπίηηκν πνπ παξαηηήζεθε έγγξαθα ή δηαγξάθεθε απφ ηελ 
Γεληθή Σπλέιεπζε δελ δηαηεξεί θακηά απαίηεζε γηα θαηαβιεζέληα απ’ απηφ ρξήκαηα 
(ζπλδξνκέο, εηζθνξέο, δσξεέο θιπ.). Τν κέινο πνπ απνρσξεί εμαθνινπζεί λα επζχλεηαη 
απέλαληη ζηελ Δηαηξεία γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβε ζηνλ ρξφλν πνπ ήηαλ κέινο 
απηήο. 

Όξγαλα Γηνίθεζεο  Άξζξν 6  
Τα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο είλαη: 
α) Η Γεληθή Σπλέιεπζε (ΓΣ) ησλ Ταθηηθψλ κειψλ 
β) Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 
γ)  Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε Άξζξν 7 
Η Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο. 
1. Σχγθιεζε – Ηκεξήζηα Γηάηαμε 
α. Η Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 
ηνλ Ννέκβξην  κήλα θάζε έηνπο θαη κε απφθαζή ηνπ θαζνξίδεηαη ν ηφπνο, ε εκέξα θαη ε 
ψξα.  
β. Οη πξνζθιήζεηο γηα ηε Γεληθή Σπλέιεπζε απνζηέιινληαη ζε φια ηα κέιε δέθα (10) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζχγθιεζή ηεο θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη 
ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.  
γ. νη πξνζθιήζεηο αλαγξάθνπλ ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν πνπ ζα ζπγθιεζεί ε 
Σπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο Δηαηξείαο σο θαη ηα ζέκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί. 
(εκεξήζηα δηάηαμε). 

δ. Σηελ εκεξήζηα δηάηαμε πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά 
δα. Αλαθνηλψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ελεκέξσζε ηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο γηα ηα ηξέρνληα ζέκαηα ηεο Δηαηξείαο. 
δβ. Η έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 
δγ.  Ο νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο θαη πξνυπνινγηζκφο. 



δδ. Απνινγηζκφο νηθνλνκηθνχ έηνπο ηεο δηαρεηξίζεσο ηνπ Γ.Σ. κεηά απφ έθζεζε ηεο 
Δμειεγθηηθήο  Δπηηξνπήο θαη έγθξηζε ησλ πεπξαγκέλσλ, γηα απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ 
απφ θάζε δηαρεηξηζηηθή επζχλε.  
δε)  Οη αξραηξεζίεο αλά ηξηεηία γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γ.Σ. 
ε. Κάζε άιιν ζέκα, γηα ην νπνίν ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο θα6ηαζδηαηηθνχ ή απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ή ην δεηήζεη ην 10% 
ησλ κειψλ. 
2.  Γηεχζπλζε Δξγαζηψλ- Απαξηία- Λήςε Απνθάζεσλ. 
α. Σηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Σε 
πεξίπησζε θσιχκαηφο ηνπ ηνλ αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο ή ην αξραηφηεξν ζηελ 
εθινγή κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.  
β. Φξέε Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο αλαηίζεληαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηφο ηνπ ζε έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ. 
γ. Η γεληθή Σπλέιεπζε ζεσξείηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφλ ην ήκηζπ (1/2) ηνπιάρηζηνλ 
ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ. Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ αξρηθά 
νξηζζείζα εκεξνκελία δελ επηηεπρζεί απαξηία, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη 
απηνδηθαίσο θαη ρσξίο ηελ απνζηνιή λέαο πξνζθιήζεσο ηελ ακέζσο επφκελε 
εβδνκάδα, ηελ ίδηα κέξα θαη ψξα, σο θαη ζηνλ ίδην ηφπν, νπφηε ζεσξείηαη πσο βξίζθεηαη 
ζε απαξηία νπνηνζδήπνηε θαη αλ είλαη ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ ηαθηηθψλ κειψλ. 
δ.  Η ιήςε ησλ απνθάζεσλ γίλεηαη κε ςεθνθνξία δηα αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο ή κε 
νλνκαζηηθή θιήζε. Γηα λα είλαη κηα απφθαζε έγθπξε πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη ην 50% θαη 
κηαο ςήθνπ ηνπιάρηζηνλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κειψλ. 
ε. Πξνθεηκέλνπ πεξί αξραηξεζηψλ γηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηεο 
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ε ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή. 

Έθηαθηε πλέιεπζε Άξζξν 8 
Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη θάζε θνξά πνπ ππάξρεη αλάγθε γηα λα ιεθζεί 
απφθαζε γηα νξηζκέλα ζέκαηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ.Σ., ππνρξεσηηθά δε ζπγθαιείηαη απφ 
ην Γ.Σ. αλ ην 1/5 ησλ ηαθηηθψλ κειψλ πνπ έρεη εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 
ηνπ δεηήζεη κε γξαπηή αίηεζε  πξνο ην Γ.Σ.  ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.  Σηελ 
ηειεπηαία πεξίπησζε ε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο δελ πξέπεη λα απέρεη 
πεξηζζφηεξν απφ είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαηαηέζεθε ε αίηεζε. Καηά 
ηα ινηπά ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ Ταθηηθή Γεληθή 
Σπλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο. 

Καηαζηαηηθή Γεληθή πλέιεπζε  Άξζξν 9 
 1. Η Καηαζηαηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηε 
δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο, σο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ 
παξφληνο Καηαζηαηηθνχ.  
2. Η ζχγθιεζε ηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη:  
α. Καηφπηλ απφθαζεο ηεο Ταθηηθήο ή Έθηαθηεο Σπλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο. 
β. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ηα πέληε έβδνκα 
(5/7)  ησλ ςήθσλ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ.  
γ.  Με γξαπηή πξνο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην αίηεζε ηνπ εκίζεσο (1/2) ηνπ φινπ αξηζκνχ 
ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ. Η αίηεζε απηή πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δεηά  ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ, λα αλαθέξνληαη  θαη ηα 
θείκελα ησλ δηαηάμεσλ, φπσο απηά  πξνηείλνληαη  λα ηζρχζνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ή 
ζπκπιήξσζή ηνπο.  
3. Η Καηαζηαηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ είλαη παξφληα ηα ηξία 
ηέηαξηα (3/4) ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ.  
4. Δθφζνλ θαηά ηελ νξηζζείζα αξρηθή εκεξνκελία δελ επηηεπρζεί ε παξαπάλσ απαξηία, 
ε Καηαζηαηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο ηελ απνζηνιή λέαο 
πξνζθιήζεσο, ηελ ακέζσο επφκελε εβδνκάδα, ηελ ίδηα κέξα θαη ψξα θαη ζηνλ ίδην ηφπν. 
Σηελ επαλαιεπηηθή απηή ζπλεδξίαζε ε Καηαζηαηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε 
απαξηία αλ νη παξφληεο ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ (1/2) ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ ηακεηαθψο 
εληάμεη Ταθηηθψλ κειψλ.  



5. Οη απνθάζεηο ζηελ Καηαζηαηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε παίξλνληαη κε θαλεξή νλνκαζηηθή 
ςεθνθνξία θαη είλαη έγθπξεο εθφζνλ ζπγθεληξψζνπλ ηα ηξία ηέηαξηα (3/4) ησλ  ςήθσλ 
ηνπ αξηζκνχ ησλ παξφλησλ κειψλ , νη νπνίνη φκσο πξέ4πεη λα ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ 
(1/2) ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ ηακεηαθψο εληάμεη Ταθηηθψλ κειψλ.  
6. Οη εξγαζίεο ηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο κπνξεί λα ζπκπέζνπλ κε ηηο 
εξγαζίεο ηεο Ταθηηθήο ή Έθηαθηεο Σπλέιεπζεο. 
7. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ Ταθηηθή Γεληθή 
Σπλέιεπζε.  

ΑΡΥΑΙΡΔΙΔ ΚΑΙ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
Δθινγή δηάξθεηα ζεηείαο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Άξζξν 10 

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ηεο Δηαηξείαο  εθιέγεηαη απφ Ταθηηθή Σπλέιεπζε γηα κηα ηξηεηία. 
Η ηξηεηήο ζεηεία αξρίδεη απφ 1ε Φεβξνπαξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 31 Ιαλνπαξίνπ ηνπ ηξίηνπ 
έηνπο απφ εθείλν πνπ άξρηζε ε ζεηεία ηνπ. Γηα ηε ζπγθξφηεζή ηνπ εθιέγνληαη κε απιή 
αλαινγηθή απφ εληαίν ςεθνδέιηην ππνςεθίσλ επηά κέιε πνπ έρνπλ πιήξε ηθαλφηεηα 
πξνο δηθαηνπξαμία. Καηφπηλ θαη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ πιεηνλνςεθήζαληνο 
Σπκβνχινπ ζπλέξρνληαη κέζα ζε επηά  εκέξεο απφ ηελ εθινγή ηνπο θαη απνθαζίδνπλ  
κεηά απφ κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμχ ηνπο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ αμησκάησλ, ηνπ  
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ  πνπ απνηειείηαη απφ: α) Πξφεδξν, β) Αληηπξφεδξν, γ) 
Γξακκαηέα, δ) Τακία θαη ε) Τξείο Σπκβνχινπο.  
Κάζε ηαθηηθφ κέινο έρεη δηθαίσκα λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα γηα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ. Δπίζεο κε πξφηαζε πέληε ηαθηηθψλ κειψλ κπνξεί λα πξνηαζεί θάπνην 
ηαρηηθφ κέινο σο ππνςήθηνο. Οη ππνςεθηφηεηεο πξέπεη λα ζηέιλνληαη έγγξαθεο ην 
αξγφηεξν πέληε εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ησλ αξραηξεζηψλ. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, 
αθνχ πάξεη ηηο ππνςεθηφηεηεο ζπληάζζεη ην εληαίν ςεθνδέιηην ππνςεθίσλ θαη’ 
αιθαβεηηθή ζεηξά. Η Γεληθή Σπλέιεπζε θαηά ηελ εκέξα ησλ αξραηξεζηψλ εθιέγεη κε 
ςεθνθνξία έλαλ Πξφεδξν, έλαλ Γξακκαηέα θαη δχν ςεθνζπιιέθηεο απφ ηα 
παξηζηάκελα, κέιε πνπ είλαη θαη ππεχζπλνη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ. 

Άξζξν 11 
Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπγθαιείηαη ζε ζπλεδξίεο απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ ην ειάρηζην κία 
θνξά ηνλ κήλα θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηέζζεξα κέιε. Απνθαζίδεη 
έγθπξα κε απφιπηε πιεηνςεθία, πνηέ φκσο κε ιηγφηεξνπο απφ ηξείο ςήθνπο. Μπνξεί λα 
ζπγθαιείηαη εθηάθησο αλ παξίζηαηαη αλάγθε ή κεηά απφ αίηεζε δχν κειψλ απηνχ. Οη 
απνθάζεηο παίξλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε 
ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ, εθηφο απφ πξνζσπηθά δεηήκαηα, νπφηε ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη. 
Δπί πξνζσπηθψλ ζεκάησλ ε ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή. 

Άξζξν 12 
Αλ παξαηηεζεί ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπέζεη απφ ην αμίσκά ηνπ ή πεζάλεη κέινο ή 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ ηξηεηίαο, ην Γηνηθεηηθφ 
Σπκβνχιην ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ πξψην επηιαρφληα, ππνςήθην θνθ. Αλ ν παξαηηεζείο 
ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπέζαο ή εθιηπψλ θαηέρεη θάπνην απφ ηα αμηψκαηα ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηφηε κε κπζηηθή ςεθνθνξία εθιέγεηαη αληηθαηαζηάηεο ηνπ ή αλ 
ρξεηάδεηαη γίλεηαη αλαθαηαλνκή αμησκάησλ 

Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή Άξζξν 13   
1.  Σηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, εθιέγνληαη απφ ηα 
Ταθηηθά Μέιε δχν Μέιε ζαλ κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 
2. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο είλαη ηξία (3) έηε. 
3. Υπνςήθηνο γηα Μέινο ηεο Δ.Δ. κπνξεί λα ππνδεηρζεί ή λα δειψζεη ν ίδηνο φηη επηζπκεί 
λα εθιεγεί, θάζε Ταθηηθφ Μέινο κε γξαπηή πξνο ην Γ.Σ. πξφηαζε ε νπνία πξέπεη λα 
θαηαηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. 
4.  Μεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ αλαδεηθλχνληαη σο Μέιε ηεο Δ.Δ. απηνί πνπ ζπγθέληξσζαλ 
ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο. 
5. Η ηδηφηεηα ηνπ Μέινο ηεο Δ.Δ, είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Σπκβνχινπ. 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΔΩ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
Αξκνδηόηεηεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Άξζξν 14 



1. Αλψηαην φξγαλν δηνηθήζεσο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Ταθηηθψλ 
Μειψλ. 
2.  Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε ππάγνληαη φιεο νη αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο δελ παξαρσξνχληαη 
ζε άιιν φξγαλν ηεο Δηαηξείαο απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ή ην λφκν. Δηδηθφηεξα, θαη κε 
ηελ επηθχιαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ππάγνληαη: 
α. Η έγθξηζε ηεο εηήζηαο έθζεζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 
β. Η έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ σο θαη ηεο εθζέζεσο ηεο Δ.Δ. επί ηεο 
δηαρεηξίζεσο ηεο παξειζνχζεο ρξήζεσο. 
γ. Η εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 
δ.  Ο θαζνξηζκφο ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζεί ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 
ε.  Η έγθξηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηεο Δηαηξείαο. 
ζη. Κάζε άιιν ζέκα ην νπνίν νξίδεηαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, απνθαζίδεη ην 
Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ή πξνηείλεηαη ζην Γ.Σ. ζην δηάζηεκα ησλ δεθαπέληε εκεξψλ πξηλ 
ηελ ζχγθιεζε ηεο εηήζηαο Ταθηηθήο Σπλέιεπζεο, ε νπνία ζπλέξρεηαη ην ηειεπηαίν 
δεθαήκεξν ηνπ Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο.  

Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Άξζξν 15 
1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην είλαη ην δηνηθεηηθφ θαη εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο Δηαηξείαο. Σηε 
δηθαηνδνζία ηνπ Γ.Σ. πεξηιακβάλνληαη:  
α. Η δηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο. 
β. Η ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ε πινπνίεζε ησλ 
απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 
γ. Η πξνψζεζε κε φια ηα δπλαηά θαη λφκηκα κέζα ησλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξείαο. 
δ. Η έθδνζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηνδηθνχ « Οδνληνζηνκαηνινγηθά Νέα». 
ε.  Η ζχγθιεζε ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ 
ζη. Η ππνβνιή ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ θαη ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ. 
δ.  Η ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα θάζε δαπάλεο, πνπ ππαγνξεχνπλ νη 
θαηαζηάζεηο  θαη ε νπνία εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο. 
ζ. Η απνδνρή δσξεψλ, θιεξνλνκηψλ, εηζθνξψλ, επηρνξεγήζεσλ θαη γεληθά θάζε είδνπο 
νηθνλνκηθήο εληζρχζεσο. 

Άξζξν 16 
Αλ παξαηηεζεί ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπέζεη απφ ην αμίσκά ηνπ ή πεζάλεη κέινο ή 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ ηξηεηίαο, ην Γηνηθεηηθφ 
Σπκβνχιην ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ πξψην επηιαρφληα ππνςήθην θ.ν.θ. Αλ ν 
παξαηηεζείο ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπέζαο ή εθιηπψλ θαηέρεη θάπνην απφ ηα 
αμηψκαηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηφηε κε κπζηηθή ςεθνθνξία εθιέγεηαη 
αληηθαηαζηάηεο ηνπ ή αλ ρξεηάδεηαη γίλεηαη αλαθαηαλνκή αμησκάησλ. 

Άξζξν 17 
Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπγθαιείηαη ζε ζπλεδξίεο απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ ην ειάρηζην κία 
θνξά ηνλ κήλα θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηέζζεξα κέιε. Απνθαζίδεη 
έγθπξα κε απφιπηε πιεηνςεθία, πνηέ φκσο κε ιηγφηεξνπο απφ ηξεηο ςήθνπο. Μπνξεί λα 
ζπγθαιείηαη εθηάθησο αλ παξίζηαηαη αλάγθε ή κεηά απφ αίηεζε δχν κειψλ απηνχ. Οη 
απνθάζεηο παίξλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε 
ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ, εθηφο απφ πξνζσπηθά δεηήκαηα, νπφηε ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη. 
Δπί πξνζσπηθψλ ζεκάησλ ε ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή. 

Αξκνδηόηεηεο Πξνέδξνπ Άξζξν 18 
1.Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία απέλαληη ζε θάζε 
ηξίην, ζηηο Αξρέο θαη ηα Γηθαζηήξηα θαη εθνξεχεη γεληθά ζηηο εξγαζίεο ηεο, εθηειψληαο ηηο 
απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.  
2. Σπγθαιεί θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο, ππνγξάθεη καδί κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα θάζε έγγξαθν, κε ην νπνίν ε 
Δηαηξεία εκθαλίδεηαη ζηα κέιε ηεο θαη ζηνπο ηξίηνπο, σο θαη ηα εληάικαηα πιεξσκήο.  
3.  Φξνληίδεη γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ 
ηεο Γ.Σ. θαη ηνπ Γ.Σ. 



4.Σε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηφο ηνπ ή αλ δελ ππάξρεη απηφο παξαηηεζείο ή 
εθιηπψλ, φιεο ηηο απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ εμνπζίεο ηνπ αζθεί ν Αληηπξφεδξνο, αλ δε 
ζπληξέρνπλ νη ίδηεο πεξηπηψζεηο θαη γη’ απηφλ ν Γξακκαηέαο. 

Αξκνδηόηεηεο Γεληθνύ Γξακκαηέα Άξζξν 19 
Ο Γξακκαηέαο δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία ηεο Δηαηξείαο, ηεξεί ηα αξρεία θαη ηελ ζθξαγίδα 
απηήο θαζψο θαη ηα απ’ απηήλ ηεξνχκελα βηβιία ηα νπνία είλαη ηα παξαθάησ: 1) 
Πξαθηηθψλ ηνπ Γ.Σ., 2) Πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο, 3) Πξαθηηθψλ 
Δπηζηεκνληθψλ Σπλεδξηψλ, 4) Μεηξψνπ κειψλ ηεο Δηαηξείαο, 5) Πξσηφθνιιν 
εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ. Παξαιακβάλεη ηα πξνο ηελ Δηαηξεία 
απνζηειιφκελα έγγξαθα θαη ηα ρεηξφγξαθα ησλ αλαθνηλψζεσλ θαη νκηιηψλ, ηεξεί 
πξσηφθνιιν ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ, ην κεηξψν κειψλ θαζψο θαη 
ηα Πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Σπλειεχζεσλ θαη Σπλεδξηψλ ηεο 
Δηαηξείαο, ζπλππνγξάθεη δε καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηα εληάικαηα πιεξσκήο, φια ηα 
έγγξαθα θαη ηα Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηψλ. 

Αξκνδηόηεηεο Σακία Άξζξν 20 
Ο Τακίαο θάλεη ηηο εηζπξάμεηο απεπζείαο ή κε εηζπξάθηνξα πνπ δηνξίδεηαη ππεχζπλα απ’ 
απηφλ. Δθδίδεη ηηο απνδείμεηο απφ δηπιφηππν βηβιίν. Τεξεί βηβιίν εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη 
ηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο. Γελ θάλεη θακία πιεξσκή ρσξίο έληαικα ππνγεγξακκέλν 
απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα. Δίλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα ηα ρξήκαηα ηεο 
Δηαηξείαο πνπ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπ. Κάζε πνζφ πνπ μεπεξλάεη ηα 150 επξψ είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ην θαηαζέζεη ζην φλνκα ηεο Δηαηξείαο ζε κηα απφ ηηο κεγάιεο 
Τξάπεδεο, απφ ηελ νπνία αλάιεςε γίλεηαη κφλν βάζεη εληάικαηνο πνπ 
πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Γξακκαηέα θαη απηφλ. Όηαλ απνπζηάδεη ή 
ππάξρεη θψιπκα ή δελ ππάξρεη Τακίαο, θαζήθνληα Τακία αζθεί πξνζσξηλά κέινο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζή ηνπ, πνηέ φκσο νη Πξφεδξνο, 
αληηπξφεδξνο θαη Γξακκαηέαο. 

Άξζξν 21 
Η αδηθαηνιφγεηε απνπζία κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ απφ πεξηζζφηεξεο απφ 
ηξείο ζπλερφκελεο ζπλεδξίεο ηνπ ή πεξηζζφηεξεο απφ έμε κέζα ζε έλα εκεξνινγηαθφ 
έηνο, παξέρεη ην δηθαίσκα ζηα ππφινηπα κέιε γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 17, απαγγειινκέλεο ηεο εθπηψζεψο ηνπ. Τν ίδην γίλεηαη αλ ν Πξφεδξνο, 
Αληηπξφεδξνο, Γξακκαηέαο, Τακίαο αδηθαηνιφγεηα ακειεί ηα θαζήθνληά ηνπ. 

Άξζξν 22 
Σε πεξίπησζε παξαηηήζεσο νινθιήξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ζπλέξρεηαη Έθηαθηε 
Σπλέιεπζε θαη εθιέγεη λέν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο ζεηείαο 
εθείλνπ. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζεσξείηαη φηη έρεη παξαηηεζεί νιφθιεξν αλ παξαηηεζνχλ 
πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα κέιε. 

Άξζξν 23 
Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δηεπζχλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, δηαρεηξίδεηαη ηε 
πεξηνπζία ηεο θαη ινγνδνηεί ζηε Σπλέιεπζή ηεο. 

Άξζξν 24 
Πφξνη ηεο Δηαηξείαο είλαη νη εηζθνξέο εγγξαθήο θαη νη ζπλδξνκέο ησλ κειψλ, αιιά θαη 
θάζε άιιν πνζφ ή πξάγκα πνπ δσξίδεηαη ζ’ απηή (θιεξνδνηήκαηα θιπ.) 

Άξζξν 25  
Τν Καηαζηαηηθφ απηφ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κφλν κεηά απφ απφθαζε Ταθηηθήο ή 
Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Γηα λα είλαη έγθπξε θαηά ηηο Σπλειεχζεηο απηέο ηπρφλ 
ηξνπνπνίεζε απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ 50% + έλα ησλ κειψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ε 
πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) απφ ηνπο παξφληεο (άξζξν 99 ΑΚ). 

Άξζξν 26 
Η Δηαηξεία απνθαζίδεηαη λα δηαιπζεί θαη δηαιχεηαη απηνδίθαηα αλ ηα Ταθηηθά ηεο κέιε 
απνκείλνπλ ιηγφηεξα απφ δεθαπέληε (15).  
Όηαλ δηαιπζεί ε Δηαηξεία ε πεξηνπζία ηεο θαηαλέκεηαη ζηνπο νδνληηαηξηθνχο Σπιιφγνπο 
Θεζζαιίαο αλαινγηθά σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ απφκεηλαλ, κε ηνλ φξν λα 
δηαηεζεί γηα ηελ ίδξπζε ή θαη ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο ηνπο (άξζξν 106 ΑΚ). 

Άξζξν 27 



Καηά ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα ζπληαρζεί θαλνληζκφο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, 
εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία απηήο. 
Τέινο, νη δηαηάμεηο ηνπ παζφληνο ζπκπιεξψλνληαη, φηαλ δελ νξίδεηαη αιιηψο, απφ ηηο 
ζπλαθείο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ θψδηθα. 

Άξζξν 28 

Η Δηαηξεία ίδξπζε θαη δηαηεξεί ηζηνζειίδα κε ηελ δηεχζπλζε www.stometh.gr, ε νπνία 
απνηειεί εηο ην εμήο αλαπφζπαζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο Δηαηξείαο. 

Αξκνδηόηεηεο Δ.Δ. Άξζξν 29 
1. Η Δ.Δ. είλαη ην φξγαλν ην νπνίν ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ 
ηα άιια φξγαλα ηεο Δηαηξείαο. 
2.  Η Δ.Δ. ππνβάιιεη ππνρξεσηηθψο ζε θάζε Ταθηηθή Γ.Σ. έθζεζε πάλσ ζε ζέκαηα 
νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ θαη γεληθά δηαρεηξίζεσο ηεο πεξηνπζίαο 
ηεο Δηαηξείαο. 
3. ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή έρεη δηθαίσκα: 
α. Να δεηεί γηα έιεγρν ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη 
ζηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο. 
β. Να ελεκεξψλεηαη κε ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Σ. σο θαη κε ηελ 
αιιεινγξαθία θαη ην αξρείν ηεο Δηαηξείαο. 

Πόξνη ηεο Δηαηξείαο  Άξζξν 30 
Οη πφξνη ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ: 
α) Τν εθάπαμ πνζφ πνπ θαινχληαη λα θαηαβάιινπλ γηα εγγξαθή ηα Ταθηηθά θαη 
Σπλεξγαδφκελα κέιε. Τν χςνο απηνχ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ. 
β) Τελ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ Ταθηηθψλ θαη ζπλεξγαδφκελσλ κειψλ. Τν χςνο απηήο  
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ε νπνία είλαη ακέζσο 
εθηειεζηή. Η απφθαζε  ππνβάιιεηαη γηα επηθχξσζε ζηελ ακέζσο επφκελε Ταθηηθή ή 
Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 
γ) Τηο έθηαθηεο εηζθνξέο πνπ απνθαζίδεη ε Γεληθή Σπλέιεπζε κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.Σ. 
πξνο αληηκεηψπηζε δαπαλψλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 
Δηαηξείαο. 
δ) Τηο εηζπξάμεηο ησλ δηθαησκάησλ παξαθνινπζήζεσο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 
Γξαζηεξηνηήησλ πνπ νξγαλψλεη ε Δηαηξεία. 
δ) Οπνηαδήπνηε δσξεά ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή θιεξνδνηήκαηνο ή επηρνξήγεζε πξνο ηελ 
Δηαηξεία. 

Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο Άξζξν 31 

Δάλ  νπνηνδήπνηε Μέινο, ή νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ήζειε εληζρχζεη 
εζηθψο ή πιηθψο ηελ Δηαηξεία ζηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο ηεο ην Γηνηθεηηθφ 
Σπκβνχιην χζηεξα απφ απφθαζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ απνλνκή εηδηθνχ πηπρίνπ 
σο θαη ηελ αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, σο δσξεηή, επεξγέηε, ή κεγάινπ 
επεξγέηε. Η απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηίζεηαη γηα έγθξηζε ζηελ ε3πφκελε Γ.Σ.  

Πεξηνδηθό «Οδνληνζηνκαηνινγηθά Νέα» Δπηζηεκνληθόο Δθδόηεο θαη πληαθηηθή 
Δπηηξνπή Άξζξν 32 

1. Σηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο δ, ε Δηαηξεία εθδίδεη 
επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε ηίηιν « Οδνληνζηνκαηνινγηθά Νέα». 

2.  Σην πεξηνδηθφ ηνχην γίλνληαη δεθηέο πξνο δεκνζίεπζε επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ησλ 
Μειψλ θαη άιισλ επηζηεκφλσλ θαη θαηαρσξνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 

3. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην νξίδεη απφ ηα Ταθηηθά Μέιε ηνλ Δπηζηεκνληθφ Δθδφηε, ηνλ 
Αλαπιεξσηή Δπηζηεκνληθφ Δθδφηε σο θαη ηα κέιε ηεο Σπληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
πεξηνδηθνχ. 

4. Η ζέζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Δθδφηε, ηνπ Αλαπιεξσηή Δπηζηεκνληθνχ Δθδφηε σο θαη 
ηνπ κέινπο ηεο Σπληαθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ηηκεηηθή θαη άκηζζε. 

http://www.stometh.gr/


5. Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Δθδφηε θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Δπηζηεκνληθνχ 
Δθδφηε νξίδεηαη πεληαεηήο (5 έηε). 

6. Ο Δπηζηεκνληθφο Δθδφηεο θαη ν Αλαπιεξσηήο Δπηζηεκνληθφο Δθδφηεο κπνξνχλ λα 
αληηθαηαζηαζνχλ πξηλ ιήμεη ε ζεηεία ηνπο, κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. πνπ έρεη ιεθζεί κε 
πιεηνςεθία πέληε εβδφκσλ (5/7). 

7. Τα κέιε ηεο Σπληαθηηθήο Δπηηξνπήο νξίδνληαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 
Δπηζηεκνληθνχ Δθδφηε πξνο ην Γ.Σ., γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, αληηθαζίζηαληαη δε 
κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. 

8.  Ο Δπηζηεκνληθφο Δθδφηεο θαη ν Αλαπιεξσηήο Δπηζηεκνληθφο Δθδφηεο θαινχληαη 
ππνρξεσηηθά ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Σ. θαη ιακβάλνπλ ην ιφγν φζεο θνξέο πξφθεηηαη λα 
ζπδεηεζεί ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ έθδνζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηνδηθνχ σο θαη φηαλ ν 
Πξφεδξνο ή ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ήζειαλ θξίλεη ζθφπηκε ηελ παξνπζία ηνπο. 

Δπζύλε Άξζξν 33  

Η Δηαηξεία είλαη ε κφλε απνθιεηζηηθή ππεχζπλε γηα θάζε ππνρξέσζή ηεο. Οπνηαδήπνηε 
πξνζσπηθή επζχλε ησλ Μειψλ ηεο απφ ελέξγεηέο ηνπο, αλαπηπζζφκελεο ζηα πιαίζηα 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθφ, απνθιείεηαη. 

Άξζξν 34 

Η πξψηε Κπξηαθή κεηά ηελ 4ε Απξηιίνπ, εκέξα θαηά ηελ νπνία απνθαζίζηεθε απφ ηα 
Ιδξπηηθά Μέιε ε ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο, νξίδεηαη σο εκέξα ενξηήο ηεο Δηαηξείαο. 

ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ Άξζξν 35 

Κάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ξπζκίδεηαη 
κε απφθαζε ηεο Γ.Σ. θαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί 
Σσκαηείσλ.  

Άξζξν 36 

Έγθξηζε - Ιζρύο – Γεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ 

1. Τν παξφλ Καηαζηαηηθφ πνπ κε ην άξζξν απηφ απνηειείηαη απφ ηξηάληα δχν  (33) 
άξζξα, εγθξίζεθε απφ ηελ Καηαζηαηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μειψλ ηεο Δηαηξείαο, ε 
νπνία ζπλήιζε ζήκεξα ηελ 13ε Ννεκβξίνπ 2010 ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο, Δξπζξνχ 
Σηαπξνχ 9-17, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 99ΑΚ θαη ηνπ ηζρχνληνο 
Καηαζηαηηθνχ, απνηειεί ην λέν θσδηθνπνηεκέλν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν 
ηξνπνπνηεί θαη ζπκπιεξψλεη ην πξνεγνχκελν. 

2. Τν Καηαζηαηηθφ ηνχην ζα ηζρχζεη θαη ζα παξάγεη απνηειέζκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ, απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ηειεζηδηθήζεη ε εγθξηηηθή απηνχ απφθαζε ηνπ 
Πξσηνδηθείνπ Λάξηζαο  θαη γίλεη ε εγγξαθή ηνπ ζην εηδηθφ Βηβιίν Σσκαηείσλ. 

3. Τν θείκελν ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνχηνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Βηβιίνπ 
Πξαθηηθψλ Σπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζην νπνίν θαη ζα γίλεη εηδηθή αλαθνξά. 

4. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εμνπζηνδνηείηαη θαη είλαη ππνρξεσκέλν λα θάλεη 
ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο απφ ην Πξσηνδηθείν Λάξηζαο θαη 
ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ν λφκνο πεξί ζσκαηείσλ. 

Άξζξν 37 

Τν παξφλ θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ εθπνλήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο Γηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ ηεο Σηνκαηνινγηθήο Δηαηξείαο Θεζζαιίαο 2008-2011 ππφ ηελ εμήο ζχλζεζε: 

1ν ήκηζπ ηεο ζεηείαο:  Πξφεδξνο            Βηνιέηα Π. Μπέε-Φνπληή 

       Αληηπξφεδξνο     Νίθνο Κνπηθνχκεο 

2ν ήκηζπ ηεο ζεηείαο:  Πξφεδξνο            Νίθνο Κνπηθνχκεο 

       Αληηπξφεδξνο      Βηνιέηα Π. Μπέε-Φνπληή 

       Γελ. Γξακκαηέαο  Ισάλλεο Αεηφπνπινο 



       Τακίαο                  Μηράιεο Καηζνπξάθεο 

                                                                 Νίθνο Αλδξεφπνπινο      

                                     Μέιε                    Βαζίιεο Καηζάιεο 

         Νίθνο Ματδψλεο    

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Σ.                                         Ο Γξακκαηέαο ηεο Γ.Σ. 

Νηθφιανο Κνπηθνχκεο                                         Ισάλλεο Αεηφπνπινο  

Πξφεδξνο Γ.Σ.                                                Γελ. Γξακκαηέαο Γ.Σ. 

 


