ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL
ONCOLOGY)

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "Ελληνική Εταιρεία
Χειρουργικής

Ογκολογίας"

ξενόγλωσση

επωνυμία

του

Σωματείου

είναι

"HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY".

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ
To Σωματείο έχει έδρα τον Πειραιά.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοποί του Σωματείου είναι:
α) Να προάγει την μελέτη και έρευνα σε θέματα σχετικά με την
χειρουργική Ογκολογία.
β) Να οργανώνει και να συμμετέχει σε δραστηριότητες ενημέρωσης και
εκπαίδευσης

επιστημονικού

και

κοινωνικού

ενδιαφέροντος

σε

θέματα

Ογκολογίας.

ΑΡΘΡΟ 4
Μέλη - Δικαιώματα και υποχρεώσεις τους
Τα Μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα και επίτιμα. Λόγω
μη αναγνώρισης ακόμα εις την χώρα της ειδικότητας στην Ογκολογία τακτικά
μέλη γράφονται Χειρουργοί και Αναισθησιολόγοι με Ελληνική υπηκοότητα που

εργάσθηκαν (με ειδικότητα) επί 3 χρόνια τουλάχιστον σε αναγνωρισμένο
Αντικαρκινικό Κέντρο του Εσωτερικού ή Εξωτερικού η Χειρουργοί που με το
Επιστημονικό τους έργο αποδεικνύεται το ενδιαφέρον τους στην Ογκολογία.
Μετά από αίτηση του αιτούντος η απόφαση για εγγραφή λαμβάνεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο με ανοικτή ψηφοφορία και πλειοψηφία των 2/3 των
μελών. Επικύρωση γίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση με απλή
πλειοψηφία.
Μετά την οριστική εγγραφή το τακτικό μέλος εφόσον είναι και ταμειακώς
εν τάξει έχει το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Πάρεδρα μέλη γράφονται ιατροί με ή άνευ οιαδήποτε ειδικότητας, οι οποίοι
ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της εταιρείας. Η διαδικασία της εκλογής
παρέδρων μελών είναι η αυτή με των τακτικών αλλά δεν έχουν δικαίωμα
εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Τα πάρεδρα μέλη έχουν τις αυτές ταμειακές υποχρεώσεις όπως και τα
τακτικά.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται τακτικά μέλη τα οποία αποσύρονται από την
ενεργό δράση μετά από επιτυχή σταδιοδρομία ή επιστήμονες μη μέλη της
Εταιρείας, Έλληνες ή αλλοδαποί αναγνωρισμένης επιστημονικής αξίας εις τον
τομέα της Ογκολογίας.
Για την ανακήρυξη απαιτούνται εισηγητική έκθεση προς το Διοικητικό
Συμβούλιο υπογραμμένη από 5 τουλάχιστον τακτικά μέλη και σχετική απόφαση
πλειοψηφίας της Γενικής Συνελεύσεως.
Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της εταιρείας, δεν έχουν
ταμιακή υποχρέωση και δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Οργανισμοί, Ιδρύματα ή Νομικά πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με
θέματα των σκοπών του σωματείου μπορούν να γίνουν επίτιμα μέλη. Τα μέλη
είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και
με την περί Σωματείων νομοθεσία όπως επίσης και με τις αποφάσεις της Γενικής
Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου και να εργάζονται για την
ευόδωση των σκοπών του Σωματείου όπως αυτοί καθορίζονται από το
καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 5
Αποχώρηση μελών
Κάθε μέλος δικαιούται ελεύθερα με έγγραφη δήλωσή του στο Διοικητικό
Συμβούλιο να αποχωρήσει από το Σωματείο. Η αποχώρηση επέρχεται
αυτοδίκαια στο τέλος του μήνα υποβολής της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 6
Πειθαρχικές ποινές
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έγγραφη εισήγηση 3 μελών μπορεί να
επιβάλλει ποινές επίπληξης και διαγραφής με απόφαση 2/3 των μελών του.
Προσφυγή του ενδιαφερομένου κατά της απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου μπορεί να γίνει –εντός ενός μηνός από την Κοινοποίησή της προς
αυτόν– στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 7
Πόροι
Οι πόροι του Σωματείου είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής και β) η ετήσια
συνδρομή των μελών τα οποία ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου γ) έκτακτες εισφορές δ) δωρεές ε) εισπράξεις από
δημοσιεύματα ή άλλες επιστημονικές και κοινωνικές δραστηριότητες της
Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Σωματείο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο με
μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των μελών, που συγκαλείται
ειδικά για τον σκοπό αυτό από τον Πρόεδρο του Σωματείου.

Εκτός από τα τακτικά μέλη, εκλέγονται επίσης 5 αναπληρωματικά κατά
σειράν

επιτυχίας.

Σε

περίπτωση

ισοψηφίας

στην

εκλογή

τακτικών

ή

αναπληρωματικών μελών της διοίκησης, γίνεται κλήρωση. Η θητεία των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Οποιοδήποτε τακτικό μέλος του
Σωματείου είναι εκλέξιμο για το Διοικητικό Συμβούλιο και πέραν της μιας θητείας
εκτός του εκάστοτε Προέδρου του Διοικητικού Συλλόγου ο οποίος είναι
εκλέξιμος για μία μόνον ακόμη θητεία. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται
έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Σωματείου. Για την
εκλογή του πρώτου, μετά την νόμιμη έγκριση του Σωματείου, Διοικητικού
Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση οφείλει να κληθεί από τα Ιδρυτικά μέλη σε δύο
μήνες από την νόμιμη έγκριση του καταστατικού του.
Από τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε μια
εβδομάδα από την εκλογή τους, εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία ο Πρόεδρος
ο Αντιπρόεδρος, ο Ταμίας, ο Γεν. Γραμματέας, με μυστική ψηφοφορία. Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου που αρνείται ή αδικαιολόγητα δεν συμμετέχει σε
τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αυτού, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και την θέση
του καταλαμβάνει ένα από τα αναπληρωματικά μέλη.

ΑΡΘΡΟ 9
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικείται δια του Προέδρου του, εκπροσωπεί το
Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, μεριμνά για την προώθηση και επιτυχία των
σκοπών του Σωματείου και διαχειρίζεται τους πόρους του. Ειδικότερα:
Αποφασίζει και εγκρίνει εγγραφή και διαγραφή μελών ή την επιβολή
πειθαρχικών ποινών. Αποφασίζει για την απονομή τιμητικών διακρίσεων που
προβλέπονται από το καταστατικό. Καθορίζει τον τρόπο ειδικής εκπροσώπησης.
Συνιστά και διαλύει με απόλυτη πλειοψηφία, επιτροπές από μέλη του Σωματείου
για την προώθηση ορισμένων δραστηριοτήτων του ως και ομάδες εργασίας. Οι
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.

Για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία πέντε τουλάχιστον μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και
εκτάκτως όποτε συγκαλέσει αυτό ο Πρόεδρος, ο οποίος υποχρεούται επίσης να
συγκαλέσει αυτό εκτάκτως και όποτε υποβληθεί έγγραφη αίτηση γι' αυτό από 3
τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το Δισικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες από την
υποβολή ή της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου ή που περάσει
άπρακτη η προθεσμία των 10 ημερών, μπορούν να συγκαλέσουν το Συμβούλιο,
αυτοί που έκαναν την αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 10
Αρμοδιότητες Προέδρου-Αντιπροέδρου-Γεν.Γραμματέως
Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και συντάσσει την ημερήσια
διάταξη των συνεδριάσεων, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των
πάσης φύσεως επιστημονικών συνεδριάσεων, επιβλέπει την αυστηρή τήρηση
των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των διατάξεων του παρόντος
καταστατικού και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής, Διοικητικής
και Δικαστικής. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή
κωλύεται στα καθήκοντά του.
Ο Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία της εταιρείας, τηρεί τα πρακτικά
των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνελεύσεως και
των επιστημονικών συνεδριάσεων. Ο Γραμματέας υπογράφει μαζί με τον
Πρόεδρο κάθε έγγραφο διοικητικής φύσεως. Τηρεί το μητρώο των μελών και
Φυλάει την σφραγίδα της Εταιρείας. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον
αναπληρώνει ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο
ορίζει ο ίδιος.
Ο Ταμίας διενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές της εταιρείας κανονικές
αποδείξεις και δικαιολογητικά, κάνει ανάληψη χρημάτων από κατάθεση της
εταιρείας ύστερα από γραπτή εντολή του Προέδρου και του Γραμματέως και

ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και προσυπογράφει κάθε
έγγραφο οικονομικής φύσεως. Τηρεί βιβλία εσόδων και εξόδων και υποχρεούται
να τα παρουσιάζει στην Εξελεγκτική Επιτροπή όποτε ζητηθούν. Τηρεί πρόχειρα
λογαριασμό εσόδων και εξόδων όταν αυτό ζητείται από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου. 0 Ταμίας υποβάλλει στο τέλος του χρόνου λογοδοσία
σχετικά με την διαχείριση και παρουσιάζει τον ισολογισμό. Τον Ταμία όταν
απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ένα μέλος του Διοικητικού συμβουλίου
ύστερα από απόφαση του τελευταίου.

ΑΡΘΡΟ 11
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο σε τακτική συνεδρίαση
και μέσα στα χρονικά πλαίσια του Πανελλήνιου Ογκολογικού και Πανελλήνιου
Χειρουργικού Συνεδρίου, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου όπου αναφέρεται
ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης και τα προς συζήτηση θέματα. Η
πρόσκληση στέλνεται ταχυδρομικά στα μέλη προ 10 (10) τουλάχιστον ημερών
από την ημέρα που πρόκειται να συνέλθει η Γενική Συνέλευση. Η συζήτηση και
λήψη αποφάσεως για θέμα μη αναγραφόμενο στην πρόσκληση, απαγορεύεται
εκτός αν ληφθεί ομόφωνη απόφαση από την Γενική Συνέλευση. Έχει απαρτία
όταν παρευρίσκονται τα μισά τουλάχιστον από τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει
μέλη της εταιρείας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας κατά την οριζόμενη
στην πρόσκληση ημέρα και ώρα η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά 10 ημέρες
την αυτή ώρα και στον αυτόν τόπο, χωρίς άλλη πρόσκληση και είναι σε απαρτία
και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
Την συζήτηση διευθύνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και χρέη
Γραμματέως εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση της χειρός και όταν πρόκειται για εκλογή
Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, γίνεται με μυστική
ψηφοφορία. Στην περίπτωση αυτή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση ειδική
Εφορευτική Επιτροπή από 3 μέλη, η οποία συντάσσει πρακτικό για την

ψηφοφορία και το αποτέλεσμα αυτής. Το πρακτικό αυτό προσαρτάται στο
Πρακτικό της Συνελεύσεως και προσυπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως. Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν
μπορεί να βάλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική
Επιτροπή.
Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση διενεργείται :
1) Ο απολογισμός του έργου της εταιρείας και της οικονομικής
διαχειρίσεως από τον Πρόεδρο και τον Ταμία αντίστοιχα και απαλλαγή του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
2) Η τυχόν εκλογή των κατά την διαδικασία του άρθρου 3 επίτιμων μελών,
3) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και
Εξελεγκτικής Επιτροπής,
4) Η επικύρωση της εγγραφής των τακτικών και παρέδρων μελών τα οποία
εξελέγησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο,
5) Ο καθορισμός του ποσού που πρέπει να καταβάλλεται για δικαίωμα
εγγραφής καθώς και η ετήσια τακτική συνδρομή η έκτακτη εισφορά των
τακτικών μελών παρέδρων και οργανισμών. Το Διοικητικό Συμβούλιο με
πρωτοβουλία του –ή ύστερα από κοινή αίτηση τουλάχιστον των δύο τρίτων
(2/3) των ταμιακώς εντάξει μελών της εταιρείας– συγκαλεί έκτακτη Γενική
Συνέλευση για να πάρει απόφαση σε επείγοντα θέματα της αρμοδιότητας του ή
σε θέματα που δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό ή για την
τροποποίηση μερικών διατάξεων του καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή το
Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σ' ένα
μήνα το αργότερο μετά την υποβολή της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 12
Εξελεγκτική Επιτροπή
Ο έλεγχος της διαχειρίσεως και των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου
ασκείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται κάθε χρόνο από
τη Γενική Συνέλευση. Μέσα σε 15 ημέρες μετά την εκλογή της συνέρχεται μετά

από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία του
Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Έργο της Εξελεγκτικής
Επιτροπής είναι ο έλεγχος της διαχειρίσεως και της Διοικήσεως του Σωματείου
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και η υποχρέωση να υποβάλλει γραπτά την
έκθεσή της δέκα (10) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13
Σφραγίδα - Τροποποίηση του Καταστατικού
Η Εταιρεία έχει δική της σφραγίδα που φέρει τις λέξεις "Ελληνική Εταιρεία
Χειρουργικής Ογκολογίας".
Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως. Απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και η
πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 14
Κείμενη Νομοθεσία - Διάλυση
Κάθε τι το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, σύμφωνα
πάντα με το πνεύμα του παρόντος και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η
εταιρεία διαλύεται μόνο σε περιπτώσεις μειώσεως των τακτικών μελών σε
λιγότερους από είκοσι (20). Η διάλυση αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση
και απαιτείται κατ' αυτή η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και η
πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Αν διαλυθεί οπωσδήποτε η εταιρεία
διενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα
σε συνδυασμό και με τις λοιπές περί σωματείων διατάξεις. Μετά το τέλος της
εκκαθαρίσεως, τυχόν κινητή και ακίνητη περιουσία που απομένει, περιέρχεται
στο Γενικό Περιφερειακό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιώς (Μεταξά).

