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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 

 

Του επιστημονικού, μορφωτικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ με 
την επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ”, που 
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ: 

 

Ιδρύεται επιστημονικό, μορφωτικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ΣΩΜΑΤΕΙΟ με την 
επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ”. 

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Θεσσαλονίκη. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο. ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: 

 

1) Ανθρωπιστική, φιλανθρωπική, εθελοντική στήριξη της ψυχικής υγείας και άνοιας και 
ειδικότερα των πασχόντων από εκφυλιστικά νοσήματα (νόσος Alzheimer, Μετωποκροταφική 
Άνοια, Αγγειακή Άνοια, Άνοια με σωμάτια Lewy, άνοια στη νόσο Parkinson και άλλα 
νευροεκφυλιστικά νοσήματα). 

2) Η επιστημονική, επαγγελματική κατάρτιση στο χώρο των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. 

3) Η σύσταση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για την εκπαίδευση 
επαγγελματιών υγείας και πολιτών στην αγωγή ψυχικής υγείας και στην αγωγή και 
περίθαλψη ασθενών με νευροεκφυλιστικά νοσήματα και των οικογενειών τους. 
Αποκλειστικό αντικείμενο δράσεων των Κ.Ε.Κ. θα είναι η παροχή συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτή δραστηριοτήτων (έρευνες, μελέτες, 
ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε 
ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης, τηλεκπαίδευση, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις 
προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης). 

4) Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας, αλληλεγγύης και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των 
μελών του Σωματείου. 

5) Η δυνατότητα πρόσβασης και ενημέρωσης για τις επιστημονικές εξελίξεις σε θέματα ψυχικής 
υγείας και νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. 

6) Η οργάνωση ή η συμμετοχή σε δραστηριότητες που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο σε 
θέματα ψυχικής υγείας και άνοιας, σε συνεργασία με τοπικούς, κρατικούς ή άλλους 
κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
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7) Η ίδρυση μονάδων-δομών αντιμετώπισης, θεραπείας και περίθαλψης με τις σύγχρονες 
θεραπευτικές μεθόδους ασθενών με νευροεκφυλιστικά νοσήματα.  

8) Η ανάπτυξη της γνώσης σε θέματα ψυχικής υγείας και άνοιας.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: 

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών το Σωματείο προτίθεται να αναπτύξει τις εξής 
δραστηριότητες: 

α) Σύσταση ενός ή περισσοτέρων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με αποκλειστικό 
αντικείμενο δράσης των Κ.Ε.Κ. την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 
θέματα ψυχικής υγείας και άνοιας και ειδικότερα σε θέματα νευροεκφυλιστικών νοσημάτων 
καθώς και της νόσου Alzheimer και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες, μελέτες, 
ημερίδες, συνέδρια, τηλεσεμινάρια, τηλεσυνέδρια, τηλεδιασκέψεις, εκπαιδευτικά 
βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, 
κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης). 

β) Η ίδρυση μονάδων-δομών αντιμετώπισης, θεραπείας και περίθαλψης με τις σύγχρονες 
θεραπευτικές μεθόδους ασθενών με νευροεκφυλιστικά νοσήματα. 

γ) Η παραγωγή και διάθεση εντύπου και άλλου εκπαιδευτικού υλικού.  

δ) Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με ελληνικά και ξένα ιδρύματα, καθώς και με 
κρατικά ή ιδιωτικά ιδρύματα και οργανισμούς στον τομέα της αγωγής υγείας για την άνοια 
και για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα γενικότερα και τη νόσο Alzheimer ειδικότερα. 

ε) Η συμμετοχή σε προγράμματα Ελληνικά και διεθνή σχετικά πάντα με τους σκοπούς του 
Σωματείου.  

στ) Η συνεργασία με άλλα σωματεία και φορείς που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της άνοιας 
και στη φροντίδα των ασθενών με άνοια και την ενημέρωση και συμπαράσταση των 
περιθαλπόντων τους, καθώς και η συμμετοχή σε ομοσπονδίες που οι σκοποί τους 
επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους με το Σωματείο σκοπούς. 

ζ) Δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, προκειμένου να ενημερώνονται τα μέλη του 
Σωματείου και κάθε ενδιαφερόμενος για τις ενέργειες του Σωματείου.  

η) Η οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα ευρωπαϊκά ή εθνικά με θέματα συναφή των 
σκοπών του Σωματείου. 

θ) Η δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. 

ι) Η δημιουργία τμημάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι.  

κ) Η δημιουργία τμημάτων εθελοντών. 

λ) Η οργάνωση τηλεσυνεδρίων και τηλεσεμιναρίων για επαγγελματίες υγείας, για τις 
οικογένειες ασθενών, τους περιθάλποντες και το ευρύ κοινό.     
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ΑΡΘΡΟ 4ο. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: 

 

Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και διακρίνονται σε 
τακτικά, έκτακτα και επίτιμα.  

 

Ι. Τ α κ τ ι κ ά μέλη μπορούν, εκτός από τα ιδρυτικά μέλη, να γίνουν, μετά από αίτησή τους προς 
το Διοικητικό Συμβούλιο και έγκρισή τους απ’ αυτό, όλοι οι πτυχιούχοι ιατρικών, 
ψυχολογικών, οδοντιατρικών, φαρμακευτικών, φυσιοθεραπευτικών, νομικών, οικονομικών 
και άλλων παρεμφερών σχολών. Τα τακτικά μέλη έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που ρητά αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος Καταστατικού.  

 

ΙΙ. Έ κ τα κ τ α μέλη γίνονται, μετά από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, άτομα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου κατά βούληση, 
ακόμα και όταν δεν έχουν τις ιδιότητες που έχουν τα τακτικά μέλη. Τα έκτακτα μέλη δεν 
έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Στις συνεδριάσεις 
των Γενικών Συνελεύσεων μπορούν να παρίστανται χωρίς η παρουσία τους να προσμετράται 
για τη διαμόρφωση απαρτίας και δικαιούνται απλώς να διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις. 

 

ΙΙΙ. Ε π ί τ ι μ α μέλη μπορούν να γίνουν, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, πρόσωπα που τυγχάνουν ειδικής αναγνώρισης για την εξαιρετική συμβολή τους 
στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής στάσης και προσφοράς, καθώς και 
πρόσωπα που βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου με υλικοτεχνική, ηθική, 
χρηματική ή άλλου είδους προσφορά. 

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν τις ιδιότητες των τακτικών μελών και μπορούν να συμμετέχουν 
στις Γενικές Συνελεύσεις όπως και τα έκτακτα μέλη, χωρίς δηλαδή η συμμετοχή τους να 
επηρεάζει την απαρτία της Γ.Σ. και χωρίς να έχουν το δικαίωμα της ψήφου, του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ:  

 

Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Κάθε μέλος που είναι ταμειακώς 
τακτοποιημένο έχει δικαίωμα: Να λαμβάνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να ελέγχει και 
να πληροφορείται για τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Να ζητά την πραγματοποίηση 
του σκοπού του Σωματείου και την εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. Να διατυπώνει ελεύθερα 
τις απόψεις του και να ψηφίζει σε κάθε πρόταση που κατατίθεται. Να έχει το δικαίωμα του 
εκλέγειν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
Έχουν, επίσης, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο Δ.Σ. μόνο εάν δεν έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική 
ιδιότητα. Να αποχωρήσει από το Σωματείο καταβάλλοντας συγχρόνως τις οφειλόμενες 
συνδρομές μέχρι την ημέρα κατά την οποία διετέλεσε μέλος. Το μέλος που αποχωρεί δεν έχει 
κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου. Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη στερούνται του 
δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν όμως το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος 
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στις συνεδριάσεις και συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης και σε κάθε άλλη εκδήλωση που 
αποφασίζει αυτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ:  

 

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται:  

I. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις που προβλέπει το Καταστατικό.  

II. Να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις και στις συγκεντρώσεις του Σωματείου.  

III. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των νόμων που αφορούν τα Σωματεία καθώς και με 
τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.  

IV. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. 

V. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου. 

VI. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους καθώς και τις ετήσιες συνδρομές τους στο 
Σωματείο. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν 
υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής. Τα μέλη που δηλώνουν 
υπεύθυνα πως θα εργαστούν εθελοντικά για την εκπλήρωση των στόχων του σωματείου 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση να καταβάλλουν συνδρομή για το τρέχον έτος. 

VII. Να καταβάλλουν τις τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο, που αποφασίζονται 
εκάστοτε από το Δ.Σ. για την οικονομική αντιμετώπιση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. 

VIII. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ: 

 

Τα Τακτικά και τα Έκτακτα μέλη καταβάλλουν παράβολο εφάπαξ εγγραφής καθώς και ετήσια 
συνδρομή των οποίων το ύψος καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Η συνδρομή είναι ετήσια ακόμα και για τον πρώτο χρόνο της εγγραφής ακόμη κι 
αν είναι περιορισμένος. 

Τα ιδρυτικά μέλη καθώς και τα μέλη που θα εγγραφούν προ της διεξαγωγής των πρώτων 
αρχαιρεσιών υποχρεούνται να καταβάλουν τις παραπάνω οικονομικές τους υποχρεώσεις μετά 
τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο. ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ: 

 

Η ιδιότητα του τακτικού μέλους δε μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται. Κάθε τακτικό μέλος, 
ωστόσο, μπορεί στις Γενικές Συνελεύσεις και στις Αρχαιρεσίες να αντιπροσωπευθεί με απλή 
εξουσιοδότηση από ένα άλλο τακτικό μέλος. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΛΩΝ: 

 

Τα Έκτακτα μέλη του Σωματείου οφείλουν: 

Α) Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο. Τα μέλη που διαγράφονται και 
επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν τη δαπάνη 
εγγραφής. 

Β) Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή. 

Γ) Να καταβάλλουν τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο για δραστηριότητες που 
επιθυμούν να συμμετέχουν.   

Δ) Να επιδεικνύουν συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη. 

Ε) Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία, τις διατάξεις του 
Καταστατικού, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Τακτικής και Γενικής 
Συνελεύσεως των μελών. 

Σημ.: Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: 

 

Ι. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, 
επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων μελών. 

ΙΙ. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατά περίπτωση, κατά την 
κρίση του, από την Τακτική Συνέλευση των μελών και συνίσταται: 

α) στην επίπληξη 

β) στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους 

γ) στην οριστική του διαγραφή από το Σωματείο 

ΙΙΙ. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΙV. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική 
ψηφοφορία. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο. ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ:  

 

Μέλος που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Σωματείο ή που ενεργεί 
αντίθετα με τους σκοπούς του Σωματείου, διαγράφεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως κληθεί εγγράφως να απολογηθεί. Το 
διαγραφόμενο μέλος μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία 20 
ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτό της σχετικής απόφασης του Δ.Σ., ζητώντας την ακύρωση 
της απόφασης. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να φέρει την 
προσφυγή για συζήτηση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: 

 

Οι -απαραίτητοι για την εκπλήρωση των στόχων του- πόροι του σωματείου θα προκύπτουν 
από: 

Α) Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής που καταβάλλουν τα μέλη της. 

Β) Τις ετήσιες συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών του. 

Γ) Δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 

Δ) Εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου. 

Ε) Κρατικές ή άλλες επιχορηγήσεις προς το Σωματείο. 

ΣΤ) Κρατικές, ευρωπαϊκές ή άλλες επιδοτήσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικά 
προγράμματα επιμόρφωσης, συνέδρια κ.α. 

Ζ) Εισπράξεις από τα δίδακτρα συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Η) Εισπράξεις από τη διάθεση ενημερωτικού, εκπαιδευτικού ή άλλου υλικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ είναι:  

 

Α) Η Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών.  

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Δ) Επιστημονική Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:  

 

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και συγκροτείται τακτικά 
μία φορά ετησίως, την τελευταία Πέμπτη του Ιανουαρίου, όπου θα γίνεται ο οικονομικός και 
γενικός απολογισμός των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και ο προϋπολογισμός του 
επομένου έτους, εκτάκτως δε, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή εάν το 
ζητήσουν εγγράφως είκοσι τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις. Οι Γενικές Συνελεύσεις αναγγέλλονται προς τα μέλη τουλάχιστον πριν από οκτώ 
ημέρες με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (γραπτό, ηλεκτρονικό, φαξ, SMS, e-mail κλπ), όπου 
πρέπει να αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στις Γενικές 
Συνελεύσεις μπορούν να παραβρίσκονται όλα τα μέλη του Σωματείου, αλλά μόνο τα τακτικά 
μπορούν να ψηφίσουν. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παραβρίσκεται το μισό 
συν ένας του συνόλου των τακτικών μελών του Σωματείου, αλλά με την προϋπόθεση ότι είναι 
ταμειακώς τακτοποιημένα κατά την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. 
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Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση 
συνέρχεται πάλι μέσα σε οκτώ ημέρες, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε 
τακτικά μέλη και αν παρίστανται. 

Οι εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων, εκτός εκείνων που γίνονται οι αρχαιρεσίες, 
διευθύνονται από το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών. 

   

ΑΡΘΡΟ 15ο. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ: 

 

Οι αρχαιρεσίες γίνονται μόνον από τα τακτικά μέλη κατά τη λήξη του τετάρτου έτους της 
θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας 
Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι Γενικές Συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες αναγγέλλονται προς τα μέλη 
με τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, δηλαδή τουλάχιστον πριν από 
οκτώ ημέρες με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (γραπτό, ηλεκτρονικό, φαξ, SMS, e-mail κλ.π.), 
όπου πρέπει να αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και 
πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική 
Επιτροπή. 

Η Γενική Συνέλευση για αρχαιρεσίες βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν 
παραβρίσκεται το μισό συν ένας του συνόλου των τακτικών μελών του Σωματείου, αλλά με την 
προϋπόθεση ότι είναι ταμειακώς τακτοποιημένα κατά την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως (η 
προϋπόθεση αυτή όμως δεν ισχύει για τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα γίνουν αμέσως μετά την 
αναγνώριση του Σωματείου). 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση 
συνέρχεται πάλι μέσα σε οκτώ ημέρες, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε 
τακτικά μέλη και αν παρίστανται. 

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 
προηγούμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά στην Εφορευτική Επιτροπή. Η Γενική 
Συνέλευση κατά την οποία γίνονται αρχαιρεσίες διευθύνεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα 
και ένα μέλος, οι οποίοι εκλέγονται στην αρχή της συνεδριάσεως από τα τακτικά μέλη του 
Σωματείου. Αυτό το Προεδρείο διενεργεί τις εκλογές ως Εφορευτική Επιτροπή. 

Για να έχει ένα τακτικό μέλος το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όταν γίνονται 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, πρέπει να 
έχει εγγραφεί στα μητρώα μελών το αργότερο ενενήντα ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
ημέρα που διεξάγονται οι αρχαιρεσίες (η προϋπόθεση αυτή όμως δεν ισχύει για τις πρώτες 
αρχαιρεσίες που θα γίνουν αμέσως μετά την αναγνώριση του Σωματείου). Η συμμετοχή όμως 
του μέλους αυτού σ’ αυτή τη Γ.Σ. που δεν μπορεί να ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματα δεν 
αποκλείεται και προσμετράται για την επίτευξη ή μη απαρτίας της Γ.Σ.  
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ΑΡΘΡΟ 16ο. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ: 

 

Κατά την έναρξη των αρχαιρεσιών εκλέγεται δια ανατάσεως των χειρών ή με ανοικτή 
ψηφοφορία το Προεδρείο. Στη συνέχεια, αυτό ελέγχει αν υπάρχει η απαραίτητη απαρτία και 
κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου λογοδοτεί για τα έργα 
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του. Κατόπιν παίρνει το λόγο ο 
Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής που αναπτύσσει την έκθεσή του πάνω στον έλεγχο των 
λογαριασμών του Σωματείου. 

Ακολουθεί η ανακήρυξη των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική 
Επιτροπή και η Εφορευτική Επιτροπή διανέμει τα ψηφοδέλτια για να γίνει μυστική ψηφοφορία. 

Κάθε μέλος που ψηφίζει μπορεί να βάλει μέχρι επτά σταυρούς προτιμήσεως για το 
Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις για την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται με το ίδιο ψηφοδέλτιο κάτω ακριβώς από τους 
υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ο εκλογέας τοποθετεί το ψηφοδέλτιο μέσα σε φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του 
Σωματείου και αφού υπογράψει στον κατάλογο ψηφισάντων το ρίχνει στην κάλπη. 

Η ψηφοφορία είναι μυστική και μπορεί να διαρκέσει μέχρι τη δύση του ηλίου. 

Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι κατέλαβαν πλειοψηφικά τις πρώτες θέσεις για το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι τρεις πρώτοι πλειοψηφήσαντες και οι υπόλοιποι 
θεωρούνται αναπληρωματικοί. 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και η ανακήρυξη των επιτυχόντων στο Δ.Σ. και την 
Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται στο τέλος της συνεδριάσεως και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 
Ο Γραμματέας της Συνελεύσεως τηρεί πρακτικά των εργασιών της και των αρχαιρεσιών στο 
ειδικό βιβλίο του Σωματείου, τα οποία υπογράφονται στο τέλος από όλα τα μέλη του 
Προεδρείου της Συνέλευσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ: 

 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει τον ετήσιο Ισολογισμό της 
διαχείρισης και τον Προϋπολογισμό του επομένου χρόνου, ελέγχει και εποπτεύει τα όργανα του 
Δ.Σ., αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου και, 
γενικότερα, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο και δεν υπάγεται στην 
αρμοδιότητα άλλου οργάνου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το νόμο. 
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ΑΡΘΡΟ 18ο. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 

 

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7 μέλη) συμβούλιο που εκλέγεται κατά τη Γενική 
Συνέλευση των τακτικών μελών της κάθε τέσσερα χρόνια. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, 
τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία μέλη συμβούλους. Οι αρχαιρεσίες 
γίνονται πάντοτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Εκλεγμένοι θεωρούνται οι πρώτοι επτά (7) κατά σειρά 
πλειοψηφίας, οι δε τρεις μετά από αυτούς κατά σειρά πλειοψηφίας αποτελούν τα 
αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Τα αναπληρωματικά μέλη, 
κατά τη σειρά εκλογής τους, καλούνται να συμμετάσχουν στο Δ.Σ. εφόσον τα μέλη του 
μειωθούν λόγω παύσεως, εκπτώσεως, παραιτήσεως, κωλύματος (νομικού ή καταστατικού). Τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να επανεκλέγονται 
ελεύθερα μετά το τέλος της θητείας τους. 

Το Δ.Σ. μπορεί, εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο, να αναθέσει και άλλα καθήκοντα – αξιώματα 
στα μέλη του, όπως το αξίωμα του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων κ.α. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο. 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση καλούνται 
από το σύμβουλο που πλειοψήφησε μέσα σε δέκα μέρες από την εκλογή τους για να 
συγκροτηθούν σε σώμα. Σε περίπτωση που υπάρχει κενή θέση στο Δ.Σ. καλείται 
αναπληρωματικό μέλος κατά σειρά πλειοψηφίας. 

Στη συνέχεια, το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει από την παλιά Διοίκηση όλα τα έγγραφα, βιβλία, 
σφραγίδα και περιουσία του Σωματείου, συντασσόμενου για το σκοπό αυτό σχετικού 
πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής. 

Καθήκοντα του Δ.Σ. είναι η καλή διοίκηση του Σωματείου, η επίβλεψη της καλής λειτουργίας 
του, των εγκαταστάσεων του και η πιστή εφαρμογή του Καταστατικού. 

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα παύσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος παράβασης των καθηκόντων τους ή βαριά αμέλεια σχετικά 
με την άσκηση των καθηκόντων τους κατά την διαχείριση των υποθέσεων του Σωματείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο.    

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά κάθε τρεις μήνες, έκτακτα δε με 
πρόσκληση του Προέδρου του ή όταν το ζητήσουν τρία από τα μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία 
όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα μέλη του και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν 
παίρνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η 
άποψη με την οποία τάχθηκε η ψήφος του Προέδρου. 

Το Δ.Σ. συντάσσει και υποβάλλει στην ετήσια τακτική Συνέλευση των μελών τον απολογισμό 
των πεπραγμένων και οικονομικών της χρονιάς που πέρασε καθώς και τον προϋπολογισμό και 
προγραμματισμό της νέας χρονιάς.  
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Κανένα από τα μέλη του Δ.Σ. δε θα λαμβάνει άμεσα ή έμμεσα μισθό, ή κέρδος από το 
Σωματείο για διοικητικά καθήκοντα, εκτός εάν προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες π.χ. 
στις δομές ή στα λειτουργούντα Κ.Ε.Κ. που δεν υπάγονται στις αρμοδιότητες της ιδιότητάς του 
ως μέλους του Δ.Σ.    

 

ΑΡΘΡΟ 21ο. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου και 
αντιπροσωπεύει το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα σε όλες τις σχέσεις αυτού, διορίζει 
πληρεξουσίους δικηγόρους, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση υποθέσεων του 
Σωματείου. Διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού 
Συμβουλίου, επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Υπογράφει με 
το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο που αφορά το Σωματείο και μεριμνά για την εκτέλεση των 
αποφάσεων του Δ.Σ. Λογοδοτεί στις Γ.Σ. για τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για όσο 
διάστημα είναι πρόεδρός του, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και 
προϋπολογισμό του Σωματείου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος 
και σε περίπτωση απουσίας και αυτού ο Γενικός Γραμματέας. Σε περίπτωση που απουσιάζει 
αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκπίπτει χωρίς άλλο λόγο από το 
αξίωμά του και αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο έως ότου το Δ.Σ. εκλέξει άλλο πρόεδρο. 
Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται εντός μηνός από της παραιτήσεως ή εκπτώσεως του 
Προέδρου να εκλέξει ένα μέλος του Δ.Σ. στη θέση του προέδρου για την υπόλοιπη θητεία του 
Δ.Σ.  

 

ΑΡΘΡΟ 22ο. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

  

Ο Γενικός Γραμματέας κρατά την αλληλογραφία του Σωματείου σε συνεργασία με τον 
πρόεδρο, φυλάσσει τη σφραγίδα αυτού, κρατά το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων 
εγγράφων, το μητρώο των μελών.  

Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Συνελεύσεων, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, μεριμνά για την έγκαιρη αναγγελία των 
Γενικών Συνελεύσεων και ειδοποιεί τα μέλη για συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις του 
Σωματείου. ‘Οταν απουσιάζει ο Γεν. Γραμματέας ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν 
σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο. ΤΑΜΙΑΣ: 

 

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις του Σωματείου με διπλότυπες αριθμημένες αποδείξεις που 
υπογράφονται από αυτόν καθώς επίσης και τις πληρωμές για τις υποχρεώσεις του Σωματείου 
που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο.  

Ο Ταμίας, με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα αναλαμβάνουν, από κοινού ή ξεχωριστά, 
έχοντας την εξουσιοδότηση του Προέδρου, όλες τις οικονομικές τραπεζικές συναλλαγές, 
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υπογραφή επιταγών κ.λπ.  του σωματείου.  Η εξουσιοδότηση του Προέδρου είναι δυνατό να 
δοθεί άπαξ.  

Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου το ταμείο 
για έλεγχο οποτεδήποτε θεωρηθεί αυτό αναγκαίο. Φροντίζει να εισπράττει κανονικά τις 
συνδρομές των μελών και ενημερώνει το Δ.Σ. για τις καθυστερήσεις. Ο Ταμίας όταν κωλύεται ή 
όταν απουσιάζει αναπληρώνεται προσωρινά, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., από ένα άλλο 
μέλος του πλην του Προέδρου. Όλα τα σχετικά έγγραφα φέρουν τη σφραγίδα του Σωματείου 
και είναι αριθμημένα και θεωρημένα κατ’ αύξοντα αριθμό. 

Οι Σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελούν τα καθήκοντα που τους 
αναθέτει αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

    

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από 
τη Γενική Συνέλευση των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου κατά τον ίδιο τρόπο 
που εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκλέγει δε μεταξύ των μελών της τον Προϊστάμενο 
και το Γραμματέα αυτής και υποχρεούται να ελέγχει την ταμειακή διαχείριση του Δ.Σ., τακτικά 
μία φορά το χρόνο πριν από τη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο από τα μέλη της. 

  

ΑΡΘΡΟ 25ο. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ: 

   

Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου, λόγω των επιστημονικών τους ιδιοτήτων, θα δύνανται 
να συμμετέχουν στη συγκρότηση ομάδας επιστημόνων που θα αποκαλείται Επιστημονική 
Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας, η οποία θα επιδιώκει την υλοποίηση των σκοπών του 
Σωματείου. Ο τρόπος λειτουργίας (συνολικά ή σε ομάδες) της Επιτροπής και τα θέματα που θα 
την απασχολούν, θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Στην Επιστημονική Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας θα μπορούν να συμμετέχουν, μετά 
από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και έκτακτα μέλη εφόσον θα έχουν 
τις επιστημονικές ιδιότητες που προβλέπεται να έχουν τα τακτικά μέλη. 

Τα μέλη της Επιτροπής δε θα αμείβονται, εκτός εάν πρόκειται για παροχές εξειδικευμένων 
υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο. 

 

Το οικονομικό έτος του Σωματείου θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
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ΑΡΘΡΟ 27ο. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:  

 

Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 
συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Απαιτείται δε η παρουσία των μισών τουλάχιστον 
ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων 
μελών. Για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου απαιτείται απόφαση όλων των τακτικών 
μελών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

 

Το Σωματείο πρέπει να τηρεί τα παρακάτω Βιβλία: 

1. Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. 

2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Βιβλίο Μητρώου μελών. Σ’ αυτό γράφονται και οι διευθύνσεις, τα τηλέφωνα, τα φαξ και τα e-
mail των μελών. 

4. Βιβλίο Ταμείου. 

5. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 

6. Μπλοκ εισπράξεων. 

7. Μπλοκ πληρωμών. 

8. Βιβλίο πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

9. Με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ. θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, στα πλαίσια της 
εξελισσόμενης ηλεκτρονικής τεχνολογίας, παράλληλα και άλλοι μέθοδοι τήρησης πρακτικών, 
με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται απόλυτα το αδιάβλητο και το 
απαραβίαστο του περιεχομένου των πρακτικών. 

 

    ΑΡΘΡΟ 29ο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: 

 Η διάρκεια του Σωματείου είναι απεριόριστη. Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό. Απαιτείται δε η παρουσία των 
μισών τουλάχιστον ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία 
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των τριών τετάρτων (3/4) των τακτικών μελών που είναι παρόντα. Ακόμη το Σωματείο διαλύεται 
μόλις ο αριθμός των τακτικών μελών γίνει λιγότερος από δέκα μέλη. 

Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου η περιουσία αυτού περιέρχεται στο Σύλλογο 
Ιεραποστολικής Δράσης «Μέγας Βασίλειος». 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: 

 

Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα, στρογγυλή, στην οποία θα είναι γραμμένη κυκλικά η 
επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ” ο διακριτικός 
τίτλος “P.I.N.Dis.”, το έτος ιδρύσεως 2010 και μέσα στον κύκλο ο λογότυπος. 

 

Το παρόν Καταστατικό που αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε 
και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τη Γενική Συνέλευση στις 20-09-2010. Το 
Καταστατικό θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

 

Θεσσαλονίκη, 17 Νοεμβρίου 2010 

                           

Ο Πρόεδρος   Η Γεν. Γραμματέας 

Πετσάνης Kωνσταντίνος   Γραμματικού Έρση 
 
 

Τα Μέλη 
 

Αγωγιάτου Χριστίνα  

Αγγελίδου Κατερίνα  

Αυδίκου Κωνσταντίνα   

Βασίλογλου Μαρία   

Γαβρά Ανδρομάχη   

Γιαλαουζίδης Μωυσής   

Γκαβοπούλου Ευγενία   
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Γκορτσίλα Ελένη  

Διαμαντίδου Αλεξάνδρα   

Εγκιαζάροβα Μαρία   

Ελευθερίου Μαρίνα   

Ζαφειρόπουλος Σταύρος  

Καραγιάννη Μαρία  

Κουντή Φωτεινή  

Κουρουνδή Ελένη  

Κωνσταντινίδης Λάζαρος   

Λιάπη Δέσποινα  

Λυκάκης Λευτέρης  

Μαλεγιαννάκη Αμαρυλλίς  

Μάρκου Νεφέλη  

Μεσσήνη Χάιδω  

Μηνοπούλου Δέσποινα  

Μουζακίδης Χρήστος  

Μπακογλίδου Ευαγγελία  

Μπατσίλα Γεωργία   

Νικολαΐδου Ευδοκία  

Ουζούνη Φανή  

Πόπτση Έλενα  

Σούμπουρου Κατερίνα  

Τσατάλη Μαριάννα  

Τσοκανάρη Ιωάννα   

Τσολάκη Μάγδα  

Ψωμά Αναστασία  
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