ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ – (ΕΔΙΜΕΣΥΠ ή ESODiMESO)

Στην Αθήνα σήμερα 18 Νοεμβρίου 2013 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αποφάσισαν να
ιδρύσουν Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ» υπό τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, εφεξής καλούμενο «το
καταστατικό».
Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Δια της παρούσης συστήνεται Επιστημονική Εταιρεία υπό την επωνυμία
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ» (εφεξής καλούμενη «ΕΔΙΜΕΣΥΠ» ή «η Εταιρεία»).
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σκοποί της Εταιρείας είναι:
α) Να προωθεί τη γνώση σχετικά με το Διαβήτη, τα Μεταβολικά Σύνδρομα και την
Παχυσαρκία.
β) Να ενθαρρύνει τη σχετική έρευνα και να διαδίδει τη προερχόμενη από την έρευνα
γνώση σε επιστημονικά συνέδρια, σε ιατρικά περιοδικά και στο μέτρο του δυνατού,
στο ευρύ κοινό.
γ) Να βοηθάει στη δημιουργία επιστημονικών και επαγγελματικών δεσμών μεταξύ
των ειδικών σε αυτές τις παθήσεις και να προάγει τη συνεργασία στον τομέα αυτό
μεταξύ επιστημόνων και των επαγγελματιών υγείας.
δ) Να βελτιώνει τα πρότυπα πρακτικής, όσον αφορά στις μεθόδους αντιμετώπισης
και θεραπείας των συγκεκριμένων παθήσεων.
ε) Προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της, η Εταιρεία:
(i) Θα οργανώνει Επιστημονικά Συνέδρια σε διαφορετικές πόλεις στη Ελλάδα.
(ii) Θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ετοιμασίες για την προώθηση της γνώσης
και της εξειδίκευσης μέσω δημοσιεύσεων σε εξειδικευμένα ιατρικά περιοδικά. Στο
πλαίσιο αυτό, η Γενική Συνέλευση της ΕΔΙΜΕΣΥΠ θα εξετάσει το ενδεχόμενο
έκδοσης ενός εξειδικευμένου Επιστημονικού Περιοδικού.
(iii) Θα οργανώνει ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή των μελών της ή άλλων
ειδικών.
ζ) Η ΕΔΙΜΕΣΥΠ είναι ανοιχτή στη συνεργασία με άλλα Επιστημονικά Σωματεία,
Επιστημονικές Ενώσεις και Επιστημονικές Εταιρείες που εξυπηρετούν παρόμοιους
σκοπούς προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της.
Άρθρο 3
ΕΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η έδρα του γραφείου διοίκησης της ΕΔΙΜΕΣΥΠ δηλαδή
η έδρα της ΖΙΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣ και
συγκεκριμένα η Παιανία, στο 1ο χιλιόμετρο λεωφόρου Παιανίας, Μαρκοπούλου, με
ταχυδρομικό κώδικα 19002.
Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η Εταιρεία συστήνεται για αόριστη διάρκεια.
Άρθρο 5

ΜΕΛΗ
Υπάρχουν δύο κατηγορίες μελών στην Εταιρεία: Τακτικά και Επίτιμα Μέλη.
α) Ως Τακτικά Μέλη της Εταιρείας γίνονται δεκτοί οι υπογράφοντες ιδρυτές αυτής
της πράξης και κάθε φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα
πιστοποιημένο/ασκών στις παρακάτω ειδικότητες:
- Παθολόγοι
- Καρδιολόγοι
- Ενδοκρινολόγοι
- Γενικοί Ιατροί
- Διατροφολόγοι
- Διαιτολόγοι
- Φαρμακοποιοί
- Χειρουργοί
-Και οποιασδήποτε ειδικότητα γίνει αποδεκτή μελλοντικά από το διοικητικό
συμβούλιο
β) Επίτιμα μέλη γίνονται πρόσωπα που έχουν ιδιαίτερα διακριθεί στους σχετικούς
τομείς και πρόσωπα που έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Εταιρείας. Τα Επίτιμα
μέλη δεν υποχρεούνται σε καταβολή της ετήσιας συνδρομής.
Η ιδιότητα του Μέλους της Εταιρείας δεν είναι μεταβιβάσιμη.
γ) Συνδεδεμένα μέλη γίνονται ειδικευόμενοι των παραπάνω ειδικοτήτων καθώς και
όποιος άλλος έχει ενδιαφέρον ως προς τον διαβήτη, το μεταβολικό σύνδρομο καθώς
και της παχυσαρκίας. Τα συνδεδεμένα μέλη έχουν μειωμένη, σε σχέση με τα τακτικά
μέλη, συνδρομή και η ιδιότητά τους δεν είναι μεταβιβάσιμή. Το ύψος της συνδρομής
αποφασίζεται από τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου.
Άρθρο 6
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
α) Προκειμένου ένα πρόσωπο να γίνει Τακτικό Μέλος της Εταιρείας θα πρέπει να
υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφη δήλωση απόκτησης της ιδιότητας
του μέλους. Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρεί σε επίσημη συνάντηση
όπου θα αξιολογεί την αίτηση και θα αποφασίζει για το αν θα γίνει δεκτό στην
Εταιρεία. Η απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους θα ισχύει κατόπιν έκδοσης
έγγραφης δήλωσης αποδοχής.
β) Όλες οι αιτήσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Επίτιμου Μέλους
προωθούνται στο ΔΣ για έγκριση, το οποίο αποφασίζει με πλειοψηφία των 2/3.
γ) Τα επίτιμα μέλη θα προτείνονται από τουλάχιστον δύο μέλη και θα εγκρίνονται
από τα 2/3 του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Κάθε Τακτικό Μέλους δικαιούται:
α) να λαμβάνει πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Εταιρείας,
β) να παρακολουθεί το Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Εταιρείας,
γ) να συμμετέχει τη Γενική Συνέλευση,
δ) Κάθε τακτικό μέλος υποχρεούται να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του/της,
όπως αυτή καθορίζεται από το Συμβούλιο.
Κάθε Τακτικό Μέλος που έχει καταβάλει τη συνδρομή του/της δικαιούται επίσης:
α) Να ψηφίζει και να εκλέγεται ως μέλος του Συμβουλίου,
β) Να λαμβάνει δωρεάν το Επιστημονικό Περιοδικό ή e-bulletin της ΕΔΙΜΕΣΥΠ εάν
και όποτε εκδοθεί από την Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.
Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κάθε Επίτιμο μέλος δικαιούται:
α) Να λαμβάνει πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Εταιρείας,
β) Να παρακολουθεί το Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Εταιρείας καθώς και τη
Γενική Συνέλευση
γ) Να λαμβάνει δωρεάν το Επιστημονικό Περιοδικό ή e-bulletin της ΕΔΙΜΕΣΥΠ εάν
και όποτε εκδοθεί από την Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.
δ) Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου
Άρθρο 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Κάθε Συνδεδεμένο μέλος δικαιούται:
α) Να λαμβάνει πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Εταιρείας,
β) Να παρακολουθεί το Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Εταιρείας καθώς και τη
Γενική Συνέλευση
γ) Να λαμβάνει δωρεάν το Επιστημονικό Περιοδικό ή e-bulletin της ΕΔΙΜΕΣΥΠ εάν
και όποτε εκδοθεί από την Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.
δ) Τα συνδεδεμένα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψηφίζουν ούτε να εκλέγονται.
Άρθρο 10
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Κάθε Μέλος δικαιούται να παραιτηθεί από την Εταιρεία οποτεδήποτε, η δε
παραίτησή του/της θα λάβει χώρα με την κατάθεση αίτησης παραίτησης από την
Εταιρεία στο Γενικό Γραμματέα.
Η παραίτηση αυτή θα ισχύει από το προβλεπόμενο σε αυτή χρόνο ή, σε περίπτωση
που δεν ορίζεται χρόνος, από το χρόνο της σχετικής αποδοχής της, όπως θα
καθορισθεί από τον Γενικό Γραμματέα.
Άρθρο 11
ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
α) Σε περίπτωση επανειλημμένων παραβιάσεων του καταστατικού της Εταιρείας εκ
μέρους ενός Μέλους, ή ρητής παράβασης των αναγνωρισμένων προτύπων του
επιστημονικού έργου και της ιατρικής δεοντολογίας, καθώς και σε περίπτωση
συμπεριφοράς που προσβάλλει σφόδρα τη φήμη της ΕΔΙΜΕΣΥΠ, το Μέλος που
προέβη στα ανωτέρω μπορεί να αποβληθεί από την Εταιρεία. Η απόφαση αποβολής
του Μέλους λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του ΔΣ. Στην
περίπτωση αυτή, απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των μελών που είναι παρόντα στη
Γενική Συνέλευση.
β) Κάθε Τακτικό Μέλος που δεν θα πληρώσει τη συνδρομή μέλους για τρία
διαδοχικά χρόνια αποβάλλεται από την Εταιρεία, κατόπιν απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης λαμβανομένης κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη Γενική
Συνέλευση μελών.
Άρθρο 12
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι της Εταιρείας είναι:
α) Η ετήσια συνδρομή μέλους,
β) Δώρα, δωρεές και κληρονομιές και
γ) Δικαιώματα από τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων κλπ.
δ) Κάθε άλλος πόρος που δεν απαγορεύεται από το νόμο.
Άρθρο 13
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα όργανα της Εταιρείας είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση, και
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 14
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
α) Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η Γενική
Συνέλευση απολαμβάνει πλήρους εξουσίας με εξαίρεση τις εξουσίες που έχουν
ανατεθεί στο Συμβούλιο.
Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης είναι ειδικότερα:
1) Να θεσπίζει τις πολιτικές της ΕΔΙΜΕΣΥΠ σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.
2) Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3) Να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την παύση των μελών.
4) Να αναθέτει στο Συμβούλιο συγκεκριμένα ζητήματα προς διευθέτηση μεταξύ των
δύο Γενικών Συνελεύσεων.
5) Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει κάθε χρόνο αμέσως μετά το τέλος του Ετήσιου
Επιστημονικού Συνεδρίου της Εταιρείας.
6) Κάθε Τακτικό Μέλος της Εταιρείας διαθέτει μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση και
δεν προβλέπεται ψηφοφορία δια πληρεξουσίου.
7) Τα Μέλη της Εταιρείας δύνανται να θέτουν υποψηφιότητες για όλες τις θέσεις του
Συμβουλίου εφόσον έχουν καλύψει όλες τους τις υποχρεώσεις όπως αυτές
αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος. Θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους
για υποψηφιότητα εγγράφως στο Γενικό Γραμματέα όχι αργότερα από δύο μήνες πριν
την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι
από όσους μπορεί να εκλεγούν, η εκλογή τους θα γίνει με μυστική ψηφοφορία των
μελών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική στη Γενική
Συνέλευση.
Άρθρο 15
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία μέλη.
β) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής, και αρχίζει την επόμενη ημέρα
από αυτήν της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία εκλέχθηκαν. Έχουν
δικαίωμα επανεκλογής για άλλα δύο χρόνια για το ίδιο αξίωμα. Με την πάροδο της
τετραετίας χάνουν το δικαίωμα επανεκλογής τους. Δύνανται να επανεκλεγούν μετά
από δύο χρόνια παραμονής τους εκτός ΔΣ.
γ) Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την τακτική διαχείριση της Εταιρείας, την
προώθηση και την ανάπτυξη της. Για τη δραστηριότητά της αναφέρεται στο
Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση.
δ) Ο Αντιπρόεδρος είναι υπεύθυνος για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας και
αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση αδυναμίας του να ανταπεξέρθει σε
συγκεκριμένες υποχρεώσεις του..
ε) Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τα γενικά διοικητικά καθήκοντα και
την καλή λειτουργία της εταιρείας καθώς και την τήρηση των πρακτικών των
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση
αδυναμίας του να ανταπεξέρθει σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις του, εφόσον αδυνατεί
να αντικατασταθεί από τον Αντιπρόεδρο.
ζ) Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά της εταιρίας και τα σχετικά έγγραφα
και κάνει τριμηνιαίες αναφορές στις συναντήσεις του ΔΣ και ετήσια αναφορά στη
γενική Συνέλευση.
στ) Κάθε μέλος του Συμβουλίου δύναται να παραιτηθεί οποτεδήποτε προσκομίζοντας
στον Πρόεδρο έγγραφη παραίτηση. Η παραίτηση αυτή θα ισχύει από το
προβλεπόμενο σε αυτή χρόνο ή, σε περίπτωση που δεν ορίζεται χρόνος, από το χρόνο
της σχετικής αποδοχής της, όπως θα καθορισθεί από τον Πρόεδρο.

η) Το ΔΣ αποφασίζει για τον τόπο διεξαγωγής της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης
της ΕΔΙΜΕΣΥΠ και του επόμενου επιστημονικού Συνεδρίου.
θ) Έπειτα από την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από την γενική
συνέλευση, τα εκλεγέντα μέλη ψηφίζουν μεταξύ τους για τις θέσεις των μελών του
διοικητικού συμβουλίου που θα λάβει κάθε μέλος.
Άρθρο 16
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Η Εταιρεία πραγματοποιεί ένα Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο για την παρουσίαση
και συζήτηση επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων από τα μέλη και τους
καλεσμένους τους σε χρόνο και τόπο που αποφασίζεται από το Συμβούλιο.
β) Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών θα πραγματοποιείται με τη λήξη του
Ετήσιου Επιστημονική Συνεδρίου.
γ) Το ΔΣ της Εταιρείας συνεδριάζει κατ΄ ελάχιστον δύο φορές ετησίως, τη μία κατά
τη διάρκεια του Ετήσιου Συνεδρίου.
δ) Άλλες συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ΔΣ μπορεί να συγκαλούνται
όποτε αυτό θεωρείται αναγκαίο και μετά από αίτημα τριών τουλάχιστον μελών του
ΔΣ.
Άρθρο 17
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
α) Το πρόγραμμα του Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου καταρτίζεται από το
Συμβούλιο με τη συνεργασία των μελών της ΕΔΙΜΕΣΥΠ.
β) Μέλος που επιθυμεί να συστήσει έναν καλεσμένο που θα παρουσιάσει
επιστημονική εργασία στο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο υποβάλει το όνομα του
καλεσμένου και τον τίτλο της επιστημονικής του εργασίας προς έγκριση στον
Πρόεδρο του Συμβουλίου (ή άλλως) τουλάχιστον τρεις μήνες πριν το Συνέδριο.
γ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δύναται να προσκαλεί καλεσμένους για να
παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μέρος του Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου.
δ) Επιδίωξη της Εταιρείας αποτελεί και το να προωθεί την παρουσίαση πρόσφατων
και όχι απαραίτητα ολοκληρωμένων ερευνητικών εργασιών στο Ετήσιο
Επιστημονικό Συνέδριο. Περίληψη της κάθε επιστημονικής εργασίας θα
προσκομίζεται το αργότερο έξι εβδομάδες πριν το συνέδριο. Αντίγραφα των
περιλήψεων θα διανέμονται στο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο.
Άρθρο 18
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
α) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ΔΣ σε ετήσια βάση και συνεδριάζει
αμέσως μετά το τέλος του αντίστοιχου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου.
β) Η Γενική Συνέλευση εξετάζει ένα θέμα, μόνο εφόσον αυτό συμπεριλαμβάνεται
στην Ημερήσια Διάταξη. Κάθε Μέλος δύναται να ζητήσει να προστεθεί ένα θέμα
στην ημερήσια διάταξη το αργότερο 7 ημέρες πριν την αντίστοιχη Συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης.
γ) Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις και εκλέγει με πλειοψηφία από τα μέλη
είναι παρόντα και νομιμοποιούνται να ψηφίζουν όπως ορίζεται στο παρόν
καταστατικό ή στο Νόμο.
δ) Η ψηφοφορία λαμβάνει χώρα δια ανατάσεως των χεριών εκτός εάν άλλως
αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση και το παρόν καταστατικό.
ε) Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εταιρείας και σε περίπτωση
απουσίας του/της, ο Γενικός Γραμματέας. Τα μέλη απαιτείται να ειδοποιηθούν για τη
γενική συνέλευση 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της. Στην ειδοποίηση πρέπει να
προσδιορίζεται η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα της συνεδρίασης. Η ειδοποίηση
αυτή θα δίδεται στα μέλη με κάθε αποτελεσματικό μέσο. Αυτό μπορεί να

περιλαμβάνει την χρήση ταχυδρομείου, ενημερωτικού δελτίου, εφημερίδων,
τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
στ) η γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον
τα 2/5 των εγγεγραμμένων μελών.
Άρθρο19
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α) Το Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας.
β) Το Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο ειδικότερα με:
i) Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας.
ii) Την επιλογή του τόπου διεξαγωγής του Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου και με
την οργάνωση του.
iii) τη σύσταση υπό-επιτροπών για την επιλογή των επιστημονικών εργασιών ή τη
σύσταση άλλων συμβουλευτικών επιτροπών.
iv) την έγκριση νέων Τακτικών μελών.
v) τη διατήρηση σχέσεων με άλλες οργανώσεις/σωματεία/ενώσεις.
iv) τη σύσταση του ετήσιου προϋπολογισμού και του οικονομικού απολογισμού
γ) Το Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων Μελών, εκτός εάν
άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο.
δ) Το Συμβούλιο δύναται να αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε άλλα μέλη να
εκπροσωπούν και δεσμεύουν η Εταιρεία έναντι τρίτων προσώπων μεμονωμένα ή από
κοινού με την συνυπογραφή δύο μελών. Οι σχετικές ανακοινώσεις σύγκλησης
αποστέλλονται στα Μέλη 10 ημέρες πριν τις συνεδριάσεις.
Άρθρο 20
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
α) Η Εταιρεία θα εργαστεί προκειμένου να οργανώσει την έκδοση έντυπής ή
ηλεκτρονικής Επιστημονικού έκδοσης. Ένα μέλος της Εταιρείας εκλέγεται από την
Ετήσια Γενική Συνέλευση ως «Αρχισυντάκτης» της έκδοσης για περίοδο δύο ετών
(«Αρχισυντάκτης»). Ο Αρχισυντάκτης φροντίζει για την έκδοσή της. Ενεργεί σε
συνεργασία με το ΔΣ.
β) Η Εταιρεία θα διατηρεί δικό της ιστότοπο και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (social media).
Άρθρο 21
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού απαιτείται έγγραφη αίτηση τουλάχιστον
πέντε μελών από το ΔΣ στο Γενικό Γραμματέα, το αργότερο δύο μήνες πριν την
επικείμενη Συνεδρίαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
β) Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει όλα τα μέλη για την προτεινόμενη
τροποποίηση το αργότερο ένα μήνα πριν την επικείμενη Συνεδρίαση της Ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης.
γ) Κάθε μέλος δύναται να υποβάλει έγγραφες αντίθετες προτάσεις στο Γενικό
Γραμματέα το αργότερο τρεις εβδομάδες πριν την επικείμενη Συνεδρίαση της
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
δ) Ο Γενικός Γραμματέας ειδοποιεί όλα τα μέλη για τις αντίθετες προτάσεις το
αργότερο μία εβδομάδα πριν την επικείμενη Συνεδρίαση της Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης.
ε) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση με πλειοψηφία των 2/3 των
ψήφων των παρόντων Μελών.
στ) Προκειμένου για την τροποποίηση των σκοπών της Εταιρείας απαιτείται
συναίνεση των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 22

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Το ΔΣ σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών, δύναται να αποφασίζειν με πλειοψηφία των
2/3 των μελών του για τη σύσταση ειδικών Επιτροπών για επιστημονικά ζητήματα ή
ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση της Εταιρείας.
Άρθρο 23
ΔΙΑΛΥΣΗ
α) η ΕΔΙΜΕΣΥΠ διαλύεται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης η οποία
λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών.
β) Σε περίπτωση διάλυσης της ΕΔΙΜΕΣΥΠ η περιουσία της θα περιέρχεται σε
φιλανθρωπικό οργανισμό, που θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια της ΓΣ που θα
αποφασίσει τη λήξη της, μετά την καταβολή –κατά το δυνατό- όλων των χρεών και
την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας.
γ) Το Συμβούλιο θα φροντίσει για τη διάλυση.
Άρθρο 24
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΧΟΡΗΓΙΑ
α) Το οικονομικό έτος της Εταιρείας θα είναι η περίοδος από 1.1 έως 31.12 κάθε
έτους. Η πρώτη χρήση ορίζεται υπερδωδεκάμηνη και λήγει στις 31.12.2014.
β) Οι οικονομικοί πόροι της ΕΔΙΠΕΣΥΠ προέρχονται:
1. από τις συνδρομές των μελών της. Εκτός από τις συνδρομές, χορηγίες μπορούν
επίσης να γίνουν δεκτές κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ, η οποία εν συνεχεία θα πρέπει
να εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
2. τα έσοδα από την οργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών ημερίδων κ.α.
Άρθρο 25
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε κατά την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία
από τα πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές εμφανίζονται στο τέλος του παρόντος
εγγράφου και αποτελούν την πλήρη συμφωνία σε σχέση με την ίδρυση της
ΕΔΙΜΕΣΥΠ.
β) Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού θα είναι έγγραφη σύμφωνα με τη
διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω.
γ) Το παρόν Καταστατικό διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφωνία
προκύψει για το παρόν καταστατικό θα λύεται φιλικά και σε περίπτωση ανάγκης
μέσω διαιτησίας. Ως έσχατη λύση, συμφωνείται αποκλειστική αρμοδιότητα των
δικαστηρίων της Αθήνας.

