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Άρθρο 1ο

Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται  Επιστημονικό  μη  κερδοσκοπικό  Σωματείο  με 

την  επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

(ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΙΚΗΣ)  ΙΑΤΡΙΚΗΣ,  (ΕΕΤΙ)  με  έδρα 

την Αθήνα οδός Μαιάνδρου 23.  Η επωνυμία του Σωματείου 

στην  αγγλική  γλώσσα  είναι  «HELLENIC SOCIETY FOR 

TRAVEL MEDICINE» (HSTM)

Άρθρο 2ο

Σκοποί- Μέσα

1. Σκοποί του Σωματείου είναι:

α)  η  προώθηση  με  κάθε  μέσο  της  βασικής  και 

εφαρμοσμένης έρευνας και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για 

την  προληπτική  και  θεραπευτική  αντιμετώπιση  λοιμωδών 

νόσων  και  άλλων  προβλημάτων  υγείας  που  προκαλούνται 

κατά  την  μετακίνηση  πληθυσμιακών  ομάδων  από  και  προς 

μέρη  με  διαφορετικό  επιδημιολογικό  και  νοσολογικό 

υπόβαθρο από αυτό της ημεδαπής, 

β)  η  συστηματική  παρακολούθηση  και  η  διατήρηση  της 

υγείας  των  μετακινούμενων  πληθυσμών,  πριν  τις 

μετακινήσεις,  κατά  τη  διάρκεια  της  μετακίνησής  τους  και  της 



παραμονής τους στο εξωτερικό, καθώς και μετά την επιστροφή τους 

στο εσωτερικό. 

γ) η εξέταση των κινδύνων υγείας που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

κατά  τη  διάρκεια  μιας  μετακίνησης  στο  εξωτερικό,  και  μέχρι  την 

επάνοδο  των  μετακινουμένων  ατόμων  στο  εσωτερικό,  και 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α) Μεταδοτικά νοσήματα

β) Ατυχήματα σχετιζόμενα με την εργασία στο εξωτερικό

γ) Τροχαία ατυχήματα

δ) Ψυχικές διαταραχές

ε)Διαταραχές από τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες

στ)  Διαταραχές  από  χρήση  τοξικών  ουσιών  (αλκοόλ,  κάπνισμα, 

κάνναβη, οπιούχα κ.α.) 

ζ) Νοσήματα από δήγματα ζώων, εντόμων

η)  Νοσήματα  τα  οποία  εν  γένει  επηρεάζονται  από  ταξίδι 

(σακχαρώδης  διαβήτης,  νοσήματα  του  αναπνευστικού  συστήματος 

κ.α.)

θ) Διαταραχές από μη ελεγχόμενη μόλυνση του περιβάλλοντος

ι) Διαταραχές από τη διάδοση της σύγχρονης τεχνολογίας

2. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των σκοπών αυτών είναι η 

εφαρμογή  κανόνων  δικαίου  που  προασπίζουν  τα  ανθρώπινα 

δικαιώματα  και  διέπονται  από  ανθρωπιστικές  και  ηθικές  αρχές  με 

τελικό σκοπό την προφύλαξη όλων των Ελλήνων από την εισαγωγή, 

εγκατάσταση  και  εξάπλωση  επικίνδυνων  βιολογικών,  τοξικών, 

χημικών  και  παραγόντων  ιοντίζουσας  και  μη  ιοντίζουσας 

ακτινοβολίας.

3. Για να εκπληρώσει τους σκοπούς του το Σωματείο, χρησιμοποιεί 

τα ακόλουθα μέσα:

1. Οργανώνει  μόνο  του  ή  σε  συνεργασία  με  άλλες  Ενώσεις, 

Εταιρίες ή Οργανισμούς, επιστημονικές ανακοινώσεις, διαλέξεις 



ή  συντονισμένες  συζητήσεις.  Οργανώνει  ή  συμμετέχει  σε 

εθνικά ή διεθνή συνέδρια.

2. Συμμετέχει  σε  Εθνικές  Εταιρείες  ή  Σωματεία  με  ευρύτερο 

περιεχόμενο και σκοπούς. Επίσης συμμετέχει ή και εκπροσωπεί 

τη χώρα μας, σε συναφείς διεθνείς Εταιρείες και Σωματεία. 

3. Οργανώνει εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια τόσο στην 

έδρα  του  Σωματείου,  όσο  και  σε  διάφορα  άλλα  μέρη  της 

Ελλάδας.  Εκδίδει  περιοδικό  ή  συμμετέχει  σε  εκδοτικές 

δραστηριότητες άλλων, ευρύτερου περιεχομένου, Σωματείων. 

Εκδίδει  διάφορες  μελέτες,  μονογραφίες,  ενημερωτικά 

φυλλάδια, αφίσες,  μαγνητοταινίες,  ταινίες ή οτιδήποτε υλικό 

μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  αγωγή  υγείας  και  ειδική 

καθοδήγηση του γενικότερου πληθυσμού για την προφύλαξή 

του κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του, κατά την παραμονή 

του στο Εξωτερικό και κατά τη διάρκεια της επιστροφής του 

στο Εσωτερικό.

4. Γνωματεύει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη μελέτη ή που 

προκύπτει  από  την  πορεία  οποιασδήποτε  επιδημίας, 

οπουδήποτε  και  να  συμβαίνει  αυτή,  καθώς  και  για  την 

αντιμετώπισή της σε διάφορα επίπεδα.

5. Δημιουργεί σελίδα στο διαδίκτυο (internet) για την ενημέρωση 

των μελών της και του κοινού.

6. Αναλαμβάνει, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 

(ΔΣ),  την  εκπόνηση  ή  συμμετέχει  μαζί  με  άλλα  φυσικά  ή 

νομικά πρόσωπα στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων 

του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων Εθνικών, Ευρωπαϊκών ή Διεθνών Οργανισμών, που 

χρηματοδοτούνται  εξ’  ολοκλήρου  ή  εν  μέρει  από  τους 

οργανισμούς  αυτούς.  Σε  κάθε  περίπτωση  10%  του 

επιχορηγούμενου  ποσού  θα  διατίθεται  για  την  κάλυψη  των 

λειτουργικών αναγκών του Σωματείου.



Άρθρο 3ο

Μέλη – Είσοδος – Αποχώρηση – Αποβολή – Δικαιώματα – 

Υποχρεώσεις

Τα μέλη του Σωματείου είναι ισότιμα και διακρίνονται σε τακτικά και 

επίτιμα.

1. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) με την πλειοψηφία των ¾ των 

παρόντων  μελών  μετά  από  πρόταση  του  Δ.Σ.  (κατόπιν 

σχετικής  αιτήσεως  των  απευθυνόμενης  προς  αυτό) 

υγειονομικοί  (Ιατροί  οποιασδήποτε  ειδικότητας,  Οδοντίατροι, 

Κτηνίατροι,  Φαρμακοποιοί,  Επόπτες  Δημόσιας  Υγείας, 

Νοσηλευτές,  Επισκέπτριες  Υγείας),  Βιολόγοι,  Χημικοί, 

Ακτινοφυσικοί,  Εμπειρογνώμονες  Ακτινοπροστασίας, 

Μετεωρολόγοι,  Μαθηματικοί,  Στατιστικολόγοι,  αλλά  και 

επιστήμονες άλλων κλάδων, ως και πολίτες με αποδεδειγμένο 

ενδιαφέρον και δραστηριότητες συναφείς με τους σκοπούς του 

σωματείου.

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των 

ΓΣ, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Έχουν το δικαίωμα 

επίσης, να παίρνουν μέρος στην επιστημονική και γενικότερη δράση 

του Σωματείου, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. ή τη 

Γ.Σ.,  και  να  προτείνουν  οτιδήποτε  κρίνουν  ότι  συντελεί  στην 

εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

Τα  τακτικά  μέλη  έχουν  την  υποχρέωση  να  εργάζονται  για  την 

προαγωγή των σκοπών του Σωματείου να εκτελούν με προθυμία τις 

επιστημονικές  ή  άλλες  σχετικές  με  τους  σκοπούς  του  Σωματείου 

εργασίες  που  τους  έχουν  αναθέσει  τα  αρμόδια  όργανα  ή  οι 

επιτροπές  του  Σωματείου  να  δείχνουν  πνεύμα  επιστημονικής  και 

συναδελφικής  συνεργασίας,  να  συμμετέχουν  στις  Γ.Σ.  και  στις 



συνεδριάσεις  των  ειδικών  επιτροπών,  να  αποφεύγουν  κάθε 

δραστηριότητα που αντιστρατεύεται στους σκοπούς του Σωματείου 

και να καταβάλλουν έγκαιρα τη συνδρομή τους.

Επίσης τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωμένα να εκπληρώνουν τακτικά 

και με επιμέλεια τις συγγραφικές τους υποχρεώσεις, αλλά και κάθε 

άλλη δραστηριότητα, όπως αυτές καθορίζονται  κάθε φορά από το 

Δ.Σ.

2.  Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν από τη Γ.Σ. , μετά από 

πρόταση του Δ.Σ., πρόσωπα τα οποία έχουν συμβάλλει σημαντικά 

στην  προαγωγή  των  σκοπών  του  Σωματείου  ή  στην  οικονομική 

ενίσχυσή του ή έχουν προσφέρει εξαιρετικές σ’ αυτό υπηρεσίες. Τα 

επίτιμα μέλη του Σωματείου ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ.Σ. 

και  μπορούν  να  συμμετέχουν  στις  Γ.Σ.  άνευ  του  δικαιώματος 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Για να γίνει κάποιος μέλος του σωματείου 

πρέπει  να  είναι  ενήλικος  και  ικανός  προς  δικαιοπραξία  και  να 

υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., το οποίο εντός δέκα (10) 

ημερών από τη λήψη της άνω αιτήσεως, αποφασίζει για την εγγραφή 

ή μη του αιτούντος. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική 

πράξη  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  Κατά  της  παράλειψης  έκδοσης 

διαπιστωτικής πράξης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο 

ενδιαφερόμενος  έχει  δικαίωμα  να  ασκήσει  αγωγή  στο  αρμόδιο 

Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά την τακτική διαδικασία, με αίτημα είτε 

αυτό της αναγνώρισης του δικαιώματος εγγραφής του, είτε με αυτό 

της καταδίκης του Σωματείου σε δήλωση βουλήσεως.

Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεως του Δ.Σ., μετά από αίτηση του 

αιτούντα, η Γ.Σ. των μελών, στην πρώτη, μετά την αίτηση, σύνοδό 

της (τακτική ή έκτακτη) αποφασίζει για την εγγραφή ή μη.

3. Η ιδιότητα του μέλους παύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α.  Με έγγραφη παραίτηση του μέλους γνωστοποιούμενη στο Δ.Σ. 

τρεις  (3)  τουλάχιστον  μήνες  πριν  τη  λήξη  της  διαχειριστικής 

περιόδου και ισχύει για το τέλος αυτής. 



β. Με διαγραφή του μέλους για λόγους αδικαιολόγητης παράλειψης 

ως προς την εκπλήρωση των συγγραφικών και άλλων επιστημονικών 

υποχρεώσεων που του έχουν ανατεθεί.

γ. Με διαγραφή του μέλους για λόγους αδικαιολόγητης παράλειψης 

για την εκπλήρωση των ταμειακών υποχρεώσεων του για 2 συνεχή 

έτη, το οποίο επανεγγράφεται αυτοδικαίως μόλις εξοφλήσει όλες τις 

καθυστερούμενες  συνδρομές  του.

δ.  Με  διαγραφή  του  μέλους  για  ανάρμοστη  συμπεριφορά,  ή, 

ασυγχώρητη  αδιαφορία  καθώς  και  αν  η  δραστηριότητά  του  είναι 

αντίθετη  προς  τους  σκοπούς  του  Σωματείου,  ή,  εάν  εμποδίζει  με 

οποιονδήποτε  τρόπο  την  εκτέλεση  των αποφάσεων των οργάνων 

διοίκησης του Σωματείου.

Προ της λήψης της απόφασης προς διαγραφή οποιουδήποτε μέλους, 

τάσσεται δεκαήμερη (10) προθεσμία από το Δ.Σ. προς απολογία του 

προς διαγραφή μέλους, με αυτοπρόσωπη εμφάνιση του, ενώπιον του 

Δ.Σ., προσκομίζοντας συγχρόνως, άπαντα τα αποδεικτικά έγγραφα 

που στοιχειοθετούν την απαλλαγή του. Σε περίπτωση που καταθέσει 

ο προς διαγραφή ενώπιον του Δ.Σ. οποιοδήποτε από τα παραπάνω 

έγγραφα, δικαιούται να λάβει απόδειξη παράδοσης εγγράφων από το 

Δ.Σ. Για να λάβει απόφαση περί διαγραφής μέλους το Δ.Σ. πρέπει να 

είναι παρόντα τουλάχιστον 7 μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

δεν  διαγράφεται  μέλος.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  (ισοψηφίας) 

αποφασίζει για την διαγραφή ή μη, η Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία. Σε 

περίπτωση μη εμφάνισης του προς διαγραφή μέλους ενώπιον του 

Δ.Σ.,  η  απόφαση  λαμβάνεται  άνευ  ετέρας  ειδοποιήσεως.  Σε  κάθε 

περίπτωση η απόφαση διαγραφής του Δ.Σ. πρέπει να είναι σαφώς 

αιτιολογημένη.  Η  ιδιότητα  του  μέλους  διατηρείται  μέχρι

  την  οριστική  επικύρωση  της  με  απόφαση  της  Γ.Σ.  με 

πλειοψηφία  των  3/4   των  παρόντων  μελών  της.  Εν 

συνεχεία  η επικυρωμένη,  κατά τα άνω απόφαση διαγραφής 

κοινοποιείται  υποχρεωτικά  στον  ενδιαφερόμενο  εντός  δέκα 



(10)  ημερών από τη  λήψη της,  ταχυδρομικά  με  συστημένη 

επιστολή.

4.  Κάθε  τακτικό  μέλος,  με  έγγραφη  εξουσιοδότηση 

επικυρωμένη  από  Αστυνομία  ή  άλλη  Δημόσια  αρχή  ή  με 

συμβ/κό  πληρεξούσιο  μπορεί  να  αντιπροσωπεύει,  ένα  μόνο 

τακτικό  μέλος  του  Σωματείου  που  απουσιάζει  και  είναι 

ταμειακά  εντάξει.  Η  αντιπροσώπευση  ισχύει  για  τη 

διαπίστωση  απαρτίας,  για  τη  λήψη  αποφάσεων  στις  Γ.Σ. 

(τακτικές  και  έκτακτες)  και  για  όλες  τις  ψηφοφορίες 

(ανάδειξη  Δ.Σ.  κ.λ.π).  Δικαίωμα  εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι 

έχουν  όσοι  είναι  μέλη  του  Σωματείου  τουλάχιστον  ένα  (1) 

μήνα πριν τις εκλογές.

Άρθρο 4ο

Πόροι Σωματείου

Πόροι του Σωματείου είναι:

1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών του,  που ανέρχεται 

στο  ποσό  των  15  ευρώ,  η  αυξομείωση  του  οποίου, 

καθορίζεται  με  απόφαση  της  Γ.Σ.  μετά  από  πρόταση 

του Δ.Σ. 

2. Η ετήσια συνδρομή των μελών της, που ανέρχεται στο 

ποσό  των  30  ευρώ,  η  αυξομείωση  του  οποίου, 

καθορίζεται  με  απόφαση  της  Γ.Σ.  μετά  από  πρόταση 

του Δ.Σ. 

3. Έκτακτες εισφορές.

4. Οι δωρεές κάθε είδους.

5.  Τα  τυχόν  έσοδα  από  άλλες  συναφείς  ,  προς  τους 

σκοπούς του Σωματείου , εκδηλώσεις.

6.  Η  παρακράτηση  του  10%  του  ποσού  που  επιχορηγείται 

στο  Σωματείο  για  την  εκπόνηση  ερευνητικών 



προγραμμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 5,  του άρθρου 

3. 

7.  Οι  ενισχύσεις  από  την  Πολιτεία  ή  άλλους  Δημόσιους 

Οργανισμούς, ως και κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

Άρθρο 5ο

Όργανα Σωματείου

Όργανα του Σωματείου είναι:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ)

2. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), και

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε)

Άρθρο 6ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1.  Το  Σωματείο  διοικείται  από  το  Δ.Σ.  που  εκλέγεται  με 

διετή  (2)  θητεία  από  τη  Γ.Σ.,  με  μυστική  ψηφοφορία  δια 

ψηφοδελτίου,  και  αποτελείται  από  (9)  τακτικά  μέλη  ήτοι: 

Πρόεδρο,  Αντιπρόεδρο,  Γενικό  Γραμματέα,  Ειδικό 

Γραμματέα, Ταμία και τέσσερεις συμβούλους.

2. Μέσα σε δέκα (10), το αργότερο, ημέρες από την εκλογή του το 

Δ.Σ.  συνέρχεται  με φροντίδα και  ευθύνη του πλειονοψηφήσαντος 

συμβουλίου  και  συγκροτείται   σε  σώμα  με  την  φανερή  εκλογή 

μεταξύ  των  μελών  του:  α)  Προέδρου,   β)  Αντιπροέδρου,   γ)  Γ. 

Γραμματέα,  δ)  Ειδ.  Γραμματέα και  ε)  Ταμία.  Η  εκλογή γίνεται  με 

απόλυτη πλειοψηφία των παραπάνω μελών. Για να υπάρχει απαρτία, 

κατά τη συγκρότηση του Δ. Σ. σε σώμα, πρέπει να είναι παρόντα 

τουλάχιστον  (7)  μέλη.  Στις  άλλες  περιπτώσεις  το  Δ.Σ.  είναι  σε 

απαρτία  και  αποφασίζει  νόμιμα αν  είναι  παρόντα τουλάχιστον  (5) 

μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή και απόλυτη πλειοψηφία 



των παραπάνω μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 

του Προέδρου.

3.  Μέχρι  τη  συγκρότηση  του  εκλέγοντος  νέου  Δ.Σ.  σε  σώμα, 

υπεύθυνο  για  τη  διαχείριση  των  τρεχουσών  υποθέσεων  του 

Σωματείου είναι το απερχόμενο Δ.Σ. 

4. Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί στην 

ίδια  συνεδρίαση  και  το  απερχόμενο  Δ.Σ.,  να  παραδώσει  στο  νέο 

Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του 

Σωματίου  με  πρωτόκολλο  παράδοσης  και  παραλαβής,  που 

υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία.

5. Το Δ.Σ. μπορεί να παύει με απόφαση έκτακτης Γ.Σ. (στην οποία 

έχει  τεθεί  ς  θέμα  ημερησίας  διατάξεως)  η  οποία  αποφασίζει  με 

πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Τη  σύγκληση  της  έκτακτης,  για  το  σκοπό  αυτό,  Γ.Σ.  μπορεί  να 

ζητήσει  εγγράφως  το  1/5  τουλάχιστον  των  ταμειακώς 

τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται 

υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

θα ζητηθεί. Σε περίπτωση αμέλειας και αδιαφορίας του Δ.Σ., η Γ.Σ. 

συγκαλείται  από  την  εκπνοή  της  παραπάνω  εικοσαήμερης 

προθεσμίας.

6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά στην έδρα του μία φορά τουλάχιστον 

το δίμηνο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και έκτακτα, 

οσάκις το ζητήσει ο Πρόεδρος ή εγγράφως έξι (6) τουλάχιστον μέλη 

του Δ.Σ. 

Το Δ.Σ., εάν δεν ορίζεται διαφορετικά :



α.  Βρίσκεται  σε  απαρτία,  εάν  είναι  παρόντα  πέντε (5) 

τουλάχιστον από τα μέλη του και αποφασίζει για κάθε θέμα της 

ημερήσιας διάταξης.

β. Ειδικά για τις αποφάσεις του Δ.Σ. στην περίπτωση διαγραφής 

μέλους  του  Σωματείου  απαιτείται  ειδικά  αυξημένη  απαρτία  του 

Δ.Σ.  η  οποία  ορίζεται  με  την  παρουσία  επτά (7) τουλάχιστον 

μελών.

7.  Οι  αποφάσεις  του Δ.Σ.  καταχωρούνται  με  ευθύνη του  Γενικού 

Γραμματέα στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. που τηρείται  για 

αυτόν το λόγο, χρονολογούνται, αριθμούνται και υπογράφονται από 

όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη, ισχύουν δε από και με την 

υπογραφή τους από αυτά.

8.  Στις  αρχαιρεσίες  που  γίνονται  κάθε  δύο  (2) χρόνια  για  την 

ανάδειξη  των  τακτικών  μελών  του  Δ.Σ.  η  Γ.Σ.  εκλέγει  τρία  (3) 

αναπληρωματικά  μέλη  του  Δ.Σ.  που  δεν  έχουν  ανάμειξη  στις 

εργασίες του Δ.Σ. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. λόγω 

θανάτου, παραίτησης, ή, παύσης του, το μέλος αναπληρώνεται από 

το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος.

9.Σε περίπτωση παραίτησης από το αξίωμά του, του Προέδρου, του 

Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ειδικού Γραμματέα, ή, 

του  Ταμία,  το  Δ.Σ.  εκλέγει  νέο  μεταξύ  των  μελών  του.

10.Σε  περίπτωση  εξάντλησης  των  αναπληρωματικών  μελών  του 

Δ.Σ.,  η  θέση  του  Δ.Σ.  παραμένει  κενή  και  συμπληρώνεται  στην 

πρώτη Γ.Σ. με απόφασή της, από τους υπόλοιπους υποφηφίους, που 

πήραν τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Εάν ο κατάλογος των 

υποφηφίων  εξαντληθεί,  ή,  δεν  υπάρχουν  άλλοι  υποψήφιοι,  τότε 

συγκαλείται Γ.Σ. αρχαιρεσιών Δ.Σ. 

11.Ο  Πρόεδρος  μπορεί  για  λογαριασμό  του  Δ.Σ.,  να  υποβάλλει 



ομαδική παραίτηση, σε έκτακτη Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για το 

σκοπό  αυτό,  η  οποία  αποφασίζει  για  την  αποδοχή,  ή,  όχι  της 

παραίτησης  του  Δ.Σ.  Σε  περίπτωση  αποδοχής  της  παραίτησης, 

ορίζεται νέα Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ.

12.Μέλος του  Δ.Σ.  που απουσιάζει  αδικαιολόγητα από  3  συνεχείς 

συνεδριάσεις του, αποβάλλει την ιδιότητά του με απόφαση του Δ.Σ. 

και αντικαθίσταται σύμφωνα με την παράγ. 8 του παρόντος άρθρου. 

Εάν  δεν  υπάρχουν  αναπληρωματικά  μέλη  καλείται  η  Γ.Σ.  για 

αντικατάσταση του μέλους που παραιτήθηκε ή παύθηκε.

13. Αρμοδιότητες Δ.Σ. 

α. Διοικεί το Σωματείο και μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών του 

και την τήρηση του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων των 

Γ.Σ.

β. Εισηγείται την εγγραφή νέων μελών του Σωματείου.

γ. Προτείνει την διαγραφή των μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3, παρ. 3, περίπτ. β, γ και δ του παρόντος Καταστατικού.

δ. Συγκροτεί, όταν κρίνεται αναγκαίο, υποεπιτροπές για τη μελέτη 

και προώθηση συγκεκριμένων στόχων του Σωματείου.

ε.  Χορηγεί  άδειες  απουσίας  στα  μέλη  του.

στ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προσλαμβάνει, ή, να απολύει 

το έμμισθο προσωπικό του Σωματείου.

ζ. Συγκαλεί τη Γ.Σ. των μελών του Σωματείου, που προβλέπει  το 

άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού και συντάσσει τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης.



η. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια ή πράξη, που του έχει ανατεθεί 

από το νόμο, ή από το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 7ο

Καθήκοντα οργάνων διοίκησης

Α. Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

2. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε 

άλλης αρχής και γενικά στις συναλλαγές με τρίτους, υπογράφει 

συμβόλαια και αξιόγραφα κάθε είδους και συνομολογεί δάνεια, 

ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.

3. Συντάσσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων 

του Δ.Σ.

4. Συγκαλεί το Δ.Σ.

5. Εισηγείται τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, που αφορά στην 

πρόοδο του Σωματείου ή στην υλοποίηση των σκοπών του.

6. Με ειδική κάθε φορά εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. προσλαμβάνει ή 

απολύει το προσωπικό του Σωματείου.

7. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που 

αποστέλλει το Δ.Σ.

8. Εκδίδει καταγραφή των πράξεων του Δ.Σ. ή των Γ.Σ.

9. Προεδρεύει στη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού του 

Σωματείου.

Ο Αντιπρόεδρος  αναπληρώνει  τον Πρόεδρο για  κάθε  αρμοδιότητα 

του σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του. Τον Αντιπρόεδρο σε 

περίπτωση  κωλύματος  ή  απουσίας  του,  αναπληρώνει  ένα  από  τα 



μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται ειδικά για αυτό από το Δ.Σ. με απόφασή 

του.

Β. Γενικός Γραμματέας – Ειδικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας

1. Συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα 

πρακτικά του Δ.Σ

2. Συνυπογράφει με τον πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα.

3. Διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου

4. Έχει την ευθύνη των βιβλίων του Σωματείου, πλην των 

διαχειριστικών και του  ταμείου, κρατάει το αρχείο και φυλάσσει τη 

σφραγίδα του Σωματείου.

5. Συμμετέχει στη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού του 

Σωματείου

Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα σε 

περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του. 

Γ. Ταμίας

Ο Ταμίας:

1. Έχει την ευθύνη του ταμείου, τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία και 

στοιχεία του Σωματείου, υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με την 

οικονομική διαχείριση, και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για 

την καλή διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.

2. Εισπράττει κάθε έσοδο του Σωματείου και υπογράφει τις σχετικές 

διπλότυπες αποδείξεις.

3. Εκτελεί τις διάφορες πληρωμές με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά 

και παραστατικά.

4. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων 

στο Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα ποσά 

ανώτερα των εκατό (100) ευρώ.



5. Στην Τράπεζα οι καταθέσεις θα γίνονται στο όνομα του 

Σωματείου. Η ανάληψη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί γίνεται 

με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο μπορεί να δίνει κάθε  φορά εντολή 

για την ανάληψή τους σε ένα ή περισσότερα μέλη του με απόφασή 

του καταχωρημένη σε πρακτικό του Δ.Σ. 

Άρθρο 8

Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του 

Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί 

από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γ.Σ. 

ασκεί  τον  έλεγχο  και  την  εποπτεία  στα  ‘άλλα  όργανα  του 

Σωματείου και έχει το δικαίωμα να τα παύει.

2. Αρμοδιότητες της Γ.Σ. 

α. Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

β. Να εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής

γ.  Να  εγκρίνει  ή  μη  τον  ισολογισμό,  προϋπολογισμό  και 

απολογισμό του Δ.Σ. και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής 

και να αποφασίζει για την απαλλαγή τους από τις ευθύνες τους.

δ. Να αποφασίζει, κατά το άρθρο 3, για τα μέλη του Σωματείου

ε.  Να αποφασίζει για τη  μεταβολή του σκοπού του Σωματείου

στ. Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού και 

ζ. Να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου

3. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

      Η Γ.Σ. συγκαλείται: 

i) Τακτικά μία (1) φορά το χρόνο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου 

Πανελλήνιου  Συνεδρίου  Ταξιδιωτικής  (Γεωγραφικής)  Ιατρικής. 

Εφόσον  δεν  πραγματοποιηθεί  Πανελλήνιο  Συνέδριο  εντός  του 

έτους, τότε η Γ.Σ. θα λαμβάνει χώρα το μήνα Μάιο ή Ιούνιο του 

ίδιου έτους.



ii) Έκτακτα: α) όσες φορές κρίνεται απαραίτητο με πρόταση του 

Δ.Σ.  και  β)  όταν  το  ζητήσει  το  1/5  των  ταμειακώς 

τακτοποιημένων μελών του Σωματείου ή ομόφωνα η Ελεγκτική 

Επιτροπή, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., όπου πρέπει να είναι 

γραμμένα  και  τα  θέματα  που  θα  απασχολήσουν  τη  Γ.Σ.  Στην 

περίπτωση αυτή το Δ.Σ.  συγκαλεί  τη Γ.Σ.  μέσα σε είκοσι  (20) 

ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, εάν όμως το Δ.Σ. 

αδρανεί, τότε η Έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί απευθείας από 

το 1/5 των μελών ή από την Ελεγκτική Επιτροπή.

iii)  Η σύγκληση της Γ.Σ. γίνεται  μετά από έγγραφη προσωπική 

πρόσκληση του Δ.Σ.,  προς όλα τα μέλη, η οποία αποστέλλεται 

ταχυδρομικώς  είκοσι  (20)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  τη 

Συνέλευση.  Στην  πρόσκληση  αναγράφονται:  α)  ο  τόπος,  β)  η 

ημέρα και ώρα και γ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. έχουν όσα μέλη έχουν 

εκπληρώσει  τις  ταμειακές  τους  υποχρεώσεις  προς  το  Σωματείο 

κατά το τρέχον έτος.

iv) Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται το 1/3 των 

ταμειακά  εντάξει  μελών.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  δεν 

επιτυγχάνεται  απαρτία  στην  πρώτη  συνεδρίαση  της  Γ.Σ.  , 

συγκαλείται νέα την προσεχή όγδοη ημέρα, ίδια ώρα, στον ίδιο 

τόπο,  με  τα  ίδια  θέματα,  η  οποία,  άσχετα  με  τον  αριθμό  των 

παρόντων μελών, θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία.

ν) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών , εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ορίζεται 

ρητά άλλη πλειοψηφία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται δι’ ανατάσεως 

των χειρών και σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος 

διενεργείται καταμέτρηση. Απόφαση για θέμα που δεν αναφέρεται 

στην πρόσκληση και  δεν υπάρχει  στην Ημερήσια Διάταξη είναι 

άκυρη.

νi)  Η  ψηφοφορία  είναι  υποχρεωτικά  μυστική  στις  παρακάτω 

περιπτώσεις:



α. Εκλογή Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

β. Διαγραφή μέλους του Σωματείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3 του παρόντος.

γ. Παύση μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 

του παρόντος. 

δ. Είσοδος τακτικού μέλους 

ε. Εκλογή επίτιμου μέλους

στ. Τροποποίηση του καταστατικού και Διάλυση του Σωματείου.

4. Εργασίες της Γ.Γ.

Μόλις διαπιστωθεί απαρτία από το Δ.Σ., η Γ.Σ. αρχίζει τις εργασίες 

της  ,  εκλέγοντας  τριμελές  προεδρείο  (Πρόεδρο,  Αντιπρόεδρο, 

Γραμματέα) δι’ ανατάσεως των χειρών. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της 

Γ.Σ. διαβάζει τη διαδικασία λειτουργίας της, που είναι η παρακάτω: 

α. Ανάγνωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

β.  Υποβολή  αιτήματος  προς  το  Σώμα  για  διορισμό  δύο 

πρακτικογράφων από μέλη του Σωματείου.

γ. Εισήγηση για κάθε θέμα επί της ημερήσιας διάταξης. 

δ. Ερωτήσεις επί της εισηγήσεως.

ε.  Συζήτηση επί  των  εισηγήσεων  με  κατάλογο  ομιλητών κατά  τη 

σειρά που θέλουν να μιλήσουν.

στ. Μετά το τέλος των ομιλιών, δευτερολογία του εισηγητή και 

ζ. Ψηφοφορία επί των προτάσεων.

Η τήρηση της παραπάνω διαδικαστικής λειτουργίας της Συνέλευσης 

είναι έργο του Προεδρείου και όλων των μελών, που συμμετέχουν 

σε αυτήν.

5. Αρχαιρεσίες Γ.Σ.

α.  Κάθε  δύο  (2)  χρόνια  στην  τακτική  Γ.Σ.  κατά  τη  διάρκεια  του 

ετήσιου  Πανελλήνιου  Συνεδρίου  Ταξιδιωτικής  (Γεωγραφικής) 

Ιατρικής ή κατά το μήνα Μάιο ή Ιούνιο σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου , γίνονται αρχαιρεσίες για 



την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και 

της Ελεγκτικής Επιτροπής.

β. Κάθε υποψήφιος για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να 

συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την εκλογή και να γνωστοποιεί 

εγγράφως στο Δ.Σ. την υποψηφιότητά του, το αργότερο επτά (7) 

ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ. 

γ. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής 

Επιτροπής,  που  εκλέγεται  από  τη  Συνέλευση  και  της  οποίας 

προεδρεύει ο οριζόμενος από τα μέλη της Πρόεδρος. Υποψήφιοι  για 

το  Δ.Σ.  και  την  Ελεγκτική  Επιτροπή  δεν  μπορούν  να  είναι  μέλη  της 

Εφορευτικής Επιτροπής.

δ.  Οι  εκλογές  γίνονται  με   μυστική  ψηφοφορία  και  χρησιμοποιείται  ένα 

ψηφοδέλτιο,  όπου  αναγράφονται  με  αλφαβητική  σειρά  τα  ονόματα  των 

υποψηφίων για το Δ.Σ. και κάτω από αυτά τα ονόματα των υποψηφίων για 

την  Ελεγκτική  Επιτροπή.  Το  ψηφοδέλτιο  είναι  έγκυρο,  όταν  οι  σταυροί 

προτιμήσεως   που έχουν τεθεί είναι μέχρι εννέα (9) για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις 

(3) για την Ελεγκτική Επιτροπή.

ε. Το ψηφοδέλτιο μπαίνει σε φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου 

και  παραδίνεται  στην Εφορευτική Επιτροπή.  Η Εφορευτική Επιτροπή αφού 

τελειώσει η ψηφοφορία και συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο διαλογής των 

ψήφων προβαίνει στην ανάδειξη των τακτικών και μελών του Δ.Σ. και της 

Ελεγκτικής Επιτροπής με πρακτικό της στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα 

των υποψηφίων μα την σειρά της εκλογής του. 

στ.  Το  εκλογικό  υλικό,  μαζί  με  το  πρωτόκολλο  διαλογής  ψήφων  και  το 

πρακτικό  ,  υπογεγραμμένα  αμφότερα  από  την  Εφορευτική  Επιτροπή, 

παραδίνονται  στον  γραμματέα  του  απερχόμενου  Δ.Σ.  ο  οποίος  είναι 

υποχρεωμένος να τα παραδώσει στο νέο Δ.Σ. Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή 

εκδικάζει τελεσίδικα τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται.



Άρθρο 9ο

Ειδικές Επιτροπές

Το  Δ.Σ.  προβαίνει  στη  σύσταση  ειδικών  Επιτροπών  αποτελούμενων 

κατά την κρίση του από μέλη του Δ. Σ. και από απλά μέλη του Σωματείου, 

στις  οποίες  αναθέτει  την  οργάνωση  και  διεκπεραίωση  ειδικών  και  ρητά 

καθοριζομένων σκοπών του Σωματείου, όπως π. χ. Συντακτική Επιτροπή του 

Επιστημονικού Περιοδικού του Σωματείου. Επιτροπή επαφής με αλλοδαπούς 

επιστήμονες κλπ. Επιτροπή Οργανώσεων Συνεδριών ή άλλων συναφών, προς 

τους  σκοπούς  του  Σωματείου,  εκδηλώσεων.  Οι  επιτροπές  αυτές 

συγκροτούνται  σε σώμα και συντάσσουν κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, 

τον οποίο εγκρίνει το Δ.Σ. 

Άρθρο 10ο

Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

1. Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη του Σωματείου και δύο 

(2) αναπληρωματικά. 

2. Στην  Ε.Ε.  ανατίθεται  ο  έλεγχος  και  η  εποπτεία  της  οικονομικής 

διαχείρισης του Δ.Σ. Η Ε.Ε. εκλέγεται κατά την ίδια μέρα και κατά  τις 

ίδιες διατυπώσεις που εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ. Η Ε. Ε. στη πρώτη 

μετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος 

διευθύνει  τις  εργασίες  της,  τηρεί  δε   (  η  Ε.Ε.)  δικό  της  βιβλίο 

πρακτικών. Η Ε. Ε δικαιούται να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του 

Δ.Σ.  και  του  Ταμία  και  να  επιβλέπει  εάν  αυτές  είναι  σύννομες  και 

συμφώνως το καταστατικό και σύμφωνες με τις αποφάσεις της Γ. Σ. 

Υποχρεούται  να  ελέγχει  κάθε  εξάμηνο τα  διαχειριστικά  έγγραφα και 

βιβλία του Σωματείου και να συντάσσει κάθε έτος έκθεση σχετικά με τη 

διαχείριση του Δ.Σ., την οποία υποβάλλει  προς έγκριση στην Γ. Σ. Η 

Ε.Ε. συνέρχεται τακτικά μια (1) φορά κατ΄ έτος από την ετήσια τακτική 



Γ. Σ. και έκτακτα όσες φορές κρίνεται αναγκαία, με πρωτοβουλία του 

προέδρου της. 

Άρθρο 11ο

Βιβλία Σωματείου

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία :

1. Μητρώου Μελών

2. Πρακτικών Συνεδριών Γ. Σ.

3. Πρακτικών Συνεδριών Δ.Σ.

4. Πρακτικών Συνεδριών Ε.Ε. 

5. Εσόδων – Εξόδων 

6. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγραφών 

7. Περιουσιακών στοιχείων 

8. Μπλοκ αθεώρητων διπλοτύπων αποδείξεων  είσπραξης

Τα βιβλία ,πριν τη χρήση τους , θεωρούνται από τον αρμόδιο Νομάρχη ή άλλο 

εξουσιοδοτημένο  όργανο.  Ειδικά  για  το  βιβλίο  Εσόδων-  Εξόδων  απαιτείται 

θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που το Σωματείο ενεργήσει 

πράξεις  που εμπίπτουν σε  καθεστώς φορολογίας έχει  τις  υποχρεώσεις  που 

προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  Κώδικα  Βιβλίων  και  Στοιχείων  (π.  δ. 

186/1992). 

Άρθρο 12ο

Τροποποίηση του Καταστατικού και Διάλυση του  Σωματείου

1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού και διάλυση του  Σωματείου 

αποφασίζει  η  Γ.Σ.  των  μελών  με  την  παρουσία  των  μισών  (½) 

τουλάχιστον μελών της και με την πλειοψηφία των ¾  των παρόντων 

μελών  της.  Η  τροποποίηση  του  Καταστατικού  ισχύει  μόνο  αφού 

εγγραφεί στο βιβλίο Σωματείου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

του Α. Κ.



2. Το Σωματείο διαλύεται μόλις τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα 

(10).

3. Με απόφαση του Πρωτοδικείου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο εάν το 

ζητήσει  η διοίκηση του ή το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του ή η 

εποπτεύουσα αρχή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Εάν, επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του ή από άλλα αίτια, 

είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή  γενικά να εξακολουθήσει να 

λειτουργεί το Σωματείο σύμφωνα με το καταστατικό.

β)  Εάν  ο  σκοπός  του  Σωματείου  εκπληρώθηκε  ή  αν  από  τη 

μακρόχρονη  αδράνεια  συνάγεται  ότι  ο  σκοπός  του  έχει 

εγκαταλειφθεί και

γ) Εάν το Σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνο που 

καθορίζει  το  καταστατικό  ή  εάν  ο  σκοπός  ή  η  λειτουργία  του 

Σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς 

την δημόσια τάξη. 

Άρθρο 13ο

Περιουσία Σωματείου

1. Η απόκτηση από το Σωματείο ακινήτων ή κινητών σημαντικής αξίας 

από  επαχθή  αίτια,  γίνονται  πάντοτε  μετά  από  έγκριση  της  Γ.  Σ.  Η 

εκμετάλλευση  της  περιουσίας  του  Σωματείου  δεν  μπορεί  σε  καμιά 

περίπτωση  να  συνεπάγεται  την  ανάμειξη  του  Σωματείου  σε 

κερδοσκοπική  επιχείρηση ή τη λήψη προμήθειας  κατά τη διενέργεια 

πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας του.

2. Η περιουσία  του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσης του πηγαίνει στο 

Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 14ο

Γενικές Διατάξεις

1. Η πρώτη μετά τη νόμιμη σύσταση του Σωματείου. Γ. Σ. θα γίνει με 

ευθύνη του προσωρινού Δ. Σ. και αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες 



που ορίζονται για σύγκληση  γενικής Γ. Σ. αφού περάσει ένας(1) μήνας 

και πάντως το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την δημοσίευση 

του  παρόντος  καταστατικού  στο  αρμόδιο  Πρωτοδικείο  με  μοναδικό 

θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.

2. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται  από το παρόν θα ρυθμίζεται από 

τις σχετικές διατάξεις του Α. Κ.  του Εισαγωγικού Νόμου καθώς και τη 

σχετική νομοθεσία περί σωματείων.

3. Το  Σωματείο  γίνεται  μέλος  Διεθνούς  Ομοσπονδίας  ή  άλλης  Ένωσης 

εφόσον αποφασίσει  γι΄ αυτό η Γ. Σ. 

  

Άρθρο 15ο

Σφραγίδα Σωματείου 

Το σωματείο έχει  σφραγίδα στρογγυλή που αναπαριστά την γήινη 

σφαίρα της οποίας ο κεντρικός άξονας διαπερνάται από το φίδι του 

υγειονομικού και στο δεξιό ημισφαίριο φέρει περιφερειακά τις λέξεις 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ».

Άρθρο 16ο

Το  καταστατικό  τούτο  αποτελούμενο  από  16  άρθρα  ανεγνώσθη  και 

ψηφίσθηκε  κατ’  άρθρο  και  στο  σύνολο  του  από  τα  ιδρυτικά  μέλη  στις 

30/12/2003.  Το  καταστατικό  θα  ισχύει  από  την  καταχώρηση  του  στο 

τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών. 


