ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
Με την επωνυμία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 18/6/2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω το παρόν, και συγκεκριμένα οι:
1)

Αναστασοπούλου Ιωάννα του Δημητρίου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., κάτοικος Αθηνών, οδός Σεμέλης,
αριθ. 12,

2)

Αργυρόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου, κάτοικος Κάντζα - Παλλήνη, οδός Γαλαξία, αριθ. 19, ως
εξουσιοδοτημένος από το νόμιμο εκπρόσωπο (Παπαδημητρίου Γρηγόριο - νόμιμος εκπρόσωπος)
(δυνάμει της εξουσιοδότησης της εταιρίας (30/4/2003) με την επωνυμία DENTOFAIR Α.Ε., που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Τετραπόλεως αριθ. 24, και εκπροσωπείται νόμιμα,

3)

Ασημίδης Παναγιώτης του Νικολάου, Μεταλλειολόγος Μηχανικός - Ερευνητής, κάτοικος Πειραιά, οδός
Ευαγγελιστρίας, αριθ. 63,

4)

Βαρδαβούλιας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μπάκου, αριθ. 28, ως Διευθύνων
Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Τεχν. Πάρκο,
Λαυρίου, 19500, Λαύριο Αττικής ,

5)

Γεωργαράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Ερευνητής, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Αγίας Λαύρας, αριθ.
39,

6)

Γεωργιάδης Κοσμάς του Γεωργίου, Οδοντίατρος-Επιστ.Συνεργάτης Π.Α., κάτοικος Αμαρουσίου, οδός
Αιγιαλείας, αριθ. 50,

7)

Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Ερευνητής, κάτοικος Ηλιουπόλεως, οδός Κυπρίων Ηρώων,
αριθ. 49,

8)

Γιαννικάκης Σταύρος του Αντωνίου, Οδοντίατρος – Επίκ.Καθηγητής Τ.Ε.Ι., κάτοικος Αθηνών, οδός
Ναυαρίνου, αριθ. 6, Τ.Κ. 10680

9)

Δεδελούδης Χρήστος του Αποστόλου, Δρ. Χημικός Μηχανικός-Ερευνητής, κάτοικος Ν.Σμύρνης, οδός
Ελ. Βενιζέλου, αριθ. 199,

10) Δημητροπούλου Ευγενία του Χαραλάμπου, Οδοντίατρος- Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι-, κάτοικος Κηφισιάς, οδός
Κρήτης, αριθ. 10β,
11) Διονυσόπουλος Παύλος του Κυριάκου, Αναπλ. Καθηγητής του Α.Π.Θ., κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Σουρμένων, αριθ. 62,
12) Ζηνέλης Σπυρίδων του Αθανασίου, Δρ.Μεταλλειολόγος Μηχανικός - Επιστημονικός Συνεργάτης Π.Α.,
κάτοικος Πειραιά, οδός Δημητρακοπούλου, αριθ. 119,
13) Ζορμπά Θωμαή του Δημητρίου, Οδοντίατρος- Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, κάτοικος Αθηνών - Παγκράτι,
οδός Φιλολάου, αριθ. 55,
14) Ηλιάδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Αναπλ. Καθηγητής Π.Α., κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στροφυλίου,
αριθ. 1α,
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15) Ηλιόπουλος Δημήτριος του Πασχάλη, Οδοντίατρος - Μεταπτυχιακός Φοιτητής, κάτοικος Ζωγράφου,
οδός Τιμάνδρας, αριθ. 11,
16) Θεοφανίδης Θεόφιλος του Μιχαήλ, Καθηγητής Ε.Μ.Π., κάτοικος Αθηνών οδός Σεμέλης, αριθ. 12,
17) Ιωσηφίδης Νικόλαος του Γεωργίου, Οδοντίατρος, κάτοικος Ξάνθης, οδός Παναγή Τσαλδάρη, αριθ. 67,
18) Κατσανός Θεόδωρος του Αντωνίου, κάτοικος Παλλήνης - Αττικής, θέση Παπαχωράφι, ως νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΤΩΝΙΟΣΘ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΜΕΒ Α.Ε., που εδρεύει στην
Παλλήνη, Αττικής, Θέση Παπαχωράφι, και εκπροσωπείται νόμιμα,
19) Κλέτσας Δημήτριος του Παναγιώτη, Δρ. Βιολόγος - Ερευνητής, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αθανασίου
Διάκου, αριθ. 33,
20) Κοϊδης Πέτρος του Θεοφίλη Θωμά, Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ., κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Εθνικής
Αμύνης, αριθ. 36,
21) Κολινιώτου Κουμπιά Ευγενία του Γεωργίου, Επίκ. Καθηγήτρια του Α.Π.Θ., κάτοικος Θεσσαλονίκης,
οδός Καρόλου Ντήλ, αριθ. 23,
22) Κοντογιάννης Χρήστος του Γεωργίου, Αναπλ. Καθηγητής Π.Π., κάτοικος Αγίου Βασιλείου, Ρίο, Πάτρα,
οδός Κολοκοτρώνη & Μικράς Ασίας,
23) Κουτσούκος Πέτρος του Γεωργίου, Καθηγητής Π.Π., κάτοικος Πατρών, οδός Λυκαίου, αριθ. 2,
24) Μαγνήσαλης Ευάγγελος του Άγγελου, Εμβιομηχανικός, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Πατριάρχου
Ιωακείμ, αριθ. 11,
25) Μέλιου Αικατερίνη του Αριστοτέλη, Οδοντίατρος – Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, κάτοικος Αθηνών Κολωνάκι, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ, αριθ. 39,
26) Μπουρόπουλος Νικόλαος του Χρήστου, Λέκτορας Π.Π., κάτοικος Πατρών, Πλατεία Νίκης, αριθ. 7,
27) Μπρόκος Ιωάννης του Παναγιώτη, Οδοντίατρος - Μεταπτυχιακός Φοιτητής, κάτοικος Αμπελοκήπων –
Αθήνα, οδός Οιτύλου, αριθ. 4-8,
28) Οικονόμου Σπυρίδων του Νικολάου, Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός – Διευθυντής Έρευνας και
Ανάπτυξης της ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε., κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Θρασυβούλου, αριθ. 38 - 40,
29) Όρκουλα Μαλβίνα του Γεωργίου, Λέκτορας Π.Π., κάτοικος Αγ. Βασιλείου Πατρών, οδός Ι.
Παπαδοπούλου, αριθ. 7,
30) Παλαγγιάς Γεώργιος του Νικολάου, Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ., κάτοικος Αθηνών, οδός Βασ.
Κωνσταντίνου, αριθ. 33,
31) Παναγόπουλος Χρήστος του Νικολάου, Καθηγητής Ε.Μ.Π., κάτοικος Δάφνης, οδός Τρίτωνος, αριθ. 16,
32) Παπαβασιλείου Κυριάκος του Αθανασίου, Δρ. Ιατρικής Α.Π.Θ. – Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικός
Χειρούργος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ναταλία Μελά, αριθ. 3,
33) Παπαδημητρίου Γεώργιος του Δημτηρίου, Καθηγητής Ε.Μ.Π., κάτοικος Λυκόβρυσης - Αττικής, οδός
Χρυσανθέμων, αριθ. 12,
34) Παπαδόπουλος Μόσχος του Απόστολου, Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ., κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκη, οδός Κυζίκου, αριθ. 11,
35) Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος του Δημητρίου, Αναπλ. Καθηγητής Π.Α., κάτοικος Χαλανδρίου, οδός
Ιωαννίνων, αριθ. 71,
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36) Παπανικολάου Γεώργιος

του Χριστόφορου,

Καθηγητής Π.Π., κάτοικος Πάτρας, Πανεπιστήμιο

Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,
37) Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος του Μιλτιάδη, Καθηγητής Α.Π.Θ., κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αλεξ.
Μιχαηλίδου, αριθ. 19,
38) Πατέλη Μαρία του Ιωάννη, Οδοντίατρος – Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, κάτοικος Παπάγου, οδός Βλαχάβα,
αριθ. 9,
39) Πολυζώης Γρηγόριος του Λυκούργου, Αναπλ. Καθηγητής Π.Α., κάτοικος Αθηνών - Γουδί, οδός Θηβών,
αριθ. 2,
40) Ραγκούση Ελένη του Θεοδώρου, Οδοντίατρος - Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, κάτοικος Βούλας, οδός
Σπετσών, αριθ. 57,
41) Σεϊμένης Ιωάννης του Αντωνίου, Οδοντίατρος, κάτοικος Αγ. Στεφάνου, οδός Δειληνών, αριθ. 6,
42) Σιμωνέτης Σπύρος του Ιωάννης, Δρ. Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ταϋγέτου, αριθ.
22,
43) Σίτας Ευθύμιος του Γεωργίου, Μηχανολόγος-Μηχανικός, κάτοικος Βόλου, οδός Αργαλαστής, αριθ.
14, Τεχν.Πάρκο Θεσσαλίας, Α.ΒΗΠΕ Βόλου, 38500
44) Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Οδοντίατρος - Καθηγητής Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., κάτοικος
Αθηνών, οδός Ζαλόγγου, αριθ. 8,
45) Στουρνάρας Κωνσταντίνος του Ιωάννου, κάτοικος Χαλκίδος, οδός Αγγελέτου, αριθ. 3β, ως νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία ΕΚΕΠΥ Α.Ε., που εδρεύει στην Ριτσώνα, και
εκπροσωπείται νόμιμα,
46) Ταγματάρχης Αλέξανδρος του Παναγιώτη, Οδοντίατρος, κάτοικος Ν. Σμυρνης, οδός Κοραή, αριθ.19,
47) Τζήμας Ιωάννης του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών, οδός Φειδιπίδου & Τετραπόλεως, αριθ. 4-6, ως
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία Β.ΤΖΗΜΗΑΣ & ΥΙΟΙ, που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Φειδιπίδου & Τετραπόλεως αριθ. 4-6, και εκπροσωπείται νόμιμα,
48) Τολίδης Κοσμάς του Θεοδώρου, Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ., κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Τσιμισκή,
αριθ. 51,
49) Τσετσέκου Αθηνά του Χαράλαμπου, Επίκ. Καθηγήτρια Π.Κρ., κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ταϋγέτου,
αριθ. 22,
50) Υφαντής Δημήτριος

του Κωνσταντίνου, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π., κάτοικος Χαλανδρίου, οδός

Σπετσών, αριθ. 39,
51) Βουγιουκλάκης Γεώργιος του Ιωάννη, Καθηγητής Π.Α, κάτοικος Αθηνών, οδός Σούτσου, αριθ. 20,
52) Χαλβατζόγλου Αντωνιάδη Μαρία του Γαβριήλ, Αναπλ.Καθηγήτρια Α.Π.Θ., κάτοικος Θεσσαλονίκης,
οδός Μάρκου Μπότσαρη, αριθ. 3,
53) Χλωροκώστας Γεώργιος του Αθανασίου, Οδοντίατρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Πινδάρου, αριθ. 15.
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ
Ιδρύεται στην Αθήνα Επιστημονική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Β.)». Ο ξενόγλωσσος τίτλος της εταιρείας είναι “HELLENIC SOCIETY FOR
BIOMATERIALS (H.S.B.)”. Έδρα της εταιρίας είναι η Αθήνα, οδός Θηβών 2, 11527.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η σφραγίδα της Εταιρίας είναι κυκλική που φέρει στην περιφέρεια τον Ελληνικό και Ξενόγλωσσο τίτλο της, ενώ
στο κέντρο το έμβλημα της εταιρίας που παραστά την ατομική δομή του Τιτανίου επί της οποίας θα είναι τα
αρχικά του τίτλου της.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ
Οι σκοποί της εταιρίας είναι:
1. Η ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα των Βιοϋλικών καθώς και των εφαρμογών τους .
2. Η προώθηση της επιστήμης της σύνθεσης και τεχνικών εφαρμογής υλικών που χρησιμοποιούνται για
την αναπλήρωση ελλειπόντων ιστών, οργάνων και λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος.
3. Η μελέτη των μηχανικών, φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των Βιοϋλικών καθώς και των
αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών υλικών και μεταξύ υλικών και βιολογικών ιστών-υγρών με
έμφαση στη βιοσυμβατότητα.
4. Η προώθηση νέων ερευνητικών τεχνικών για τη μελέτη της in vitro και in vivo συμπεριφοράς των
υλικών.
5. Κάθε άλλος παρεμφερής με τα ανωτέρω σκοπός που δεν αναφέρεται ρητά στο καταστατικό αυτό.
6. Προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας των βιοϋλικών.
7. Aλληλογνωριμία και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών επιστημονικών ερευνητών,
μηχανικών και στελεχών της βιομηχανίας που δραστηριοποιούνται στο χώρο των βιοϋλικών.
8. Ανταλλαγή πληροφοριών και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στο χώρο
των βιοϋλικών.
9. Συμβολή στην βελτίωση της εκπαίδευσης στα βιοϋλικά στη χώρα μας.
10. Υποστήριξη προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για την προώθηση των βιοϋλικών στη χώρα μας.
11. Αντιπροσώπευση της ελληνικής επιστημονικής και τεχνολογικής κοινότητας που δραστηριοποιείται στο
χώρο των βιοϋλικών σε άλλους αντίστοιχους συλλόγους του εξωτερικού.
Οι σκοποί αυτοί θα επιτυγχάνονται με κάθε επιστημονικό μέσο και κυρίως:
1. Με ανακοινώσεις πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών που θα παρουσιάζονται σε συνέδρια και
συνόδους της εταιρίας.
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2. Με συνεργασία με άλλες επιστημονικές ελληνικές και ξένες εταιρείες, και με την ανταλλαγή
πληροφοριών κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ επιστημόνων διαφορετικής κατεύθυνσης, καθώς και με
σειρές σεμιναρίων με προσκεκλημένους ειδικούς επιστήμονες.
3. Με τον προγραμματισμό και την υποστήριξη μελετών και ερευνών.
4. Με οργάνωση Σεμιναρίων, Ημερίδων, Συνεδρίων, Έκδοση Επιστημονικών Εντύπων, Ιστοσελίδων και
οποιαδήποτε άλλη νόμιμη εκδήλωση προβολής των παραπάνω στόχων της εταιρίας.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται να είναι για 15 έτη από την ημερομηνία υπογραφής του καταστατικού και για
15 έτη δηλαδή μέχρι 17/6/2019.
ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΜΕΛΗ
Τα μέλη της εταιρίας διακρίνονται σε Ιδρυτικά, Τακτικά και Επίτιμα.
Α. Ιδρυτικό μέλος είναι τα μέλη τα οποία παρευρέθησαν και συνυπέγραψαν το καταστατικό της εταιρίας στην
ιδρυτική συνέλευσή της. Τα ιδρυτικά μέλη είναι και τακτικά όπως προσδιορίζονται οι ιδιότητες τους παρακάτω.
Β. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει ο κάθε απόφοιτος Σχολών Επιστημών Υγείας, Σχολών Θετικών Επιστημών
καθώς και Πολυτεχνικών Σχολών που ασχολείται με οποιαδήποτε ιδιότητα (κλινικού, ερευνητή, διδάσκοντος,
κ.λπ) με Βιοϋλικά και εφαρμογές τους αφού υποβάλλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρίας
συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα υπογεγραμμένη από δύο τακτικά μέλη. Επίσης τακτικά μέλη
μπορεί να είναι ένας επιστημονικός εκπρόσωπος κάθε εταιρίας η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των
βιοϋλικών. Η αποδοχή του νέου μέλους στην εταιρεία γίνεται με απόφαση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της
εταιρίας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένη πλειοψηφικά. Η εισφορά για την
εγγραφή ορίζεται το ποσό των 50,00 ευρώ. Αναπροσαρμογή μπορεί να γίνει κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. στη
Γ.Σ. και αποφάσεως της Γ.Σ.
Γ. Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται με απόφαση του Δ.Σ. σε συνέλευση επιστημονικής συνεδρίας έλληνας ή
αλλοδαπός διακεκριμένος επιστήμονας που έχει σημαντική συμβολή στην επιστημονική πρόοδο του κλάδου των
Βιοϋλικών και των εφαρμογών τους.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου στις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ή στις επιστημονικές
συνεδρίες. Δικαίωμα εκλογής σαν μέλη του Δ.Σ. έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει ένα
χρόνο θητείας.
Όλα τα μέλη εκτός των επιτίμων υποχρεούνται να καταβάλλουν εκτός από την εισφορά για εγγραφή και το ποσό
των 30,00 ευρώ σαν ετήσια συνδρομή οι ιδιώτες και το ποσό των 60,00 ευρώ ο εκπρόσωπος της κάθε εταιρίας.
Η αναπροσαρμογή του ποσού γίνεται με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται
να παρακολουθούν τακτικά τις Γενικές Συνελεύσεις ή επιστημονικές συνεδρίες της εταιρίας.
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Μέλος ή μέλη της εταιρίας δύνανται να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την επαγγελματική τους ιδιότητα στις εν
γένει εκδηλώσεις της εταιρίας και με τις επικρατούσες σχετικώς νόμιμες διαδικασίες όσον αφορά την μετά της
εταιρίας σύμβαση παροχής των υπηρεσιών τους, την αμοιβή τους, και τους εν γένει όρους της συμβάσεως
αυτής.
Η εταιρία ως μη κερδοσκοπική, ουδεμία υποχρέωση έχει – ούτε και επιτρέπεται να διανέμει κέρδη ή να
καταβάλλει τόκους, κατά τη λειτουργιά της ή τη διάλυσή της, προς τα μέλη της. Τα μέλη της δικαιούνται μόνον
στην επιστροφή της προσφοράς των – συνεισφοράς των, εφόσον αυτή δεν έχει αναλωθεί.
Το κεφάλαιο της εταιρίας ουδέποτε μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη της, αλλά διατίθεται καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας της εταιρίας και από τα αρμόδια όργανα αποκλειστικώς και μόνον για την προώθηση και την
πραγματοποίηση των σκοπών της.
Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, τα τυχόν, πέρα των εισφορών των εταίρων απομένοντα καθαρά κεφάλαια
διατίθενται σε παρεμφερές ίδρυμα, σωματείο ή εταιρία που λειτουργούν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, πτωχεύσεως, εξόδου ή διαγραφής κάποιου μέλους από την
εταιρία, η λειτουργία της εταιρίας συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών της.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Διαγραφή μέλους γίνεται με απόφαση της πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης
μετά από εισήγηση του Δ.Σ. ή με πρόταση οποιουδήποτε μέλους της εταιρείας στις παρακάτω περιπτώσεις:
Α. Αν το μέλος καθυστερεί την ετήσια συνδρομή του για δύο χρόνια.
Β. Συμπεριφορά ανάρμοστη προς τους σκοπούς της Εταιρίας.
Σε περίπτωση ηπιότερου παραπτώματος αντιτιθέμενου στους σκοπούς της εταιρίας, το Δ.Σ. δύναται να επιβάλει
πειθαρχικές κυρώσεις όπως:
Α. Προφορική σύσταση
Β. Έγγραφη σύσταση
Γ. Επίπληξη
Δ. Προσωρινή αποβολή
Κάθε μέλος δικαιούται ναπαραιτείται με έγγραφη δήλωση προς το Δ.Σ. της εταιρίας.
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Αρθρο 8ο
ΠΡΟΣΟΔΟΙ (ΕΣΟΔΑ)
Τα έσοδα της εταιρίας αποτελούνται απο :
1. Συνδρομές από τα εν ενεργεία μέλη. Το ύψος των συνδρομών καθορίζεται κάθε χρόνο από τη Γ.Σ. μετά
από πρόταση του Δ.Σ. και μπορεί να είναι διαφορετικό για τα φυσικά πρόσωπα και διαφορετικό για τα
νομικά πρόσωπα.
2. Επιδοτήσεις που μπορούν να του παρέχουν διάφοροι φορείς ή οργανισμοί.
3. Οποιαδήποτε άλλα έσοδα που είναι σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της εταιρείας
(Δωρεές, εκδόσεις, εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, κλπ).
•

Κάθε μέλος της εταιρίας συνεισέφερε σήμερα το ποσό των 50,00 ευρώ (πενήντα ευρώ) για το
σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου της εταιρίας, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δύο
χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (2.650,00 ευρώ).
ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η εταιρεία διοικείται από 7μελές Δ.Σ. που εκλέγεται με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο από Τακτική Γενική Συνέλευση για
μία τριετία.
Για την συγκρότηση του Δ.Σ. συνέρχονται οι επτά πλειοψηφίσαντες με ευθύνη του πρώτου πλειοψηφίζοντος για
τη εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία και τρία μέλη που έχουν πλήρη ικανότητα για
δικαιοπραξία.
Αν παραιτηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο εκπέσουν από το αξίωμά τους ή εκλείψουν μέλη του Δ.Σ. κατά τη
διάρκεια της πιο πάνω τριετίας, τα υπόλοιπα μέλη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκλέγουν
αντικαταστάτες από τους επιλαχόντες. Σε όλες τις περιπτώσεις η εκλογή αντικαταστάτη αναφέρεται σε εκλογή
απλού συμβούλου και με ψηφοφορία του Δ.Σ. θα γίνεται απονομή της ιδιότητας του νεοεκλεγέντος.
Το Δ.Σ. συγκαλείται σε συνεδρίες από τον Πρόεδρο του, ή εφ’ όσον το ζητήσουν με αίτησή τους περισσότερα
από το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα μέλη και
αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία, ποτέ όμως λιγότερη των τριών ψήφων.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο, στις αρχές, στα Δικαστήρια και συντονίζει γενικά
τις εργασίες της εκτελώντας τις αποφάσεις του Δ.Σ. Σε απουσία του όλες τις εξουσίες ασκεί ο Αντιπρόεδρος, ή
σε απουσία αυτού ο Γενικός Γραμματέας.
Α. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει.
Β. Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται της αλληλογραφίας, τηρεί αρχείο, σφραγίδα, βιβλία (Πρακτικά του Δ.Σ. –
Πρακτικά Γεν. Συνελεύσεων – Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων – Μητρώο μελών εταιρίας – Πρωτόκολλο
εισερχομένων/εξερχομένων εγγραφών). Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα
έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδρίων.
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Γ. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση της εταιρίας. Τηρεί βιβλίο εσόδων –εξόδων και
περιουσίας της εταιρίας. Κάθε πληρωμή ενεργείται με ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν.
Γραμματέα. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για το Ταμείο της εταιρίας και διαθέτει τα έσοδα στο όνομα της
εταρείας σε μία από τις μεγάλες Τράπεζες. Ανάληψη χρημάτων γίνεται μόνο με ένταλμα που προσυπογράφεται
από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και αυτόν. Σε απουσία του καθήκοντα ασκεί προσωρινά Σύμβουλος του
Δ.Σ. που ορίζεται με απόφασή του.
Για τα μέλη του Δ.Σ. δεν προβλέπεται καμμία αμοιβή εξαιρουμένων των εξόδων που έχουν κάνει για λογαριασμό
της εταιρείας.
Αδικαιολόγητη απουσία μέλους Δ.Σ. σε περισσότερες από τρεις αλλεπάλληλες συνεδρίες ή περισσότερες από
έξι μέσα σε ένα χρόνο παρέχει δικαίωμα στα υπόλοιπα μέλη αντικατάστασης του. Το ίδιο συμβαίνει και για
όποιον αδικαιολόγητα αμελεί τα καθήκοντα του.
Αν παραιτηθεί ολόκληρο το Δ.Σ. η έκτακτη Συνέλευση που συνέρχεται εκλέγει νέο για το υπόλοιπο χρόνο της
θητείας του. Παραιτηθέν επίσης θεωρείται το Δ.Σ. αν παραιτηθούν περισσότερα από τέσσερα μέλη.
Το Δ.Σ. διευθύνει τις εργασίες της εταιρίας, διαχειρίζεται την περιουσία της και λογοδοτεί στη συνέλευσή της.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε δύο μήνες.
Είναι δυνατή η εκπροσώπηση συμβούλου από άλλον με έγγραφη εξουσιοδότηση που κατατίθεται στον πρόεδρο
ή τον αναπληρωτή του.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μεταβατικά, και ως την ημερομηνία της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, τη διοίκηση της εταιρίας αναλαμβάνει μία
τριμελής προσωρινή διοικούσα επιτροπή, ένας εκ των οποίων προεδρεύει, η οποία εκλέγεται από το σύνολο
των παρόντων ιδρυτικών μελών. Η παραπάνω τριμελής επιτροπή είναι ο κος Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος,
Αναπλ. Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, η κα Αναστασοπούλου Ιωάννα, Αναπλ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
και ο κος Πολυζώης Γρηγόριος, Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 11Ο
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα τακτοποιημένα ταμιακά μέλη.
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη της εταιρίας που έχουν τακτοποιήσει τις ταμιακές τους
υποχρεώσεις. Τα λοιπά μέλη παρίστανται συμβουλευτικά στις Γενικές Συνελεύσεις, μπορούν να παίρνουν το
λόγο αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά σύν ένα απο τα ταμιακά
τακτοποιημένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθή απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μέσα σε 15
ημέρες, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα απο τον αριθμό των παρόντων.
Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο ή έκτακτα κάθε φορά που την συγκαλεί το Δ.Σ., είτε ύστερα απο
δική του πρωτοβουλία είτε ύστερα απο αίτηση του 1/5 των εγγεγραμμένων μελών. Τα προσκλητήρια
αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες πριν την ημέρα της Συνέλευσης, και περιέχουν τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης. Τα μέλη που κωλύονται μπορούν να εξουσιοδοτήσουν άλλο μέλος του συλλόγου. Η
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Γ.Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και εκτός της έδρας του Συλλόγου. Η Γ.Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε
τριάντα το πολύ ημέρες απο την ημερομηνία της σχετικής απόφασης του Δ.Σ.
Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από το Δ.Σ. Το Δ.Σ. της εταιρείας αποτελεί και το Προεδρείο της συνέλευσης.
Συμπληρώνεται ένα φύλλο παρουσίας και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Τα πρακτικά της
σύσκεψης της Γ.Σ. καταγράφονται από τον Γραμματέα, μεταγράφονται σε βιβλίο τήρησης πρακτικών και
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι:
1.

Να καθορίζει τις γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων της εταιρίας και να επαληθεύει την
πραγματοποίηση των

2.

Να εγκρίνει την ετήσια έκθεση του Δ.Σ.

3.

Να αποφασίζει για τον ετήσιο ισολογισμό

4.

Να εκλέγει και να αντικαθιστά τα μέλη του Δ.Σ.

5.

Να εκλέγει και να αντικαθιστά τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής

6.

Να καθορίζει τις εισφορές

7.

Να ονομάζει (διορίζει) επίτιμα μέλη

8.

Να αποφασίζει επί αλλαγών του καταστατικού, επί αλλαγών των κανονισμών και σε ότι άλλο ζητηθεί
βάσει των διατάξεων του νόμου.

9.

Να αποφασίζει τη διάλυση της εταιρίας.

Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση με εξουσιοδότηση σε κάθε εταίρο, δεν μπορούν όμως να γίνουν πάνω από δύο
εξουσιοδοτήσεις στον ίδιο εταίρο. Επίσης νομιμοποιείται η συμμετοχή τακτικών μελών της επαρχίας στις
διαδικασίες της Συνέλευσης μέσω άμεσης ηλεκτρονικής σύνδεσης.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός των περιπτώσεων (6),(7) και (8)
όπου απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. Απόλυτη πλειοψηφία θεωρείται αυτή που συγκεντρώνει το
μισό των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου σύν ένα.
Ανώτατο όργανο Διοίκησης της εταιρίας είναι η Συνέλευση των τακτικών μελών που διακρίνεται σε τακτική και
έκτακτη και συγκροτείται μόνο από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις καταβολής της
συνδρομής.
Η τακτική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο με πρόταση του Δ.Σ. που καθορίζει τόπο, ημέρα και ώρα και
υποχρεωτικά τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
Α. Οικονομικό απολογισμό της διαχείρισης του Δ.Σ. και έκθεση της δραστηριότητας κατά το έτος που πέρασε
μαζί με έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής για απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη διαχειριστική και γενικά
έγκριση των πεπραγμένων του και
Β. Εκλογή νέου Δ.Σ. σε περίπτωση που έχει περάσει η τριετής θητεία του Δ.Σ.
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Έκτακτη Γεν. Συνέλευση συγκαλείται όσες φορές υπάρχει ανάγκη λήψης απόφασης πάνω σε κάποιο θέμα κατά
την κρίση του Δ.Σ. και υποχρεωτικά εάν το 1/5 των μελών που έχουν συμπληρώσει τις υποχρεώσεις τους
ζητήσει τούτο εγγράφως για ορισμένα θέματα.
Αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατ’ απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απόλυτη πλειοψηφία θεωρείται αυτή που συγκεντρώνει το μισό των μελών
που έχουν δικαίωμα ψήφου σύν ένα.
Κάθε ψηφοφορία στη συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ., έγκριση
λογοδοσίας και προσωπικά γενικά ζητήματα είναι άκυρη αν δεν είναι μυστική. Κάθε ψηφοφορία στα υπόλοιπα
θέματα γίνεται με ανάταση χειρός ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως με βοή.
Σε κάθε Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενώ χρέη Γραμματέα ασκεί ο Γεν. Γραμματέας του.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση τακτικής ή έκτακτης Συνέλευσης. Για την
έγκυρη τροποποίηση του κατά τις συνελεύσεις αυτές απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των μελών
της εταιρίας και η πλειοψηφία των παρόντων.
Όμοια αποφασίζεται και η διάλυση της εταιρίας που διαλύεται αυτοδίκαια αν τα τακτικά μέλη απομείνουν
λιγότερα από είκοσι.
Το παρόν αποτελεί Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Βιοϋλικών».
Κάθε τροποποίηση του παρόνος καταστατικού πρέπει, για να είναι έγκυρη, να δημοσιεύεται όπως ο Νόμος
ορίζει.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εταιρία, όταν λήξει η διάρκειά της τίθεται αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση, η οποία συντελείται σύμφωνα με τους
σχετικούς νόμους. Εφόσον δεν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση των μελών, την εκκαθάριση
διενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
Η σύνθεση, η θητεία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και η εν γένει λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρίας, ως οργάνου εκκαθαρίσεως, ορίζεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των περί Διοικητικού Συμβουλίου
διατάξεων του παρόντος, που αφορούν στον χρόνο διαρκείας της εταιρίας.
ΑΡΘΡΟ 14Ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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1. Η οικονομική δραστηριότητα της εταιρίας, κατά τον οριζόμενο και στο παρόν χρόνο διάρκειάς της,
καθώς και η εκκαθάριση της, τελούν υπό τον οικονομικό έλεγχο τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής, που
εκλέγεται με θητεία ίση προς την θητεία του Δ.Σ., από τη Γ.Σ. των μελών της εταιρίας.
2. Η εξελεγκτική επιτροπή υποβάλλει σε έλεγχο την εν γένει οικονομική δραστηριότητα της εταιρίας, τον
ισολογισμό, καθώς και τα σχετικά έγγραφα αυτής και συντάσσει εκθέσεις που κοινοποιούνται τόσο
στο Δ.Σ. όσο και στη Γ.Σ.
3. Η Γ.Σ. δικαιούται να διορίσει και ειδικό ελεγκτή, ο οποίος υποβάλλεται σε έλεγχο, συντάσσει σχετικές
εκθέσεις και για επιμέρους ακόμη θέματα της εταιρικής διαχειρίσεως και τις εκθέσεις αυτές τις
υποβάλλει και σε τρίτους, μη μέλη της εταιρίας, που έχουν εντούτοις έννομο δικαίωμα να ζητήσουν και
να λάβουν γνώση των εκθέσεων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 15Ο
Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό συμπληρώνεται από τις διατάξεις του αστικού κώδικα, τους
νόμους για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.
Το παρόν καταστατικό συγκειμένο από (15) δέκα πέντε άρθρα, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από τους
συμβαλλόμενους και έλαβε καθ’ ένας από ένα όμοιο αντίτυπο δεόντως από όλους υπογεγραμμένο.
Οι συμβαλλόμενοι
Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Αναστασοπούλου Ιωάννα

Για την εταιρεία DENTOFAIR A.E.
Αργυρόπουλος Νικόλαος

Ασημίδης Παναγιώτης

Για την εταιρεία ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.
Βαρδαβούλιας Μιχαήλ

Γεωργαράκης Κωνσταντίνος
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6.

Γεωργιάδης Κοσμάς

7.

Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος

8.

Γιαννικάκης Σταύρος

9.

Δεδελούδης Χρήστος

10.

Δημητροπούλου Ευγενία

11.

Διονυσόπουλος Παύλος

12.

Ζηνέλης Σπυρίδων

13.

Ζορμπά Θωμαή

14.

Ηλιάδης Γεώργιος

15.

Ηλιόπουλος Δημήτριος

16.

Θεοφανίδης Θεόφιλος

17.

Ιωσηφίδης Νικόλαος

Σελίδα - 12 -

Για την εταιρεία
18.

Α.Θ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ-ΕΜΕΒ Α.Ε.
Κατσανός Θεόδωρος

19.

Κλέτσας Δημήτριος

20.

Κοϊδης Πέτρος

21.

Κολινιώτου Κουμπιά Ευγενία

22.

Κοντογιάννης Χρήστος

23.

Κουτσούκος Πέτρος

24.

Μαγνήσαλης Ευάγγελος

25.

Μέλιου Αικατερίνη

26.

Μπουρόπουλος Νικόλαος

27.

Μπρόκος Ιωάννης

28.

Οικονόμου Σπυρίδων

29.

Όρκουλα Μαλβίνα
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30.

Παλαγγιάς Γεώργιος

31.

Παναγόπουλος Χρήστος

32.

Παπαβασιλείου Κυριάκος

33.

Παπαδημητρίου Γεώργιος

34.

Παπαδόπουλος Μόσχος

35.

Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος

36.

Παπανικολάου Γεώργιος

37.

Παρασκευόπουλος Νικόλαος

38.

Πατέλη Μαρία

39.

Πολυζώης Γρηγόριος

40.

Ραγκούση Ελένη

41.

Σεϊμένης Ιωάννης
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42.

Σιμωνέτης Σπυρίδων

43.

Σίττας Ευθύμιος

44.

Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
Για την εταιρεία

45.

ΕΚΕΠΥ Α.Ε.
Στουρνάρας Κωνσταντίνος

46.

Ταγματάρχης Αλέξανδρος
Για την εταιρεία

47.

Β.ΤΖΗΜΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Τζήμας Ιωάννης

48.

Τολίδης Κοσμάς

49.

Τσετσέκου Αθηνά

50.

Υφαντής Δημήτριος

51.

Βουγιουκλάκης Γεώργιος

52.

Χαλβατζόγλου Αντωνιάδη Μαρία

53.

Χλωροκώστας Γεώργιος
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