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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΡΙΧΩΤΟΥ (ΕΛΑΜΑΤ)» 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 01 / 12  / 2015 οι κάτωθι συµβαλλόµενοι:  
 

 Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Α∆Τ Ταχ. δ/νση ΑΦΜ
1 Αναστασάκης 

 
Κωνσταντίνος  

2 Βεκρής 
 

Αναστάσιος  

3
  

Κοΐνη  Νικολέτα  

5 Μινωτάκης 
 

Κωνσταντίνος  

6 Ρήγας  
 

Γεώργιος  

 
αποφάσισαν και συµφώνησαν µε το παρόν συµφωνητικό να 

συστήσουν Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία θα αποτελεί 
αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 
741 του Αστικού Κώδικα, της οποίας θα είναι Εταίροι, µε τους κατωτέρω 
καταστατικούς όρους και συµφωνίες, τους οποίους συνοµολογούν και 
συναποδέχονται και οι οποίοι έχουν ως εξής: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, Ε∆ΡΑ, ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΕΡ∆Η ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 1. ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Συστήνεται µε τους παρακάτω όρους και ειδικότερες συµφωνίες 
αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, διεπόµενη από τα άρθρα 741 επ. Αστικού 
Κώδικα, µε την επωνυµία «Ελληνική Ακαδηµία Μεταµόσχευσης & 
Αποκατάστασης Τριχωτού (ΕΛΑΜΑΤ)». Η εταιρεία δύναται να χρησιµοποιεί 
στις συναλλαγές και την επωνυµία «Hellenic Academy of Hair Restoration 
Surgery (HAHRS)», την οποία ορίζει ως την επίσηµη επωνυµία της σε 
λατινικούς χαρακτήρες.  

Άρθρο 2. Έ∆ΡΑ  

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήµος Αθηνών 
Η εταιρεία µπορεί να αλλάξει διεύθυνση εντός των ορίων της έδρας 

της χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.  

Άρθρο 3. ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της εταιρείας είναι:  
1. Η οργάνωση και η σύνδεση σε ένα σώµα των Ιατρών κάθε ειδικότητας 
που έχουν εξειδικευτεί ή που ασχολούνται ενεργά µε την επεµβατική 
Χειρουργική Αποκατάσταση του Τριχωτού και των ιατρών που έχουν 
εξειδικευτεί στη διάγνωση και στην µη επεµβατική αντιµετώπιση παθήσεων 
του τριχωτού. 
2. Να αποτελέσει το τοπικό παράρτηµα (regional Society) της ∆ιεθνούς 
Εταιρείας Χειρουργών Αποκατάστασης Τριχωτού, (International Society of 
Hair Restoration Surgeons, ISHRS), τηρώντας τις αρχές, τους σκοπούς, τους 
κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της ISHRS. 
3. Να καθιερωθεί ως η αµερόληπτη και εξειδικευµένη Αρχή για τα 
θέµατα διάγνωσης, µη επεµβατικής αποκατάστασης και Χειρουργικής 
Αποκατάστασης παθήσεων του Τριχωτού. Για τα θέµατα διάγνωσης της 
τριχόπτωσης και των παθήσεων του τριχωτού και της µη επεµβατικής 
αποκατάστασής τους, αρµόδια θα είναι τα ιδρυτικά µέλη που φέρουν την 
ειδικότητα της ∆ερµατολογίας-Αφροδισιολογίας.   
4. Η εξέλιξη & προώθηση της τέχνης και της επιστήµης της σύγχρονης, 
πρωτοποριακής και τεκµηριωµένης Μεταµόσχευσης & Αποκατάστασης 
Τριχωτού στην Ελλάδα και η προώθησή της στην Ιατρική κοινότητα και στην 
ελληνική κοινωνία γενικότερα. 
5. Η επίτευξη αριστείας στα αποτελέσµατα της διάγνωσης, µη 
επεµβατικής αποκατάστασης, Μεταµόσχευσης και της Χειρουργικής 
Αποκατάστασης Τριχωτού γενικότερα, µέσω της παροχής γνώσης και 
εκπαίδευσης, της προώθησης της συναδελφικότητας, της επιστηµονικής 
έρευνας, της ηθικής και της δεοντολογίας στα Μέλη µας. 
6. Η ύπαρξη µίας φωνής εκπροσώπησης ενώπιον του Υπουργείου Υγείας 
και κάθε αρµόδιου Φορέα ή Αρχής σχετικά µε θέµατα νοµοθετικής ρύθµισης 
και κρίσιµων αποφάσεων σχετικά µε το µέλλον της Μεταµόσχευσης και 
Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού στην Ελλάδα. 
7. Η διεκπεραίωση κάθε απαραίτητης αλληλεπίδρασης ή σύµπραξης µε 
οποιαδήποτε Κρατική, Κυβερνητική, ∆ηµοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή 
Οργανισµό ή µε οποιαδήποτε εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο, τα οποία κατά τις 
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περιστάσεις θα κρίνονται αναγκαία ή βοηθητικά για την πραγµατοποίηση 
των σκοπών της Ακαδηµίας. 
8. Η αποδοχή αποκλειστικά των Ιατρών εκείνων που πληρούν αυστηρές 
ιατρικές, δεοντολογικές, ηθικές και επαγγελµατικές προδιαγραφές. 
9. Η διατήρηση και η ενθάρρυνση ύψιστης ακεραιότητας και Ιατρικής 
δεοντολογίας µεταξύ των µελών και άλλων επαγγελµατιών 
Ιατρών/Χειρουργών Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού. Με ένα 
αυστηρό κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφεται από κάθε Μέλος µε την 
ένταξη και αποδοχή του στην Ακαδηµία, θα καλωσορίσουµε όλους όσους 
αφιερώνουν χρόνο και προσπάθεια στην προώθηση ορθών πρακτικών στη 
Μεταµόσχευση και στη Χειρουργική Αποκατάσταση Τριχωτού, µοιράζονται το 
πάθος για την δεξιοτεχνία και στοχεύουν στα άριστα αποτελέσµατά της. 
10. Η προώθηση της θέσης ότι η Μεταµόσχευση και Χειρουργική 
Αποκατάσταση Τριχωτού είναι ένας ξεχωριστός τοµέας Ιατρικής ειδίκευσης, 
ο οποίος, επειδή επί του παρόντος δεν εµφανίζει ακριβή αντιστοιχία µε 
κανέναν τοµέα Ιατρικής ειδίκευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πρέπει να 
νοµοθετηθεί ειδικά µέσα από την κατάλληλη διεπιστηµονική υποστήριξη. 
11. Η εγκαθίδρυση εκπαιδευτικών µέτρων διαπίστευσης που θα 
υποστηρίξουν τους συναδέλφους µας στον τοµέα της διάγνωσης, της µη 
επεµβατικής, της Μεταµόσχευσης και της Χειρουργικής Αποκατάστασης 
Τριχωτού µε την απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων, συµπεριφορών και 
ηθικών αξιών. 
12. Η προσπάθεια για κατοχύρωση προδιαγραφών Ιατρικής εξειδίκευσης 
και για κατοχύρωση ελέγχου των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της 
αισθητικής κρίσης του Ιατρού/Χειρουργού στον τοµέα της Μεταµόσχευσης 
και Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού, προς όφελος του κοινού. 
13. Η προώθηση και ενθάρρυνση της πρακτικής της Μεταµόσχευσης και 
της Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού µόνον από εκπαιδευµένους, 
πιστοποιηµένους και έµπειρους Ιατρούς που έχουν τα προσόντα να εξασκούν 
αυτού του τύπου τις επεµβάσεις και η εξάσκησή της µε τη µεγαλύτερη 
δυνατή επιδεξιότητα και τέχνη. 
14. Η προώθηση της συνεχούς επιµόρφωσης, ανταλλαγής ιδεών, γνώσης 
και εµπειρίας µεταξύ των µελών που σκοπούν να διατηρήσουν τις δεξιότητες 
και την τέχνη τους στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. 
15. Η ανατροπή της κακής εικόνας της Μεταµόσχευσης και της  
Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού στην Ελλάδα λόγω των 
προηγούµενων κακών αποτελεσµάτων σε ασθενείς, της παραπλανητικής 
διαφήµισης, της υπερβολικής προώθησης των σχετικών υπηρεσιών εν είδει 
κοινού προϊόντος και λόγω της έλλειψης ρυθµιστικών Αρχών και Φορέων. 
16. Η ανατροπή της κακής εικόνας της Μεταµόσχευσης και της  
Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού στην Ελλάδα µέσω της ενηµέρωσης 
και εκπαίδευσης του κοινού σχετικά µε τους µύθους και τις αλήθειες της µη 
επεµβατικής αποκατάστασης, της Μεταµόσχευσης και της Χειρουργικής 
Αποκατάστασης Τριχωτού και η δηµιουργία ενός ανοικτού διαύλου 
επικοινωνίας µε το κοινό.  
17. Η προστασία του κοινού από τους µη εκπαιδευµένους Ιατρούς ή, 
ακόµα περισσότερο, τους µη Ιατρούς που, όµως, διενεργούν πράξεις µη 
επεµβατικής αποκατάστασης, Μεταµόσχευσης και Χειρουργικής 
Αποκατάστασης Τριχωτού, που θα έπρεπε να διενεργούνται αποκλειστικά 
από ειδικευµένο, πιστοποιηµένο, έµπειρο και κατάλληλα εκπαιδευµένο 
Ιατρό. 
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18. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύµατος αλληλεγγύης και συνεργασίας 
µεταξύ των µελών, η προώθηση της επαφής µεταξύ αξιοπρεπών, 
καλλιεργηµένων και ηθικών Ιατρών, προκειµένου να εξαπλωθεί, η γνώση, η 
επιµόρφωση και η σύγχρονη πρακτική στη Μεταµόσχευση και Χειρουργική 
Αποκατάσταση Τριχωτού. 
19. Η κατάρτιση και η διαπίστευση των µελών της Ακαδηµίας µε συνεχή 
εκπαίδευση σε όλες τις πτυχές της µη επεµβατικής αποκατάστασης, 
Μεταµόσχευσης και Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού, από την 
ενηµέρωση του ασθενούς και το µάρκετινγκ, µέχρι τις δεξιότητες και την 
τεχνογνωσία σχετικά µε κάθε συναφή διαδικασία. 
20. Η έλευση σε επαφή άλλων Εθνικών και ∆ιεθνών Επιστηµονικών 
Συλλόγων και Οργανισµών που αφορούν συναφείς τοµείς µε τη µη 
επεµβατική αποκατάσταση, Μεταµόσχευση και Χειρουργική Αποκατάσταση 
Τριχωτού, για τη θέσπιση ενός κοινού εδάφους για ανταλλαγή γνώσεων και 
ιδεών. 
21. Η προώθηση της κοινωνίας µεταξύ των επαγγελµατιών στη διάγνωση 
και θεραπεία παθήσεων του τριχωτού στη µη επεµβατική αποκατάσταση, 
Μεταµόσχευση και Χειρουργική Αποκατάσταση Τριχωτού για τους σκοπούς 
διάχυσης της γνώσης τους και διαµοιρασµού αυτής µε τους ασθενείς, τους 
συναδέλφους και το ευρύ κοινό. 
22. Η επιµόρφωση των ασθενών για τα πραγµατικά οφέλη που η 
Μεταµόσχευση και Χειρουργική Αποκατάσταση Τριχωτού έχει να προσφέρει 
και παράλληλα η προστασία του κοινού από κακές πρακτικές. Με την 
παροχή πολύτιµης γνώσης σχετικά µε τα δικαιώµατά τους ως ασθενών και 
πώς να ενεργούν σύµφωνα µε αυτά, την παροχή εξηγήσεων για το πώς να 
προστατεύουν τον εαυτό τους από ανεκπαίδευτους Ιατρούς (ή ακόµη 
περισσότερο από ανεκπαίδευτο µη Ιατρικό προσωπικό), η εκστρατεία της 
εταιρείας για την ευαισθητοποίηση των ασθενών θα είναι λεπτοµερέστατη. 
23. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα µπορεί να ενεργεί 
όλες τις προσήκουσες πράξεις µέσω των αρµοδίων οργάνων της, ιδίως δε 
(α) να διοργανώνει και να εποπτεύει όλες τις κατάλληλες διαδικασίες, (β) να 
διοργανώνει και να εποπτεύει συνέδρια και εκδηλώσεις, (γ) να επιµελείται 
επιστηµονικών εκδόσεων, περιοδικών ή µη, σχετικών µε τη Μεταµόσχευση 
και τη Χειρουργική Αποκατάσταση Τριχωτού, (δ) να καθορίζει και να 
αναγνωρίζει τις βέλτιστες πρακτικές για την ενηµέρωση, διαφήµιση και τη 
εν γένει διάχυση της γνώσης σχετικά µε τη µη επεµβατική αποκατάσταση, τη 
Μεταµόσχευση και τη Χειρουργική Αποκατάσταση Τριχωτού, που έχει ως 
στόχο αποδεκτών τόσο το ευρύ κοινό, όσο και στην Ιατρική κοινότητα. 
24. Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών η Ακαδηµία θα προβαίνει 
σε ενέργειες, όπως ιδίως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): α) εκπόνηση και 
εκτέλεση επιστηµονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων και 
µελετών,  β)  διοργάνωση  σεµιναρίων,  συνεδρίων,  οµιλιών,  συµποσίων,  
εκθέσεων,  πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ., σ’ εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
γ) συνεργασία µε επιστηµονικούς, διοικητικούς και κοινωνικούς φορείς στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, δ) παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού 
και δηµοσίευση µελετών και άρθρων σε έντυπα της Ελλάδας και του 
εξωτερικού,  ε) διαλέξεις, συζητήσεις, ενηµερωτικές καµπάνιες, προβολές 
ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες,  εκδροµές,  δηµοσιεύσεις,  
προκηρύξεις  διαγωνισµών  και  βραβείων,  δηµιουργία βιβλιοθήκης, 
συµµετοχή σε εκδηλώσεις άλλων πολιτιστικών φορέων της περιοχής, ισότιµη 
συνεργασία µε άλλους συλλόγους που επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς 
κλπ. 
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Άρθρο 4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια µε 
δυνατότητα παράτασης µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων. 
Εάν η εταιρεία συνεχίσει τις εργασίες της και µετά την ως άνω ηµεροµηνία 
θα θεωρείται ότι παρατάθηκε για αόριστο χρόνο. Η διάρκεια αυτής αρχίζει 
από την ηµέρα της καταχώρησης του παρόντος συµφωνητικού στα βιβλία 
του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Άρθρο 5. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Οι πόροι της εταιρείας διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. 

1. Τακτικοί πόροι είναι το εφάπαξ δικαίωµα εγγραφής των µελών και η 
µηνιαία εισφορά  που µπορεί και να πληρώνεται στα τέλη κάθε εξαµήνου. Το 
ύψος των ως άνω πόρων προσδιορίζεται και αναπροσαρµόζεται κάθε φορά 
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.  
2. Έκτακτοι πόροι είναι οι εκούσιες συνδροµές πέρα από τις ελάχιστες 
απαιτούµενες. Προέρχονται από (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 
διαφηµίσεις,  επιχορηγήσεις  (από  τους  αρµόδιους  Κρατικούς  Φορείς,  
νοµικά  πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, κτλ.), από εκδροµές, συνεστιάσεις, λαχειοφόρους  αγορές,  
πωλήσεις  (π.χ. ηµερολογίων,  αναµνηστικών  ειδών, κτλ.).  και από κάθε 
άλλη παροχή ή δωρεά ή κληροδότηµα ή κληρονοµιά καθώς και από τις 
επιστηµονικές εκδηλώσεις, συνέδρια, εκθέσεις και κάθε συναφή εκδήλωση, 
καθώς και από τις εκδόσεις της και το ψηφιακό περιεχόµενο. Για τις 
παραπάνω δωρεές και αγοραπωλησίες κινητής ή ακίνητης  περιουσίας  
µεγαλύτερης  των χιλίων (1.000)  ευρώ  απαιτείται  η  έγκριση  της  Γενικής 
Συνέλευσης των Εταίρων. 
3. Κάθε Μέλος έχει υποχρέωση να καταβάλλει για την εγγραφή και 
ετήσια συνδροµή του το χρηµατικό ποσό που ορίζεται από τη Γενική 
Συνέλευση των Εταίρων  

Κάθε ιδρυτικό Ιατρικό της Μέλος συνεισέφερε το ποσό των 2500€ ως 
αρχικό κεφάλαιο. 

Άρθρο 6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ 

1. Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 784 Α.Κ., αποκτά δε τη νοµική προσωπικότητα αστικής εταιρείας 
µετά την κατά νόµο δηµοσίευσή της. Ως εκ τούτου καµιά διανοµή κερδών ή 
καταβολή τόκων κατά τη λειτουργία της ή µετά τη λύση επιτρέπεται να 
γίνεται προς τους Εταίρους ή τα Μέλη της.  

2. Τα κεφάλαια της εταιρείας δεν διανέµονται, αλλά διατίθενται για την 
εξυπηρέτηση των σκοπών της.  

3. Σε περίπτωση λύσης της, τα περιουσιακά της στοιχεία προσφέρονται 
σε Ιατρικά ή φιλανθρωπικά ιδρύµατα της περιοχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 7. ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Όργανα της εταιρείας είναι 

1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων  
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
3. Η Επιστηµονική Επιτροπή 
4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο 
5. Η Γενική Συνέλευση των Μελών 

 

Άρθρο 8. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  

1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων αποτελείται από τα ιδρυτικά Ιατρικά 
Μέλη, τα οποία είναι ισόβια. Αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και 
µπορεί να αποφασίσει για όλα τα θέµατα που την αφορούν.  
2. Στην αποκλειστική της αρµοδιότητα ανήκει η λήψη αποφάσεων 
σχετικά µε θέµατα µείζονος σηµασίας που αφορούν τις εταιρικές υποθέσεις, 
τα οποία κείνται πέραν της τρέχουσας διαχείρισης. Για τη λήψη απόφασης 
απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των Εταίρων, οι οποίοι αποφασίζουν σε 
συνέλευση που συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας µετά από πρόσκληση 
του διαχειριστή. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του διαχειριστή 
λογίζεται διπλή. 
3. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωµένος να συγκαλέσει την συνέλευση 
εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών εάν το ζητήσει οποιοσδήποτε άλλος 
Εταίρος. Η πρόσκληση για την συνέλευση είναι έγγραφη και απαιτείται να 
κοινοποιηθεί στους Εταίρους πέντε (5) πλήρεις εργάσιµες ηµέρες πριν από 
την συνέλευση και να καθορίζει και τα προς συζήτηση θέµατα. Θέµατα 
µείζονος σηµασίας που αφορούν τις εταιρικές υποθέσεις  και κείνται πέραν 
της τρέχουσας διαχείρισης θεωρούνται ιδίως: (α) είσοδος και έξοδος Εταίρου 
στη γενική συνέλευση των Εταίρων (β) αλλαγή του καταστατικού της 
εταιρείας (γ) εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των αρµόδιων κρατικών 
φορέων ή αρχών σε περιπτώσεις νοµοθετικής ρύθµισης της Μεταµόσχευσης 
και Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού (δ) η οικονοµική διαχείριση των 
πόρων της εταιρείας, (ε) η απόφαση για τη συνεργασία µε άλλους φορείς, 
επιστηµονικούς και µη, εθνικούς ή διεθνείς, η στρατηγική ενηµέρωσης και 
επικοινωνίας, (στ) η συµµετοχή της εταιρείας και τα πρόσωπα µέσα από τα 
οποία αυτή θα λάβει χώρα σε επιστηµονικές δράσεις µε σκοπό την 
εκπροσώπηση της Ακαδηµίας και τη δηµιουργία σχέσεων φιλικών και 
διασύνδεσης µε οµόλογους αναγνωρισµένους φορείς (ζ) αλλαγή έδρας (η) 
ίδρυση άλλων παραρτηµάτων ή γραφείων και σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδος, θ) ανάπτυξη των σχέσεων της Ακαδηµίας µε οµοειδείς ή σχετικούς 
φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την προώθηση των σκοπών του 
συλλόγου. η) έγκριση αποφάσεων του ∆.Σ. που έχουν αχθεί ενώπιόν της 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 5.  
4. Με απόφαση της Γ.Σ. των Εταίρων, µετά από γνωµοδότηση του ∆.Σ. ή 
και αυτεπαγγέλτως, µπορεί να ιδρυθεί γραµµατεία επικοινωνίας και 
δηµοσίων σχέσεων της Ακαδηµίας. Η Γραµµατεία µπορεί να στελεχώνεται 
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είτε µε άτοµα από το ∆.Σ. είτε µε άτοµα που έχουν σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας µε την εταιρεία, είτε και µε τους δύο ως άνω τρόπους. Το έργο της 
υπόκειται στον αποκλειστικό έλεγχο της Γ.Σ. των Εταίρων ενώ έχει 
υποχρέωση ενηµέρωσης του ∆.Σ.. 

Άρθρο 9. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  

Για την διασφάλιση των σκοπών της Ακαδηµίας, µεταξύ των οποίων 
θεµελιώδη θέση κατέχει η ανάγκη διεπιστηµονικής υποστήριξης και εξέλιξης 
του τοµέα Μεταµόσχευσης και Αποκατάστασης Τριχωτού, ορίζεται ρητά ότι : 
1. Οι αποφάσεις λαµβάνονται πάντοτε µε την απόλυτη πλειοψηφία της 
Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων υπέρ της οποίας τάσσονται Εταίροι από 
τουλάχιστον δύο ειδικότητες.  
2. Ειδικά για την απόφαση περί αποποµπής Εταίρου από την γενική 
συνέλευση, ανεξαρτήτως του αριθµού των Εταίρων που τάσσονται υπέρ της, 
για να είναι έγκυρη, πρέπει οι Εταίροι που τάσσονται υπέρ της να ανήκουν 
σε τρεις τουλάχιστον εκ των τεσσάρων ειδικοτήτων που εκπροσωπούνται 
(∆ερµατολογία, Πλαστική Χειρουργική, Γενική Χειρουργική και Χειρουργική 
Κεφαλής & Τραχήλου). 

Άρθρο 10. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

1. ∆ιαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο εταίρος 
Κωνσταντίνος Αναστασάκης, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία, 
υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυµία, έναντι κάθε τρίτου 
φυσικού ή νοµικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα και σε όλες 
γενικά τις Κρατικές Αρχές, σε όλες τις σχέσεις και διαφορές, καθώς και στις 
σχετικές µε τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας. 
2.  Μόνον οι πράξεις του διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας που 
ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυµία και για λογαριασµό της εταιρείας, 
την δεσµεύουν και µόνον εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που 
καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό και υπάρχει η απόλυτη πλειοψηφία 
της Γ.Σ. των Εταίρων.  
3. Σε περίπτωση που ο ως άνω διαχειριστής Εταίρος πεθάνει, ή κηρυχθεί 
σε δικαστική συµπαράσταση ή πτωχεύσει, τότε την διαχείριση και 
εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαµβάνουν όλοι οι υπόλοιποι Εταίροι 
συλλογικά, συµπράττοντας δηλαδή και συνυπογράφοντας κάτω από την 
εταιρική επωνυµία, µέχρι να εκλέξουν οµόφωνα νέο διαχειριστή.  
4. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναµίας του διαχειριστή να ασκήσει τα 
καθήκοντά του, αυτός αναπληρώνεται από τους υπολοίπους Εταίρους 
ενεργούντες συλλογικά.  
5. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση κολλήµατος, δικαιούται να 
εξουσιοδοτήσει άλλον Εταίρο ή Μέλος του ∆.Σ. για την διενέργεια 
συγκεκριµένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. Η 
εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται είτε µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε µε ιδιωτικό έγγραφο µε βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής του διαχειριστή – εκπροσώπου από αρµόδια αρχή.  

Άρθρο 11. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

Μέχρι να εκλεγούν τα όργανα της εταιρείας, κατά τα οριζόµενα στο 
καταστατικό, όλες οι αρµοδιότητές τους ασκούνται από τη γενική συνέλευση 
των Εταίρων του αρ. 8, ενώ η εκπροσώπηση της εταιρείας από το 
διαχειριστή του άρθρου 10.  
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Άρθρο 12. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (εφεξής ∆.Σ.) έχει τριετή θητεία. Μέλη του 
∆.Σ. έχουν δικαίωµα να εκλέγονται µετά από νόµιµη διεξαγωγή 
αρχαιρεσιών, τα Τακτικά Ιατρικά και τα Επίκουρα Ιατρικά Μέλη. ∆ικαίωµα 
ψήφου στις αρχαιρεσίες έχουν τα Μέλη (ανάλογα µε την κατηγορία την 
οποία ανήκουν), που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα. 
2. Το ∆.Σ. είναι επταµελές και αποτελείται από τους: Πρόεδρο, 
Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα, Ειδικό Γραµµατέα, Ταµία και 2 ακόµη Μέλη. Σε 
περίπτωση κενής έδρας στο ∆.Σ. για οποιονδήποτε λόγο, ο Πρόεδρος καλεί 
τον α’ αναπληρωµατικό επιλαχόντα και ούτω καθ’ εξής. Αν δεν υπάρχουν 
άλλοι αναπληρωµατικοί, η πλήρωση της κενής θέσης γίνεται µε εκλογή σε 
επόµενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. 
3. Επίσης, είναι δυνατόν, µε την απόφαση του ∆.Σ. που προκηρύσσει τις 
αρχαιρεσίες να καλούνται τα Μέλη να εκλέξουν και τρεις παρατηρητές – 
αντιπροσώπους, έναν για κάθε κατηγορία µελών, δηλαδή: (1) Παρατηρητής 
– Αντιπρόσωπος Επίκουρων Ιατρικών µελών (2) Παρατηρητής – 
Αντιπρόσωπος Τακτικών Μη - Ιατρικών µελών (3) Παρατηρητής – 
Συνεργαζόµενων µελών. 
4. Στις αρµοδιότητες του ∆.Σ. της ΕΛΑΜΑΤ ανήκουν αποκλειστικά οι 
πράξεις της τακτικής διαχείρισης της εταιρείας, και ιδίως: 

- η συνεργασία και προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας στη 
γραµµατεία επικοινωνίας σχετικά µε τη διοργάνωση 
επιστηµονικών εκθέσεων, συνεδρίων και κάθε άλλης συναφούς 
εκδήλωσης 

- ο καθορισµός της επιστηµονικής ύλης και των διαδικασιών 
επιµόρφωσης  και διαπίστευσης 

- η επιστηµονική επιµέλεια των εκδόσεων 
- η εξέταση προτάσεων αποδοχής νέων µελών στην εταιρεία 
- η προκήρυξη και η επιµέλεια διεξαγωγής των αρχαιρεσιών 

εκλογής των µελών της εταιρείας 
- η εκπόνηση επιστηµονικών µελετών και γνωµοδοτήσεων σχετικών 

µε το αντικείµενο. 
5. Κάθε Μέλος της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, µπορεί, αν 
διαφωνεί µε οποιαδήποτε απόφαση του ∆.Σ., να την φέρει προς έγκριση 
ενώπιον της Συνέλευσης των Εταίρων, µε δήλωσή του που καταχωρίζεται 
στα πρακτικά της απόφασης του ∆.Σ. και κοινοποιείται στον ∆ιαχειριστή. Η 
Γενική Συνέλευση των Εταίρων, οφείλει να συγκληθεί και να αποφασίσει µε 
απόλυτη πλειοψηφία επί της έγκρισης εντός τριάντα ηµερών από τη δήλωση 
αυτή, µε επιµέλεια του διαχειριστή. 
6. Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε χρόνο, µετά από έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του προ δεκαπέντε ηµερών. Αν δεν ορίζεται 
αλλιώς στο παρόν, το ∆.Σ. αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων µελών του, ενώ, νόµιµη απαρτία υπάρχει µόνο εφόσον είναι 
παρόντα τα 2/3 των µελών του.   
7. Εκτάκτως µπορεί να συνεδριάσει νόµιµα οποτεδήποτε, µόνο όµως 
εφόσον προηγηθεί έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ. προ πέντε 
εργασίµων ηµερών, η οποία να αναφέρει τα θέµατα ηµερησίας διάταξης. Με 
τις ίδιες προϋποθέσεις, µπορεί να συγκληθεί εκτάκτως ∆.Σ. και µε 
πρόσκληση κάποιου από τους Εταίρους.  
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8. Ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να συγκαλέσει µε την πιο πάνω 
διαδικασία εκτάκτως το ∆.Σ. εντός δέκα εργάσιµων ηµερών, εφ’ όσον το 
ζητήσουν εγγράφως τρία (3) Μέλη του ∆.Σ. 
9. Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για όλα τα Μέλη του Συλλόγου, όχι 
όµως και µε δικαίωµα λόγου, εκτός αν έχει ζητηθεί και έχει αποφασίσει 
σχετικά το ∆.Σ.  
10. Στις συνεδριάσεις µπορούν να συζητηθούν θέµατα και εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 
11. Γενικά οι αποφάσεις παίρνονται µε φανερή ψηφοφορία και µε 
πλειοψηφία των µελών, που παρευρίσκονται, εκτός από προσωπικά θέµατα, 
για τα οποία ζητείται µυστική ψηφοφορία των παρόντων µελών. Σε 
ισοψηφία, υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου του ∆.Σ.  
12. Οι αποφάσεις του ∆.Σ. καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών 
Συνεδριάσεων του ∆.Σ. και  υπογράφονται  από  τον  Πρόεδρο  και  τους  
µετέχοντες  στη συνεδρίαση συµβούλους, αφού διαβαστούν στην αρχή της 
επόµενης συνεδρίασης.  
13. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆.Σ. εκδίδει ο 
Πρόεδρος ή ο νόµιµος αναπληρωτής του, προσυπογραφόµενα από το 
Γραµµατέα.  
14. Μέλος του ∆.Σ. που απουσίασε αδικαιολόγητα και απροειδοποίητα σε 
τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, χάνει τη θέση του και αντικαθίσταται από τον 
πρώτο επιλαχόντα µε απόφαση του ∆.Σ. 
 

Άρθρο 13. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αρµοδιότητες της Επιστηµονικής Επιτροπής είναι η επιστηµονική 
επιµέλεια των επιµέρους δραστηριοτήτων της ΕΛΑΜΑΤ, η εκπόνηση µελετών 
και γνωµοδοτήσεων επί θεµάτων σχετικών µε την τριχόπτωση, τη µη 
επεµβατική αποκατάσταση, τη Μεταµόσχευση και την Χειρουργική 
Αποκατάσταση Τριχωτού η πιστή εφαρµογή των σκοπών, όπως αυτοί 
αποτυπώνονται στο παρόν.  

Τα Μέλη του ∆.Σ. της ΕΛΑΜΑΤ αποτελούν συγχρόνως και Μέλη της 
Επιστηµονικής Επιτροπής. Η Επιστηµονική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά 
κάθε χρόνο ή και εκτάκτως, σύµφωνα µε τη διαδικασία των σχετικών 
παραγράφων του αρ. 12.  

Άρθρο 14. ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

1. Αρµοδιότητα του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι η πιστή εφαρµογή των 
διατάξεων του Καταστατικού, η τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας της 
Ακαδηµίας και η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας 

2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο (εφεξής Π.Σ.) αποτελείται από πέντε (5) 
Μέλη του ∆.Σ., ήτοι από τον Πρόεδρο του Π.Σ. και τέσσερις Εισηγητές και σε 
αυτό εκπροσωπούνται όλες οι (4) ειδικότητες των ιδρυτικών µελών. Τα Μέλη 
αυτά διορίζονται µετά από κλήρωση µε ευθύνη του ∆.Σ. που διενεργεί τις 
αρχαιρεσίες, σε απόφασή του που λαµβάνεται αµέσως µετά τις αρχαιρεσίες 
και ανακοινώνεται µαζί µε τα αποτελέσµατα αυτών.  

3. Συνεδριάζει σε πλήρη -πενταµελή- σύνθεση και για να ισχύει 
οποιαδήποτε ποινή αποφασισθεί, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις 
καταδικαστικές ψήφοι. 

4. Εάν κωλύεται ο Πρόεδρος, τότε χρέη προεδρεύοντος της συνεδρίασης 
εκτελεί ο αρχαιότερος Εισηγητής.  
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5. Το Π.Σ. µπορεί να εξετάζει παραβιάσεις του Κώδικα ∆εοντολογίας της 
Ακαδηµίας µετά από καταγγελία ή και αυτεπαγγέλτως. Ειδικότερα, µε την 
ειδοποίηση για ενδεχόµενη παράβαση του Κώδικα ∆εοντολογίας, ορίζεται 
από τον Πρόεδρό του Π.Σ. ως αρµόδιος ένας εισηγητής, ο οποίος 
επιλαµβάνεται της σύνταξης έκθεσης ειδοποίησης πειθαρχικού ελέγχου, η 
οποία οφείλει να περιλαµβάνει συγκεκριµένα την πράξη για την οποία 
γίνεται ο έλεγχος όσο και τις διατάξεις οι οποίες παραβιάζονται, καθώς και 
τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται ο έλεγχος.  

6. Εάν ο εισηγητής κρίνει ότι η πράξη ή η καταγγελία πιθανολογείται ως 
βάσιµη, εισάγει εγγράφως την έκθεση ειδοποίησης πειθαρχικού ελέγχου στο 
Συµβούλιο, ο Πρόεδρος του οποίου οφείλει (α) να ορίσει την ηµέρα 
συνεδρίασης (β) να ορίσει τη σύνθεση του συµβουλίου, στην οποία δεν 
µπορεί να συµµετέχει ο Εισηγητής και (γ) να κοινοποιήσει τη έκθεσης 
ειδοποίησης πειθαρχικού ελέγχου, τη σύνθεση και την ηµέρα συνεδρίασης 
πέντε τουλάχιστον πλήρεις εργάσιµες ηµέρες στον ελεγχόµενο, ώστε ο 
τελευταίος να µπορέσει να ειδοποιηθεί και να οργανώσει την υπεράσπισή 
του στον προσήκοντα χρόνο. 

7. Εάν ο εισηγητής κρίνει ότι η καταγγελία δεν είναι βάσιµη, προβαίνει 
σε έγγραφη αρχειοθέτησή της, η οποία κοινοποιείται σε όλα τα Μέλη του 
Π.Σ. καθώς και στον ενδιαφερόµενο. Οποιοδήποτε Μέλος του Π.Σ. µπορεί να 
προσβάλει την αρχειοθέτηση αιτιολογηµένα εντός δέκα (10) εργασίµων 
ηµερών, οπότε, σ’ αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση και πάλι 
να ακολουθήσει τη διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου, 
κοινοποιώντας στον ενδιαφερόµενο εκτός από τη σύνθεση και την ηµέρα 
συνεδρίασης, τόσο την πράξη αρχειοθέτησης όσο και την αιτιολογηµένη 
προσβολή της. Σε αυτή την περίπτωση δεν µπορούν να συµµετέχουν στη 
σύνθεση ούτε ο Εισηγητής, ούτε το Μέλος που προσέβαλε την αρχειοθέτηση. 

8. Το Π.Σ. έχει υποχρέωση να ανακοινώσει την απόφαση προφορικά 
στον ενδιαφερόµενο µε τη λήξη της συνεδρίασης και να του την κοινοποιήσει 
εγγράφως και αιτιολογηµένα δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν 
από τη συζήτηση του θέµατος. Το Μέλος έχει το δικαίωµα να εκθέσει τις 
απόψεις του στα παραπάνω όργανα προφορικά ή εγγράφως.  

9. Οι κυρώσεις που µπορούν να επιβληθούν για αντικαταστατική 
συµπεριφορά είναι ιδίως: (α) σύσταση,  (β) προσωρινή αποβολή του Μέλους 
που µπορεί να φτάσει σε διάρκεια µέχρι και τους έξι (6) µήνες, (γ) 
διαγραφή. Όλες οι αποφάσεις γίνονται τελεσίδικες και ισχύουν από τότε που 
επικυρώνονται από τη Γ.Σ. των Εταίρων. Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία για 
σύσταση, προσωρινή αποβολή και διαγραφή Μέλους.  

10. ∆εν µπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή, ειδικά στο χρονικό 
διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της απόφασης του ∆.Σ. που προκηρύσσει τις 
εκλογές και της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των εκλογών. 

11. Η διαγραφή από την Ακαδηµία επιβάλλεται ιδίως:  
(α) σε περιπτώσεις οικειοθελούς παραίτησης Μέλους 
(β) σε περιπτώσεις αθέτησης των οικονοµικών υποχρεώσεων µελών 
προς την Ακαδηµία (ιδίως συνδροµών) για παραπάνω από ένα χρόνο. 
Το Μέλος, που διαγράφτηκε γι’ αυτόν το λόγο, µπορεί να ζητήσει την 
επανεγγραφή του µε αίτηση, εφόσον µε την υποβολή της καταβάλει 
και όλες τις εισφορές που οφείλει.  
(γ) σε Μέλη τα οποία δε συµµετέχουν στη ζωή και τη δράση της 
Ακαδηµίας ενεργά, ανεξάρτητα από την επαγγελµατική τους 
απασχόληση, καθώς και αυτοί που δεν πληρούν τους όρους των 
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Καταστατικών ∆ιατάξεων για οποιοδήποτε λόγο. Η µακροχρόνια 
ασθένεια δεν αποτελεί λόγο απώλειας της ιδιότητας του Μέλους.  
(δ) σε Μέλη των οποίων η δραστηριότητα στρέφεται ενάντια στους 
σκοπούς του Συλλόγου ή εµποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων 
των οργάνων της διοίκησής του.  
(ε) Τα ιδρυτικά Μέλη του σωµατείου αποκλείεται να διαγραφούν από 
αυτό, έστω και αν δεν συµµετέχουν ενεργά σε αυτό, παρά µόνον εάν 
παραιτηθούν ή παυθούν λόγω πειθαρχικού παραπτώµατος. Στην 
περίπτωση διαγραφής ιδρυτικού Μέλους λόγω πειθαρχικού 
παραπτώµατος, το Μέλος αυτό δε συµµετέχει στην Γενική Συνέλευση 
των Εταίρων που επικυρώνει την απόφαση του Πειθαρχικού 
Συµβουλίου, ούτε και λαµβάνεται υπόψη η απουσία του για το 
σχηµατισµό απαρτίας και τη λήψη αποφάσεων. 

Άρθρο 15. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Αποκλειστική αρµοδιότητα της Γ.Σ. των µελών της εταιρείας είναι η 
ανάδειξη των µελών του ∆.Σ. µέσω των αρχαιρεσιών. Σε αυτή µπορούν να 
συµµετέχουν µόνον τα οικονοµικά τακτοποιηµένα Μέλη της εταιρείας που 
έχουν δικαίωµα ψήφου, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν.  

Άρθρο 16. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  

1. Αρχαιρεσίες προκηρύσσονται µε απόφαση του ∆.Σ., η οποία 
κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο στα Μέλη της ΕΛΑΜΑΤ, και 
αναρτάται διαδικτυακά τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν τη λήξη της 
τριετούς θητείας του ∆.Σ. 
 

2. Η απόφαση, για να είναι νόµιµη, πρέπει να ορίζει: 
(α)  τόπο διεξαγωγής των εκλογών 
(β) τα Μέλη του ∆.Σ. ή της Ακαδηµίας που θα αποτελέσουν την 
εφορευτική επιτροπή.  
(γ)  έναν έγκυρο τρόπο νοµότυπης δήλωσης υποψηφιότητας από τους 
υποψηφίους, η οποία θα πρέπει να γίνεται το αργότερο δεκαπέντε 
(15) ηµέρες πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. 
(δ) τον αριθµό τυχόν επιλαχόντων που πρέπει να οριστούν. 

3. Η εφορευτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για την σύνταξη των 
εκτύπωση και διαµοιρασµό των ψηφοδελτίων και την εν γένει διεξαγωγή 
των αρχαιρεσιών και την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της. 

4. Οι αρχαιρεσίες γίνονται µε µυστική ψηφοφορία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, 
όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι κατά αλφαβητική σειρά Επιτυχόντες, 
θεωρούνται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες κατά σειρά 
ψήφους, µέχρι την συµπλήρωση του αριθµού των µελών του οργάνου. Τα 
αποτελέσµατα των αρχαιρεσιών ανακοινώνονται άµελλητί µε τη λήξη της 
καταµέτρησης από την εφορευτική επιτροπή και παραδίδονται εγγράφως 
στο ∆.Σ.  

5. Στο 7 µελές ∆.Σ. πρέπει υποχρεωτικά να εκπροσωπούνται και οι 
τέσσερις ειδικότητες των ιδρυτικών µελών (∆ερµατολογία, Πλαστική 
Χειρουργική, Γενική Χειρουργική και Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου) από 
τουλάχιστον ένα Μέλος. Προς διασφάλιση αυτού, σε περίπτωση που οι 
πλειοψηφίες στο ∆.Σ. διαµορφώνονται έτσι ώστε µία ειδικότητα να 
καταλαµβάνει τέσσερις θέσεις στο ∆.Σ. (ή δύο ειδικότητες να 
καταλαµβάνουν πέντε θέσεις) στο ∆.Σ., οι υπόλοιπες θέσεις πληρούνται 
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υποχρεωτικά από ιατρούς των ειδικοτήτων που δεν εκπροσωπούνται, 
σύµφωνα µε τη µεταξύ τους πλειοψηφία.    

6. Το νεοεκλεγµένο ∆.Σ. µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες συνέρχεται 
µε πρόεδρο εκείνον που πλειοψήφησε ή, αν κωλύεται, µε τον επόµενο στη 
σειρά και εκλέγει µε ψηφοφορία ανάµεσα στα Μέλη του: (α) Μέλη ∆.Σ. και 
ιδιότητες αυτών (β) Μέλη Επιστηµονικής Επιτροπής και Ιδιότητες αυτών και 
(γ) Μέλη Πειθαρχικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας σ’ αυτήν την 
εκλογή, γίνεται κλήρωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Άρθρο 17. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Τα Μέλη της Εταιρείας διακρίνονται στις κάτωθι κατηγορίες: 

(α) Ιδρυτικά Ιατρικά Μέλη  
(β) Τακτικά  Ιατρικά Μέλη  
(γ) Επίκουρα Ιατρικά Μέλη  
(δ) Τακτικά Μη - Ιατρικά Μέλη  
(ε) Συνεργαζόµενα Μέλη  
(στ) Αντεπιστέλλοντα Μέλη   
(ζ) Επίτιµα Μέλη  
(θ) Οµότιµα Μέλη 

2. Πέραν των συµβαλλόµενων στο παρόν ιδρυτικών Ιατρικών µελών της 
Εταιρείας, οι υπόλοιπες κατηγορίες µελών δεν αποτελούν Εταίρους της ούτε 
έχουν άλλη νοµική σχέση µε την εταιρεία, πέραν από  

(α) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτά 
προβλέπονται (αα) στον ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, και (ββ) στο κείµενο 
«ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ 
(ΕΛΑΜΑΤ)», όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά 

(β) τη συµµετοχή διά της ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση των 
Μελών για τις αρχαιρεσίες (ανάλογα µε την κατηγορία που ανήκουν) 
για την ανάδειξη µελών του ∆.Σ..  

3. Τα κείµενα «ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ» και «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ 
& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ (ΕΛΑΜΑΤ)» τροποποιούνται µε απόφαση της 
Γ.Σ. των Εταίρων είτε αυτεπαγγέλτως είτε µετά από πρόταση της 
Επιστηµονικής Επιτροπής. Η απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία των µελών της Γ.Σ. των Εταίρων. 

Άρθρο 18. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Το υποψήφιο Μέλος για να εγγραφεί στην Ακαδηµία οφείλει:  
(α) να υποβάλει προς τούτο έγγραφη αίτηση προς το ∆.Σ. 
(β) να δηλώσει εγγράφως τη συµµόρφωσή του στους Κανόνες 
∆εοντολογίας, υπογράφοντας τις σχετικές προδιατυπωµένες 
φόρµες του «ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ» όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά. 

2. Το ∆.Σ. υποχρεούται να εξετάσει την αίτηση σε επόµενη συνεδρίασή 
του και αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη της. Το ∆.Σ., εφόσον 
εγκρίνει την είσοδο του ενδιαφερόµενου στο σωµατείο, αποφασίζει και για 
την ιδιότητά του, ως τακτικού, µη τακτικού, αντεπιστέλλοντος, αρωγού ή 
επίτιµου Μέλους. Το ∆.Σ. αποφασίζει αν το υποψήφιο Μέλος έχει τα 
προσόντα για την αιτούµενη κατηγορία σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο 
κείµενο «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ (ΕΛΑΜΑΤ)», 
όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.  
3. Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες δεν πληρούνται οι ως άνω 
προϋποθέσεις, το ∆.Σ. έχει το δικαίωµα να απορρίψει την αίτηση εγγραφής 
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υποψήφιου Μέλους, όταν του έχουν αποστερηθεί τα πολιτικά του 
δικαιώµατα για πράξεις του κοινού Ποινικού ∆ικαίου ή αποσκοπεί στην 
υπονόµευση των σκοπών του Συλλόγου.  
4. Το ∆.Σ. ανά εξάµηνο ή και νωρίτερα συνεδριάζει και αποφασίζει για 
την αξιολόγηση και εγγραφή νέων µελών, καθώς και τη µετάταξη 
παλαιότερων µελών από τη µία από τις παραπάνω κατηγορίες σε άλλη, µε 
αντίστοιχη ενηµέρωση του µητρώου µελών της Ακαδηµίας. 
5. Η επανεγγραφή του Μέλους γίνεται αν αποκτήσει ξανά την ιδιότητά 
του το Μέλος ή αν πάψει να υπάρχει ο λόγος της διαγραφής, οπότε 
ακολουθείται ίδια διαδικασία εγγραφής. 
6. Απώλεια της ιδιότητας Μέλους µπορεί να επέλθει µόνο µέσω (α) 
οικειοθελούς παραίτησης (β) µε την επιβολή της ποινής της διαγραφής του 
από την Ακαδηµία δυνάµει απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου του άρ. 
13 και (γ) µε το θάνατο του Μέλους. 

Άρθρο 19. ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

Αντεπιστέλλοντα είναι τα Μέλη της εταιρείας κάθε κατηγορίας, τα 
οποία έχουν µόνιµη διαµονή στο εξωτερικό (εκτός Ε.Ε.). Τα Μέλη της 
κατηγορίας αυτής, µόλις εγκατασταθούν µόνιµα στις χώρες της Ε.Ε., 
µετατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία Μέλους που ορίζει το κείµενο 
«ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ (ΕΛΑΜΑΤ)» για 
τα Μέλη που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα. 

Άρθρο 20. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ  

Η Ιδιότητα του Επίτιµου Μέλους προσφέρει:  
1. Ισόβιο προνόµιο δωρεάν συµµετοχής ως επίτιµου καλεσµένου σε όλες 
τις ακαδηµαϊκές, επιστηµονικές και πολιτιστικές δράσεις της ΕΛΑΜΑΤ. 
2. ∆ικαίωµα παραλαβής του περιοδικού και των άλλων εκδόσεων της 
ΕΛΑΜΑΤ, µε καταβολή του αντιτίµου που θα ορισθεί. 

Άρθρο 21. ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

1. Τα Ιατρικά Μέλη κάθε κατηγορίας που παύουν να έχουν την Ιατρική 
ιδιότητα, µπορούν, αν το επιθυµούν, να συνεχίσουν να είναι οµότιµα Μέλη, 
αν είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα. Για το λόγο αυτό οφείλουν να 
υποβάλλουν αίτηση, η οποία θα πρέπει να λάβει θετική ψήφο από την 
απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ∆.Σ..  
2. Μετά την αποδοχή τους, τα Οµότιµα Μέλη συνεχίζουν να έχουν τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της τελευταίας κατηγορίας µελών που 
κατείχαν πριν χάσουν την Ιατρική τους ιδιότητα 
3. Η δυνατότητα της παρ. 1 δεν τους παρέχεται αν η απώλεια της 
Ιατρικής ιδιότητας επισυνέβη λόγω πειθαρχικού, αστικού ή ποινικού 
παραπτώµατος ή άλλης παραβίασης της Ιατρικής ∆εοντολογίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΕΙΣΟ∆ΟΣ 

ΚΑΙ ΈΞΟ∆ΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΛΥΣΗ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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Άρθρο 22. ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΕΤΑΙΡΟΥ 

1. Σε περίπτωση που Εταίρος πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς δικαστικής 
συµπαράστασης, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται µεταξύ των 
υπολοίπων Εταίρων.  

2. Σε περίπτωση που Εταίρος αποβιώσει, η εταιρεία συνεχίζεται µεταξύ 
των υπολοίπων Εταίρων καθώς και των κληρονόµων του αποβιώσαντος 
Εταίρου. 

3. Σε περίπτωση που Εταίρος πτωχεύσει, η εταιρεία συνεχίζεται µεταξύ 
των υπολοίπων Εταίρων.  

4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του αρ. αυτού, κάθε Εταίρος έχει 
το δικαίωµα να ζητήσει την έξοδό του από την εταιρεία, χωρίς η τελευταία 
να υποχρεούται να του καταβάλει την αξία της εταιρικής του µερίδας. Η 
εταιρική µερίδα του κατανέµεται στους εναποµείναντες Εταίρους κατά το 
λόγο της εταιρικής τους συµµετοχής. Το ως άνω δικαίωµα εξόδου πρέπει να 
ασκηθεί µε δήλωση του ενδιαφεροµένου Εταίρου κοινοποιούµενη στην 
εταιρεία και στους υπολοίπους συνΕταίρους (και τους κληρονόµους του 
συνΕταίρου) εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών µηνών από την 
ηµεροµηνία του θανάτου του Εταίρου.  

Άρθρο 23. ΈΞΟ∆ΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΜΕΡΙ∆ΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Έξοδος Εταίρου δεν επιτρέπεται παρά µόνον στις περιπτώσεις: 
1. Οικειοθελούς αποχώρησης του Εταίρου, οπότε η εταιρεία συνεχίζεται 
µεταξύ των υπολοίπων Εταίρων. Το εταιρικό µερίδιο του εξερχοµένου 
Εταίρου κατανέµεται στους υπολοίπους συµµέτρως, κατά το λόγο της 
εταιρικής τους συµµετοχής  
2. Παύσης λόγω πειθαρχικού παραπτώµατος. Στην περίπτωση 
διαγραφής Εταίρου λόγω πειθαρχικού παραπτώµατος, ο Εταίρος αυτός δε 
συµµετέχει στην Γενική Συνέλευση των Εταίρων που επικυρώνει την 
απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου, ούτε και λαµβάνεται υπόψη η 
απουσία του για το σχηµατισµό απαρτίας και τη λήψη αποφάσεων. Η 
απόφαση της Γ.Σ. των Εταίρων που λαµβάνεται µε τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρ. 9 παρ. 2 (απόλυτη πλειοψηφία και συναίνεση τριών εκ 
των τεσσάρων ειδικοτήτων που εκπροσωπούνται).  
3. Με απόφαση της Γ.Σ. των Εταίρων που λαµβάνεται µε τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρ. 9 παρ. 2 (απόλυτη πλειοψηφία και 
συναίνεση τριών εκ των τεσσάρων ειδικοτήτων που εκπροσωπούνται).  
4. Στην περίπτωση του άρ. 24 παρ. 1 του παρόντος.  
5. Είσοδος νέου Εταίρου επιτρέπεται µόνον µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία αποφασίζει οµόφωνα σε συνεδρίαση µε 
όλα τα Μέλη της παρόντα.  

Άρθρο 24. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Η καταγγελία της εταιρείας από οιονδήποτε Εταίρο πριν από την 
πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4, όπως 
αυτό εκάστοτε τροποποιείται, ακόµη και εάν γίνεται µε την επίκληση 
σπουδαίου λόγου, δεν επιφέρει σε καµία περίπτωση την λύση της εταιρείας, 
αλλά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο του καταγγέλλοντος Εταίρου από 
την εταιρεία.  
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2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να καταβάλει στον εξερχόµενο Εταίρο την 
αρχική αξία της εισφοράς του.  

Άρθρο 25. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Η εταιρεία λύεται:  
α) µε την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της  
β) µε οµόφωνη απόφαση των Εταίρων οποτεδήποτε.  
2. Μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. 

εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται αυτός που είναι διαχειριστής και 
εκπρόσωπός της κατά τον χρόνο της λύσης της.  

3. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της 
εταιρικής περιουσίας και να καταβάλει στους δανειστές της εταιρείας τις 
προς αυτούς οφειλές της. Στην συνέχεια υποχρεούται να αποδώσει στους 
Εταίρους τις εισφορές τους και να διανείµει σε αυτούς ό,τι αποµένει κατά 
τον λόγο της εταιρικής τους συµµετοχής.  

Άρθρο 26. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των Εταίρων που προκύπτει 
από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέµα ή 
όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικος, και αρµόδια τα δικαστήρια 
των Αθηνών.  

Το παρόν συντάχθηκε σε __ όµοια αντίτυπα τα οποία αφού 
αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφτηκαν από όλους του 
συµβαλλόµενους Εταίρους, κάθε ένας από αυτούς έλαβε από ένα (το δε 
__________ και __________ από αυτά θα κατατεθεί προς δηµοσίευση στο 
βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών).  
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