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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
ΑΣΘΕΝΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΜΕ 

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ « ΡΕΥΜΑΖΗΝ» 
 

PANHELLENIC FEDERATION OF PATIENTS, PARENTS, CAREGIVERS 
AND FRIENDRS OF CHILDREN WITH RHEUMATIC DISEASES 

ASSOCIATIONS “REUMAZEIN” 
 

 
 

 Α’ ΜΕΡΟΣ 
ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ 

 
Με το παρόν καταστατικό ιδρύεται Δευτεροβάθµια Οργάνωση µε την επωνυµία 
«Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Ασθενών, γονέων, κηδεµόνων και φίλων 
παιδιών µε ρευµατικά νοσήµατα» µε διακριτικό τίτλο «ΡΕΥΜΑΖΗΝ». Η 
ονοµασία της Οµοσπονδίας στα αγγλικά είναι «PanHellenic Federation of Patients, 
parents, caregivers and friends of children Association with rheumatic diseases» 
και ο διακριτικός τίτλος της «REUMAZEIN». 
Η Οµοσπονδία έχει έδρα που βρίσκεται  στο δήµο Θεσσαλονίκης. Η έδρα της 
µπορεί να µεταφέρεται σε οποιονδήποτε Δήµο της Θεσσαλονίκης χωρίς 
τροποποίηση του καταστατικού, µε απλή απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΚΟΠΟΙ 

 
Οι σκοποί ίδρυσης της Οµοσπονδίας είναι οι εξής :  
1. Η συνένωση των Συλλόγων ασθενών µε ρευµατοπάθειες της χώρας σε ενιαίο 
νοµικό πρόσωπο, την ανωτέρω Οµοσπονδία και ο συντονισµός της δράσης των 
µελών της. 

2. Από τους κυριότερους στόχους είναι η υποβολή προτάσεων για νοµοθετικές 
αλλαγές που θα βελτιώσουν το επίπεδο του τοµέα της υγείας  στη χώρα 
υλοποιώντας αποφάσεις που λαµβάνονται από τα Όργανά της. 

3. Η προάσπιση µε κάθε νόµιµο µέσο των ηθικών, κοινωνικών, νοµικών και υλικών 
συµφερόντων των ασθενών και των οικογενειών τους. 

4.  Η µέριµνα για την ψήφιση νοµοθετικών ρυθµίσεων για την προαγωγή της υγείας, 
την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ικανοποιητικού δικτύου υπηρεσιών για την υγεία 
για όλη τη χώρα που θα συµπεριλαµβάνει και την εκπαίδευση, κατάρτιση, 
επαγγελµατική απασχόληση, συνταξιοδότηση, ασφάλιση και αξιοπρεπή διαβίωση. 

5.  Η Οµοσπονδία συνεργάζεται µε γιατρούς και επαγγελµατίες του χώρου της 
υγείας, νοµικούς, κοινωνιολόγους και άλλους κοινωνικούς επιστήµονες οι οποίοι 
επιθυµούν να συνεισφέρουν εθελοντικά για την πραγµάτωση των σκοπών της 
«Ρευµαζήν» .  
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6. Η Οµοσπονδία µεριµνά για την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση Συλλόγου Μέλους, 
µετά από αίτηση αυτού, σε ειδικές περιπτώσεις οικονοµικής αδυναµίας, µε 
οµόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΜΕΣΑ 

 
Τα µέσα για την υλοποίηση των στόχων είναι τα ακόλουθα :  
1. Επιδίωξη για τη συµµετοχή εκπροσώπων της Οµοσπονδίας στα αρµόδια κέντρα 
λήψης αποφάσεων. 

2. Υποστήριξη ερευνών στους τοµείς της Υγείας που αφορούν ρευµατικά νοσήµατα. 
3. Ενηµέρωση του κοινού και ιδιαίτερων εµπλεκοµένων οµάδων επαγγελµατιών 

(επαγγελµατιών υγείας, δηµοσιογράφων, αστυνοµικών, δικαστών κ.λ.π.) για τον 
αποστιγµατισµό και την κοινωνική επανένταξη των ασθενών. 

4. Ενηµέρωση των αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών και ιδιωτικών φορέων σχετικά µε 
τα αιτήµατα της Οµοσπονδίας και επιδίωξη µε κάθε νόµιµο µέσο για την επίλυσή 
τους. 

5.  Συνεργασία µε άλλες οργανώσεις σχετικές µε την υγεία ή άλλες ειδικές ανάγκες 
στο εσωτερικό και εξωτερικό και µε τη συνεργασία των Συλόγων- Μελών. 

6.  Διοργάνωση εκπαιδευτικών και ενηµερωτικών δραστηριοτήτων (σεµιναρίων, 
επιστηµονικών συνεδρίων, διαλέξεων, εκθέσεων κ.λ.π.) 

7.  Συµµετοχή σε αντίστοιχες εκδηλώσεις ηµεδαπής και αλλοδαπής. 
8. Έκδοση παντός είδους µορφωτικού και εντύπου υλικού σχετικού µε τις νόσους και 
τις ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών. Ενδεικτικά αναφέρονται η 
δηµιουργία ιστοσελίδας και βιβλιοθήκης. 

9.  Συµµετοχή σε κοινοτικά προγράµµατα για τη χρηµατοδότηση και υποστήριξη 
των δραστηριοτήτων της και των µελών οργανώσεών της. 

10.  Τέλος, κάθε άλλη νόµιµη  εκδήλωση, ενέργεια ή δραστηριότητα που αποβλέπει 
στην επιτυχία των σκοπών της «Ρευµαζήν». 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
Οι πόροι της Οµοσπονδίας προέρχονται :  
1. Από τις τακτικές ετήσιες συνδροµές µελών και τις δαπάνες εγγραφής τους , 
2. Από έκτακτες συνδροµές ή εισφορές των µελών του που τυχόν θα επιβληθούν 
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 
3. Από τα εισοδήµατα που προέρχονται από περιουσία της Οµοσπονδίας, από 
τους τόκους και τις προσόδους των κεφαλαίων του, 
4. Από δωρεές, χορηγίες, συνεισφορές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, εράνους, 
παροχές Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων, 
5. Από δωρεές ή ενισχύσεις του Κράτους και των Δήµων,  
6. Από έσοδα που προέρχονται από πάσης φύσεως εκδηλώσεις που διοργανώνει 
ή συνδιοργανώνει ή συµµετέχει η Οµοσπονδία,  
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7. Από συµβάσεις για χορηγίες ή διαφηµίσεις από Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, 
όπου αυτό επιτρέπεται από το Νόµο,  
8. Από κληρονοµίες ή κληροδοσίες 
9. Από κάθε άλλο εισόδηµα που προέρχεται από οποιαδήποτε νόµιµη  αιτία. 
 

Η χρηµατοδότηση της Οµοσπονδίας είναι ανεξάρτητη από τη χρηµατοδότηση 
των Συλλόγων-Μελών της και αφορά την υλοποίηση κοινών δράσεων ( συνέδρια, 
εκστρατείες ενηµέρωσης, ενηµερωτικές ηµερίδες, ενηµερωτικό υλικό κ.α.) προς 
επίρρωση των σκοπών αυτής. 
 
 
 
 

Β’ ΜΕΡΟΣ 
ΜΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΜΕΛΗ 

 
Τα µέλη της Οµοσπονδίας διακρίνονται σε: 
Α) Τακτικά 
Σύλλογοι – Σωµατεία Ασθενών και Φίλων Ασθενών. Ο προσδιορισµός της κάθε 
κατηγορίας των µελών της «Ρευµαζήν» προκύπτει από τα καταστατικά των συλλόγων 
και από το άρθρο, όπου αναφέρονται τα τακτικά µέλη.  
 
Β) Αρωγά- Φίλοι 
Αρωγά - φίλοι µέλη γίνονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της 
Οµοσπονδίας  Νοµικά ή Φυσικά πρόσωπα τα οποία επιθυµούν να συνεργασθούν µε 
την Οµοσπονδία για την επίτευξη των σκοπών της και τα οποία προσφέρουν ετήσια 
συνδροµή. Τα Αρωγά-Φίλοι µέλη δεν έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
και γράφονται  σε χωριστά µητρώα. 
 
 
Γ) Επίτιµα 
Επίτιµα µέλη µπορούν να ανακηρυχθούν µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, 
Νοµικά ή Φυσικά καταξιωµένα πρόσωπα της χώρας ή του εξωτερικού, που 
πρόσφεραν ή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την επίτευξη των σκοπών της 
Οµοσπονδίας. Τα Επίτιµα µέλη δεν έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
και γράφονται  σε χωριστά µητρώα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

 
    Κάθε Σύλλογος Ασθενών, που επιθυµεί να γραφεί ως µέλος της Οµοσπονδίας, 
πρέπει να υποβάλει τα εξής δικαιολογητικά : 
1. Γραπτή αίτηση περί εγγραφής του στην Οµοσπονδία, η οποία πρέπει να 
συνυπογράφεται από τουλάχιστον δύο µέλη της Οµοσπονδίας. 

2. Δήλωση του αιτούντος ότι δεν είναι γραµµένος σε άλλη Οµοειδή Οµοσπονδία 
Συλλόγων της ηµεδαπής. 
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3. Αντίγραφα απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ή του Δ.Σ. αυτού περί εγγραφής 
του ως µέλους της Οµοσπονδίας και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις 
του Καταστατικού της. 

4.  Επικυρωµένο από το Πρωτοδικείο αντίγραφο του Καταστατικού του, οι διατάξεις 
του οποίου πρέπει να µην αντίκεινται στις διατάξεις του Καταστατικού της 
Οµοσπονδίας.  

5. Πιστοποιητικό περί Τροποποιήσεων από το κατά τόπον αρµόδιο 
Πρωτοδικείο/Ειρηνοδικείο.  

6. Πιστοποιητικό µη προσβολής των Αρχαιρεσιών από τις οποίες προέκυψε το εν 
ενεργεία Δ.Σ. κατά τη χρονική στιγµή της υποβολής της αίτησης εγγραφής στην 
Οµοσπονδία από το κατά τόπον αρµόδιο Πρωτοδικείο/Ειρηνοδικείο.  

7. Πίνακα που να δείχνει τα ονόµατα και τα επώνυµα των Μελών της Διοίκησής του, 
καθώς και τα αξιώµατα αυτών. Στο τέλος του οποίου θα αναφέρεται υποχρεωτικά 
το όνοµα ή τα ονόµατα αυτών που θα εκπροσωπούν τον Σύλλογο – Μέλος στη 
Γενική Συνέλευση ή/και το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας. 

8. Οικονοµικό Απολογισµό του τελευταίου φορολογικού έτους, συντετάγµενο και 
σφαγισµένο από λογιστή από τον οποίο να προκύπτει η οικονοµική διαφάνεια της 
λειτουργίας του Συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικονοµικός 
απολογισµός προηγούµενου έτους, δεσµεύεται για την κατάθεσή του το 
συντοµότερο δυνατό. 

9.  Επίσης, πρέπει να καταβάλει το δικαίωµα εγγραφής, καθώς και την ετήσια 
συνδροµή του.  
 

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας, αφού ελέγξει όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά, αποφασίζει αν θα γίνει δεκτή ή όχι η αίτηση και εγγράφει ή όχι το 
Σύλλογο ως µέλος της Οµοσπονδίας. Την απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου για 
την εγγραφή ή απόρριψη της αίτησης, η Εκτελεστική Επιτροπή υποχρεούται να τη 
γνωστοποιήσει στο Σύλλογο µέσα σε ένα µήνα από τότε που πάρθηκε η απόφαση. Αν 
η απόφαση είναι απορριπτική, θα πρέπει στην απάντηση να γράφονται οι λόγοι για 
τους οποίους απορρίφθηκε η αίτηση εγγραφής.  
 
Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα εάν θα γίνει δεκτή ή όχι η αίτηση. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 
 

ΠΕΙΘΑΡΧΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Ο πειθαρχικός έλεγχος για κάθε παραβίαση των υποχρεώσεων των µελών, πλην της 
περίπτωσης της µη πληρωµής πέραν της διετίας της τακτικής ετήσιας εισφοράς, 
ασκείται από το Διοικητικό Συµβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, έπειτα από 
παραποµπή από το Διοικητικό Συµβούλιο, από το Πανελλήνιο Συνέδριο/Γενική 
Συνέλευση των µελών και συνίσταται: 
α) Στην επίπληξη, 
β) Στην προσωρινή αποβολή του µέλους από το Σωµατείο για χρονικό διάστηµα 
µέχρις ενός έτους,        και 
γ)Στην οριστική διαγραφή του µέλους από την Οµοσπονδία. 
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Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συµβούλιο ή µετά 
από πρόταση δέκα µελών ή µε εντολή της Γενικής Συνελεύσεως. Εναντίον της 
αποφάσεως του Διοικητικού Συµβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων χωρεί 
εντός δύο (2) µηνών προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως. 
 
     

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Τα τακτικά µέλη της Οµοσπονδίας µπορούν να αποχωρήσουν από αυτή ύστερα από 
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ή του Πανελληνίου Συνεδρίου/ Γενικής 
Συνέλευσης, που στην Ηµερήσια Διάταξη της θα αναφέρεται ρητά το Θέµα : « 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ». Αντίγραφο της απόφασης αυτής, µαζί 
µε αίτηση αποχώρησης θα υποβάλλεται στην οµοσπονδία. 
   Κάθε σύλλογος Μέλος της Οµοσπονδίας παύει να είναι µέλος αυτής και 
διαγράφεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ή του Πανελληνίου Συνεδρίου/ 
Γενικής Συνέλευσης:  
1. Εάν ο Σύλλογος διαλυθεί µε δικαστική απόφαση και γνωστοποιηθεί στην 
Οµοσπονδία. 

2. Εάν ο Σύλλογος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρία (3) συνεχή Συνέδρια της 
Οµοσπονδίας. 

3. Όταν καθυστερεί τη συνδροµή του πάνω από δύο (2) χρόνια (δύο µήνες πριν τη 
διαγραφή του Συλλόγου- Σωµατείου, η Οµοσπονδία τον ειδοποιεί να καταβάλει 
τις συνδροµές του). 

4. Όταν επανειληµµένα παραβιάζει τους σκοπούς της Οµοσπονδίας ή συµµετέχει 
στην ίδρυση άλλης Οµοειδούς Οµοσπονδίας ή γίνεται µέλος υφιστάµενης 
Οµοειδούς. 

5.  Όταν παρακωλύει συστηµατικά την υλοποίηση των αποφάσεων των 
καταστατικών οργάνων. 

6.  Όταν συνεργάζεται µε οποιαδήποτε οργάνωση που η κατεύθυνση και η δράση της 
είναι αντίθετη µε τους σκοπούς της Οµοσπονδίας. 

7. Κατόπιν αιτήσεων του Συλλόγου που επιθυµεί να αποχωρήσει. 
8. Μετά τη σχετική εισήγηση ενός µέλους της Οµοσπονδίας και σχετική 
πλειοψηφική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. 

 
    Η επανεγγραφή του µέλους που διαγράφεται για παραβίαση των σκοπών του 
Καταστατικού ή των αποφάσεων των Καταστατικών Οργάνων, γίνεται µόνο µε την 
συνήθη διαδικασία εγγραφής νέων µελών. 
   Προ της διαγραφής υποχρεωτικά καλείται εγγράφως σε απολογία για το παράπτωµα 
το υπόλογο µέλος. Ο Σύλλογος – Σωµατείο - Μέλος που αποχωρεί ή διαγράφεται 
υποχρεούται να εξοφλήσει τις συνδροµές που οφείλει. 
Μετά την διαγραφή ή την αποχώρηση ο Σύλλογος- Σωµατείο- Μέλος αποστερείται 
από όλα τα δικαιώµατα που είχε σαν µέλος. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Τα τακτικά µέλη υποχρεώνονται να συµβάλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της 
Οµοσπονδίας, να συµµετέχουν στις συλλογικές δράσεις και ενέργειες που 
προγραµµατίζονται από την κεντρική διοίκηση, να καταβάλλουν ανελλιπώς τις 
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συνδροµές τους και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, 
καθώς επίσης και µε τις αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης της Οµοσπονδίας. 
 
     Οι Σύλλογοι- Σωµατεία- µέλη της Οµοσπονδίας υποχρεούνται:  
1. Να καταβάλουν έγκαιρα τις συνδροµές τους. 
2. Να παίρνουν µέρος σε κάθε δραστηριότητα ή εκδήλωση της «Ρευµαζήν» και να 
συντονίζουν τις ενέργειές τους µε τις υποδείξεις της Οµοσπονδίας για την επιτυχία 
των σκοπών της. 

3.  Να πειθαρχούν και να εφαρµόζουν το καταστατικό της Οµοσπονδίας και να 
στηρίζουν τις αποφάσεις των οργάνων της, όταν αυτές δεν θίγουν την αυτοτέλειά 
τους. 

4.  Να υποβάλουν µέσα σε ένα µήνα µετά την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τους και 
την συγκρότηση των νέων µελών σε σώµα, έγγραφο µε τα ονοµατεπώνυµα που 
αποτελούν τη Διοίκηση του Συλλόγου τους, µαζί µε πιστοποιητικό από το κατά 
τόπον αρµόδιο Πρωτοδικείο/Ειρηνοδικείο περί µη προσβολής αρχαιρεσιών από τις 
οποίες προέκυψε το εν ενεργεία Δ.Σ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

     Οι Σύλλογοι- Σωµατεία- µέλη της Οµοσπονδίας δικαιούνται: 
1. Να λαµβάνουν µέρος µε τους αντιπροσώπους των στα  Συνέδρια της 
Οµοσπονδίας, να διατυπώνουν ελεύθερα τις απόψεις τους. 

2. Να ζητούν την ηθική και νοµική κάλυψη της Οµοσπονδίας για την προώθηση 
των επιδιώξεών τους. 

3. Να λαµβάνουν γνώση των πρακτικών και όλων των βιβλίων, στοιχείων και 
εγγράφων που υπάρχουν στην Οµοσπονδία, ύστερα από αίτησή τους στην 
Εκτελεστική Επιτροπή. 

4. Οι Σύλλογοι- Σωµατεία – µέλη της Οµοσπονδίας διατηρούν την αυτοτέλειά 
τους όπως ορίζεται από τα καταστατικά τους και η Οµοσπονδία δεν επεµβαίνει 
στα εσωτερικά τους. 

5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των µελών της «Ρευµαζήν»,  η 
Οµοσπονδία µπορεί να παίξει συµβιβαστικό και συµβουλευτικό µόνο ρόλο 
στη διένεξη αυτή εφόσον το ζητήσουν οι Σύλλογοι- Σωµατεία – µέλη. 

6. Σε περίπτωση που ένας Σύλλογος- Σωµατείο – µέλος άρει την εµπιστοσύνη 
στον εκπρόσωπο του, δύναται να τον αντικαταστήσει ύστερα από απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσής του µε άλλον.  
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Γ’ ΜΕΡΟΣ  
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 10 
ΟΡΓΑΝΑ 

 
Καταστατικά όργανα της Οµοσπονδίας είναι: 
1. Το Πανελλαδικό Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) των αντιπροσώπων των 
Συλλόγων- Μελών. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο 
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
   Κυρίαρχο όργανο της Οµοσπονδίας είναι το Πανελλαδικό Συνέδριο και αποτελείται 
από τους αντιπροσώπους των Συλλόγων Ασθενών που είναι µέλη της Οµοσπονδίας, οι 
οποίοι έχουν οριστεί σύµφωνα µε το Άρθρο 6 περίπτωση 7 του παρόντος 
καταστατικού. Προϋπόθεση για συµµετοχή των αντιπροσώπων στο Συνέδριο είναι η 
τακτοποίηση των οικονοµικών υποχρεώσεων της οργάνωσης τους προς την 
Οµοσπονδία, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση ο αντιπρόσωπος δεν µπορεί να 
συµµετάσχει στο Συνέδριο και δεν έχει δικαίωµα ψήφου. 
 
 Αρµοδιότητες του Πανελληνίου Συνεδρίου είναι να : 

 
α. Εγκρίνει τον οικονοµικό προϋπολογισµό, ισολογισµό, απολογισµό. 
β. Κρίνει το έργο του Διοικητικού Συµβουλίου πριν από τη λήξη κάθε θητείας. 
γ. Εκλέγει τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
δ. Εκλέγει τα µέλη  της εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές. 
ε. Εποπτεύει και ελέγχει τη διοίκηση της Οµοσπονδίας. 
στ. Παύει µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής για 
σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα. 
ζ. Προσφεύγει κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου. 
η. Επιβάλλει έκτακτες εισφορές. 
θ. Λαµβάνει απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού της Οµοσπονδίας. 
ι.  Λαµβάνει απόφαση για αναστολή των εργασιών της Οµοσπονδίας 
ια. Λαµβάνει απόφαση για την διάλυση της Οµοσπονδίας. 
ιβ. Λαµβάνει απόφαση για θέµατα που έχουν παραπεµφθεί σε αυτή από το Διοικητικό 
Συµβούλιο.  
 
Στις περιπτώσεις θ, ι, ια για να διεξαχθεί το Πανελλήνιο Συνέδριο πρέπει να είναι 
παρόντα τα 6/8 των µελών και για ληφθεί απόφαση απαιτείται πλειοψηφία 3/4 των 
µελών που συµµετέχουν στο διενεργηθέν Πανελλήνιο Συνέδριο. 
 

Συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις και έκτακτες.  
Τα µέλη καλούνται στην τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση µε προσκλήσεις που 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα του Διοικητικού 
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Συµβουλίου και αποστέλλονται στα µέλη ταχυδροµικώς ή ηλεκτρονικά µε µέιλ ή µε 
φαξ  τριάντα (30) τουλάχιστον µέρες πριν τη συνεδρίαση.  

Στην πρόσκληση γίνεται µνεία των θεµάτων ηµερήσιας διατάξεως, καθώς 
επίσης της ηµέρας, της ώρας και του τόπου συγκλήσεως της συνεδρίασης και  η 
ηµεροµηνία της νέας συνεδρίαση σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας.  

Την ηµέρα της συνεδρίασης και προ της ενάρξεως αυτής, διεξάγεται 
ψηφοφορία µε ανάταση χειρός για να οριστεί ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας της 
συνέλευσης.  

Αν δεν υπάρχει απαρτία (1/2+1 µέλος) το Συνέδριο συνέρχεται εντός µηνός 
στον ίδιο τόπο και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία µε οποιονδήποτε αριθµό 
παρόντων αντιπροσώπων. 

Οι αποφάσεις του Συνεδρίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία (πλην 
αρχαιρεσιών) και µε ανάταση της χειρός (πλην των αρχαιρεσιών και των θεµάτων 
εµπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, στα οποία θέµατα διεξάγεται µυστική ψηφοφορία). 

 
 Στις τακτικές συνελεύσεις κατά την διάρκεια των οποίων διεξάγονται 

αρχαιρεσίες, πέραν του προέδρου και του γραµµατέως, ορίζεται τριµελής εφορευτική 
επιτροπή, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από µέλη τα οποία δεν έχουν θέσει 
υποψηφιότητα στις επικείµενες εκλογές.  

 
Οι τακτικές συνεδριάσεις γίνονται µια φορά τον χρόνο το δεύτερο τρίµηνο του 
ηµερολογιακού έτους. 
 Κατά τις τακτικές συνεδριάσεις γίνεται λογοδοσία διοικητική και 
διαχειριστική, ανακοινώνεται και εξετάζεται ο απολογισµός του προηγούµενου έτους, 
καθώς και ο προϋπολογισµός του επόµενου έτους, ανακοινώνονται οι δράσεις που 
προγραµµατίζονται να γίνουν και τέλος συζητούνται τα θέµατα που έχουν τεθεί στην 
ηµερήσια διάταξη.  
 
 
Τακτική συνεδρίαση αρχαιρεσιών. 

Σε τακτική συνεδρίαση γίνεται η εκλογή του νέου Διοικητικού Συµβουλίου 
καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

Κάθε µέλος που επιθυµεί και δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για το 
Διοικητικό Συµβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει έγγραφη δήλωση προς 
το Διοικητικό Συµβούλιο τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν την ψηφοφορία. Από κάθε 
Σύλλογο Μέλος της Οµοσπονδίας, µπορούν να δηλώνουν υποψηφιότητα µέχρι τρία 
(3) µέλη. 

Με το τέλος της προθεσµίας αυτής σχηµατίζεται το ψηφοδέλτιο, στο οποίο 
αναγράφονται τα ονόµατα των υποψήφιων µε αλφαβητική σειρά και 
ανακοινώνεται/αποστέλλεται σε όλα τα µέλη της Οµοσπονδίας τουλάχιστον πέντε (5) 
ηµέρες πριν την διεξαγωγή της ψηφοφορίας. 

Η εκλογή των µελών του νέου Διοικητικού Συµβουλίου και της νέας 
Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται µε µυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται µε την 
επιµέλεια της εφορευτικής επιτροπής. Λόγω πιθανής αδυναµίας µελών στις 
αρχαιρεσίες, τα απόντα µέλη µπορούν να ψηφίσουν µόνο µε συστηµένη επιστολή , η 
οποία πρέπει να αποσταλεί στα γραφεία του Συλλόγου τρεις ηµέρες τουλάχιστον πριν 
από την ηµέρα των αρχαιρεσιών και η οποία ανοίγεται αποκλειστικά από την 
εφορευτική επιτροπή και µόνο κατά την διαδικασία καταµέτρησης των ψήφων. 

Ο κάθε εκλογέας µπορεί να ψηφίσει µέχρι 7 άτοµα για το νέο Διοικητικό 
Συµβούλιο και µέχρι 3 για την εξελεγκτική επιτροπή. 
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 Με το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η καταµέτρηση των ψήφων δηµόσια, 
από την εφορευτική επιτροπή  και στο τέλος συντάσσεται πρακτικό στο οποίο 
αναφέρονται µε πλειοψηφική σειρά οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ 
των εκλεγµένων µελών για τις τελευταίες θέσεις γίνεται κλήρωση. 
 

Οι έκτακτες συνεδριάσεις γίνονται όποτε το ζητήσουν  το 1/4  των οικονοµικά 
ενήµερων αντιπροσώπων συνέδρων ή όταν το Γενικό Συµβούλιο νοµίζει ότι υπάρχει 
σοβαρό πρόβληµα και πρέπει να παρθεί απόφαση από το Συνέδριο της Οµοσπονδίας. 
    Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλησής του, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται 
να το συγκαλέσει το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της αίτησης και να 
αποστείλει τις προσκλήσεις το αργότερο 30 ηµέρες πριν. 

Εάν η έκτακτη σύγκλιση ζητηθεί από το 1/4  των συνέδρων, τα θέµατα που 
προτείνουν οι αιτούντες προτάσσονται στην Ηµερήσια διάταξη και συζητούνται κατά 
προτεραιότητα. 

 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΔΕΡΙΟ/ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
  Ο αριθµός των αντιπροσώπων των οργανώσεων µελών της Οµοσπονδίας είναι 
ανοιχτός. Όπου απαιτείται απαρτία, θεωρείται ότι ένας Σύλλογος είναι παρών όταν 
παρευρίσκεται τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση. 

Ανεξαρτήτως του αριθµού των αντιπροσώπων που έχει κάθε µέλος της 
Οµοσπονδίας στο Συνέδριο, κάθε Σύλλογος-Μέλος της Οµοσπονδίας στο 
Πανελλαδικό Συνέδριο και στις Αρχαιρεσίας έχει δικαίωµα µίας ψήφου. Στις 
περιπτώσεις που κάποιος Σύλλογος-Μέλος έχει περισσότερους από έναν 
αντιπροσώπους στο Συνέδριο, ο αντιπρόσωπος που είναι επιφορτισµένος µε το ρόλο 
του ψηφοφόρου πρέπει πριν την κάθε ψηφοφορία να προσκοµίσει σχετική απόφαση- 
εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. του Συλλόγου του. 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
     Η Οµοσπονδία διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από 
7 µέλη. Τα µέλη αυτά εκλέγονται κατόπιν σχετικών αρχαιρεσιών που διεξάγει το 
Πανελλαδικό Συνέδριο/Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας. Το Διοικητικό 
Συµβούλιο που θα προκύψει από τις πρώτες αρχαιρεσίες, υποχρεωτικά θα απαρτίζεται 
από τουλάχιστον ένα εκπρόσωπο του κάθε Συλλόγου µέλους της Οµοσπονδίας, µε την 
προυπόθεση ότι θα πληροί τους όρους της παρακάτω παραγράφου. 
  Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συµβούλιο δικαιούνται να 
υποβάλλουν µόνον ασθενείς ή/και γονείς παιδιών µε ρευµατικά νοσήµατα. 

Το Σώµα του Διοικητικού Συµβουλίου που προκύπτει µετά τις αρχαιρεσίες 
καλείται από την εφορευτική επιτροπή να συγκροτηθεί σε σώµα εντός των επόµενων 
δέκα (10) ηµερών που ακολουθούν την ηµέρα της ψηφοφορίας. 
 Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής ( 3 έτη ) , εκτός από το 
πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο που έχει τετραετή θητεία (4 έτη). 
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    Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Συµβουλίου κενωθεί µια θέση 
Διοικητικού Συµβουλίου, η θέση αυτή συµπληρώνεται από τον Αναπληρωµατικό 
Σύµβουλο. 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Υλοποιεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου και προς τούτο δίνει τις αναγκαίες 
οδηγίες στην Εκτελεστική Επιτροπή. 

2. Αντικαθιστά το Συνέδριο στο χρονικό διάστηµα µεταξύ των τακτικών 
Συνεδρίων σε όλες τις δραστηριότητες εκτός της εκλογής και παύσης της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής και της τροποποίησης του καταστατικού. 

3. Είναι αρµόδιο για την κήρυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων για την κατάκτηση 
δικαιωµάτων για λογαριασµό των ασθενών ή την διατήρηση των κεκτηµένων. 

4. Ορίζει τους εκπροσώπους της Οµοσπονδίας σε οποιαδήποτε όργανο 
εκπροσωπείται η Οµοσπονδία στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 

5. Προσλαµβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό.  
6. Εάν τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου κατοικούν σε διαφορετικές πόλεις 
της χώρας, οι αποφάσεις του µπορούν να λαµβάνονται εξ αποστάσεως και τα 
σχετικά πρακτικά να υπογράφονται δια περιφοράς, αφού πρώτα έχει προηγηθεί 
τηλεφωνική ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ενηµέρωση και συζήτηση µεταξύ 
των µελών του. Η περιφορά των πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου και η 
υπογραφή τους µπορεί να γίνεται µε ταχυδροµείο µε το οποίο θα αποστέλλονται 
από κάθε µέλος στον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας τα πρακτικά της συνεδρίασης 
που έγινε εξ αποστάσεως, υπογεγραµµένα σε κάθε σελίδα τους. Σε κάθε 
περίπτωση για την οικονοµία χρόνου και χρηµάτων τα πρακτικά του Δ.Σ. µπορούν 
να υπογραφούν µε κάθε πρόσφορο και νόµιµο µέσο. 

 
Μέλη Διοικητικού Συµβουλίου  
Τα αξιώµατα είναι τα εξής: 
• Πρόεδρος 
• Αντιπρόεδρος 
• Γενικός Γραµµατέας 
• Ταµίας 
• 3 µέλη 
Τον απόντα Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 
Το Γενικό Γραµµατέα αναπληρώνει µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου που 
ορίζεται κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που απουσιάζουν και ο Πρόεδρος και ο 
Γενικός Γραµµατέας, το Δ.Σ. αναβάλλεται. 
 
Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία φορά κάθε δύο µήνες και 
εκτάκτως, όποτε κριθεί σκόπιµο από το Προεδρείο του ή ζητηθεί από τα 3/5 των 
µελών του. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε αυξηµένη πλειοψηφία 3/5 των µελών 
αυτού. Το Δ.Σ. µπορεί να συνεδριάζει και µέσω skype. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

1. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συµβουλίου. 
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2. Υπογράφει µαζί µε τον Ταµία όλα τα έγγραφα και τα παραστατικά εισπράξεων 
και πληρωµών και τις σχετικές αποδείξεις, καθώς και τον προϋπολογισµό, 
ισολογισµό και οικονοµικό απολογισµό. 

3. Εκπροσωπεί την Οµοσπονδία στις σχέσεις της µε τρίτα πρόσωπα Φυσικά ή 
Νοµικά και προστατεύει τα συµφέροντα της Οµοσπονδίας σε κάθε Διοικητική 
και Δικαστική Αρχή κάθε δικαιοδοσίας και βαθµού µη εξαιρουµένου του 
Αρείου Πάγου και Συµβουλίου Επικράτειας. 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο σε όλα τα δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις. 
 

 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Γενικός Γραµµατέας διευθύνει το Γραφείο της Οµοσπονδίας, προΐσταται του 
προσωπικού της, τηρεί το αρχείο, την σφραγίδα και τα βιβλία της Οµοσπονδίας 
εκτός από τα Βιβλία του Ταµία, τηρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συµβουλίου, επιβλέπει και επιµελείται την αλληλογραφία, εισηγείται 
και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συνεδρίου και Διοικητικού 
Συµβουλίου, τηρεί το Γενικό Μητρώο των µελών, καταρτίζει µε τον Πρόεδρο την 
ηµερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου και των 
Πανελλήνιων Συνεδρίων. 
 

ΤΑΜΙΑΣ 
1. Ο ταµίας είναι υπεύθυνος για όλες τις εισπράξεις και τις πληρωµές. 
2. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό, οικονοµικό απολογισµό και τον 
ισολογισµό, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο. 

3. Υπογράφει τις αποδείξεις είσπραξης, τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής. 
4. Τηρεί βιβλίο Ταµείου και κάθε άλλο βιβλίο αναγκαίο για την διαχείριση που 
προβλέπεται από το Νόµο. 

5. Είναι υπεύθυνος για κάθε ανωµαλία του Ταµείου της Οµοσπονδίας. 
 

    
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
    Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη και εκλέγεται από το 
ίδιο εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο από το οποίο εκλέγονται και τα µέλη του 
Διοικητικού µε µυστική ψηφοφορία και µε την ίδια µε το Διοικητικό Συµβούλιο 
θητεία. 
    Έχει ως έργο της τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονοµικής διαχείρισης της 
περιουσίας της Οµοσπονδίας. Δικαιούται να εξετάζει όλα τα έσοδα, τις πηγές 
τους, καθώς και τις δαπάνες και αναφέρει µε πόρισµά της αµέσως στο Διοικητικό 
Συµβούλιο κάθε ανωµαλία ή αταξία που θα βρει, ενώ ταυτόχρονα υποδεικνύει 
τρόπους θεραπείας του. 
    Κάθε χρόνο, αλλά και όταν το κρίνει αναγκαίο, υποχρεούται να ενεργεί έλεγχο 
στη διαχείριση γενικά της περιουσίας της Οµοσπονδίας. Επίσης, µπορεί να 
εξετάζει τα λογιστικά βιβλία, το βιβλιάριο καταθέσεων, τις εγκριτικές αποφάσεις 
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του Διοικητικού Συµβουλίου των δαπανών και εξόδων και όλα τα βιβλία που είναι 
απαραίτητα για τον οικονοµικό έλεγχό της και συντάσσει έκθεση. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δ’ ΜΕΡΟΣ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 15 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 

Η Οµοσπονδία έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό της µε 
καταστατική πλειοψηφία του Πανελληνίου Συνεδρίου / Γενικής Συνέλευσης κατά 
την οικεία διάταξη του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού. Κάθε τροποποίηση 
ισχύει από την εποµένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 
Η διάλυση της Οµοσπονδίας αποφασίζεται από Πανελλήνιο Συνέδριο  των 

µελών µε αυξηµένη πλειοψηφία κατά την οικεία διάταξη του άρθρου 11 του 
παρόντος  καταστατικού. Με απόφαση του Δικαστηρίου που είναι κατά τόπον 
αρµόδιο σύµφωνα µε την έδρα της Οµοσπονδίας, µπορεί να διαλυθεί αυτή για 
παράβαση του νόµου που διέπει τα Σωµατεία ή για παράβαση του Καταστατικού. 
 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 
Η περιουσία της Οµοσπονδίας σε περίπτωση διαλύσεως διανέµεται µεταξύ 

των µελών της. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΦΡΑΓΙΔΑ 

 
Η Οµοσπονδία έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη µέση το έτος ιδρύσεώς 

του και περιφερειακά την επωνυµία του Σωµατείου και την έδρα του. 
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ΑΡΘΡΟ 19 
ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

 
Η Οµοσπονδία υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω βιβλία :  
1. Βιβλίο Μητρώου Μελών, όπου αναγράφονται αριθµηµένα τα στοιχεία των 
µελών. 
2. Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχόµενων και εξερχόµενων εγγράφων και εν γένει 
αλληλογραφίας 
3. Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Πανελληνίου Συνεδρίου των Μελών 
4. Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου  
5. Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
6. Βιβλίου περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία της Οµοσπονδίας. 
7.  Βιβλίο Ταµείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι 
εισπράξεις και πληρωµές.  
8. Γραµµάτια εισπράξεων (Μπλοκ) που αριθµούνται  
9. Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται από το Δ.Σ. χρήσιµο και απαραίτητο σύµφωνα 
και µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 
Τα  βιβλία πρέπει πριν από τη χρήση τους να είναι αριθµηµένα κατά σελίδα, 

σφραγισµένα µε τη σφραγίδα του σωµατείου και θεωρηµένα στην τελευταία 
σελίδα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.   

 
Τα Μέλη της Οµοσπονδίας δικαιούνται να λαµβάνουν γνώση των τηρουµένων 

βιβλίων απευθυνόµενα µε  σχετική έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Η Οµοσπονδία µπορεί να συστήνει Επιστηµονική Επιτροπή αποτελούµενη από 

τρία (3) τουλάχιστον µέλη, τα οποία θα είναι αναγνωρισµένα για το έργο τους 
µέλη της επιστηµονικής κοινότητας, θα έχουν άρτια επιστηµονική κατάρτιση και 
εξειδίκευση σε τοµείς που σχετίζονται µε τις δράσεις και τους σκοπούς της 
Οµοσπονδίας. Σε κάθε περίπτωση µία θέση στην Επιστηµονική Επιτροπή θα 
καταλαµβάνεται από ένα µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας. 
Τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής θα αυξάνονται ανάλογα µε τις ανάγκες της 
Οµοσπονδίας. 
  
Ο ρόλος της Επιτροπής θα είναι συµβουλευτικός και γνωµοδοτικός ως προς το 

έργο του Διοικητικού Συµβουλίου µε σκοπό να επιτυγχάνεται η λήψη ορθών 
αποφάσεων σε ζητήµατα που σχετίζονται µε τους σκοπούς του Σωµατείου και 
χρειάζονται ειδική επιστηµονική κατάρτιση για την καλύτερη και 
αποτελεσµατικότερη προώθησή τους.  
 

 Η Επιστηµονική Επιτροπή συστήνεται µε απόφαση του Διοικητικού 
Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών και η 
θητεία της ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου. Το Διοικητικό 
Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να αντικαταστήσει τα µέλη της Επιστηµονικής 
Επιτροπής, όποτε το κρίνει αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών του σωµατείου.   
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Η Επιστηµονική Επιτροπή συνεδριάζει κάθε τρίµηνο και έχει στην ευθύνη και 

την επιµέλειά της όλα τα επιστηµονικά δρώµενα και επιστηµονικά κείµενα του 
σωµατείου. Κατά την πρώτη της συνεδρίαση ορίζει τον Πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρό της καθώς και το Γενικό Γραµµατέα της. Αρµοδιότητα του 
Προέδρου είναι η σύγκληση και η οµαλή λειτουργία της Επιτροπής, η εποπτεία 
της δράσης της και η εκπροσώπηση της Επιτροπής όπου και όταν είναι αναγκαίο. 
Ο Πρόεδρος µπορεί να καταµερίζει εργασίες και να αναθέτει υπηρεσίες στα µέλη 
της επιτροπής για την εύρυθµη και καλή λειτουργία των δραστηριοτήτων αυτής. 
Αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα είναι η τήρηση των πρακτικών 
συνεδριάσεως της Επιτροπής, η πρόσκληση των Μελών για συνεδρίαση και 
γενικά όλες οι αρµοδιότητες που αφορούν την διοικητική και γραµµατειακή 
υποστήριξη της Επιτροπής. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον πρόεδρο, όταν αυτός 
απουσιάζει ή κωλύεται. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας και 
τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής παρέχουν εθελοντική εργασία στο 
Σωµατείο, είναι άµισθα και δεν επιτρέπεται να προσπορίσουν ίδιον όφελος από τη 
δραστηριότητά τους αυτή στο σωµατείο.  
 
Η Οµοσπονδία µπορεί, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου , να 

αποζηµιώσει µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής για τα έξοδα που 
πραγµατοποίησαν µέσα στα πλαίσια της διοικητικής και γραµµατειακής 
υποστήριξης ή κατά τη δικαιολογηµένη ή εντεταλµένη εργασία δηµοσίων 
σχέσεων ή για τον καθαρισµό του χώρου συναντήσεων ή συνεδριάσεων ή για τα 
έξοδα  αναγκαίων ή εντεταλµένων ταξιδιών που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια 
της ενηµέρωσης και  προώθησης των σκοπών του Σωµατείου. Για όλα αυτά τα 
έξοδα και προκειµένου αυτά να καλυφθούν, θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα 
νόµιµα παραστατικά που δικαιολογούν τη δαπάνη στο Διοικητικό Συµβούλιο της 
Οµοσπονδίας.  

  
 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Η πρώτη µετά τη νόµιµη σύσταση της Οµοσπονδίας Γενική Συνέλευση των 

µελών θα διεξαχθεί µε την επιµέλεια και ευθύνη της Προσωρινής Διοικούσας 
Επιτροπής και αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που ορίζονται για τη σύγκλιση 
τακτικού Πανελληνίου Συνεδρίου. Η σύγκληση του πρώτου αυτού Συνεδρίου θα 
πρέπει να πραγµατοποιηθεί το αργότερο εντός δυο (2) µηνών από τη δηµοσίευση 
του παρόντος καταστατικού στο αρµόδιο Πρωτοδικείο,  µε µόνο θέµα ηµερήσιας 
διάταξης την εκλογή µελών Διοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.   

 
  
 

ΑΡΘΡΟ 22  
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 

 
Για τα θέµατα που δεν προβλέπονται  από το Καταστατικό και δεν υπάρχει 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συµβουλίου, ισχύουν οι 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των λοιπών σχετικών Νόµων περί Σωµατείων. 
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ΑΡΘΡΟ 23 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  
 

Η οικονοµική επιβάρυνση των µελών της Οµοσπονδίας µέχρι που να ληφθεί 
διαφορετική απόφαση από το αρµόδιο όργανο Διοίκησης καθορίζεται ως εξής: α) 
Δικαίωµα εγγραφής στην Οµοσπονδία των τακτικών µελών ποσό Διακόσια 
(200,00) Ευρώ.  β) Ετήσια συνδροµή τακτικών µελών ποσό πενήτνα (50,00) 
Ευρώ.  

 
 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα και αφού 
αναγνώσθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του κατά τη συνεδρίαση των ιδρυτικών 
του µελών εγκρίνεται σήµερα µε ηµεροµηνία ……………………2016 από τα 
ιδρυτικά µέλη στην Θεσσαλονίκη ως έχει και υπογράφεται παρακάτω. Κατά την 
αυτή συνεδρίαση τα κάτωθι ιδρυτικά µέλη εξέλεξαν Προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή , η οποία εξουσιοδοτείται από τα µέλη για να διενεργήσει κάθε πράξη ή 
ενέργεια που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών του σωµατείου, 
καθώς και για να διενεργήσει τις τυχόν τροποποιήσεις ή και προσθήκες των 
διατάξεων του παρόντος , που ενδέχεται να υποδειχθούν από την αρµόδια αρχή 
για την έγκρισή του.  Το παρόν καταστατικό θα ισχύσει µετά την έγκρισή του από 
το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης και την καταχώρηση της σχετικής ιδρυτικής 
Πράξης στο βιβλίο Σωµατείων που τηρεί. 
  
 Ως προσωρινή διοικούσα επιτροπή µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική 
Συνέλευση ορίζονται οµόφωνα οι : 

 
1. Ρέπα Ελίνα (Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Παιδιών µε χρόνιες 
Ρευµατοπάθειες) 
 
2. Κουτσογιάννη Αικατερίνη (Σύλλογος Ρευµατοπαθών Κρήτης) 
 
3. Ασηµακοπούλου Φωτεινή (Σύλλογος Ρευµατοπαθών Πάτρας) 
 
4. Φωτιαδής Λεωνίδας (Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών µε Αυτοάνοσα Ρευµατικά 
Νοσήµατα ΑΚΕΣΩ) 
 
5. Βαµβακούσης Ρένος (Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών µε Ψωρίαση και Ψωριασική 
Αρθρίτιδα ΕΠΙΔΕΡΜΙΑ) 
 
6. Παπαδάκης Ιωάννης (Σύλλογος Ρευµατοπαθών Κρήτης) 
 
7. Πρατσίδου Πολυξένη (Σύλλογος Φίλων των Παιδιών µε Χρόνιες Ρευµατοπάθειες)  
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Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις διπλούν και υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά µέλη: 

 
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 
 
1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ 
 
Εκπρόσωπος       
 
Υπογραφή       
 
Σφραγίδα  
 
 
 
 
 
2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ 
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ «ΕΠΙΔΕΡΜΙΑ» 
 
Εκπρόσωπος       
 
Υπογραφή       
 
Σφραγίδα  
 
 
 
 
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ «ΑΚΕΣΩ» 
 
Εκπρόσωπος       
 
Υπογραφή       
 
Σφραγίδα  
 
 
 
4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ 
 
Εκπρόσωπος       
 
Υπογραφή       
 
Σφραγίδα  
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5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
 
Εκπρόσωπος       
 
Υπογραφή       
 
Σφραγίδα  
 
 
 
 
 
6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 
 
Εκπρόσωπος       
 
Υπογραφή       
 
Σφραγίδα  
 
 

 
 
 

Θεσσαλονίκη, ......./......../............. 


