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ΙΣΧΥΟΥΣΑ	ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ		
ΑΡΘΡΟ	3	

Μέσα	Εκπληρώσεως	Σκοπών	της	Εταιρείας	
2.	Διοργανώνεται	ανά	διετία	Πανελλήνιο	Ουρολογικό	Συνέδριο.	 Για	 το	σκοπό	αυτό	
συγκροτείται	δωδεκαμελής	Οργανωτική	Επιτροπή,	η	οποία	αποτελείται	από	τα	μέλη	
του	Δ.Σ.,	τον	αρχαιότερο	Διευθυντή	της	πλησιέστερης	προς	τον	τόπο	διεξαγωγής	του	
Συνεδρίου	Πανεπιστημιακής	Ουρολογικής	Κλινικής,	 τον	αρχαιότερο	Διευθυντή,	 της	
Ουρολογικής	Κλινικής	του	πλησιέστερου	προς	τον	τόπο	του	Συνεδρίου	Νοσοκομείου	
του	Εθνικού	Συστήματος	Υγείας	(ΕΣΥ)	και	ακόμη	τρία	(3)	τακτικά	μέλη	της	Εταιρείας,	
τα	οποία	εκλέγονται	από	τη	Γενική	Συνέλευση	με	μυστική	ψηφοφορία	σε	ιδιαίτερη	
ψηφοδόχο	 και	 καταρτίζεται	 σχετικός	πίνακας	 κατ’	 απόλυτη	σειρά	 των	υποψηφίων	
που	 έλαβαν	 τις	 περισσότερες	 ψήφους.	 Τα	 μέλη	 της	 Οργανωτικής	 Επιτροπής	 σε	
περίπτωση	 κωλύματος	 αναπληρώνονται	 από	 τους	 επιλαχόντες,	 σε	 περίπτωση	 δε	
εξάντλησης	 του	πίνακα,	 η	Οργανωτική	 Επιτροπή	συνεδριάζει	 νομίμως	με	 τα	 λοιπά	
μέλη.	 Για	 τη	 διεξαγωγή	 του	 Συνεδρίου	 συγκροτείται	 επίσης	 τοπική	 Οργανωτική	
Επιτροπή	 η	 οποία	 απαρτίζεται	 από	 Ουρολόγους	 μέλη	 της	 Ε.Ο.Ε.	 και	 του	 Ιατρικού	
Συλλόγου	που	εδρεύει	στην	περιοχή	του	Συνεδρίου	

ΑΡΘΡΟ	3	
Μέσα	Εκπληρώσεως	Σκοπών	της	Εταιρείας	

2.	Διοργανώνεται	ανά/	διετία	Πανελλήνιο	Ουρολογικό/	 Συνέδριο.	 Για	 το	σκοπό/	αυτό/	
συγκροτείται	δωδεκαμελής	Οργανωτική5	Επιτροπή5,	η	οποία	αποτελείται	από	τα	μέλη	
του	Δ.Σ.,	τον	αρχαιότερο	Διευθυντή	της	πλησιέστερης	προς	τον	τόπο	διεξαγωγής	του	
Συνεδρίου	 Πανεπιστημιακής	 Ουρολογικής	 Κλινικής,	 τον	 αρχαιότερο	 Διευθυντή	 της	
Ουρολογικής	Κλινικής	του	πλησιέστερου	προς	τον	τόπο	του	Συνεδρίου	Νοσοκομείου	
του	Εθνικού	Συστήματος	Υγείας	(ΕΣΥ)	και	ακόμη	τρία	(3)	τακτικά	μέλη	της	Εταιρείας,	
τα	 οποία	 εκλέγονται	 με	 την	 διαδικασία	 την	 οριζόμενη	 στο	 άρθρο	 επτά	 (7)	 του	
παρόντος	 και	 καταρτίζεται	 σχετικός	 πίνακας	 κατ’	 απόλυτη	 σειρά	 των	 υποψηφίων	
που	 έλαβαν	 τις	 περισσότερες	 ψήφους.	 Τα	 μέλη	 της	 Οργανωτικής	 Επιτροπής	 σε	
περίπτωση	 κωλύματος	 αναπληρώνονται	 από	 τους	 επιλαχόντες,	 σε	 περίπτωση	 δε	
εξάντλησης	 του	πίνακα,	 η	Οργανωτική	 Επιτροπή	συνεδριάζει	 νομίμως	με	 τα	 λοιπά	
μέλη.	 Για	 τη	 διεξαγωγή	 του	 Συνεδρίου	 συγκροτείται	 επίσης	 τοπική	 Οργανωτική	
Επιτροπή	 η	 οποία	 απαρτίζεται	 από	 Ουρολόγους	 μέλη	 της	 Ε.Ο.Ε.	 και	 του	 Ιατρικού	
Συλλόγου	που	εδρεύει	στην	περιοχή	του	Συνεδρίου.		

ΑΡΘΡΟ	5	
Γενικές	υποχρεώσεις	–	δικαιώματα	μελών	

1.	 Όλα	 τα	 μέλη	 της	 Εταιρείας	 υποχρεούνται	 να	 προσφέρουν	 τις	 επιστημονικές	
γνώσεις	και	τις	υπηρεσίες	τους	για	την	πραγματοποίηση	των	σκοπών	της	Εταιρείας	
και	να	συμμορφώνονται	προς	τις	εκάστοτε	αποφάσεις	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	
και	 των	 Γενικών	 Συνελεύσεων	 της	 Εταιρείας.	2.	 Τα	 τακτικά,	 πάρεδρα	 και	
αντεπιστέλλοντα	μέλη	της	Εταιρείας	υποχρεούνται	στην	καταβολή:	α)	δικαιώματος	
εγγραφής	 και	 β)	 ετήσιας	 εισφοράς,	 όπως	 αυτή	 καθορίζεται	 με	 απόφαση	 του	
Διοικητικού	 Συμβουλίου.	 Τα	 ομότιμα	 και	 επίτιμα	 μέλη	 απαλλάσσονται	 της	
υποχρέωσης	καταβολής	της	ετήσιας	εισφοράς.	3.	Τα	εγγεγραμμένα	στα	μητρώα	της	
Εταιρείας	 μέλη	 διαγράφονται	 με	 απόφαση	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 που	
γράφεται	στα	πρακτικά	και	ανακοινώνεται	στην	επόμενη	Γενική	Συνέλευση	χωρίς	να	
χρειάζεται	την	έγκρισή	της:	α)	μετά	από	έγγραφη	αίτησή	τους	και	β)	σε	περίπτωση	
καθυστερήσεως	των	ετησίων	εισφορών	πέραν	των	τριών	(3)	συνεχών	ετών.	Επίσης,	
κατόπιν	 της	 αποβολής	 τους	 μετά	 από	 πρόταση	 του	 Πειθαρχικού	 Συμβουλίου	 και	
απόφαση	 της	 Γενικής	 Συνέλευσης	 (άρθρο	 13	 παρ.	 6).	 4.	 Τα	 τακτικά,	 πάρεδρα	 και	
αντεπιστέλλοντα	 μέλη	 της	 Εταιρείας,	 εφόσον	 έχουν	 εκπληρώσει	 τις	 οικονομικές	
υποχρεώσεις	 τους	προς	 την	Εταιρεία	 έχουν	 το	δικαίωμα	να	λαμβάνουν	μέρος	στις	
επιστημονικές	 συνεδριάσεις.	 Ειδικότερα	 στις	 Γενικές	 Συνελεύσεις	 των	 τακτικών	
μελών	 έχουν	 το	 δικαίωμα	 να	 λαμβάνουν	 μέρος	 μόνο	 τα	 μέλη	 εκείνα	 που	 έχουν	
εκπληρώσει	τις	οικονομικές	τους	υποχρεώσεις	μέχρι	την	ημέρα	της	Συνελεύσεως.	

ΑΡΘΡΟ	5	
Γενικές	υποχρεώσεις	–	δικαιώματα	μελών	

1.	 Όλα	 τα	 μέλη	 της	 Εταιρείας	 υποχρεούνται	 να	 προσφέρουν	 τις	 επιστημονικές	
γνώσεις	και	τις	υπηρεσίες	τους	για	την	πραγματοποίηση	των	σκοπών	της	Εταιρείας	
και	να	συμμορφώνονται	προς	τις	εκάστοτε	αποφάσεις	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	
και	 των	 Γενικών	 Συνελεύσεων	 της	 Εταιρείας.	
2.	Τα	τακτικά,	πάρεδρα	και	αντεπιστέλλοντα	μέλη	της	Εταιρείας	υποχρεούνται	στην	
καταβολή:	 α)	 δικαιώματος	 εγγραφής	 και	 β)	 ετήσιας	 εισφοράς,	 όπως	 αυτή	
καθορίζεται	με	απόφαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου.	Τα	ομότιμα	και	επίτιμα	μέλη	
απαλλάσσονται	 της	 υποχρέωσης	 καταβολής	 της	 ετήσιας	 εισφοράς.	
3.	Τα	εγγεγραμμένα	στα	μητρώα	της	Εταιρείας	μέλη	διαγράφονται	με	απόφαση	του	
Διοικητικού	 Συμβουλίου	 που	 γράφεται	 στα	 πρακτικά	 και	 ανακοινώνεται	 στην	
επόμενη	 Γενική	 Συνέλευση	 χωρίς	 να	 χρειάζεται	 την	 έγκρισή	 της:	 α)	 μετά	 από	
έγγραφη	αίτησή	 τους	και	β)	σε	περίπτωση	καθυστερήσεως	 των	ετησίων	εισφορών	
πέραν	 των	 τριών	 (3)	 συνεχών	 ετών.	 Επίσης,	 κατόπιν	 της	 αποβολής	 τους	 μετά	 από	
πρόταση	του	Πειθαρχικού	Συμβουλίου	και	απόφαση	της	Γενικής	Συνέλευσης	(άρθρο	
13	παρ.	6).	4.	Τα	τακτικά,	πάρεδρα	και	αντεπιστέλλοντα	μέλη	της	Εταιρείας,	εφόσον	
έχουν	 εκπληρώσει	 τις	 οικονομικές	 υποχρεώσεις	 τους	 προς	 την	 Εταιρεία	 έχουν	 το	
δικαίωμα	 να	 λαμβάνουν	 μέρος	 στις	 επιστημονικές	 συνεδριάσεις.	 Ειδικότερα	 στις	
Γενικές	 Συνελεύσεις	 των	 τακτικών	 μελών	 έχουν	 το	 δικαίωμα	 να	 λαμβάνουν	 μέρος	
μόνο	 τα	 μέλη	 εκείνα	 που	 έχουν	 εκπληρώσει	 τις	 οικονομικές	 τους	 υποχρεώσεις	
τουλάχιστον	δεκαπέντε	ημέρες	πριν	την	ημέρα	της	Συνελεύσεως.	
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ΑΡΘΡΟ	7	
Γενικές	Συνελεύσεις	-	Αποφάσεις	

1.	 Η	 Γενική	 Συνέλευση	 των	 τακτικών	 μελών	 της	 Εταιρείας:	 α)	 εκλέγει	 σε	 χωριστές	
ψηφοδόχους	με	τους	αναπληρωτές	τους:	τα	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	της	
Εξελεγκτικής	 Επιτροπής,	 του	 Πειθαρχικού	 Συμβουλίου,	 τα	 τρία	 μέλη	 της	
Οργανωτικής	 Επιτροπής	 του	 Συνεδρίου,	 τα	 πέντε	 (5)	 μέλη	 της	 Επιτροπής	
Επιστημονικών	και	Επαγγελματικών	Θεμάτων,	β)	ελέγχει	τον	απολογισμό	του	Δ.Σ,	γ)	
αποφασίζει	για	κάθε	ζήτημα	το	οποίο	αναφέρεται	στους	σκοπούς	της	Εταιρείας	και	
δ)	εγκρίνει	και	τροποποιεί	το	Καταστατικό	της	Εταιρείας,	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	
στο	άρθρο	22,	δηλαδή	με	πλειοψηφία		των	παρευρισκομένων	μελών.	

ΑΡΘΡΟ	7	
Γενικές	Συνελεύσεις	–	Αποφάσεις	

1.	 Η	 Γενική	 Συνέλευση	 των	 τακτικών	 μελών	 της	 Εταιρείας	 :	 α)	 συνέρχεται	
προκειμένου	 να	 αποφασίσει/	 ορίσει	 την	 ημερομηνία	 των	 αρχαιρεσιών	 για	 την	
ανάδειξη	των	οργάνων	της	Ε.Ο.Ε.	β)	εκλέγει	είτε	μέσω	ενιαίου	ψηφοδελτίου	σε	μια	
ψηφοδόχο	 (κάλπη),	 είτε	 και	 ηλεκτρονικά	 όπως	 ορίζεται	 κατωτέρω,	 με	 τους	
αναπληρωτές	 τους:	 τα	 μέλη	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου,	 της	 Εξελεγκτικής	
Επιτροπής,	 του	 Πειθαρχικού	 Συμβουλίου,	 τα	 τρία	 (3)	 μέλη	 της	 Οργανωτικής	
Επιτροπής	του	Συνεδρίου,	τα	τέσσερα	(4)	λοιπά	μέλη	της	Επιτροπής	Επιστημονικών	
και	Επαγγελματικών	Θεμάτων,	γ)	ελέγχει	τον	απολογισμό	του	Δ.Σ,	δ)	αποφασίζει	για	
κάθε	ζήτημα	το	οποίο	αναφέρεται	στους	σκοπούς	της	Εταιρείας	και	ε)	εγκρίνει	και	
τροποποιεί	το	Καταστατικό	της	Εταιρείας,	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	21.		
6.	Ψήφος	στη	Γενική	Συνέλευση	δι’	εξουσιοδοτήσεως	δεν	γίνεται	δεκτή.		

ΑΡΘΡΟ	10	
Εκλογή	Διοικητικού	Συμβουλίου	

1.	Δικαίωμα	εκλογής	στις	θέσεις	των	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	έχουν	μόνο	
τα	τακτικά	μέλη	της	Εταιρείας.	Ειδικότερα	ο	Πρόεδρος	και	ο	Αντιπρόεδρος	θα	πρέπει	
να	έχουν	διανύσει	μια	7ετία	τουλάχιστον	ως	τακτικά	μέλη	της	Εταιρείας.	Με	σκοπό	
τη	 διάρκεια	 του	 έργου	 της	 Εταιρείας	 ο	 εκλεγόμενος	 Αντιπρόεδρος	 καταλαμβάνει	
αυτοδίκαια	και	χωρίς	ψηφοφορία	τη	θέση	του	Προέδρου	του	επόμενου	Διοικητικού	
Συμβουλίου.	
2.	 Οι	 υποψήφιοι	 για	 τα	 αξιώματα	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 θα	 πρέπει	 να	
αποστείλουν	 σχετική	 αίτηση	 προς	 το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 πέντε	 (5)	 τουλάχιστον	
ημέρες	προ	της	ημέρας	της	εκλογής,	στην	οποία	να	αναφέρουν	σαφώς	τη	θέση	για	
την	 οποία	 υποβάλλουν	 υποψηφιότητα.	 Το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 στη	 συνέχεια,	
τέσσερις	 (4)	 τουλάχιστον	 ημέρες	 προ	 της	 εκλογής,	 εξετάζει	 τις	 υποψηφιότητες,	
ανακηρύσσει	 ως	 υποψηφίους	 εκείνους	 που	 έχουν	 τα	 προσόντα	 και	 καταρτίζει	
κατάλογο	των	υποψηφίων.	Ο	κατάλογος	αυτός	αναγράφεται	ή	αναρτάται	κατά	την	
ημέρα	της	εκλογής	στον	τόπο	όπου	διενεργείται	η	ψηφοφορία.	
3.	Η	εκλογή	των	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	αλλά	και	των	λοιπών	οργάνων,	
όπως	 ορίζεται	 στα	 άρθρα	 7,	 12,	 13	 και	 18	 διενεργείται	 σε	 Γενική	 Συνέλευση	 της	
Εταιρείας	 που	συγκαλείται	 από	 το	Διοικητικό	 Συμβούλιο	 κατ’	 αρχήν	 την	 1η	ημέρα	
του	ανά	διετία	Πανελληνίου	Ουρολογικού	Συνεδρίου	(άρθρο	3	παρ.	2	και	άρθρο	18	
παρ.	1)	στον	τόπο	τελέσεως	αυτού.	Η	απόφαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	για	τη	
σύγκληση	αυτής	της	Γενικής	Συνέλευσης	λαμβάνεται	τουλάχιστον	25	ημέρες	προ	της	
συγκλήσεώς	της.	

ΑΡΘΡΟ	10	
Εκλογή	Διοικητικού	Συμβουλίου	

1.Δικαίωμα	εκλογής	στις	θέσεις	των	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	έχουν	μόνο	
τα	 τακτικά	μέλη	 της	Εταιρείας	 τα	οποία	έχουν	 τακτοποιήσει	 τις	οφειλές	 τους	προς	
την	Εταιρεία	τουλάχιστον	δεκαπέντε	ημέρες	πριν	από	την	ημερομηνία	των	εκλογών.	
Ειδικότερα	ο	Πρόεδρος	και	ο	Αντιπρόεδρος	θα	πρέπει	να	έχουν	διανύσει	μια	7ετία	
τουλάχιστον	ως	 τακτικά	 μέλη	 της	 Εταιρείας.	Με	 σκοπό	 τη	 διάρκεια	 του	 έργου	 της	
Εταιρείας	 ο	 εκλεγόμενος	 Αντιπρόεδρος	 καταλαμβάνει	 αυτοδίκαια	 και	 χωρίς	
ψηφοφορία	τη	θέση	του	Προέδρου	του	επόμενου	Διοικητικού	Συμβουλίου.	
2.	 Οι	 υποψήφιοι	 για	 τα	 αξιώματα	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 θα	 πρέπει	 να	
αποστείλουν	 σχετική	 αίτηση	 προς	 το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 είκοσι	 (20)	 ημέρες	
τουλάχιστον	προ	της	ημέρας	της	εκλογής,	στην	οποία	να	αναφέρουν	σαφώς	τη	θέση	
για	 την	οποία	υποβάλλουν	υποψηφιότητα.	Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	στη	συνέχεια,	
πέντε	 (5)	 τουλάχιστον	 ημέρες	 προ	 της	 εκλογής,	 εξετάζει	 τις	 υποψηφιότητες,	
ανακηρύσσει	 ως	 υποψηφίους	 εκείνους	 που	 έχουν	 τα	 προσόντα	 και	 καταρτίζει	
κατάλογο	των	υποψηφίων.	Ο	κατάλογος	αυτός	αναγράφεται	ή	αναρτάται	κατά	την	
ημέρα	της	εκλογής	στον	τόπο	όπου	διενεργείται	η	ψηφοφορία	και	στην	ιστοσελίδα	
Ελληνικής	Ουρολογικής	Εταιρείας.	
3.	Η	εκλογή	των	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	αλλά	και	των	λοιπών	οργάνων,	
όπως	 ορίζεται	 στα	 άρθρα	 7,	 12,	 13	 και	 18	 διενεργείται	 σε	 Γενική	 Συνέλευση	 της	
Εταιρείας,	που	συγκαλείται	από	το	Διοικητικό	Συμβούλιο,	κατ’	αρχήν	την	1η	ημέρα	
του	ανά	διετία	Πανελληνίου	Ουρολογικού	Συνεδρίου	(άρθρο	3	παρ.	2	και	άρθρο	18	
παρ.	1)	στον	τόπο	τελέσεως	αυτού.	Η	απόφαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	για	τη	
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4.	 Τα	 τακτικά	 μέλη	 της	 Εταιρείας	 καλούνται	 δι’	 ατομικών	 προσκλήσεων	 στις	
αρχαιρεσίες,	 οι	 οποίες	 αποστέλλονται	 προς	 αυτά	 τουλάχιστον	 δεκαπέντε	 (15)	
ημέρες	προ	της	ημέρας	της	εκλογής.	Στις	προσκλήσεις	σημειώνεται	σαφώς	ο	σκοπός	
της	 συνελεύσεως,	 η	 ημέρα,	 η	 ώρα	 και	 ο	 τόπος	 εις	 τον	 οποίο	 θα	 διενεργηθεί	 η	
ψηφοφορία.	
5.	Η	συνέλευση	θεωρείται	σε	απαρτία	εφόσον	τηρούνται	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	7	
και	 μετά	 τη	 διαπίστωσή	 της	 προχωρεί	 η	 διαδικασία	 της	 εκλογής.	 Σε	 περίπτωση	
ελλείψεως	 απαρτίας	 κατά	 την	 πρώτη	 Γενική	 Συνέλευση,	 οι	 εκλογές	 γίνονται	 σε	
επαναληπτική	 Γενική	 Συνέλευση	 που	 λαμβάνει	 χώρα	 στον	 τόπο	 συγκλήσεως	 του	
Πανελληνίου	 Ουρολογικού	 Συνεδρίου	 τη	 2η	 ημέρα	 του	 εν	 λόγω	 Συνεδρίου	 και	
θεωρείται	 πλέον	 σε	 απαρτία	 οσοσδήποτε	 και	 αν	 είναι	 ο	 αριθμός	 των	 παρόντων	
τακτικών	 μελών.	 Το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 και	 τα	 λοιπά	 όργανα	 που	 θα	 εκλεγούν	
αναλαμβάνουν	τα	καθήκοντά	τους	την	1η	Ιανουαρίου	του	έτους	που	ακολουθεί	και	
τα	 διατηρούν	 για	 μία	 2ετία,	 δηλαδή	 μέχρι	 την	 31η	 Δεκεμβρίου	 του	 μεθεπόμενου	
έτους.	
6.	 Την	 εκλογή	διενεργεί	 Εφορευτική	 Επιτροπή,	 η	 οποία	αποτελείται	 από	Πρόεδρο,	
Γραμματέα	και	έναν	Ψηφολέκτη.	Η	Εφορευτική	Επιτροπή	ορίζεται	από	τη	Συνέλευση	
πριν	 από	 την	 έναρξη	 της	 ψηφοφορίας.	 Η	 εκλογή	 γίνεται	 με	 μυστική	 δια	
ψηφοδελτίων	ψηφοφορία.	 Το	ψηφοδέλτιο	 πρέπει	 να	 περιέχει	 το	 ονοματεπώνυμο	
και	το	αξίωμα	για	το	οποίο	έχει	ανακηρυχθεί	ο	κάθε	υποψήφιος.	Όλα	τα	ζητήματα	
που	 τυχόν	 προκύπτουν	 κατά	 την	 εκλογή	 λύνονται	 από	 την	 Εφορευτική	 Επιτροπή	
κατά	πλειοψηφία.	
7.	Τη	λήξη	της	ψηφοφορίας	αποφασίζει	η	Εφορευτική	Επιτροπή.	Μετά	τη	λήξη	της	
ψηφοφορίας	 αρχίζει	 η	 διαλογή	 των	 ψηφοδελτίων,	 τα	 οποία	 αριθμούνται,	
μονογράφονται	από	τα	μέλη	της	Επιτροπής	και	παραδίδονται	στον	Πρόεδρό	της.	Στη	
συνέχεια	 συντάσσεται	 από	 την	 Εφορευτική	 Επιτροπή	 πρακτικό,	 στο	 οποίο	
αναγράφονται	τα	ονόματα	των	υποψηφίων	και	αντιστοίχως	ο	αριθμός	των	ψήφων	
τις	 οποίες	 έκαστος	 έλαβε.	 Το	 πρακτικό	 αυτό	 υπογράφεται	 από	 όλα	 τα	 μέλη	 της	
Εφορευτικής	 Επιτροπής.	 Επιτυχόντες	 και	άρα	 εκλεγόμενοι	θεωρούνται	 εκείνοι	που	
έλαβαν	 τη	 σχετική	 πλειοψηφία	 των	 εγκύρων	 ψήφων.	 Σε	 περίπτωση	 ισοψηφίας	
αποφασίζει	ο	κλήρος.	
8.	 Σε	 περίπτωση	 ενστάσεως	 και	 ολικής	 ή	 μερικής	 ακύρωσης	 της	 εκλογής,	
διενεργείται	νέα	εκλογή	σε	διάστημα	το	πολύ	δύο	μηνών	σύμφωνα	με	τις	σχετικές	
διατάξεις	του	παρόντος.	
9.	 Σε	 περίπτωση	 κενώσεως	 της	 θέσεως	 του	 Προέδρου,	 για	 οποιοδήποτε	 λόγο,	
καθήκοντα	Προέδρου	αναλαμβάνει	ο	Αντιπρόεδρος,	ο	οποίος	καταλαμβάνει	τη	θέση	
του	 Προέδρου	 στο	 επόμενο	 Διοικητικό	 Συμβούλιο.	 Τη	 θέση	 του	ως	 Αντιπροέδρου	
καταλαμβάνει	 ο	 επιλαχών	 Αντιπρόεδρος	 και,	 αν	 δεν	 υπάρχει	 επιλαχών,	 το	
αρχαιότερο	μέλος	του	Δ.Σ.	Στην	περίπτωση	αυτή,	η	θητεία	του	Αντιπροέδρου	αυτού	
λήγει	με	 τη	 λήξη	 της	θητείας	 του	 τρέχοντος	Δ.Σ.	 και	δεν	προωθείται	στη	θέση	 του	
Προέδρου.	 Κατ’	 ανάλογο	 τρόπο,	 αναπληρώνεται	 και	 οποιοδήποτε	 άλλο	 μέλος	 του	

σύγκληση	αυτής	της	Γενικής	Συνέλευσης	λαμβάνεται	τουλάχιστον	είκοσι	πέντε	 (25)	
ημέρες	προ	της	συγκλήσεώς	της.	
4.	 Τα	 τακτικά	 μέλη	 της	 Εταιρείας	 καλούνται	 δι’	 ατομικών	 προσκλήσεων	 στις	
αρχαιρεσίες,	οι	οποίες	αποστέλλονται	προς	αυτά	τουλάχιστον	έξι	(6)	εβδομάδες	προ	
της	 ημέρας	 της	 εκλογής.	 Στις	 προσκλήσεις	 σημειώνεται	 σαφώς	 ο	 σκοπός	 της	
συνελεύσεως,	 η	 ημέρα,	 η	 ώρα	 και	 ο	 τόπος	 εις	 τον	 οποίο	 θα	 διενεργηθεί	 η	
ψηφοφορία.	
5.	Η	συνέλευση	θεωρείται	σε	απαρτία	εφόσον	τηρούνται	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	7	
και	 μετά	 τη	 διαπίστωσή	 της	 προχωρεί	 η	 διαδικασία	 της	 εκλογής.	 Σε	 περίπτωση	
ελλείψεως	 απαρτίας	 κατά	 την	 πρώτη	 Γενική	 Συνέλευση,	 οι	 εκλογές	 γίνονται	 σε	
επαναληπτική	 Γενική	 Συνέλευση	 που	 λαμβάνει	 χώρα	 στον	 τόπο	 συγκλήσεως	 του	
Πανελληνίου	 Ουρολογικού	 Συνεδρίου	 τη	 2η	 ημέρα	 του	 εν	 λόγω	 Συνεδρίου	 και	
θεωρείται	 πλέον	 σε	 απαρτία	 οσοσδήποτε	 και	 αν	 είναι	 ο	 αριθμός	 των	 παρόντων	
τακτικών	 μελών.	 Το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 και	 τα	 λοιπά	 όργανα	 που	 θα	 εκλεγούν	
αναλαμβάνουν	τα	καθήκοντά	τους	την	1η	Ιανουαρίου	του	έτους	που	ακολουθεί	και	
τα	 διατηρούν	 για	 μία	 2ετία,	 δηλαδή	 μέχρι	 την	 31η	 Δεκεμβρίου	 του	 μεθεπόμενου	
έτους.	
6.	 Την	 εκλογή	διενεργεί	 Εφορευτική	 Επιτροπή,	 η	 οποία	αποτελείται	 από	Πρόεδρο,	
Γραμματέα	και	έναν	Ψηφολέκτη.	Η	Εφορευτική	Επιτροπή	ορίζεται	από	τη	Συνέλευση	
πριν	 από	 την	 έναρξη	 της	 ψηφοφορίας.	 Η	 εκλογή	 γίνεται	 με	 μυστική	 δια	
ψηφοδελτίων	ψηφοφορία.	 Το	ψηφοδέλτιο	 πρέπει	 να	 περιέχει	 το	 ονοματεπώνυμο	
και	το	αξίωμα	για	το	οποίο	έχει	ανακηρυχθεί	ο	κάθε	υποψήφιος.	Όλα	τα	ζητήματα	
που	 τυχόν	 προκύπτουν	 κατά	 την	 εκλογή	 λύνονται	 από	 την	 Εφορευτική	 Επιτροπή	
κατά	πλειοψηφία.	
7.	Προβλέπεται	παράλληλα,	ότι	 σωρευτικά	με	 την	πραγματική	ψηφοδόχο	 (κάλπη),	
για	 τις	 αρχαιρεσίες	 της	 Εταιρείας,	 δίδεται	 η	 δυνατότητα	 για	 τη	 διεξαγωγή	
ηλεκτρονικής	ψηφοφορίας,	η	οποία	θα	διεξάγεται	μέσω	ειδικής	ιστοσελίδας	που	θα	
δημιουργείται	για	το	σκοπό	αυτό,	από	πάροχο	της	επιλογής	του	ΔΣ	της	Εταιρείας,	η	
λειτουργία	 και	 οι	 προδιαγραφές	 της	 οποίας	 εξασφαλίζουν	 τη	 μοναδικότητα	 της	
ψήφου	 πληρουμένων	 των	 προϋποθέσεων	 που	 ο	 νόμος	 ορίζει	 στην	 παραδοσιακή	
ψηφοφορία.	Στις	περιπτώσεις	αυτές	προηγείται	αιτιολογημένη	απόφαση	του	Δ.Σ.	Η	
ηλεκτρονική	ψηφοφορία	θα	διεξάγεται	παράλληλα	και	κατά	 τον	 ίδιο	 χρόνο	με	 την	
ψηφοφορία	δια	ψηφοδόχου.		
8.		Τη	λήξη	της	ψηφοφορίας	αποφασίζει	η	Εφορευτική	Επιτροπή.	Μετά	τη	λήξη	της	
ψηφοφορίας	 αρχίζει	 η	 διαλογή	 των	 ψηφοδελτίων,	 τα	 οποία	 αριθμούνται,	
μονογράφονται	από	τα	μέλη	της	Επιτροπής	και	παραδίδονται	στον	Πρόεδρό	της.	Στη	
συνέχεια	 συντάσσεται	 από	 την	 Εφορευτική	 Επιτροπή	 πρακτικό,	 στο	 οποίο	
αναγράφονται	τα	ονόματα	των	υποψηφίων	και	αντιστοίχως	ο	αριθμός	των	ψήφων	
τις	 οποίες	 έκαστος	 έλαβε.	 Το	 πρακτικό	 αυτό	 υπογράφεται	 από	 όλα	 τα	 μέλη	 της	
Εφορευτικής	 Επιτροπής.	 Επιτυχόντες	 και	άρα	 εκλεγόμενοι	θεωρούνται	 εκείνοι	που	
έλαβαν	 τη	 σχετική	 πλειοψηφία	 των	 εγκύρων	 ψήφων.	 Σε	 περίπτωση	 ισοψηφίας	
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Δ.Σ.	από	τους	επιλαχόντες,	με	απόφαση	του	Δ.Σ.	μέχρι	τη	λήξη	της	θητείας	του	και	τη	
διενέργεια	 των	 επόμενων	 εκλογών.	 Σε	 περίπτωση	 εξαντλήσεως	 των	
αναπληρωματικών	μελών	 του	Δ.Σ.	συνεδριάζει	 νόμιμα	με	 τα	λοιπά	μέλη,	 τα	οποία	
όμως	δεν	είναι	δυνατόν	να	είναι	ολιγότερα	των	πέντε	(5).	
	

αποφασίζει	ο	κλήρος.	
Εφόσον	διεξάγεται	παράλληλα	ηλεκτρονική	ψηφοφορία,	εκείνη	περατούται	τον	ίδιο	
χρόνο	 με	 την	 ψηφοφορία	 δια	 ψηφοδόχου.	 Τα	 αποτελέσματα	 γίνονται	 γνωστά	
εφόσον	 μέσα	 από	 συγκεκριμένη	 διαδικασία	 εισέρχονται	 στο	 server	 τα	 μέλη	 της	
εφορευτικής	επιτροπής	με	μοναδικό	κωδικό	και	παράλληλα	τεχνικώς	της	εταιρείας	
προκειμένου	να	τους	παράσχει	πρόσβαση	στα	εκλογικά	αποτελέσματα.	
9.	 Σε	 περίπτωση	 ενστάσεως	 και	 ολικής	 ή	 μερικής	 ακύρωσης	 της	 εκλογής,	
διενεργείται	νέα	εκλογή	σε	διάστημα	το	πολύ	δύο	μηνών	σύμφωνα	με	τις	σχετικές	
διατάξεις	του	παρόντος.	
10.	 Σε	 περίπτωση	 κενώσεως	 της	 θέσεως	 του	 Προέδρου,	 για	 οποιοδήποτε	 λόγο,	
καθήκοντα	Προέδρου	αναλαμβάνει	ο	Αντιπρόεδρος,	ο	οποίος	καταλαμβάνει	τη	θέση	
του	 Προέδρου	 στο	 επόμενο	 Διοικητικό	 Συμβούλιο.	 Τη	 θέση	 του	 ως	 Αντιπροέδρου	
καταλαμβάνει	 ο	 επιλαχών	 Αντιπρόεδρος	 και,	 αν	 δεν	 υπάρχει	 επιλαχών,	 το	
αρχαιότερο	μέλος	του	Δ.Σ.	Στην	περίπτωση	αυτή,	η	θητεία	του	Αντιπροέδρου	αυτού	
λήγει	με	 τη	 λήξη	 της	θητείας	 του	 τρέχοντος	Δ.Σ.	 και	δεν	προωθείται	στη	θέση	 του	
Προέδρου.	 Κατ’	 ανάλογο	 τρόπο,	 αναπληρώνεται	 και	 οποιοδήποτε	 άλλο	 μέλος	 του	
Δ.Σ.	από	τους	επιλαχόντες,	με	απόφαση	του	Δ.Σ.	μέχρι	τη	λήξη	της	θητείας	του	και	τη	
διενέργεια	 των	 επόμενων	 εκλογών.	 Σε	 περίπτωση	 εξαντλήσεως	 των	
αναπληρωματικών	μελών	 του	Δ.Σ.	συνεδριάζει	 νόμιμα	με	 τα	λοιπά	μέλη,	 τα	οποία	
όμως	δεν	είναι	δυνατόν	να	είναι	ολιγότερα	των	πέντε	(5).	

ΑΡΘΡΟ	12	
Εξελεγκτική	Επιτροπή	

1.	Η	Γενική	Συνέλευση	εκλέγει	τρεις	(3)	ελεγκτές	από	τα	τακτικά	μέλη	της	Εταιρείας	
μαζί	με	 το	Διοικητικό	 Συμβούλιο	σε	 ξεχωριστό	ψηφοδέλτιο,	 οι	 οποίοι	 ελέγχουν	 τα	
βιβλία	 και	 γενικώς	 την	 οικονομική	 διαχείριση	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 και	
υποβάλουν	έκθεση,	 την	οποία	υπογράφουν	 τα	μέλη	 της	Επιτροπής	προς	 τη	 Γενική	
Συνέλευση,	στην	οποία	θα	λογοδοτήσει	το	Διοικητικό	Συμβούλιο.	
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Εξελεγκτική	Επιτροπή	

1.	Η	Γενική	Συνέλευση	εκλέγει	τρεις	(3)	ελεγκτές	από	τα	τακτικά	μέλη	της	Εταιρείας	
μαζί	με	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	μέσω	του	ενιαίου	ψηφοδελτίου,	οι	οποίοι	ελέγχουν	
τα	 βιβλία	 και	 γενικώς	 την	 οικονομική	 διαχείριση	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 και	
υποβάλουν	έκθεση,	 την	οποία	υπογράφουν	 τα	μέλη	 της	Επιτροπής	προς	 τη	 Γενική	
Συνέλευση,	στην	οποία	θα	λογοδοτήσει	το	Διοικητικό	Συμβούλιο.	


