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Καταστατικό της HelMSIC 

Ελληνικής Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής 

Hellenic Medical Students’ International Committee 
 

 

 

Κεφάλαιο Α': Ίδρυση και Σκοποί  

 

 

Άρθρο 1: Ίδρυση 

 

Από φοιτητές των Ιατρικών Σχολών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αντιπροσώπων των οικείων 

ανεξάρτητων Επιτροπών Ανταλλαγών και Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής, συστήνεται με 

το παρόν καταστατικό, σύμφωνα με το νόμο, σωματείο με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία 

“Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής” ή “Hellenic Medical Students’ 

International Committee” και με τη συντομογραφία HelMSIC ή “International Federation of 

Medical Students’ Associations – Greece (Hellas)” (συντομογραφία IFMSA-Greece (Hellas)) ή 

“European Medical Students’ Association-Greece (Hellas)” (συντομογραφία EMSA-Greece 

(Hellas)) 

 

Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλού σχήματος, η οποία αναγράφει στην περιφέρεια 

την επωνυμία “Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής” και στο κέντρο το 

σήμα του σωματείου, το οποίο συντίθεται από τη γραφική παράσταση ενός φιδιού γύρω από 

την υδρόγειο σφαίρα και το ακρωνύμιο με λατινικούς χαρακτήρες «HelMSIC». 

 

Άρθρο 2: Σκοποί 

 

Σκοποί του σωματείου είναι:  

 

I. Η προώθηση της φιλίας, της συναδελφικότητας και της διαπολιτισμικής συνεργασίας 

μεταξύ των φοιτητών ιατρικής διεθνώς 

II. H συμβολή στην ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των φοιτητών Ιατρικής σε ζητήματα 

υγείας που αφορούν το κοινωνικό σύνολο 

III. Η κινητοποίηση των φοιτητών Ιατρικής για ενασχόληση με επιστημονικά θέματα που 

αφορούν την Υγεία 

IV. Η ανταλλαγή ιδεών κι επιστημονικών γνώσεων σε διαπολιτισμικό περιβάλλον μεταξύ 

των φοιτητών ιατρικής διεθνώς 

V. Η προώθηση της εξωστρέφειας των φοιτητών ιατρικής στην Ελλάδα με την 

εκπροσώπηση τους στη “Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Φοιτητών Ιατρικής” ή 

“International Federation of Medical Students’ Associations”, αναφερόμενη στη συνέχεια 

ως IFMSA και με την εκπροσώπηση των φοιτητών Ιατρικής της Ελλάδας στην 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φοιτητών Ιατρικής ή European Medical Students’ Association, 

στο εξής αναφερόμενη ως EMSA 
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VI. Η ενδυνάμωση, εκπαίδευση και εξέλιξη των φοιτητών ιατρικής σε εθνικό επίπεδο με τον 

συντονισμό της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων των τοπικών Επιτροπών μελών του 

σωματείου 

VII. Η ολιστική προσέγγιση ζητημάτων Υγείας με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα  

 

Άρθρο 3 

 

          θα επιδι κει την πρα ματοποίηση των σκοπ ν της:  

 

I. Με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους φοιτητές ιατρικής σχετικά με 

ζητήματα υγείας 

II. Με τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς 

και ειδικών προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων για φοιτητές ιατρικής 

III. Με τη διεξαγωγή προγραμμάτων κινητικότητας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των 

φοιτητών ιατρικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

IV. Με τη διοργάνωση δράσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με ζητήματα 

υγείας 

V. Με τη διοργάνωση εθνικών και διεθνών συναντήσεων φοιτητών ιατρικής 

VI. Με τη συνεργασία με άλλες φοιτητικές οργανώσεις και φορείς, των οποίων η δράση 

εναρμονίζεται με τους στόχους της 

VII. Με την προώθηση των δράσεων και των θέσεών της στους φοιτητές Ιατρικής, τους 

κοινωνικούς φορείς και το ευρύ κοινό 

 

 

Κεφάλαιο Β': Μέλη  

 

 

Άρθρο 4: Επιτροπές Μέλη 

 

4.1 Επιτροπή-μέλος της HelMSIC μπορεί να είναι κάθε τοπική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων 

Φοιτητών Ιατρικής, που εκπροσωπεί τους φοιτητές Ιατρικής πανεπιστημίου στην Ελλάδα, 

εφόσον αποδέχεται πλήρως και συμφωνεί με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Στο εξής 

αναφέρεται ως Τοπική Επιτροπή. 

 

Μία μόνο τοπική Επιτροπή από κάθε αναγνωρισμένο Σύλλογο Φοιτητών Ιατρικής μπορεί να 

αντιπροσωπεύεται στη HelMSIC σαν πλήρες ή συνδεδεμένο μέλος. 

 

4.2.1 Οι τοπικές Επιτροπές, που είναι πλήρη μέλη, είναι φορείς όλων των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα του παρόντος καταστατικού, χωρίς κανένα 

περιορισμό, αντίθετα με τα συνδεδεμένα μέλη. 

 

4.2.2 Συνδεδεμένα μέλη 
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4.2.2.1 Συνδεδεμένη τοπική Επιτροπή μπορεί να είναι κάθε νέα τοπική Επιτροπή Διεθνών 

Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής, μη υφιστάμενη κατά την ίδρυση της HelMSIC, η οποία επιθυμεί να 

γίνει πλήρες μέλος της HelMSIC. 

 

Για να γίνει πλήρες μέλος, πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γενική Γραμματεία 

τουλάχιστον ένα μήνα πριν την τακτική Γενική Συνέλευση της HelMSIC. 

 

Αν η αίτηση εγκριθεί με απόφαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις 

των άρθρων 3.1.11 και επόμενα του παρόντος, η τοπική Επιτροπή θεωρείται συνδεδεμένο 

μέλος και συμμετέχει στα προγράμματα της HelMSIC.  

 

Κατόπιν, και για έξι (6) τουλάχιστον μήνες πρέπει να βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τη 

Γενική Γραμματεία. 

 

Μετά το τέλος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και εφόσον το συνδεδεμένο μέλος το 

ζητήσει με γραπτή αίτηση του, η οποία κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία τουλάχιστο ένα μήνα 

πριν την τακτική Γενική Συνέλευση της HelMSIC, η Γενική Συνέλευση μπορεί να το κάνει δεκτό 

ως πλήρες μέλος, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  

 

Αν δεν συμβούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ή εάν η Γενική Συνέλευση κρίνει ότι το συνδεδεμένο 

μέλος δεν ανταποκρίνεται στα οργανωτικά του καθήκοντα, το συνδεδεμένο μέλος διατηρεί την 

ιδιότητά του, έως ότου η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. 

 

Οι τοπικές Επιτροπές, που είναι συνδεδεμένα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική 

Συνέλευση ούτε στο Διοικητικό Συμβούλιο  

 

4.3 Αποχώρηση Επιτροπής-μέλους 

 

4.3.1 Κάθε τοπική Επιτροπή, συνδεδεμένο ή πλήρες μέλος, μπορεί να αποχωρήσει από τη 

HelMSIC εφόσον το έχει δηλώσει εγγράφως στη Γενική Γραμματεία τουλάχιστον 6 μήνες 

νωρίτερα και εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της. 

 

Η δήλωση αποχώρησης θα πρέπει να έχει την έγκριση των 2/3 του συνόλου των μελών της εν 

λόγω τοπικής Επιτροπής.  

 

Η τοπική Επιτροπή που αποχώρησε, μετά από νέα αίτησή της και απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης της HelMSIC, μπορεί να επανέλθει με την ιδιότητα (συνδεδεμένο ή πλήρες μέλος) 

που είχε πριν την αποχώρησή της. 

 

Άρθρο 5: Μέλη 

 

5.1 Μέλος της τοπικής Επιτροπής της HelMSIC είναι κάθε φοιτητής Ιατρικής Σχολής 

Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, που είναι μέλος του αναγνωρισμένου Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής 
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του οικείου Πανεπιστημίου, εφόσον αποδέχεται πλήρως και συμφωνεί με τις διατάξεις του 

παρόντος καταστατικού. 

 

5.2 Δεν μπορεί να είναι μέλος της τοπικής Επιτροπής όποιος στερήθηκε με απόφαση κάθε 

αρμόδιου δικαστηρίου αμετάκλητα το δικαίωμα της ελεύθερης ίδρυσης συνεταιρισμών ή 

ενώσεων προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση 

 

5.3 Οι τοπικές Επιτροπές και τα μέλη των τοπικών Επιτροπών υποχρεώνονται να συντελούν 

στην εκπλήρωση των σκοπών της HelMSIC και να συμμορφώνονται πάντοτε στις αποφάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευση 

 

5.4 Αποχώρηση-Παραίτηση μέλους της Τοπικής Επιτροπής-μέλους: 

 

5.4.1 Παραίτηση μέλους της τοπικής Επιτροπής υφίσταται μόνο αν αυτή γίνει εγγράφως στο 

γραμματέα της τοπικής Επιτροπής και εφόσον το μέλος αυτό έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του. 

 

5.4.2 Η ιδιότητα του μέλους της τοπικής Επιτροπής, και αντίστοιχα και της HelMSIC, παύει να 

υφίσταται 6 μήνες μετά την λήψη του πτυχίου, εκτός εάν το μέλος κατέχει προσωποπαγή θέση 

της HelMSIC ή της IFMSA ή της EMSA, οπότε και η ιδιότητα αυτή παρατείνεται έως τη λήξη της 

θητείας του. 

 

5.5 Επίτιμα μέλη 

 

5.5.1 Η τακτική Γενική Συνέλευση της HelMSIC, μετά από εισήγηση τοπικής Επιτροπής, μπορεί 

να ανακηρύξει φυσικά πρόσωπα που δεν είναι μέλη της HelMSIC, ως επίτιμα μέλη. 

 

Οι υποψηφιότητες για επίτιμα μέλη πρέπει να έχουν φτάσει στην Γενική Γραμματεία το αργότερο 

ένα (1) μήνα πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις της HelMSIC, αλλά όχι ψήφου. 

 

5.6 Ως παλαιά μέλη (alumni) της HelMSIC ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα που κατείχαν θέση σε  

τοπικό ή εθνικό επίπεδο ή συμμετείχαν σε δράσεις της HelMSIC σε κάποια από τις Τοπικές 

Επιτροπές. 

 

Τα παλαιά μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις της HelMSIC, αλλά όχι ψήφου. 

 

5.7 Με εξαίρεση τα επίτιμα και τα παλαιά μέλη, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο-μέλος της 

HelMSIC δύναται να είναι υποψήφιο για κάποια πανελλήνια θέση της HelMSIC. 
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Κεφάλαιο Γ': Διοίκηση 

 

 

Άρθρο 6: Όρ ανα της         

 

Όργανα της HelMSIC είναι η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των Τοπικών Επιτροπών, η 

οποία αποτελεί και την ανώτερη αρχή της, και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται με 

βάση τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 

 

Άρθρο 7: Γενικές Συνελεύσεις 

 

7.1 Τακτική Γενική Συνέλευση 

 

7.1.1 Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από αντιπροσώπους των τοπικών Επιτροπών της 

HelMSIC, αναλόγως του αριθμού των φοιτητών κάθε Ιατρικής Σχολής. 

 

Αυτός βεβαιώνεται από την οικεία Γραμματεία της Σχολής. Ορίζεται ότι αναλογεί ένας (1) 

αντιπρόσωπος ανά τετρακόσιους (400) φοιτητές. Εάν κατά τον υπολογισμό, παραμένει 

υπόλοιπο μεγαλύτερο των εκατόν είκοσι (120) φοιτητών, τότε αυτοί λογίζονται κατά τεκμήριο ως 

τετρακόσιοι (400) και εκπροσωπούνται από έναν (1) επιπλέον αντιπρόσωπο. 

 

7.1.2 Η τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί την ετήσια συνάντηση της HelMSIC. Συγκαλείται μία 

φορά το χρόνο με πρόσκληση του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

Η πρόσκληση αποστέλλεται στις τοπικές Επιτροπές το αργότερο ένα μήνα πριν από τη 

διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Η τακτική Γενική Συνέλευση της ΗelMSIC διεξάγεται κάθε 

Απρίλιο ή Μάιο, σε χώρο και χρόνο που καθορίζονται στην πρόσκληση. 

 

7.1.3 Στην πρόσκληση αναγράφονται υποχρεωτικά ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλεσης, καθώς και η ημερομηνία για 

σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία την πρώτη φορά. 

 

7.1.4 Η τακτική Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο των δύο ημερών. 

 

7.1.5 Κάθε τοπική Επιτροπή μπορεί να θέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη, εφόσον αυτό έχει 

κοινοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την αποστολή της 

πρόσκλησης (5 εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης). Οποιοδήποτε νέο θέμα 

που δεν περιλαμβάνεται στην πρόσκληση δύναται να τεθεί στην ημερήσια διάταξη, πέραν των 

αναγραφομένων στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Για να γίνει αυτό, πρέπει να 

προταθεί από δύο τοπικές επιτροπές κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και να εγκριθεί 

από αυτή.  

 



6 

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής 

Συνέλευσης, ή δεν προστέθηκε με την παραπάνω διαδικασία, θεωρείται άκυρη. 

Aν όλοι οι αντιπρόσωποι των τοπικών επιτροπών συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη 

πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών. 

 

7.1.6 Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται από τα μέλη της Πρόεδρος, 

Αντιπρόεδρος και Γραμματέας αυτής, με τρόπο φανερό, ακόμα και με ανάταση χειρός. Αυτοί 

αποτελούν το προεδρείο της ΓΣ. 

 

7.1.7 Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, οι πανελλήνιοι υπεύθυνοι, τα προσωποπαγή μέλη του 

ΔΣ καθώς και οι τοπικές Επιτροπές καταθέτουν έγγραφο απολογισμό προς έγκριση από τη ΓΣ. 

 

7.1.8 Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη HelMSIC και οι αποφάσεις 

της είναι δεσμευτικές τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και για τις τοπικές Επιτροπές και τα 

μέλη των τοπικών Επιτροπών. 

 

7.1.9 Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων των 

τοπικών Επιτροπών, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται στο παρόν καταστατικό. 

 

7.2 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 

 

7.2.1 Εκτός από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν 

να συγκληθούν αν συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

1) Με πρόσκληση του προέδρου του ΔΣ 

2) Αν αυτό ζητηθεί γραπτά από τα 2/3 τουλάχιστον των τοπικών Επιτροπών 

3) Αν αυτό ζητηθεί γραπτά από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική 

Συνέλευση το αργότερο σε ένα μήνα από την κατάθεση της αίτησης. Ο τόπος, ο χρόνος της 

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης καθορίζονται με τον ίδιο 

τρόπο που προβλέπεται για την τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

Σε περίπτωση που παρότι συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις αυτές, η Γενική Συνέλευση 

δεν συγκληθεί, οι αιτούντες μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλησή της με απόφαση του εκάστοτε 

κατά νόμο αρμοδίου δικαστηρίου. 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις είναι ακριβώς η ίδια με αυτή 

των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων. 

 

7.3 Απαρτία και αποφάσεις 

 



7 

7.3.1 Η Γενική Συνέλευση (τακτική και έκτακτη), βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται 

τα 2/3 του συνόλου των αντιπροσώπων των τοπικών Επιτροπών που είναι πλήρη μέλη.  

 

7.3.2 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται στην έδρα του 

σωματείου (Αθήνα), σε ημερομηνία μία έως και τρεις εβδομάδες μετά από την ημερομηνία που 

είχε ορισθεί η Γενική Συνέλευση που δεν συγκέντρωσε απαρτία. 

 

7.3.3 Η επαναληφθείσα Γενική συνέλευση, τακτική και έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία εφόσον 

παρευρίσκονται περισσότεροι από τους μισούς αντιπροσώπους των τοπικών Επιτροπών. 

 

7.3.4 Ειδικά για την Γενική Συνέλευση με θέμα την αλλαγή του καταστατικού, αυτή βρίσκεται σε 

απαρτία μόνο εφόσον παρευρίσκονται τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των αντιπροσώπων 

των τοπικών Επιτροπών και απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον 3/4 των 

παρόντων αντιπροσώπων. 

 

7.3.5 Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται φανερά, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά. 

 

Οι επιλογές πρέπει να είναι και στις δυο περιπτώσεις υπέρ, κατά και λευκό. 

 

Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερες προτάσεις, οι επιλογές είναι υπέρ και λευκό. 

 

7.3.6 Σε περίπτωση ισοψηφίας ή μη επίτευξης απόλυτης πλειοψηφίας μεταξύ δύο ή 

περισσότερων προτάσεων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δυο επικρατέστερων 

προτάσεων και η απόφαση λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων 

των τοπικών Επιτροπών. 

 

Σε περίπτωση και δεύτερης ισοψηφίας, ακολουθεί και τρίτη ψηφοφορία, υποχρεωτικά μυστική 

με ψηφοδέλτια, στην οποία η απόφαση λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση εκ 

νέου ισοψηφίας, το θέμα αναβάλλεται για επόμενη Γενική Συνέλευση. 

 

7.3.7 Eιδικά για την εκλογή προσωποπαγών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν 

επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, ή υπάρχει ισοψηφία, τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται 

συνεχώς μέχρι να αναδειχθούν οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι. 

 

Κατόπιν ακολουθεί ψηφοφορία κατά την οποία ένας από τους δύο υποψηφίους θα πρέπει να 

συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία.  

 

7.3.7.1 Σε περίπτωση δύο υποψηφίων για μία θέση και εάν κανένας από τους δύο δεν 

συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση, τότε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 

μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, δύναται να αποφασίσει επί του ζητήματος, προβαίνοντας με 

απόφασή του στον ορισμό ενός από αυτούς στη θέση για την οποία και οι δύο ήταν υποψήφιοι  

 

7.3.8 Σε περίπτωση ισοψηφίας ή μη απόλυτης πλειοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για 

τελευταία φορά με στόχο τη συγκέντρωση απόλυτης πλειοψηφίας. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, τότε 
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η θέση παραμένει κενή και δεν προσμετράται στην απαρτία των συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

7.3.8.1 Οι εκλογές γίνονται ταυτόχρονα (σε μία ψηφοφορία) για όλες τις προσωποπαγείς 

θέσεις. 

 

7.3.9 Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος και αυτός δεν κατορθώσει να 

συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η θέση αυτή παραμένει κενή, με αποτέλεσμα το 

Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται από λιγότερα μέλη, και δεν προσμετράται στην απαρτία 

των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έως ότου τα μέλη του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, να ορίσουν κάποιον στη θέση του. 

 

7.3.9.1 Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για την εκλογή πανελλήνιων υπευθύνων από τη 

Γενική Συνέλευση. 

 

7.3.10 Ειδικά για την εκλογή προσωποπαγών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

πανελλήνιων υπευθύνων, οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στη Γενική 

Γραμματεία το αργότερο μία εβδομάδα πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. 

 

7.3.11 Από πλευράς δράσης, η HelMSIC συγκροτεί επιτροπές ειδικού αντικειμένου, οι οποίες 

στο εξής αναφέρονται ως Διαρκείς Επιτροπές. Κάθε Διαρκής Επιτροπή φέρει ως επικεφαλής 

έναν πανελλήνιο υπεύθυνο. 

 

 

Άρθρο 8: Διοικητικό Συμβούλιο 

 

8.1 Η HelMSIC διοικείται, συντονίζεται και εποπτεύεται από Διοικητικό Συμβούλιο θητείας ενός 

έτους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η 

Ιουνίου εκάστου έτους, μετά την εκλογή των προσωποπαγών μελών του επόμενου Διοικητικού 

Συμβουλίου από την προηγηθείσα τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

8.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 προσωποπαγή μέλη και έναν αντιπρόσωπο 

από κάθε τοπική Επιτροπή. 

 

Οι προσωποπαγείς θέσεις είναι: 

1. Πρόεδρος 

2. Αντιπρόεδρος Εσωτερικών Υποθέσεων (Vice President on Internal Affairs - VPI)  

3. Αντιπρόεδρος Εξωτερικών Υποθέσεων (Vice President on External Affairs - VPE)  

4. Γενικός Γραμματέας 

5. Κοινός Ταμίας 

 

8.3 Ως αντιπρόσωπος της κάθε τοπικής Επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας αυτής, το πρόσωπο 

του οποίου καθορίζεται σε συνεδρίαση των μελών της τοπικής Επιτροπής αυτής.  
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Μετά από σχετική απόφαση που λαμβάνεται σε συνεδρίαση των μελών της,  κάθε τοπική 

Επιτροπή φέρει δικαίωμα αντικατάστασης του αντιπροσώπου της. 

 

8.4 Αντικατάσταση προσωποπαγούς μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

8.4.1 Δυνατότητα αντικατάστασης προσωποπαγούς μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν 

υπάρχει παρά μόνο στις εξής περιπτώσεις: 

 

1) Παραίτηση 

2) Επιβολή της πειθαρχικής ποινής της διαγραφής μέλους 

3) Μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με 

πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του  

4) Θάνατο 

 

8.5 Στις περιπτώσεις αυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο, με σχετική του απόφαση που λαμβάνεται 

εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την ημέρα που περιήλθε σε γνώση του το γεγονός 

για το οποίο απαιτείται η αντικατάσταση προσωποπαγούς μέλους, επανασυγκροτείται σε σώμα 

και προβαίνει σε ανακατομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εναπομείναντων προσωποπαγών 

μελών του, ακόμη και εάν πλέον στο πρόσωπο ενός από αυτά συμπίπτουν δύο ή και 

παραπάνω αρμοδιότητες. 

 

8.6 Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

8.6.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο: 

 

1)  Για τις δραστηριότητες της HelMSIC κατά τη διάρκεια της θητείας του. 

2) Για τις υποχρεώσεις της HelMSIC που απορρέουν από τη λειτουργία της IFMSA και της 

EMSA για τους φοιτητές Ιατρικής της Ελλάδας. 

3) Για την τήρηση των αποφάσεων που παίρνονται κατά τη διάρκεια των Γενικών 

Συνελεύσεων της HelMSIC, της EMSA  και της IFMSA. 

 

8.7 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

8.7.1  

Πρόεδρος 

 

● Εκπροσωπεί τη HelMSIC δικαστικά και εξώδικα ενώπιον των τρίτων και των κρατικών 

αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό 

Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, συνομολογεί και δεσμεύει συμβατικά το σωματείο, 

εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

● Συντονίζει το Διοικητικό Συβούλιο και τους πανελλήνιους υπευθύνους 

● Υπογράφει εκ μέρους της  HelMSIC 

● Εκπροσωπεί τη HelMSIC διεθνώς 

● Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Γενικές Συνελεύσεις 
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● Επικοινωνεί με τα μέλη της HelMSIC για ζητήματα που αφορούν το σωματείο 

 

VPI 

● Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του 

● Είναι υπεύθυνος για τα εσωτερικά θέματα της HelMSIC σε συνεργασία με τον πρόεδρο 

● Υπογράφει αντί του Προέδρου, σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, και μόνο για 

θέματα που αφορούν εσωτερικές υποθέσεις του σωματείου 

● Επικοινωνεί με τις Τοπικές Επιτροπές 

● Συντονίζει την ομάδα των γραμματέων των Τοπικών Επιτροπών σε συνεργασία με τον 

Γενικό Γραμματέα  

● Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του ΔΣ 

 

VPE 

● Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του 

● Είναι υπεύθυνος για την εξωτερική εικόνα και την προώθηση της HelMSIC 

● Είναι υπεύθυνος για τις εξωτερικές σχέσεις της HelMSIC 

● Αντικαθιστά τον Πρόεδρο στην εκπροσώπηση της HelMSIC 

● Υπογράφει αντί του Προέδρου, σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, και μόνο για 

θέματα που αφορούν εξωτερικές υποθέσεις του σωματείου 

● Είναι υπεύθυνος για την εύρεση χορηγιών για τη HelMSIC σε συνεργασία με τον Κοινό 

Ταμία 

 

Γενικός Γραμματέας 

● Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία της HelMSIC και την τήρηση του πρωτοκόλλου 

● Συντονίζει τους γραμματείς των Τοπικών Επιτροπών σε συνεργασία με τον VPI  

● Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 

και την κοινοποίησή τους 

● Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του αρχείου της Γενικής Γραμματείας 

 

Κοινός Ταμίας 

● Είναι υπεύθυνος για διαχείριση των οικονομικών της HelMSIC 

● Τηρεί αρχείο αποδείξεων και αρχείο συναλλαγών για τις οικονομικές συναλλαγές της 

HelMSIC 

● Εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό της HelMSIC 

● Κάνει τους οικονομικούς απολογισμούς της HelMSIC 

● Διαχειρίζεται το λογαριασμό της HelMSIC  

● Είναι υπεύθυνος για την εύρεση χορηγιών σε συνεργασία με τον VPE 
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Τοπικές Επιτροπές 

● Οι Τοπικές Επιτροπές αντιπροσωπεύονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

από το γραμματέα ή τον σε αντικατάστασή του ορισμένο κάθε φορά αντιπρόσωπο 

● Ο αντιπρόσωπος εκφράζει στις συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου την άποψη της 

Τοπικής Επιτροπής και ψηφίζει εκ μέρους της 

● Ενημερώνει την Τοπική Επιτροπή για τα πεπραγμένα των συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 

8.8 Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

8.8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά δύο φορές το χρόνο, μία για την κατάρτιση 

του ετήσιου προϋπολογισμού και μία για την κατάρτιση του απολογισμού διαχείρισης προς τη 

Γενική Συνέλευση. 

 

8.9 Έκτακτα δε, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται όταν αυτό ζητηθεί από δύο τουλάχιστον 

μέλη αυτού ή με πρόσκληση του Προέδρου. 

 

8.9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται περισσότερα από τα 

μισά μέλη αυτού και με την προϋπόθεση ότι παρευρίσκονται δύο τουλάχιστον προσωποπαγή 

μέλη του. 

 

8.9.2 Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. 

 

8.9.3 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται 

από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα στην πρόσκληση. Η ημερήσια διάταξη δύναται να 

τροποποιηθεί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της συνεδρίασης 

αυτού.  

 

8.9.4 Η αποχώρηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώνεται μετά την έγκριση 

του γραπτού απολογισμού της διαχείρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση. Η τακτική Γενική 

Συνέλευση απαλλάσσει με απόφασή της τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από 

οποιαδήποτε νομική ευθύνη. 

 

Άρθρο 9: Πειθαρχικές ποινές 

 

9.1 Τοπική Επιτροπή που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ή που προβαίνει σε ενέργειες 

που αντίκεινται στις αρχές του παρόντος καταστατικού, ή παραβαίνει, με υπαίτιες πράξεις ή 

παραλείψεις, τις διατάξεις της νομοθεσίας περί σωματείων, υπόκειται σε πειθαρχικές ποινές. 

 

Αυτές είναι: 

 

● Έγγραφη επίπληξη 

● Αναστολή δικαιώματος συμμετοχής σε δράσεις της HelMSIC 
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● Αφαίρεση δικαιώματος ψήφου 

● Προσωρινή διαγραφή 

● Μόνιμη διαγραφή 

 

Οι ανωτέρω ποινές είναι ενδεικτικές και η Γενική Συνέλευση με απόφασή της δύναται να 

επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή. 

 

Η τοπική Επιτροπή καλείται σε απολογία στη Γενική Συνέλευση της HelMSIC. Η Γενική 

Συνέλευση μπορεί να επιβάλλει τις ποινές με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των αντιπροσώπων 

των  τοπικών Επιτροπών. 

 

9.2 Σε περίπτωση που η τοπική Επιτροπή δεν ανταποκρίνεται στις οικονομικές της 

υποχρεώσεις, επιβάλλεται αυτοδίκαια η ποινή της αφαίρεσης του δικαιώματος ψήφου μέχρι να 

εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις. 

 

9.3 Τοπική Επιτροπή που δε θα προσκομίσει ετήσιο γραπτό απολογισμό στην τακτική Γενική 

Συνέλευση δεν έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτή. 

 

9.4 Αντίστοιχες πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται με την αντίστοιχη διαδικασία και στα 

προσωποπαγή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη των τοπικών Επιτροπών. 

 

9.5 Σε περίπτωση διαγραφής μέλους τοπικής Επιτροπής, δεν του επιτρέπεται να συμμετέχει 

περαιτέρω στη λειτουργία, τη δομή και τις δραστηριότητες της HelMSIC. 

 

9.6 Ανάκληση των ανωτέρω ποινών μπορεί να γίνει μόνο από τη Γενική Συνέλευση της 

HelMSIC με πλειοψηφία 2/3, και μόνο μετά από πρόταση δύο τοπικών Επιτροπών. 

 

Άρθρο 10: Επιτροπές Ειδικού Αντικειμένου 

 

10.1 Οι Διαρκείς Επιτροπές της HelMSIC εμπίπτουν στους ακόλουθους 6 τομείς: 

 

● Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ειρήνη 

● Ιατρική Εκπαίδευση 

● Δημόσια Υγεία 

● Αναπαραγωγική Υγεία και HIV/AIDS 

● Κλινικές ανταλλαγές φοιτητών Ιατρικής 

● Ερευνητικές ανταλλαγές φοιτητών Ιατρικής 

 

10.2 Οι πανελλήνιοι υπεύθυνοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν κατάθεσης 

έγγραφης υποψηφιότητας. Σε περίπτωση μη εκλογής ή μη ύπαρξης υποψηφιότητας αποφασίζει 

αναλόγως το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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Κεφάλαιο Δ': Προϋπολο ισμός και Κοινό Ταμείο 

 

 

Άρθρο 11 

 

11.1 Προϋπολογισμός 

 

11.1.1 Ο προϋπολογισμός κάθε έτους προτείνεται από τον Κοινό Ταμία στην πρώτη τακτική 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνεται από αυτό.  

11.1.2 Ο προϋπολογισμός μπορεί να τροποποιηθεί από επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

11.2 Η HelMSIC διατηρεί ταμείο, με στόχο την εκπλήρωση των σκοπών της. Υπεύθυνος για τη 

διαχείριση του ταμείου είναι ο Κοινός Ταμίας, από κοινού με τον Πρόεδρο. 

 

11.3 Έσοδα Κοινού Ταμείου 

 

● Εισφορές των Τοπικών Επιτροπών, που είναι πλήρη ή συνδεδεμένα μέλη 

● Εισφορές φυσικών προσώπων-μελών 

● Δωρεές σταθερές ή έκτακτες, επιχορηγήσεις Υπουργείων, Οργανισμών και λοιπών φορέων 

εφόσον δεν αντιβαίνουν στους σκοπούς του σωματείου, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόν 

καταστατικό  

 

11.4 Οικονομικές υποχρεώσεις 

 

11.4.1 Τοπικές Επιτροπές 

 

● Υποχρεούνται σε κατάθεση προϋπολογισμού δράσεων στην πρώτη τακτική συνεδρίαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να συνταχθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός 

● Υποχρεούνται σε κατάθεση οικονομικού απολογισμού στην τακτική Γενική Συνέλευση 

● Υποχρεούνται σε αναλυτική καταγραφή εσόδων και εξόδων και παρουσίαση αυτής στον 

Κοινό Ταμία, όποτε αυτό ζητηθεί 

 

Η μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων κατά το προηγούμενο διαχειριστικό έτος συνεπάγεται 

επιβολή ποινής από τη Γενική Συνέλευση. 

 

Η μη έγκριση του οικονομικού απολογισμού συνεπάγεται επίσης επιβολή ποινής. 

 

11.4.2 Προσωποπαγή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Πανελλήνιοι Υπεύθυνοι 

 

● Υποχρεούνται σε κατάθεση προϋπολογισμού για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους 

στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να συνταχθεί ο 

ετήσιος προϋπολογισμός 

● Υποχρεούνται σε κατάθεση οικονομικού απολογισμού στη Γενική Συνέλευση 
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● Υποχρεούνται σε αναλυτική αναφορά εξόδων (με αιτιολόγηση) και παρουσίαση αυτής 

στον Κοινό Ταμία, όποτε αυτό ζητηθεί 

 

Η μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων κατά το προηγούμενο διαχειριστικό έτος συνεπάγεται 

επιβολή ποινής από τη Γενική Συνέλευση. 

 

Η μη έγκριση του οικονομικού απολογισμού συνεπάγεται επιβολή ποινής. 

 

11.4.3 Υπεύθυνο για τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της HelMSIC είναι το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

11.4.4 Kατά την πρώτη μέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης συγκροτείται Επιτροπή 

Οικονομικού Ελέγχου αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο από κάθε τοπική Επιτροπή, στην 

οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμμετέχει ο Κοινός Ταμίας, με σκοπό τον έλεγχο 

των οικονομικών του Κοινού Ταμείου για την προηγούμενη διαχειριστική θητεία. Την τελευταία 

μέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου παρουσιάζει στη 

Γενική Συνέλευση την έκθεση ελέγχου που έχει συντάξει, οπότε και η Γενική Συνέλευση 

αποφασίζει για περαιτέρω ενέργειες αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 

Κεφάλαιο Ε': Γενικές Διατάξεις  

 

 

Άρθρο 12: Τροποποίηση Καταστατικού 

 

Το παρόν καταστατικό τροποποιείται με απόφαση καταστατικής Γενικής Συνέλευσης μετά από 

αίτηση είτε του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε τοπικής Επιτροπής, υπό τους όρους του Αστικού 

Κώδικα και κάθε άλλης συναφούς νομοθεσίας, ως αυτή κάθε φορά ισχύει, και τα όσα ορίζονται 

στο παρόν καταστατικό. 

 

Άρθρο 13: Συνερ ασία με άλλους φορείς 

 

Η HelMSIC συνεργάζεται στενά με τους συλλόγους Φοιτητών Ιατρικής και τις Ιατρικές Σχολές. 

 

Επίσης, με απόφαση του Προέδρου της, μπορεί να συνεργάζεται με κάθε φορέα του οποίου οι 

σκοποί και η δράση εναρμονίζονται με τους σκοπούς της οργάνωσης. 

 

Άρθρο 14: Εκπροσ πηση σε Διεθνή Συνέδρια 

 

Η HelMSIC εκπροσωπεί τους φοιτητές Ιατρικής της Ελλάδας σε διεθνείς και ευρωπαϊκές 

διοργανώσεις της IFMSA - International Federation of Medical Students’ Associations και της 

EMSA - European Medical Students’ Association. Στο εξής αναφέρονται ως IFMSA και EMSA. 

Το ίδιο ισχύει και για άλλους φορείς, με τους οποίους η HelMSIC επικοινωνεί ή συνεργάζεται. 

 

Άρθρο 15: Κανονισμός Λειτουρ ίας 
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Η HelMSIC διατηρεί Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος ψηφίζεται και τροποποιείται 

από τη Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 16: Διάλυση του σωματείου 

 

Το σωματείο διαλύεται με δικαστική απόφαση ή με απόφαση Γενικής Συνέλευσης που 

λαμβάνεται παρουσία όλων των αντιπροσώπων των τοπικών Επιτροπών, με πλειοψηφία των 

3/4. Μετά τη διάλυση του σωματείου, η περιουσία που απέμεινε περιέρχεται σε σωματείο που 

ορίζεται στην τελευταία Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 17 

 

Οι διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει περί σωματείων έχουν κάθε εφαρμογή σε κάθε θέμα 

που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. 


