Κανονισμός εγγραφής μελών της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.)»
και το διακριτικό τίτλο «HELLANI»
Με το από 11.04.2014 και υπ’ αριθμόν 6 πρακτικό του Δ.Σ. (και ήδη υπ’ αριθμόν
7 δυνάμει του από 17.10.2014 πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας) της εταιρίας με
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.)» και
το διακριτικό τίτλο «HELLANI» αποφασίστηκε η τροποποίηση του τρόπου
εισαγωγής νέων μελών στην εταιρία.
Με το παρόν τα μέλη του Δ.Σ. υιοθετούν τον κανονισμό εγγραφής μελών στην
εταιρία, ο οποίο έχει ως εξής:
Άρθρο 1 - Μέλη της εταιρίας
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.) και το διακριτικό τίτλο «HELLANI» μπορούν
να εγγραφούν κλινικοί ή εργαστηριακοί ιατροί, βασικοί επιστήμονες και
τεχνολόγοι

εργαστηρίων

που

δραστηριοποιούνται

στο

χώρο
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Νευροανοσολογίας. Τα μέλη της εταιρίας διακρίνονται σε Tακτικά και
Eκπαιδευόμενα.
Άρθρο 2 - Προσόντα τακτικών και εκπαιδευόμενων μελών
Ως Tακτικά Mέλη δύνανται να εγγραφούν α) Ιατροί με τίτλο ειδικότητας
νευρολογίας και β) Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Ως Eκπαιδευόμενα Mέλη
δύνανται να εγγραφούν α) Μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται σε
καθεστώς εκπόνησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικής
διατριβής, β) Κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, γ) Ειδικευόμενοι ιατροί, δ)
Τεχνολόγοι εργαστηρίων, ε) Νοσηλευτικό Προσωπικό, στ) Γενικοί ιατροί και
ιατροί με τίτλο ειδικότητας (μη συμπεριλαμβανομένης της νευρολογίας)
Άρθρο 3 - Διαδικασία εγγραφής μελών
Το υποψήφιο μέλος πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση εγγραφής, η
οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο πεδίο «Μέλη
ΕΛΛ.Α.ΝΑ.» και να την υποβάλει ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά. Η εγγραφή των
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μελών αποφασίζεται με απόφαση του Δ.Σ το οποίο συνεδριάζει με σκοπό την
εγγραφή νεών μελών τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο
Η αναγόρευση των μελών θα γίνεται ανά περιοδικά διαστήματα. Για το έτος
2014 η αναγόρευση νέων μελών θα γίνει κατά τη διάρκεια του Ετήσιου
Συνεδρίου της εταιρίας
Άρθρο 4 – Γενικά προνόμια των μελών της εταιρίας
Όλα τα μέλη της εταιρίας, αδιακρίτως εάν είναι τακτικά ή εκπαιδευόμενα
λαμβάνουν α) έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση των δραστηριοτήτων της
εταιρίας, β) δικαίωμα εγγραφής στις προγραμματισμένες επιστημονικές
εκδηλώσεις της εταιρίας με μειωμένο κόστος.
Άρθρο 5 – Προνόμια τακτικών μελών
Τα προνόμια των τακτικών μελών της εταιρίας αναλύονται: α) στη συμμετοχή –
εκπροσώπηση της εταιρίας, υπό την ιδιότητα του ομιλητή ή μέλους προεδρείου,
σε εκδηλώσεις επιστημονικής ενημέρωσης άλλων φορέων κοινωνικών ή
ιδιωτικών – επιχειρηματικών συναφών με το αντικείμενο της νευροανοσολογίας
και οι οποίες οργανώνονται υπό την αιγίδα της εταιρίας, β) στη συμμετοχή –
εκπροσώπηση της εταιρίας, υπό την ιδιότητα του ομιλητή ή μέλους προεδρείου,
σε επιστημονικές εκδηλώσεις που γίνονται από κοινού σε συνεργασία με άλλους
επιστημονικούς

φορείς,

ελληνικούς

ή

διεθνείς,

γ)

στη

συμμετοχή

–

εκπροσώπηση της εταιρίας, υπό την ιδιότητα του ομιλητή ή μέλους προεδρείου,
η οργάνωση της οποίας ανατίθεται στην εταιρία, αλλά αποτελεί τμήμα - μέρος
επιστημονικής εκδήλωσης που διοργανώνεται από άλλους επιστημονικούς
φορείς, ελληνικούς ή διεθνείς, δ) στη συμμετοχή των ιδίων και της ερευνητικής
ομάδας σε ερευνητικά προγράμματα τα οποία θα προκηρύσσονται ή θα
εκπονούνται με ευθύνη της εταιρίας, ε) εφόσον πρόκειται για διευθυντές
κλινικών ή εργαστηρίων σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια του Ε.Σ.Υ. ή
ερευνητικών ινστιτούτων-κέντρων, το τμήμα τους θα μπορεί να ενταχθεί στο
δίκτυο συνεργαζόμενων κλινικών – ερευνητικών κέντρων του δικτύου της
εταιρίας, κατόπιν σχετικής υποβολής αιτήματος προς την εταιρία, στ) στη
συμμετοχή στις 3 επιτροπές της εταιρίας (HELSNI, HELCTRIMS, HELCNIG).
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Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στις επιστημονικές επιτροπές της ΕΛΛ.Α.ΝΑ.
Ειδικότερα σε κάθε επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν τακτικά μέλη. Ο αριθμός
των τακτικών μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το 1/3 των μελών της
επιτροπής. Η θητεία των τακτικών μελών στις επιτροπές είναι ετήσια. Η
τοποθέτηση τακτικού μέλους γίνεται κατόπιν αίτησης του μέλους που
εξετάζεται από το ΔΣ της εταιρίας.
Άρθρο 6 – Προνόμια Εκπαιδευόμενων μελών
Τα εκπαιδευόμενα μέλη της εταιρίας: α) είναι μέλη αποκλειστικά επιλέξιμα για
ταξιδιωτικές υποτροφίες, προκειμένου να συμμετάσχουν σε επιστημονικές
εκδηλώσεις της εταιρίας. Το ύψος της υποτροφίας και ο αριθμός τους, όπως και
τα κριτήρια επιλογής υπόκεινται σε μεταβολές που θα κοινοποιούνται στην
ανακοίνωση της εκάστοτε εκδήλωσης, β) έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος
υποτροφίας μετά από σχετική προκήρυξη σε προγράμματα κατάρτισης –
ανταλλαγών μεταξύ κλινικών και ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας ή του
εξωτερικού, τα οποία θα ανήκουν ή θα συνδέονται με το δίκτυο της εταιρίας.
Η ιδιότητα του μέλους της εταιρίας συνεκτιμάται για τη χορήγηση υποτροφιών,
προκηρυχθέντων από την εταιρία.
Άρθρο 7 – Ετήσιες εισφορές μελών
Τα μέλη της εταιρίας, υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιας συνδρομής μέλους της
εταιρίας, το ποσό της οποίας αναλύεται ως εξής:
Για τα τακτικά μέλη: 30 ευρώ ετησίως
Για τα εκπαιδευόμενα μέλη: 20 ευρώ ετησίως
Οι ετήσιες συνδρομές καταβάλλονται κατά την εγγραφής εφόσον γίνει δεκτή η
αίτηση του υποψηφίου μέλους και στη συνέχεια, εντός του πρώτου τριμήνου
κάθε έτους.
Η πληρωμή διενεργείται με χρέωση του με αριθμό 5273-059455-774 EUR
τραπεζικού λογαριασμού ή με κατάθεση στην τράπεζα Πειραιώς με IBAN: GR83
0172 2730 0052 7305 9455 774 με δικαιούχο του λογαριασμού την «Ελληνική
Ακαδημία Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.)»
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Άρθρο 8 – Δημοσιότητα των στοιχείων των μελών
Τα ονόματα των μελών της εταιρίας συνοδευόμενα από τον επαγγελματικό ή
ακαδημαϊκό τίτλο που τα συνοδεύει, θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της
εταιρίας, καθώς και σε τυχόν έντυπο υλικό παρουσίασης της εταιρίας, κατόπιν
υποβολής δήλωσης συναίνεσης του μέλους κατά την υποβολή της αίτησης
εγγραφής μέλους.

Θεσσαλονίκη, 19/10/2014
Οι εταίροι,
1) Νικόλαος Γρηγοριάδης
2) Θεόδωρος Καραπαναγιωτίδης
3) Δόμνα Καραγωγέως
4) Αχιλλέας Γραβάνης
5) Παναγιώτης Παπαθανασόπουλος
6) Αθανασία Μουζάκη
7) Ιωάννης Ηλιόπουλος
8) Γεώργιος Χατζηγεωργίου
9) Λεσλυ Πρόμπερτ (Lesley Probert)
10) Συγκλητή-Ερριέττα Πελίδου
11) Αλέξανδρος Παπαδημητρίου
12) Αντώνιος Ρόμπος
13) Κωνσταντίνος Κυλιντηρέας
14) Κωνσταντίνος Βουμβουράκης
15) Βασιλική Πανουτσακοπούλου
16) Γεώργιος Κόλλιας
17) Παναγιώτης Ιωαννίδης
4

18) Ευθύμιος Δαρδιώτης
19) Σωκράτης Τζάρτος
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