Κανονισμός λειτουργίας των επιστημονικών επιτροπών της αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.)» και το διακριτικό τίτλο «HELLANI»
Στο αρ. 8 του από 29-06-2012 καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.)» και το διακριτικό
τίτλο «HELLANI», ορίστηκαν τρεις (3) επιστημονικές επιτροπές και ειδικότερα:
α) η Ελληνική Επιτροπή για τη θεραπεία και έρευνα της πολλαπλής σκλήρυνσης,
β) το Ελληνικό Σχολείο Νευροανοσολογίας και γ) η Ελληνική επιτροπή
Νευροανοσογεννετικής.
Με το παρόν οι εταίροι της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
(ΕΛΛ.Α.ΝΑ.)» και το διακριτικό τίτλο «HELLANI», υιοθετούν τον κανονισμό
εσωτερικής λειτουργίας των ως άνω επιτροπών, ο οποίος αποτελείται από
γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του συνόλου των ανωτέρω επιτροπών,
επιφυλασσόμενου του δικαιώματος έκαστης εξ αυτών να υιοθετεί ατομικό
κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας.
Άρθρο 1

Οι επιτροπές αποτελούν το κατεξοχήν επιστημονικό όργανο της εταιρίας.
Άρθρο 2
Έργο των επιτροπών είναι η προαγωγή του επιστημονικού έργου της εταιρίας,
με τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων ή άλλων εκδηλώσεων,
με την ανάληψη της εκπόνησης μελετών ή με τη θέση υπό την αιγίδα τους
αντίστοιχων εκδηλώσεων ή μελετών άλλων φορέων ημεδαπών ή αλλοδαπών ή
και μεμονωμένων ερευνητών εφόσον αυτές είναι συναφείς με το αντικείμενο
ενδιαφέροντος της εταιρίας.
Οι επιτροπές παρεμβαίνουν στον δημόσιο επιστημονικό διάλογο που άπτεται
ζητημάτων του αντικειμένου ενδιαφέροντος κάθε επιτροπής, μέσα από
δημοσιεύσεις

των μελών τους ή και αναπτύσσοντας κρίσιμο επιστημονικό

διάλογο με γνώμονα την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας. Με δεδομένη τη
σύνθεση τους που εξασφαλίζει την ευρύτατη αντιπροσώπευση όλων των Α.Ε.Ι.
της χώρας , οι επιτροπές οφείλουν να διαδραματίζουν ουσιαστικό και ενεργό
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ρόλο στην διαμόρφωση του επιστημονικού διαλόγου και έρευνας του πεδίου
ενδιαφέροντος τους.
Άρθρο 3
Στην εσωτερική λειτουργία έκαστης επιτροπής, κατά την πρώτη συνεδρίαση
αυτής, εκλέγεται ο Πρόεδρος της επιτροπής ο οποίος συντονίζει το έργο αυτής
και ο Γραμματέας της ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της
επιτροπής . Η θητεία του Προέδρου και του Γραμματέα είναι διετής. Εφόσον
προκύπτει ανάγκη λήψης αποφάσεως, αυτές λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία
σε συνεδρίαση που μπορεί να γίνεται με πραγματική φυσική παρουσία ή με τη
χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της
επιτροπής.
Άρθρο 4
Τα μέλη της επιτροπής στα πλαίσια ανάπτυξης του επιστημονικού διαλόγου
μπορούν να εκφέρουν τις απόψεις τους στο όνομα τους και στο όνομα της
επιτροπής που εκπροσωπούν, έχοντας προηγουμένως εισηγηθεί το θέμα προς
λήψη απόφασης από τα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Σε περίπτωση ύπαρξης ζητήματος επιστημονικού ενδιαφέροντος, με υπόδειξη
οποιουδήποτε μέλους, έκαστη επιτροπή μπορεί να προβεί δια του Προέδρου της
σε ενέργειες συμμετοχής στον επιστημονικό διάλογο μέσα από τη δημοσίευση
επιστημονικών άρθρων, σχολιασμό επιστημονικών δημοσιεύσεων, παρεμβάσεις
σε επιστημονικούς φορείς , σχολιασμό αποτελεσμάτων ερευνών, κλπ.
Άρθρο 5
Οι επιτροπές κοινοποιούν το σύνολο των σχετικών δράσεων τους στην
γραμματεία της εταιρίας, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει
προσηκόντως τους εταίρους.
Κάθε επιτροπή παρουσιάζει αναλυτικά τις δράσεις της στην ετήσια
απολογιστική Γ.Σ. της εταιρίας.
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Άρθρο 6
Οι επιτροπές προετοιμάζουν επιστημονικά τη διοργάνωση επιστημονικών
συνεδρίων, ημερίδων ή άλλων εκδηλώσεων, εισηγούμενες προς το Δ.Σ. της
εταιρίας την ανάγκη διοργάνωσης της εκδήλωσης, το πρόγραμμα, τη
θεματολογία και τους προτεινόμενους ομιλητές.
Οι επιτροπές εισηγούνται προς το Δ.Σ. την εκπόνηση μελετών που θα
βοηθήσουν την επιστημονική έρευνα στο αντικείμενο ενδιαφέροντος τους
Για τις επιμέρους αποφάσεις που λαμβάνουν οι επιτροπές, δεν είναι
υποχρεωτική η τήρηση πρακτικών παρά μόνο εάν τούτο κρίνεται αναγκαίο από
τον Πρόεδρο της επιτροπής ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη
προκειμένου να καταγράφει η άποψη τούς.
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
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14) Κωνσταντίνος Βουμβουράκης
15) Βασιλική Πανουτσακοπούλου
16) Γεώργιος Κόλλιας
17) Παναγιώτης Ιωαννίδης
18) Ευθύμιος Δαρδιώτης
19) Σωκράτης Τζάρτος
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