
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής με 

την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ» με το διακριτικό τίτλο «HELCTRIMS», της 

Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ(ΕΛΛ.Α.ΝΑ)» και το διακριτικό τίτλο 

«HELLANI» 

 

Η επιτροπή με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ» και το διακριτικό τίτλο 

«HELCTRIMS», συστάθηκε από το Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ(ΕΛΛ.Α.ΝΑ)» και το διακριτικό 

τίτλο «HELLANI» που έλαβε χώρα στις 16/02/2013, κατόπιν σχετικής 

πρόβλεψης στο άρθρο 8 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρίας. 

Με το παρόν τα μέλη της επιτροπής υιοθετούν τον κανονισμό εσωτερικής 

λειτουργίας της. 

Άρθρο 1 

Έργο της επιτροπής είναι να προάγει το επιστημονικό έργο της εταιρίας, 

διοργανώνοντας  επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες  ή άλλες εκδηλώσεις, 

αναλαμβάνοντας την εκπόνηση μελετών ή θέτοντας υπo την αιγίδα της 

αντίστοιχες εκδηλώσεις ή μελέτες άλλων φορέων ημεδαπών ή αλλοδαπών ή και 

μεμονωμένων ερευνητών, εφόσον αυτές είναι συναφείς με το αντικείμενο 

ενδιαφέροντος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ(ΕΛΛ.Α.ΝΑ)» και το διακριτικό 

τίτλο «HELLANI». 

Η επιτροπή παρεμβαίνει στον δημόσιο επιστημονικό διάλογο που άπτεται του 

αντικειμένου ενδιαφέροντος της, μέσα από δημοσιεύσεις  των μελών της ή και 

αναπτύσσοντας κρίσιμο επιστημονικό διάλογο με γνώμονα την προαγωγή της 

επιστημονικής έρευνας.  Με δεδομένη την σύνθεση της, η οποία εξασφαλίζει την 

ευρύτατη αντιπροσώπευση όλων των Α.Ε.Ι. της χώρας , η επιτροπή οφείλει να 



διαδραματίζει ουσιαστικό και ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση του 

επιστημονικού διαλόγου και της έρευνας του πεδίου ενδιαφέροντος της. 

Άρθρο 2  

Στην εσωτερική λειτουργία της 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. 

Για την εκλογή του προέδρου και του γραμματέα απαιτείται απλή πλειοψηφία 

του όλου αριθμού των μελών της. Η θητεία αμφοτέρων είναι διετής. Η Επιτροπή 

συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται τουλάχιστον 3 μέλη εκ του συνολικού 

αριθμού των μελών αυτής. Εφόσον προκύπτει ανάγκη λήψης αποφάσεως, αυτή 

λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παριστάμενων μελών, σε συνεδρίαση που 

μπορεί να γίνεται με  πραγματική φυσική παρουσία ή με τη χρήση σύγχρονων 

τεχνολογικών μέσων κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της επιτροπής. 

Τα μέλη της επιτροπής στα πλαίσια ανάπτυξης του επιστημονικού διαλόγου 

μπορούν να εκφέρουν τις απόψεις τους στο όνομα τους και στο όνομα της 

επιτροπής, έχοντας προηγουμένως εισηγηθεί το θέμα προς λήψη απόφασης 

σύμφωνα με τα παραπάνω.   

Σε περίπτωση ύπαρξης ζητήματος επιστημονικού ενδιαφέροντος, κατόπιν 

πρότασης  οποιουδήποτε μέλους, η επιτροπή μπορεί να προβεί δια του 

προέδρου της, σε ενέργειες συμμετοχής στον επιστημονικό διάλογο μέσα από 

δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων, σχολιασμό επιστημονικών δημοσιεύσεων 

και αποτελεσμάτων ερευνών, παρεμβάσεις σε επιστημονικούς φορείς,  κλπ. 

Η επιτροπή κοινοποιεί το σύνολο των σχετικών δράσεων της στην γραμματεία 

της εταιρίας που αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει προσηκόντως 

τους εταίρους αυτής.  

Η επιτροπή παρουσιάζει αναλυτικά τις δράσεις της στην ετήσια απολογιστική 

Γ.Σ. της εταιρίας. 

Η επιτροπή προετοιμάζει επιστημονικά την  διοργάνωση επιστημονικών 

συνεδρίων, ημερίδων ή άλλων εκδηλώσεων εισηγούμενη προς το Δ.Σ. της 



εταιρίας την ανάγκη διοργάνωσης της εκδήλωσης, το πρόγραμμα, τη 

θεματολογία και τους προτεινόμενους ομιλητές. 

Η επιτροπή εισηγείται προς το Δ.Σ. της εταιρίας την εκπόνηση μελετών που θα 

βοηθήσουν την επιστημονική έρευνα στο αντικείμενο ενδιαφέροντος της.  

Για τις επιμέρους αποφάσεις που λαμβάνει η επιτροπή δεν είναι υποχρεωτική η 

τήρηση πρακτικών, παρά μόνο αν τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον πρόεδρο της 

επιτροπής ή ζητηθεί από δύο (2)  τουλάχιστον μέλη, προκειμένου να 

καταγράφει  η άποψη τούς. 

Θεσσαλονίκη, …./02/2013 

Τα μέλη της επιτροπής 

1. Παναγιώτης Παπαθανασόπουλος 

 

2. Νικόλαος Γρηγοριάδης 

 

3. Γεώργιος Χατζηγεωργίου 

 

4. Ιωάννης Ηλιόπουλος 

 

5. Κωνσταντίνος Κυλιντηρέας 


