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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 1: Από τους επιστήµονες Κλινικής Χηµείας και Κλινικής Βιοχηµείας ιδρύεται
Επιστηµονική Εταιρεία, µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» µε έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2: Σκοποί και στόχοι της εταιρείας είναι:


Η προαγωγή της γνώσης και η προώθηση της έρευνας στον τοµέα

της Κλινικής Χηµείας- Κλινικής Βιοχηµείας.


Η συµβολή στη βελτίωση της ∆ηµόσιας υγείας µε την εφαρµογή των

σύγχρονων εξελίξεων της επιστήµης της

Κλινικής Χηµείας- Κλινικής

Βιοχηµείας.



ΕΣΕΑΠ

Το «ΕΣΕΑΠ» (Εθνικό Σύστηµα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας) έχει ως
σκοπό τον έλεγχο, την παρακολούθηση, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της
ποιότητας των αποτελεσµάτων των εργαστηρίων, τον εντοπισµό των
αναλυτικών σφαλµάτων και τη σύγκριση και σύγκλιση των αναλυτικών
επιδόσεών

τους.

Αρχισε

να

λειτουργεί

στο

Βιοχηµικό

τµήµα

του

νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» στις αρχές του 1994 σύµφωνα µε απόφαση
του ∆.Σ. του νοσοκοµείου και αρχικά προσέφερε τις υπηρεσίες του εντελώς
δωρεάν. Στη συνέχεια το κόστος λειτουργίας του καλύφθηκε από το
Υπουργείο Υγείας µέσω της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Χηµείας – Κλινικής
Βιοχηµείας (ΕΕΚΧ-ΚΒ), το νοσοκοµείο Ευαγγελισµός και το Ιδρυµα
Μποδοσάκη.
Προκειµένου να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία και βιωσιµότητα του ΕΣΕΑΠ,
αποφασίστηκε το 2006 η σύσταση αστικής µη κερδοσκοπικής Εταιρίας από
τα τρία ιδρυτικά του µέλη και τον εκάστοτε Πρόεδρο της Ελληνικής
Εταιρείας Κλινικής Χηµείας – Κλινικής Βιοχηµείας (ΕΕΚΧ-ΚΒ). Τον ∆εκέµβριο
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του 2011, το ΕΣΕΑΠ άλλαξε την επωνυµία του σε ΕΣΕΑΠ - ∆ιεργαστηριακό
Σχήµα

Ελέγχου

Ικανότητας

∆ιαγνωστικών

Εργαστηρίων

ώστε

να

εναρµονιστεί µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17043 που διέπει όλα τα
διεργαστηριακά σχήµατα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας.


Η επιστηµονική και επαγγελµατική βελτίωση των µελών της.



Η συνεργασία των Κλινικών Χηµικών-Κλινικών Βιοχηµικών µε τα

Υπουργεία Υγείας και Παιδείας και άλλους Κρατικούς και µη φορείς για την
προώθηση των θεµάτων που άπτονται της Κλινικής Χηµείας-Κλινικής
Βιοχηµείας.


Η εκπροσώπηση των Κλινικών Χηµικών-Κλινικών Βιοχηµικών σε

∆ιεθνείς

και

εκπαίδευση,

Ευρωπαϊκούς
εξειδίκευση

οργανισµούς

και

έρευνα

που

στην

ασχολούνται

Κλινική

Χηµεία-

µε

την

Κλινική

Βιοχηµεία.

Άρθρο 3: Μέσα για την πραγµατοποίηση των σκοπών της Εταιρείας είναι:
 Η ενηµέρωση των µελών της στις σύγχρονες επιστηµονικές εξελίξεις και
εργαστηριακές εφαρµογές στον τοµέα της Κλινικής Χηµείας- Κλινικής
Βιοχηµείας.
 Η εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία

προγραµµάτων βασικής και

συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, η οργάνωση Πανελληνίων και ∆ιεθνών
συνεδρίων, συµποσίων, διαλέξεων, ηµερίδων και συναφών εκδηλώσεων.
 Η µέριµνα και η συµβολή στην λειτουργία Μητρώου των ειδικευµένων
επιστηµόνων στην Κλινική Χηµεία- Κλινική Βιοχηµεία και Εργαστηριακή
Ιατρική.
 Η έκδοση περιοδικού τύπου, βιβλίων και ενηµερωτικών δελτίων σε
έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή.
 Η συνεργασία µε Ελληνικές, Ευρωπαϊκές ή ∆ιεθνείς επιστηµονικές ή
επαγγελµατικές εταιρείες, ενώσεις, οµοσπονδίες ή συνοµοσπονδίες που
ασχολούνται µε θέµατα Κλινικής Χηµείας- Κλινικής Βιοχηµείας και
Εργαστηριακής Ιατρικής .
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 Η βελτίωση της λειτουργίας των εργαστηρίων Κλινικής Χηµείας- Κλινικής
Βιοχηµείας και η προώθηση της συνεργασίας των Επιστηµόνων που
απασχολούνται σε αυτά.
 Η γνωµοδότηση επί θεµάτων σχετικών µε την Κλινική Χηµεία- Κλινική
Βιοχηµεία.
 Η ενηµέρωση του κοινού για θέµατα που άπτονται του αντικειµένου της
Κλινικής Χηµείας- Κλινικής Βιοχηµείας και Εργαστηριακής Ιατρικής.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες,
συνιστά επιτροπές, στις οποίες αναθέτει τη µελέτη ειδικών επιστηµονικών ή
επαγγελµατικών θεµάτων. Οι αποφάσεις και τα πορίσµατα των επιτροπών αυτών
υποβάλλονται στο ∆.Σ της Εταιρείας, για την αξιοποίηση τους.

Άρθρο 4: Πόροι της Εταιρείας είναι:
 Το δικαίωµα από τις εγγραφές των µελών
 Οι τακτικές και έκτακτες συνδροµές των µελών
 Τα έσοδα από την διοργάνωση επιστηµονικών και άλλων εκδηλώσεων και
τη διάθεση περιοδικών εκδόσεων ή βιβλίων.
 ∆ωρεές και επιχορηγήσεις µετά από έγκριση του ∆.Σ.
Το δικαίωµα εγγραφής, οι συνδροµές και όποια τυχόν άλλη εισφορά των µελών της
Εταιρείας καθορίζεται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) των µελών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 5: Τα µέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά, οµότιµα και επίτιµα.

ΑΡΘΡΟ 6: Α) Τακτικά µέλη της Εταιρείας µπορεί να γίνουν οι πτυχιούχοι
Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης που έχουν αποδεδειγµένη επαγγελµατική ή επιστηµονική
ενασχόληση στον τοµέα της Κλινικής Χηµείας-Κλινικής Βιοχηµείας. Ειδικότερα:
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 Οι πτυχιούχοι Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης που έχουν αποκτήσει την
ειδικότητα της Κλινικής Χηµείας- Κλινικής Βιοχηµείας στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό.
 Οι πτυχιούχοι Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης που έχουν τριετή τουλάχιστον
απασχόληση σε Εργαστήριο Κλινικής Χηµείας- Κλινικής Βιοχηµείας ή
συναφές In vitro ∆ιαγνωστικό εργαστήριο.
 Οι

πτυχιούχοι

Πανεπιστηµιακής

εκπαίδευσης

που

έχουν

πενταετή

τουλάχιστον απασχόληση σε ερευνητικούς φορείς, κέντρα ή εταιρείες και
δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη ή εφαρµογή τεχνολογιών στο
ευρύτερο αντικείµενο της Κλινικής Χηµείας- Κλινικής Βιοχηµείας και
Εργαστηριακής Ιατρικής.
 Οι πτυχιούχοι Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης που έχουν τουλάχιστον διετή
µεταπτυχιακή εκπαίδευση ή διδακτορική διατριβή στο αντικείµενο της
Κλινικής Χηµείας-Κλινικής Βιοχηµείας.
Β)

Αρωγά

µέλη

της

Εταιρείας

µπορούν

να

γίνουν

όσοι

πτυχιούχοι

Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης δεν έχουν τις προϋποθέσεις των τακτικών µελών, αλλά
διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον χρόνο προϋπηρεσίας σε Εργαστήριο Κλινικής ΧηµείαςΚλινικής Βιοχηµείας ή συναφές ∆ιαγνωστικό εργαστήριο.
Για την εγγραφή στην Εταιρεία και την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού
µέλους απαιτείται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόµενου προς το ∆.Σ της Εταιρείας την
οποία συνυπογράφουν ως προτείνοντα δύο τακτικά µέλη της Εταιρείας.
Το ∆.Σ της Εταιρείας µε απόφαση του, µέσα σε δύο µήνες από την υποβολή της
αίτησης, εγκρίνει ή όχι την εγγραφή του αιτούντα στη δύναµη της Εταιρείας.
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το ∆.Σ, ο αιτών έχει δικαίωµα να
προσφύγει στη Γενική Συνέλευση των µελών της Εταιρείας. Η προσφυγή κατατίθεται
από τον ενδιαφερόµενο στο ∆.Σ µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κοινοποίηση σ’
αυτόν της απορριπτικής απόφασης. Το ∆.Σ υποχρεώνεται να φέρει την προσφυγή στη
πρώτη Γενική Συνέλευση, στην οποία δικαιούται να εµφανιστεί ο ενδιαφερόµενος, για
την υποστήριξη της προσφυγής του, µετά από την οποία και αποχωρεί. Αν το ∆.Σ δε
φέρει τη προσφυγή στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και λήψη απόφασης,
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θεωρείται ότι ανακάλεσε την απορριπτική του απόφαση και ότι ο αιτών έγινε µέλος της
Εταιρείας.
Γ) Αντεπιστέλλοντα µέλη της εταιρείας µπορούν να γίνουν µε αίτηση τους
κάτοχοι Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος (MSc) στην Κλινική Χηµεία και επιστήµονες
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης οι οποίοι όµως δεν πληρούν τις προδιαγραφές για να είναι
Αρωγά ή Τακτικά µέλη.
∆) Οµότιµα µέλη της εταιρείας µπορούν να γίνουν µε αίτηση τους τα τακτικά
µέλη, µετά την αποχώρηση τους από την ενεργό επαγγελµατική ή και
επιστηµονική δραστηριότητα.
Ε) Επίτιµα µέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται σε ένδειξη τιµής, µε απόφαση της
Γ.Σ των µελών της, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ : Οι επιστήµονες, ηµεδαποί ή
αλλοδαποί που έχουν διαπρέψει στην Κλινική Χηµεία- Κλινική Βιοχηµεία και
Εργαστηριακή Ιατρική, στην Ιατρική, τη Βιοχηµεία και γενικά την επιστηµονική
έρευνα.
ΣΤ) Επίτιµοι πρόεδροι της

εταιρείας ανακηρύσσονται σε ένδειξη τιµής, µε

απόφαση της Γ.Σ των µελών της, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ, επιστήµονες οι οποίοι
έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία ή ευρύτερα στην επιστηµονική
κοινότητα στον τοµέα της Κλινικής Χηµείας- Κλινικής Βιοχηµείας.
Ζ)

Εταιρικά µέλη της εταιρείας

µπορούν

να

γίνουν

οι

Εταιρίες που

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της διακίνησης In vitro ∆ιαγνωστικών προϊόντων. Τα
Εταιρικά µέλη αντιπροσωπεύονται απο άτοµο το οποίο ορίζεται από το ∆.Σ., πληρώνουν
ειδική συνδροµή, δεν έχουν δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και µπορούν να
συµµετέχουν σε Επιτροπές της ΕΕΚΧ-ΚΒ.

ΑΡΘΡΟ 7: Τα τακτικά µέλη υποχρεούνται:
 Να συµµορφώνονται µε το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων
της Εταιρείας.
 Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, για την πραγµατοποίηση των σκοπών
της Εταιρείας και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα αντίθετη
µε τους σκοπούς της.
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 Να πληροφορούν τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας για οποιοδήποτε θέµα που
σχετίζεται µε τους σκοπούς της Εταιρείας ή τους ίδιους, σε σχέση µε τους
σκοπούς αυτούς και για τις τυχόν ενέργειες που έχουν κάνει.
 Να πληρώνουν τακτικά την συνδροµή τους και γενικά να εκπληρώνουν
ανελλιπώς και εµπρόθεσµα τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς την
Εταιρεία.
 να υπακούουν τον Κωδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας του Εθνικού
Μητρώου

Κλινικών

Χηµικών-

Κλινικών

Βιοχηµικών

ΑΡΘΡΟ 8: Τα τακτικά µέλη δικαιούνται:
 Να συµµετέχουν στις Γ.Σ και σε όλες τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις
της Εταιρείας, να µιλάνε πάνω στα θέµατα της ηµερησίας διάταξης και να
ψηφίζουν και για τη λήψη των αποφάσεων.
 Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της Εταιρείας
 Να ελέγχουν τις πράξεις των οργάνων της Εταιρείας, να διαβάζουν τα
πρακτικά, να ενηµερώνονται πάνω στα οικονοµικά της Εταιρείας, να
ζητούν πληροφορίες για θέµατα που ενδιαφέρουν και σχετίζονται µε τους
σκοπούς της Εταιρείας.
 Το µέλος έχει το δικαίωµα να αποχωρήσει από την Εταιρεία µετά από
σχετική γραπτή δήλωση του προς το ∆.Σ, κι’ αφού προηγούµενα πληρώσει
τις συνδροµές που τυχόν καθυστερεί.

ΑΡΘΡΟ 9: Τα αρωγά µέλη της Εταιρείας έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τα
τακτικά, εκτός από το δικαίωµα ψήφου και το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται
στα όργανα της Εταιρείας.
Τα οµότιµα και επίτιµα µέλη δεν έχουν οικονοµικές υποχρεώσεις προς την Εταιρεία και
µπορούν να συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας αλλά δεν δύνανται
να ψηφίζουν και, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της Εταιρείας.
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ΑΡΘΡΟ 10: Το µέλος που καθυστερεί τις συνδροµές του πάνω από δύο (2) χρόνια,
διαγράφεται υποχρεωτικά από την Εταιρεία, µε απόφαση του ∆.Σ, κι αφού του έχει
γίνει σχετική προειδοποίηση τουλάχιστον δύο µήνες πριν. Το µέλος αυτό µπορεί να
επανεγγραφεί, αν εξοφλήσει τις οφειλές του, οπότε θεωρείται ότι δεν έπαυσε να ανήκει
στη δύναµη της Εταιρείας.
Το µέλος που έχει αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς της Εταιρείας,
στις αποφάσεις των οργάνων της, ή εµποδίζει την πραγµατοποίηση τους και γενικά µε τη
στάση και συµπεριφορά του εκθέτει το κύρος και τη φήµη της Εταιρείας, διαγράφεται.
Η διαγραφή, που µπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή, γίνεται µε απόφαση της
Γ.Σ, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διάρκεια της
τυχόν προσωρινής διαγραφής.
Η Γ.Σ αποφασίζει για τη διαγραφή ή όχι πριν από κάθε άλλο θέµα της ηµερησίας
διάταξης, κι αφού προηγούµενα ακούσει το µέλος του οποίου ζητείται η διαγραφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΑ- ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ -ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11: Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
των µελών της, που έχει και τον τελικό λόγο για κάθε ζήτηµα και ειδικότερα:
1) Εκλέγει κάθε τρία χρόνια την εφορευτική επιτροπή και ορίζει την ηµεροµηνία των
εκλογών.
2) Ελέγχει τα όργανα της Εταιρείας και απαλλάσσει αυτά ή µέλη τους από τα
καθήκοντα τους.
3) Εγκρίνει τον απολογισµό των εργασιών των οργάνων της Εταιρείας, τον
ισολογισµό εσόδων – εξόδων, αφού πρώτα ακούσει την έκθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής, ως και τον προϋπολογισµό.
4) Τροποποιεί το καταστατικό της Εταιρείας.
5) Καθορίζει το ύψος της τακτικής και έκτακτης εισφοράς του µέλους, ως και το ύψος
του δικαιώµατος εγγραφής.
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6) Εκλέγει το προεδρείο για τη διεύθυνση των εργασιών της Γ.Σ, ως και 3µελή
εφορευτική επιτροπή µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, µε το σύστηµα της
απλής αναλογικής, για την εκλογή των οργάνων της Εταιρείας.
7) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέµα, που θα τεθεί σ’ αυτήν από τη διοίκηση της
Εταιρείας ή από το 1/20 των µελών και θα υποβληθεί γραπτά σ’ αυτήν (τη
διοίκηση) δέκα πέντε (15) µέρες πριν από την πραγµατοποίηση της Γ.Σ. Στην
περίπτωση αυτή υποχρεωτικά προστίθενται στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
και αυτά που προτείνει το 1/20 των µελών, αφού το ∆.Σ. βγάλει σχετική
ανακοίνωση δέκα µέρες (10) πριν από το χρόνο σύγκλησης της Γ.Σ, την οποία και
γνωστοποιεί σύµφωνα µε το άρθρο 13 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 12: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆.Σ τακτικά µια φορά το χρόνο και
έκτακτα όποτε το θεωρήσει αναγκαίο το ∆.Σ ή όταν το ζητήσει, µε γραπτή αίτηση, στην
οποία θα αναφέρονται και τα θέµατα για συζήτηση, το 1/20 από τα µέλη της Εταιρείας.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, υποχρεώνεται το ∆.Σ µέσα σε είκοσι (20) µέρες από
την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση. Η έκτακτη Γ.Σ, που θα
συγκαλέσει το ∆.Σ, δε µπορεί να πραγµατοποιηθεί νωρίτερα από πέντε (10) µέρες.

ΑΡΘΡΟ 13: Το ∆ιοικητικό συµβούλιο υποχρεώνεται να πληροφορεί τα µέλη της
Εταιρείας, για τη σύγκληση της Γ.Σ, µε γραπτή ανακοίνωση του, τουλάχιστον είκοσι (20)
µέρες πριν από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της. Στο εικοσαήµερο δε µετράει η
ηµέρα ανακοίνωσης και η ηµέρα πραγµατοποίησης της Γ.Σ. Η ανακοίνωση αυτή πρέπει
να περιλαµβάνει την ηµερήσια διάταξη, τον τόπο και χρόνο σύγκλησης της Γενικής
Συνέλευσης. Ο τόπος πραγµατοποίησης της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να είναι και άλλη
πόλη από αυτή της έδρας της Εταιρείας.
Η γνωστοποίηση γίνεται µε οποιοδήποτε µέσο δηµοσιότητας και τοιχοκολλάται
στα γραφεία της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14: Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν σ’ αυτή βρίσκεται το 1/3
τουλάχιστον από τα τακτικά µέλη της Εταιρείας, που είναι ταµειακά τακτοποιηµένα,
µέχρι και την ηµέρα της πραγµατοποίησης της. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία
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κατά την πρώτη συνέλευση συνέρχεται νέα, την επόµενη µέρα, την ίδια ώρα και στον
ίδιο τόπο. Στην περίπτωση αυτή για την απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/4
τουλάχιστον των µελών που είναι ταµειακά εντάξει. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία,
συνέρχεται νέα, την επόµενη µέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε για την
απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/5 τουλάχιστον των µελών που είναι ταµειακά εντάξει.
Αν και τη φορά αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία, δε µπορεί να συγκληθεί Γ.Σ, για το ίδιο
θέµα, πριν περάσει µήνας, οπότε η συνέλευση αυτή θεωρείται πρώτη.
Οι επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις γνωστοποιούνται ταυτόχρονα µε την
ανακοίνωση για την πρώτη συνέλευση, µε καταχώρηση στο ίδιο έγγραφο - κείµενο.

ΑΡΘΡΟ 15: Οι αποφάσεις της Γ.Σ παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών, που έχουν δικαίωµα ψήφου. Η ψηφοφορία γίνεται µε ανάταση του χεριού, εκτός
αν αλλιώς αποφασίσει η Γ.Σ. Ποτέ πάντως δια βοής.
Η ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές οργάνων, σε θέµατα εµπιστοσύνης
προς τη διοίκηση ή σε προσωπικά θέµατα, είναι άκυρη αν δε γίνει µυστικά.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 16: Η Εταιρεία διοικείται από 7µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται µε
ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, κάθε τρία (3) χρόνια.
Το ∆.Σ συγκροτείται σε σώµα και αναδεικνύει µε µυστική ψηφοφορία και απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό
Γραµµατέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία. Αν δεν υπάρξει η απόλυτη
πλειοψηφία, που αναφέρθηκε, τότε γίνεται δεύτερη, µυστική πάλι, ψηφοφορία, οπότε
για την εκλογή αρκεί η σχετική πλειοψηφία. Η ψηφοφορία αυτή (δεύτερη) γίνεται
αµέσως µετά την εξάντληση όλων των αξιωµάτων, εκτός αν αποφασίσουν οι παρόντες,
µε απόλυτη πλειοψηφία, την αναβολή της δεύτερης ψηφοφορίας για ένα 24ωρο.
Ανακατανοµή των αξιωµάτων είναι δυνατή µόνο µε απόφαση του ∆.Σ, που
παίρνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των µελών του.
Για τη συγκρότηση σε σώµα και την κατανοµή των αξιωµάτων το ∆.Σ συγκαλείται
σε συνεδρίαση, µέσα σε 10 ηµέρες από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση του
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συµβούλου, που πλειοψήφησε στον επικρατήσαντα συνδυασµό, συνεδριάζοντας υπό την
προεδρία του. Σε περίπτωση που αρνηθεί να το πράξει τότε το δικαίωµα αυτό το έχει ο
κάθε σύµβουλος, ο οποίος ωστόσο θα πρέπει να καλέσει σε καθορισµένο τόπο και χρόνο
όλα τα µέλη του Συµβουλίου, που έχουν εκλεγεί. Η κλήση αποδεικνύεται µόνο γραπτά ή
µε το πραγµατικό γεγονός της παρουσίας όλων των συµβούλων.
Το ∆.Σ µε απόφαση του, καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας της Εταιρείας, που
ρυθµίζει τα ζητήµατα που αφορούν και υλοποιούν τους σκοπούς της.

ΑΡΘΡΟ 17: Το ∆.Σ συνεδριάζει υποχρεωτικά µια φορά το µήνα και έκτακτα όταν το
καλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη του, µε αίτηση
τους στην οποία αναφέρουν και τα θέµατα που θέλουν να συζητήσουν. Στη τελευταία
αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να συγκαλέσει το ∆.Σ µέσα σε 48 ώρες από
την υποβολή της αίτησης. Στην αντίθετη περίπτωση το συγκαλούν αυτοί που το ζήτησαν
χωρίς άλλη διατύπωση, αλλά αφού προηγούµενα ειδοποιήσουν νόµιµα όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από το Πρόεδρο του, ο οποίος µε
γραπτή πρόσκληση του, ειδοποιεί τα λοιπά µέλη για τον τρόπο, χρόνο και τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης, τρεις µέρες νωρίτερα. Το ∆.Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
έγκυρα για κάθε θέµα όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα µέλη του.
Οι αποφάσεις του παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση
µελών, σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία µυστικά.
Τις συνεδριάσεις του ∆.Σ µπορούν να παρακολουθούν και µέλη της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19: Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις
συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή καθυστερεί τη συνδροµή ενός έτους χάνει το αξίωµα
του, µετά από απόφαση του ∆.Σ, η οποία του γνωστοποιείται αµέσως. Τη θέση του
µέλους που παραιτήθηκε ή εξέπεσε την παίρνει το αναπληρωµατικό, µε βάση τη σειρά
επιτυχίας στο ψηφοδέλτιο του µέλους του οποίου παίρνει τη θέση.
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ΑΡΘΡΟ 20: Α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆.Σ και της Γ.Σ
µέχρι να εκλεγεί το Προεδρείο. Φροντίζει για την εκπλήρωση των αποφάσεων του ∆.Σ
και γενικά για την πραγµατοποίηση των σκοπών της Εταιρείας. Εκπροσωπεί την Εταιρεία,
υπογράφει µε το Γενικό Γραµµατέα τα έγγραφα, εντάλµατα. Επικυρώνει αντίγραφα και
αποσπάσµατα των πρακτικών ∆.Σ και της Γ.Σ και ευθύνεται για την ακρίβεια τους.
Προΐσταται γενικά στις εκδηλώσεις της Εταιρείας.
Β) ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Στις
περιπτώσεις αυτές οι εξουσίες του Αντιπροέδρου είναι οι ίδιες µε αυτές του Προέδρου.
Γ) ο Γενικός Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ. ∆ιευθύνει
την υπηρεσία του γραφείου, φυλάσσει το αρχείο µε τη σφραγίδα της Εταιρείας, τηρεί
την αλληλογραφία και τα βιβλία της Εταιρείας, και υπογράφει κάθε έγγραφο που
υπογράφει ο Πρόεδρος.
∆) ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας βοηθάει τον Γενικό Γραµµατέα και τον
αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
Ε) ο Ταµίας εισπράττει τις συνδροµές των µελών της Εταιρείας και δίνει σχετική γι’
αυτό απόδειξη, που υπογράφεται απ’ αυτόν. Οι άλλοι πόροι της Εταιρείας εισπράττονται
µε διπλότυπο εισπράξεων, που συνυπογράφεται και από τον Πρόεδρο, µετά από
απόφαση του ∆.Σ. Κρατάει το ταµείο της Εταιρείας και καταθέτει σε τράπεζα Ελληνική
και στο όνοµα της Εταιρείας κάθε χρηµατικό ποσό που ξεπερνά τα 1000 ευρώ. Οι
αναλήψεις γίνονται από τον Ταµία, ή και άλλο µέλος της ∆ιοίκησης µετά από απόφαση
του ∆.Σ. Υποβάλλει στο ∆.Σ κάθε µήνα κατάσταση εξόδων και εσόδων και στο τέλος του
χρόνου τον απολογισµό της διαχείρισης της περιουσίας της Εταιρείας. Υποβάλλει πριν
από κάθε Γενική Συνέλευση στο ∆.Σ ονοµαστική κατάσταση µελών που καθυστερούν τις
συνδροµές τους.
Σε καθένα από τα µέλη του ∆.Σ µπορεί να ανατίθενται και άλλα καθήκοντα, µε
απόφαση του ∆.Σ.
Κάθε δαπάνη γίνεται µετά από απόφαση του ∆.Σ.
Γενικά, πέρα από τη συλλογική ευθύνη του ∆.Σ, τα µέλη του έχουν ιδιαίτερη
ευθύνη για τη καλή λειτουργία της Εταιρείας στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων
της.
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ

21:

Η

Ελεγκτική

Επιτροπή

αποτελείται

από

τρία

µέλη

και

ισάριθµα

αναπληρωµατικά µε θητεία τριών(3) χρόνων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκλέγει
τον Πρόεδρο της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της γενικά.
Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι, ο έλεγχος των πράξεων της οικονοµικής
διαχείρισης του ∆.Σ. Για την επιτυχία του έργου της δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα
και τα βιβλία της Εταιρείας και να ζητάει να δει το περιεχόµενο του Ταµείου. Το ∆.Σ
υποχρεώνεται να της παρέχει όλες τις ευκολίες για να τελειώσει µε επιτυχία το έργο της.
Η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεώνεται κάθε χρόνο να υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ
έκθεση που αναφέρεται στη διαχείριση από το ∆.Σ της περιουσίας της εταιρείας στο
χρόνο που πέρασε. Το ίδιο υποχρεώνεται να κάνει και για όποια άλλη συνέλευση,
εφόσον το ζητήσει το ∆.Σ. ή ο αριθµός των µελών που ζητούν τη σύγκληση της
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από τα µέλη της
Ελεγκτικής Επιτροπής και καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 22: Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της Εταιρείας, γίνονται κάθε
τρία χρόνια από τριµελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται σύµφωνα µε το άρθρο 11
του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 23: Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για τη νόµιµη , σύµφωνα µε τους όρους
του καταστατικού, διεξαγωγή των εκλογών και διατήρηση της τάξης σε αυτές. Συντάσσει
τον εκλογικό κατάλογο µε βάση τα ταµειακά εντάξει µέλη, µέχρι και την ηµέρα της
ψηφοφορίας. Η εφορευτική επιτροπή αποστέλλει έγκαιρα (30 ηµέρες πριν τις
αρχαιρεσίες) ταχυδροµικά στα µέλη της εταιρείας, τα ψηφοδέλτια µε εσώκλειστο φάκελο
ψηφοφορίας, ο οποίος φέρει µόνο την σφραγίδα της Εταιρείας και µονογραφή µέλους
της εφορευτικής επιτροπής. Το τακτικό µέλος συµπληρώνει το ψηφοδέλτιο σύµφωνα µε
τις οδηγίες που του αποστέλλονται, το εσωκλείει στον φάκελο ψηφοφορίας και µαζί µε
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επικυρωµένο αντίγραφο της αστυνοµικής του ταυτότητας τα εσωκλείει σε εξωτερικό
φάκελο τον οποίο ταχυδροµεί συστηµένα προς την εφορευτική επιτροπή µέχρι την
ηµεροµηνία που έχει ορισθεί από αυτήν.
Την ηµέρα της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει κατάσταση των µελών
που ψήφισαν ταχυδροµικά και είναι ταµειακά εντάξει και οι φάκελοι ψηφοφορίας
τοποθετούνται στην κάλπη. Την ηµέρα της ψηφοφορίας, όσα µέλη έχουν δικαίωµα
ψήφου και δεν ψήφισαν διά αλληλογραφίας, ψηφίζουν µε όµοια ψηφοδέλτια και
φακέλους ψηφοφορίας και καταχωρούνται στην κατάσταση όσων ψήφισαν.
Η εφορευτική επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οποίο καταγράφει το
ονοµατεπώνυµο αυτών που ψηφίζουν, σηµειώνοντας και τον αριθµό που έχουν στους
εκλογικούς καταλόγους, κι αποφασίζει για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Στο τέλος της
ψηφοφορίας κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται από όλη την εφορευτική
επιτροπή και τους αντιπροσώπους των συνδυασµών.
Κατά την ψηφοφορία επιτρέπεται να παρευρίσκεται ένας, για κάθε συνδυασµό,
αντιπρόσωπος, νόµιµα διορισµένος. Τρεις µεµονωµένοι υποψήφιοι µπορούν να διορίσουν
ένα κοινό αντιπρόσωπο τους. Η ψηφοφορία επιτρέπεται µε την επίδειξη της αστυνοµικής
ταυτότητας ή άλλου δηµοσίου εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητα του
ψηφοφόρου.

ΑΡΘΡΟ 24: Το ∆.Σ υποχρεώνεται να εφοδιάζει έγκαιρα την εφορευτική επιτροπή µε τα
αναγκαία για τις αρχαιρεσίες υλικά (σφραγίδα, µητρώο, βιβλίο ταµείου κ.λ.π).

ΑΡΘΡΟ 25: Η εκλογή των οργάνων της Εταιρείας γίνεται µε πλήρη ψηφοδέλτια, ο
αριθµός, ο τύπος και οι διαστάσεις των οποίων καθορίζονται µε απόφαση της
Εφορευτικής Επιτροπής.
Ανεξάρτητες, ατοµικές υποψηφιότητες επιτρέπονται.
Στο ψηφοδέλτιο οι υποψήφιοι καταχωρούνται µε αλφαβητική σειρά.
Το µέλος µπορεί να εκδηλώσει τη προτίµηση του µε σταυρό που βάζει δίπλα στο
όνοµα του υποψηφίου. Οι σταυροί προτίµησης µπορούν να είναι όσοι και οι θέσεις των
µελών των διαφόρων οργάνων που θα πληρωθούν µε την εκλογή. Ψηφοδέλτια που δεν
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έχουν σταυρό προτίµησης ή έχουν περισσότερους θεωρούνται ότι δόθηκαν υπέρ του
συνδυασµού.

ΑΡΘΡΟ 26: Οι υποψηφιότητες µε πλήρες ψηφοδέλτιο και οι ανεξάρτητες, ατοµικές
υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στην εφορευτική επιτροπή, αµέσως µόλις εκλεγεί
και συγκροτηθεί σε σώµα, και µέχρι την ηµεροµηνία και την ώρα που η ίδια, µε απόφαση
της θα ορίσει.
Αµέσως, µόλις εκπνεύσει η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων, η εφορευτική
επιτροπή, µε απόφαση της, ανακηρύσσει τους υποψηφίους ανά συνδυασµό της
προτίµησης τους, ως και τους µεµονωµένους.

ΑΡΘΡΟ 27: Οι εκλογές γίνονται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής, όταν είναι
περισσότεροι από ένας συνδυασµοί. Στην αντίθετη περίπτωση εφαρµόζεται το
πλειοψηφικό σύστηµα. Ο κάθε συνδυασµός παίρνει τόσες έδρες όσες αναλογούν στον
αριθµό των ψήφων που έλαβε. Για το σκοπό αυτό, ο συνολικός αριθµός των έγκυρων
ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των µελών του ∆.Σ ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση αυτή, είναι το εκλογικό µέτρο για το ∆.Σ. ή
την Ελεγκτική Επιτροπή αντίστοιχα. Το ακέραιο µέρος του πηλίκου του αριθµού των
ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασµός δια του εκλογικού µέτρου αποτελεί τον
αριθµό των µελών που εκλέγονται από τον συνδυασµό αυτό. Μεµονωµένος υποψήφιος
που έλαβε αριθµό ψήφων ίσο µε το εκλογικό µέτρο ή µεγαλύτερο απ’ αυτόν εκλέγεται
µόνος αυτός.
Αν από την πρώτη κατανοµή παραµείνουν αδιάθετες έδρες (θέσεις για το ∆.Σ. ή
την Ε.Ε.,) τότε, για την πλήρωση των εδρών αυτών ακολουθεί δεύτερη κατανοµή, η
οποία γίνεται µε τη χρησιµοποίηση των υπολοίπων που έχουν οι συνδυασµοί που
µετείχαν στην πρώτη κατανοµή, και των ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι
συνδυασµοί και οι µεµονωµένοι υποψήφιοι που δεν πήραν έδρα από τη πρώτη (α΄)
κατανοµή. Για το λόγο αυτό αθροίζονται όλα αυτά και το άθροισµα τους διαιρείται µε
τον αριθµό των αδιάθετων εδρών. Το πηλίκο δίνει το νέο εκλογικό µέτρο και όσες φορές
χωράει τούτο στο σύνολο των υπολοίπων κάθε συνδυασµού, τόσες έδρες δίνονται σ’
αυτόν. Στη δεύτερη κατανοµή συµµετέχουν όλοι οι συνδυασµοί και οι µεµονωµένοι
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υποψήφιοι που δεν έχουν εκλεγεί από τη πρώτη κατανοµή. Αν και µετά την δεύτερη
κατανοµή παραµείνουν αδιάθετες έδρες ή κανείς συνδυασµός ή µεµονωµένος υποψήφιος
δεν πάρει έδρα, γίνεται τρίτη κατανοµή. Σ’ αυτήν παίρνουν µέρος όλοι οι συνδυασµοί,
ανεξάρτητα από το αν πήραν ή όχι έδρα από την πρώτη κατανοµή και οι µεµονωµένοι
υποψήφιοι που δεν έχουν εκλεγεί. Την αδιάθετη ή αδιάθετες έδρες παίρνουν οι
συνδυασµοί ή µεµονωµένοι υποψήφιοι των οποίων ο αριθµός των υπολοίπων
ψηφοδελτίων, για τους συνδυασµούς και το σύνολο των ψηφοδελτίων για τους
µεµονωµένους υποψηφίους είναι πιο κοντά στο µέτρο της πρώτης κατανοµής, µε τη
σειρά, µέχρι να διατεθεί και η τελευταία έδρα. Από τους υποψηφίους των συνδυασµών
εκλέγονται όσοι πλειοψήφησαν στους σταυρούς. Οι υπόλοιποι είναι αναπληρωµατικοί. Σε
περίπτωση ισοσταυρίας γίνεται κλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 28: Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή ανοίγει τη κάλπη,
κάνει τη καταµέτρηση και διαλογή των ψηφοδελτίων ανοίγοντας τους φακέλους,
συντάσσει το σχετικό πρακτικό αποτελεσµάτων ψηφοφορίας, που υπογράφεται απ’
αυτήν και τους αντιπροσώπους των συνδυασµών και µεµονωµένων υποψηφίων και
ανακοινώνει τα αποτελέσµατα.

ΑΡΘΡΟ 29: Το πρακτικό των αρχαιρεσιών µε τα αποτελέσµατα και όλο το εκλογικό υλικό
παραδίνεται από την εφορευτική επιτροπή στο νέο ∆.Σ.

ΑΡΘΡΟ 30: Μετά την εκλογή των νέων οργάνων της Εταιρείας και µέσα σε 48 ώρες απ’
αυτήν γίνεται µε πρωτόκολλο, από το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Ελεγκτική
Επιτροπή η παράδοση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31: Την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση της Εταιρείας αποφασίζει
η Γ.Σ µε απαρτία τα 2/3 των ταµειακά εντάξει µελών και πλειοψηφία τα 3/4 των
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παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η περιουσία και το αρχείο της
περιέρχεται όπου αποφασίζει η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 32: Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι στρογγυλή, µε διάµετρο…4…….εκατοστών.
στην περιφέρεια της αναγράφεται η επωνυµία της Εταιρείας και στο κέντρο το έτος
ίδρυσης της.

ΑΡΘΡΟ 33: Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθµίζεται από τις σχετικές
διατάξεις περί σωµατείων του Αστικού Κώδικα.

Το καταστατικό αυτό µετά την τροποποίηση και κωδικοποίηση του έχει 33 άρθρα που
συζητήθηκαν, εγκρίθηκαν, και ψηφίστηκαν στην καταστατική συνέλευση που έγινε στις
09/06/12 στην αίθουσα του Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου Γ. Γεννηµατάς, στην Αθήνα.

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
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