
ι+ι ß.

ταο οΠαιΗΞΗ

^ο 
ιι!l'τ9τßοο 1ωυοτεßου,--2.1-ι.\-l.,.-

^". 
Νþοτ .-"".",""i,.Ξ.iΞβl.!§q \ .

Αρ- Διοτο},!ζ ιßοηοηΡßΝ"ζ,-6$9Ι.-αα.' §

του Ε ιρÞνοδι ß. 
'ου-. 

-ß\.Νττιν.l+ι γ- - - -_. - -,ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑ]ΡΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟ^ΟΓßΑΣ
& Α]ΜοΔοΣlΑΣ" (Ε. Ε.Ε.Α.Α.).

ΑΡοΡο 1ß
Ιδρýετοι Σωμοτεßο με την επωνυμßα "ΕΛ^ΗΝΙΚΗ

Ý, - -;_ 
τ]ΙΤ"Εα,Ε:Ι,lΣ_τ!ΡιΑ.ΚΗΣ Α]ΜΑτΟΛοΓΙΑΣ &

ß'[;2Ι,,Ζ|r,_ ,.,r. Η Ι-τοιρε'ο ßχιι Ýδοο την Αθη/ο, .ρ.ο,υοηοι.I
,qi /_+.,] ,, ,', ß. _,,υ.^κÞοφρογδοσιτνοτοßο ο.ο,ρüφε,ο ο
:aτ]ß." '}:.ß, .>l i-,ro. τη. Γ,ο,ρι:ο(, η aüοο ,οι ο γρüγοò,δοLο]
]ßJß-ι,ι 

l.ι/- j 
_]τηò,, ,' :; -,, ,'!

, \-/,/ ΑροΡΟ ?:

ßο Ýχει Ýδρο την ΑθÞνα, χρησμοποιεß
" ΑΙιυ]οΔΟΣΙΑΣ,(Ε,Ε,Ε.Α,Α,),

' ο,μοδοοßοò,
\ , ', ,ß 3, Η προüσπιση του τßτλου του ειδικευμÝνου, / ππν α,ÞÞ.ΑÞλ^,,ß_ --Α,\-,^,-^,,-. .,, , ., : _7' στην Βιοηοθüλογßο κσθþò κοι του

_.,,,,;ß' επογγελμοτικοý του ρüλου στην Κοινων ο,
4. Η δ]ορκÞò εκποßδευση των ειδικευμÝνων

στην Βιοποθολογ]ο στο ειδικüτερο
' ο,l'ικ-ßμτνο,η, ,οι οιτι ηοιοι Þò

, ιυοιοηογßοι λιl d Lοδοσ'οζ ηου
ο Γ ο ι.Λουν ο\ο,οοΓοσο ΙμÞμοιο ιο,
γνωστ]κου οντιΚειμενου τηò
, ρ/οο ηρ,οι;ι ουιÞ, , δι.ü,rιoc,

,, \, Η L, ιιροο-ο ση, tλΛüüο}οι σιο
.j ι,ρ/ο ιJv.no1 ,..,lοι. ßν

υμφερüντων των γιοτρþν Βιοποθολογων
ι ο ηοο;γουι r r ι Γρ: ο,,ò τουò σιο 'òτομεßò τηò εργαοτηριοκÞò οιμοτολογßσò κοι
οιμοδοσßσò κοτü την üσκηση του ιοτρικοý
τουò επογγÝλμοτοò,

6, Η μελÝτη κοι προογωγÞ τηò υψηλοý
..º.δο, τα -οιüι ο ι οροχÞò
ι ι ß Γιοι ,ι ,γ , ο,οιrΙ'lριοιÞ
οιματολογßοò κοι οιμοδοσßαò στο πλσßσ ο
τηò ηρωτοβüθμ αò, δευτεροβüθμισò και
τριτοβÜθμιοò φροντßδσò υγεßοò,

7, Η διοργÜνωση διεργοσΓιιριοκοý σ.χÞμοτοò
ελÝγχου πο üτητοò το οποßο οξιολογεß την



επΙδοση των συμμΦεχü\.Γων στο
επßχρισμο του ηεριφερικοý οßμοτοò, Στο
Διεργοσ.ηριοκü ουτü σχÞμο θο
συμμετÝχοιJν Αιμοτολογικü εργοσΓÞριο
Δ,]Jοο ων νοοο,ομεßΦν, Β,ο ¸θο/οτ <ο

εργοστÞριο Ιδιωτικþν νοσοκομεßων koL
οJßΛων "οθþζ ηοι l'ονοπρüοωπο δι ) ιι ο
Βιοποθολογικü εργο.τΓÞριο,

8, Η ονüπτυξη τηò εηιστÞρηò κοι τηò Ýρευνοò
σΓον τομÝο τηò εργοστηριοκÞò
οßμοτολογßοò κοι οιμοδοσßοò τüσο σΓην
Ελλüδο üσο κοι στο εξωτερLκüι ιδιοßτερο
σιο πλοßοιο τη( tυρωπσ]λÞ-τΕ. Lσηò,

9, Η Γ]ροþθηση κοι η ονüπτυξη φιλικþν
δεσμþν κοι η ελεýθερη διοκßνηση κοι
διευκüλυνση των ονταλλογþν μετοξý των
.ογοζομενων στον τομÝο ο'Jιü -ηò υγ-ßοò,

10, Η διοφýλοξη του επιστημονικοý κýρουò
,υν 

|-ιΛþ/ ιου ^οι η ι.Jε κüθ. νüμιμο μÝσο
προüσπιση των συμφερüντων τουò
ενþηιον οποιοσδÞηοτε ορχÞò Þ
δßκοστηρßου ονοφορßκü με θÝμοτο ηου
σγ.-ßaον οι μ. ιην νüμ,υη üοιησ1 ηò
εργοστηριοι(Þò οιματολογßοò κο
σιμοδοσßοò τüσο στη χþρο μοò üσο κοι στο
ηλοßσιο τηò Ευρωπο'ικÞò Ενωσηò στο
πλσßσισ τηò ελεýθερηò διοκßνησηò,

' ], .1 διορνüνωσ1 |,ονη τηò ,-ι ο, ουνιργοσßο
μι ο\λξc.ν'Jοειι, εοιρrß.ζ η οργονιοJουζ
επιστημον κþν ονοκοινþσεων, διαλÝξεων
Þ συντονισμÝνων συζητÞσεων κοθþò κοι η
οργüνωση Þ συμμετοχÞ σε εθνικü Þ διεθνÞ
συνÝδρ ο,

12, Η εηßτευξη επιòr.ημονικþν δημοαεýσεων
οε ιο,ρ τü ι }/ ηJJτ ü κοι δ,εθ\Þ Γιροδικü,

Ι,,Η λºοßδ,ιο|τοι ινημÝρωοη ιου o,p.oj
ºροοωπ Rοý σιον ομßο ο ιιü σιο -\οßσο
τηò συνεχιζüμενηò ιοτρικÞò εκηοßδευσηò
με σιJνÝδριο/ σεμινüριο κοι üλλεò
επιστημονικÝò εκδηλþσειò,

14, Η συνεργοσßο κοι η κοινÞ δρüση με τουò
σ\,τßσΓοßχουò επιστημονικοýò κοι
επσγγελμοτικοýò συλλüγουò, üπωò,
τ\διικι (ü: ,| ,, F)λτνιτÞ βº L οοβιοτογιλÞ
Γιαιοι:ο, ΓΛ^ ινικη Α,μοτολογιτ Þ Γιοιρι'ο,
ΕλληνικÞ ΑνοσολογικÞ Ετο]ρεßο κλπ,

15, Η συνεργοσßο κοι η κοινÞ δρüση με τιò
ορμüδιεò ΕλληνικÝò ΑρχÝò (Υπουργεßο
Υγεßοò κοι Πρüνοιαò, ΚΕ,Σ,Υ, κοj üλλεò
επτροηÝò κλπ) κοθþò κοιτο,
ΠσνεηισΓηριοκü τμÞμοτο κοι σχολÝò
κοθþò κοι κüθε üλλο φορÝο ηου
διοργσνþνει εκποιδευτικÝò δροστηρ]üτητεò
σε θÝμοτο εργοστηριοκÞò αιματολογ οò κοι
οιμοδοσßοò,

16, Η εκηροσþπηση τηò χþροò μοò ιrιο
¼ργονο τηò ΕυρωηοßκÞò ¸νωσηò ηου
οσχολοýντοι με θÝμοτο εργοστηριοκÞò



οιμοτολογßοò κοι οιμοδοσßοò, üηωò εßνοι η
L'ElÞS κ.ü με ειδικüτερουò σκοποýò:
ο) Τη συνεισφορü σΓη δημιουργßο και
διοτÞρηση στενþν δεσμþν με τουò
Ευρωποßουò Βιοηοθολογουò που
οσχολοýντοι με τουò τομεßò τηò
εργοστηριοκÞò οιμοτολογßοò κοι
οιμοδοσßοò
β) την ισüιμη συμμετοχÞ ΕλλÞνων
εκπροσþπων σε ομüδεò εργοσßοò τηò
ΕυρωποßκÞò Ενωσηò ονοφορικü με θÝμοτο
εργοστηριοκÞò οιμοτολογßσò κοι
οιμοδοσßοò,
γ) την ενημÝρωση για το προγρüμμοτο
συνεργοσ]οò μετοξý των χωρþν μελþν
τηò ΕυρωποßκÞò Ενωσηò,
δ) την ενημÝρωση γισ κοινοτικü
ι τΓοιüειJτ,/ο r'oι aρευνη |,γü Γρογρüμμοτο
λοι ηρογρüμμο-ο ο\Λ,ολ} ογ;ν ιηò
Ευρωπο]κÞò Ενωσηò.
ε) τη διευκüλυνση των μελþν τηò γιο
συμμετοχÞ σ'ουτü το προγρüμμοτο τηò
ΕυρωποßκÞò Ενωσηò.

ΑΡΘΡο 3:
-ο ;-ßοο γιο ιην ε ß,ευξι ιυ ν οτοºων ,ηò

Ετοιρεßοò εßνοι:

ο) lj ο,Jνεργοοßο μετιò ελλητικÝò, .υρωηο]ιßζ,οι
γενικüτερο διεθνεßò οργονþσειò ηοιJ οσχολοýνται
με θÝμοτο εργοστηρισκÞò οιμοτολογßοò κοι
οιμοδοσßοò.
β) Η εκπüνηση μελετþν πüνω στσ θÝμοτο
εργοστηριοκÞò οιμοτολογßοò κοι οιμοδοσjοζ,
γ) Η διορ}üνωο ι FρογρομJü ων ο,/ιολλογþν
ονüμ"οο σο LÝ^,] Þ ,ουι οογσνιομοýò υηü μορφη
μπ τ λΓοιδε,Jσ"ýν, ουνιρνοοιþJ Þ r'o πþν
ευρωποßκþν Þ δ!εθνþν προγρομμüτων.
δ) Η ενεργüò συμμετοχÞ κοι συμβολÞ στην
ιτποßδιυο1, ιοιüρ1 ση roι ηιηροφüρlση πüνω
σο θÝμοτο εργοστηριοκÞò οιμοτολογßοò κοι
οιμοδοσßοò με τη διεξσγωγÞ συνεδρßων,
σεμινορßων κοι εκδüσεων,
") Η -ορο^Þ ηληροφορ,;ν γ,α ,r ου-l,ιπο\Þ ιων
ενδιοφερομÝνων σΓο ' ευρωπο'ßκü συνÝδριο,
σεμινüριο Þ üλλεò ηορüμο εò εκδηλþσειò κοθþò
κοι πληροφοριþν γιο το εκποιδευτικü κοι
ρ' τlτ"ü τροlρüμJοιο ü,',ν, ι οω-οιF;,

πονεΠιστημßων, τ]ò δυνοτüτητεò γιο
μετεκποßδευση σε üλλεò χþρεò μÝλη κο] τιò
υποτροφßεò των ευρωποßκþν οργονισμþν,
σΓ) Η Ýκδοση επ]òrτηρονικοý ηεριοδικοý με θÝμοτο
, ρ,,οσηριο.lò ο μστο^οιßοò .οι ο Lοδοοßο,, 1
συμμετοχÞ σε εκδοτικÝò δροσΓηριüτητεò üλλων
ευρýτερου περιοχομÝνου εταιρε]þν, Η Ýκδοση
μελετþν, μονογροφιþν, ενημερωßκþν
φυλλοδßων Þ οποιουδÞποτε üλλου υλικοý ηου
üητετοι του σντικειμÝνου τηò Ετοιρεßοò,



ζ) Η προþθηση κοινþν ερευνητικþν
Προγρομμüτων με τιò επιστημονικÝò ετοΙρεßεò
üλλων χωρþν κοθþò κοι η συμμετοχÞ σε
ετιχορηγοjμενο προγοüμμο-ο δ,οκροι,ων

η) Η ηαρÝμβοση, Ýκφροση γνþμηò, ηορüστοση
κοι προγμοτοποßηση διοβημüτων σΓιζ ορμüδιεò
ορχÝò ro, ιJπ']ρεο:ιò γ ο γüθ' θ'Jo ηο, ε^ιι σl.ο.]
με την εργοοτηριοκÞ ο μοτολοΥßσ Κοι οιμοδοσßο
κοΙ την οργüνωση των υπηρεσþν υγεßοò, Κοθþò
κοι ιο εΠισι]μονιRü γοι ε-ο//ε/ι,οτιFü διιο.ß,;-ο-ο
των λειτουργþν υγεßοò ποιτ οοχολοýντοι με το
θÝμοτο ουτü.
θ) Η προüσηιση κοι υποσΓÞριξη ενþπιον κüθε
Δ,κοσηρßου Þ üλληι ΑρχÞ, rýV τηογγιλυο ι<;ν
συμφερü\ºων των μελþν τηò κοτü την üσκηση
τοJ οτρικο] επογγ:\Jο,ο'ο oJ δ,ωι r'o η
δημüσο τοLÝο, κοθωò .ο, ιJν ο-νοφþν μι οJ-ü
επογγελμοτικþν ενοσχολÞσεων
περιλομβονομÝνων κοι των αποσχολÞσεων στον
ευρýτερο δημüσο τομÝο-
ι] ο'lο οδÞποιF üλλη δροσι ηοιü,η,ο σλ" ι,, 'ι με
τουò σκοποýò τηò Ετοιρεßοò üπωò ουτοß
ανοφÝροντοι στο ηορüν κοτοστοτ κü.

ΑΡοΡο 4ß
το μÝλη τηò Ετοιρεßοò εßνοι τακτικü, δüκιμο,
εηßτιυο κοι ορωγü μÝλη:

το{ ι,τ ü μÝλοò μπορεß νο γßνιι μ.τü οπü οßτηση
του προò το Διοικητlκü Συμβοýλιο (ΔΣ) τηò
Εταιρεßοò γιοτρüò βιοποθολüγοò ποιJ νομßμωò
οσκεß σΓην Ελλüδο την οντ]σοιχη ειδικüτητο κοι
ßχ"ι ιηογγιΛμοι,/Þ, ιπισι η,ιονι.Þ üροσι]ριüι η ιο
σιον,ομ:ο Ιηò ι pνoσr ηοιοΙ Þ\ οιμο ιο^οl ο\ τ ο,
οιμοδοσßοò κοι Ýχει οροτοθεß οηü δýο τουλüχιστον
τακτικü μÝλη τηò Ετοιρεßοò, Επßσηò τοκτικü μÝλοò
μπορεß νο γßνει μετü οπü οßτηση του προò το
Διο,ιηιιιü ),JμβοjΛ,ο ιΔΣ./ τlò Lτοιρ-ßοò \ οιρüò
οιμοτολüγοò ηου εργüζεται επß δÝκο Ýτη σε
Α Lο ο^ογι,ü ιργοστÞρ ο ro aλ ι προιοθΓ ο-]ü
δýο τουλüχισΓον τοκτικü μÝλη τηò Ετοιρεßαò. το
τοκτικü μÝλη εξοκολουθοýν νο διοτηροýν την
üιüι]ιο ουιÞ κοι μι ü ,η, ου\ηοòοδü ηο'] ιοι

ΝlΙλ,'] ιoιJ Διοιιητι,οß ΣυμβοL,Λß.υ τηò Γτοιρ,;οò
μηοροýν νο εκλεγοýν μüνο το τοκτικü μÝλη,

Τσ Ιδρι ιιü μß}η |ηòLτοιρι'οòι:\ο ιο{ ιτü,

Δüκ μο μÝλοò μπορε] νο γßνει μετü οηü ο τηση του
προ, ro Δ,οι/ηιιγü ΣLιLβο'\ιο,ΔΣι , ,, Γ,ο ο.ßο
κüθε γιοτρüò βιοπαθολüγοò κοτü το χρüνο τηò
μετεκποßδευσηò στην εξεJδßκευση τηò
εργοοτηριοκÞò Αιμοτολογßοò κοι Αιμοδοσßοò που
οκολουθεß το χρüνο ε δßκευσηò κορμοý, Το δüκιμο
υÝλη μποροýν νο εξελ χθοýν σε τοκικü μÝλη



μετü οπü οßτηση τουò προò το ΔΣ κοι μετü οπü 2
τουλüχιστον χρüνιο ενεργοýò συμμετοχÞò στιò
δροστηριüτητεò τηò Ετοιρεßοò.

Εηßσηò δüκιυο μÝλοò τηò Γτοιρε:οò μπορεß νο γ:ν.,
μετü οπü οßτησÞ του προò το Διοικητικü
ΣυμβοΙλιο (ΔΣ) ιηò Ειοιρεßοò τüθΓ ν|αιρüζ
,ιδιτειιü_τνοò οτην ΙοτDι(Þ Βιοποθο^ογ,ο μετü
οπü οßτησÞ του, Στην περßπτωση ουτÞ κοθßστοτοι
τοκτικü μÝλοò ουτοδßκοιο με τη λÞψη του τßτλου
,ηò ε,üικüιηιοò ουιüμοιο τοθ:σοντοι τολ ιιü
μÝλη τηò βιοποθολογßοò.

ο ,ßιλοò ιοιJ επ ιιμου μÝλουL οºονÝLετοι οπü ιο
ΔΣ σε φυσικü Þ νομικü πρüσωηο που
οπεδεδειγμÝνο συνεισÝφερε στην Ýρευνο κο|
ονüητιJξη του τομÝο τηò εργοστηρjοκÞò
οιμοτολογßοò κοι οιμοδοσßοò στη χþρσ μοò με το
ε<Γοιδò-τικü Þ ερειJνητικü,ου Ýργο Þ γενιιοτερο
ιτ την CπονγελμοτιχÞ τοιι δρüο] 'ι ιην τοινωνιι 1

του προσφορü σε τομεßò που προσιδιüζουν σιουò
σκοποýò τηò Ετοιρεßοò, ονεξüρτητο οπü
εθνικüτητο,

Αοωτü -εηη μποροýν νο.'νοι ειδιτιυμÝνοι γιοτροß
που :\ουν ιΡδηΛþσει οιιüλογο ενδιο ρaρον Þ
δροστηριüτητο στο οντικεßμενο τηò
ΓργοσJηοιοΒÞò Αιυοτο^ογßοò,.οι Αιμοδοοßοò,

ΑΡοΡο 5:
Η οßτηση γιο εγγροφÞ ωò μÝλουò με τα ηλÞρη
.rτοι\Γßο ι οι 1ην υπογροφÞ ιου τνδιοφιρομÝνο-;
υποβüλλετοι γροπτü στο ΔΣ, το οποßο κοι
σποφοσ]ζει μετü οπü οξιολüγηση των
Jποβο^/οß-ÝνJν σιοιχεßων οε JJστι{ß ι+ιηφοφορ ο
\ιο ,ην οποüοιÞ ιηò Þ μη τοι γιο την ιιüι,üιτρη
κοτηγορßσ στην οηοßα θο ε\ττοχθεß κüποιο μÝλοò,

ΑΡΘΡο 6ι
Το üργονο τηò Ετοιρεßοò εßνοι:

α) η ΓενικÞ ΣυνÝλευσ] (ΓΣ)
β) το Διοικητ κü Συρβοýλιο (ΔΣ)
γ) η ΕλεγκτικÞ ΕπιτροπÞ (ΕΕ)

ΑΡΘρο 7:
, Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση εßνοιτο ανþτοτο üργονο
τηò Ετοιρεßοò κοι οποφοσßζει γιο κüθε θÝμο που
δεν Ýχε ονοτεθεß οπü το νüμο Þ το πορüν
Ρο-οΓοτιτü σ" üλ}ο üργοιο òσι jχ-ι ,η 

/,νιΡ
ορμοδιüιη ο γιο üλο ιο ζηιÞμοιο ιο ι ονüγονιοι
σι]\ ;υΓ.ηο, ι]οη ιωι σRon;r' ,ιι, Α"üμη.λ,,
ηι οπο,ι ιτιιιÞ οουοδιüι,ιο , ο .ο.γΡρßνι -ον

Γροýπολογßσμü, τον οπολογισμü κοι, την Ýκθεση
των πεπρογμÝνων του ΔΣ, οπολλüσσειτο ΔΣ οπü
κüθε ευθýνη, τροποποιεß το κοτοστοτικü,
'ομβüι. οι οφοοη γισ ιη δü/υοη ,ηò Ι |οιρ,,οò



Ι

κοι επιλομβüνετοι yJo κüθε θÝμο ηου θο
ανοηεμφθεß σ' ουτÞν οπü το ΔΣ,
- Η ΓΣ οποτελεßτοι οπü το τοκΓικü μÝλη τηò
Ετοßρεßοò, σýμφωνο με ιò προýποθÝσειò των
λοιπþν üρθρων ουτοý του κοτοστστικοý, β,ºüνο το
μÝλη Ýχουν δικοßωμσ εκλÝγειν κοι εκλÝγεσθοι,
τüθ, μÝλοò τηζ σιJμι-r-;γΓ, ßτην μ,φοφορßομ.
μßο μü"/ο ψ:φο, Ρ ψΓφοφορßο οι ιοι ρüσJΓο ß με
πληρεξοýσιο κοι ε]νοι φονερÞ εκτüò ον ζητηθεß
ολλιþò οπü 2/3 των πορü\τΓων μελþν, Σε
περßπτωση ισοψηφßοò υπερισχýει η ψÞφοò του
ΠροÝüρου, <üθε μÝλοò δι'<'οιοýτο ενüò JoJoU
πληρεξουσßου.

Η ΓΣ ουγλοΛε ιοι ιοτ ιιι ü κüθε Ýτοò λο Ýηοηο
μετü οπü οηüφαση του ΔΣ Þ μετü οπü Ýγγροφη
οßτηση του 1/3 των τομειοκþò ε\ττüξει μελþν τηò
Ετοιρεßοò, Η ηρüσκληση στην τελευτοßα
περßπτωση ονοφÝρει το προò συζÞτηση θÝμοτο,
- Η ΓΣ συγκολεßτοι οπü τον Πρüεδρο του ΔΣ με
Ýγγροφη ηρüσκληση που κοθορßζει σοφþòß ο) το
εßüο. -ηò ΙΣ, τον τüπο, -ην ηυßρο ιο, ιην υρο
τηò ΓΣ κοι β) τα θÝμοτο ηου θα συζητηθοýν, Η
ον" ιaρω πρüοκλºοη πρÝπιι νο κο ./ο"]οιεß οι σιο
μ:^Γ ιιι tlοιρεßοι Γ;\πò ιοLλü{ισιον ηυιρεò πριν
οηü την ημÝρα τηò σýγκλησηò τηò ΓΣ,

Η τΣ βρßσ.Γο οε ο"]ορτßο τΦüοον πορ:στοτοι σ.
οι ιßν τουλüχ,στον το 1μισ, ουν ßνο oro το
τομειοκþc -νιüξει μß^η, Αν διν επ,τεJλθτ
οπορτßο κοτü την πρþτη συνεδρßοση, συγκολεßτοι
χωρßò προηγοýμενη πρüσκληση, με το ßδιο
οκριβþζ θÝμοτο, στον ßδιο τüπο κοι την ßδιο ημÝρο
κο] þρο τηò επüμενηò εβδομüδοò, Η δεýτερη ΓΣ
βρßσκετο, σε οπορτßο ονεξüρτητο οπü τον αριθμü
ιων ηοο στομ;νω\ Lελþν, Ο προιüρòιω! Lπορεß
με τη συγκοτüθεση οποιοσδÞποτε ΓΣ νο ονοβüλει
τ1 ΙΣ ß ο ü^\ο \ρüνο .ο ιüπο, ολλü οε οιJ,Þν
συζητοýιτοι μüνο θÝμοτο τηò ημερησßοò δ üτοξηò
τηò ΓΣ ηου ονοβλÞθηκε,
- Οι οποφüσειò τηò ΓΣ λομβüνο\/τοι με οηüλυτη
πλειοψηφßο των ποριστομÝνων τομειοκü εντüξει
μελþν εκτüò ον με ειδικÝò διοτüξειò ορßζετοι
διοφορετικü,

Στην τακτικÞ ΓΣ υποβüλλοντοι οπü το ΔΣ γ]ο
συζÞτηση κο Ýγκριση: ο) ο οπολογισμüò τηò
διοχεßρισηò ηεριüδου, κοι β) η Ýκθεση
πεπρογμÝνων του ΔΣ. Μετü γßνετοι συζÞτηση κσι
ψηφοφορßο γιο το ονωτÝρω υπüλοιπο θÝμοτο τηò
ημερησßοò διüτοξηò,

ΑΡοΡο α|
Ιο Δ|ο,ι ιιιü Συυ3οj\ιο ßΔΣ) ι \ Ειοιρ"οò

ο ο,ε)τßιοι ο ü οτ ιü μßλη \οι -ιλ.γ.τοι σπü -η
ΓΣ κüθε δýο χρüνιο οφοý προηγοýμενο
εξοντλÞσει το θÝμοτο τηò ημερησßοò διüτοξηò, Το
ΔΣ οποτελεßτοι οπü εητü (7) τοττ κü μÝλη κοι δýο
(2) ονοπληρωμοτικü,
, ιοιü ιη, Γρ;.η ιφορ|-ο\Þ loL {ο,οσιο,,\ου
οJ'οý |., ΛοιÞ -oL ΔΣ "ν.ρ,'ß,οι μ.οο ο. :ιο



εξüμηνο οηü την εγγροφÞ του πορüντοò
κοιοστοτ <οý στο β βλßο τοιι Πρωιοüι{εßοι,
Αθηνþν.

Πριν οπü τ]ò ορχοιρεσßεò η ΓΣ εκλÝγει τριμελÞ
ΕφορευτικÞ ΕηιτροπÞ κοι στη ουνÝχειο ο Γενικüò
Ι οομμοτÝοò ονο<οινþ/Lι ιον τοιορΓιομÝνο πßνοκο
τýν ιJποι/ηφßωJ γ ο ,ο ΔΣ, (ο|ü ΓοL oΓo;oJ εßνοι
δυνοιüν νο διοιυηωθο,.ιν ομÝσωò ενσ,οοειò επß
των οηοßων οηοφοσßζει ομÝσωò η ΓΣ,

εττüγ Lο τßνοι ιο ιομειο,þò.νºüξ.ι τοιτιλü
μÝλη εφüσον υποβüλλουν εγγρüφωò οßτηση στο
ΔΣ με την υποψηφιüτητο τουò μÝχρι κοι την
πορομονÞ τηò σýγκλησηò τηò τοκτικÞò ΓΣ,

Η ΕφορευτικÞ Εfi|τροπÞ ενεργεß τη διολογÞ των
υ.φοδ.\-:ων μ,ιü ,ο π:ροò,ηι ψηφοφορßοò,
τοτοοτ,ßει ιον π /ονο, JπογρüΦξ'το Γροκιιλü ιηò
υJτΦοΦορßοζ λσι ονο/ηοýοσι ιοιJò επ ιυ{ü\,ºεò

- Το ΔΣ εκλÝγει τον Πρüεδρο, τον Αντιπρüεδρο,
τοι Ι,,,,, ü Γρομμο,ιο, ιον Γδ,(ü ΙροJμσιιο,(οι
τον loLiσ Jaoo οε δε.οπε\Γζ ημÝοτι οΓο ιην
διενÝργειο των ορχοιρεσιþν,

Το ΔΣ οι ν;οχετο σο γροφΓßο ι ]) Ετο,ρ.ßοò
τοκικÜ τουλüχιστον μßο φορü το μÞνο κοι
Ýττο.-ο μΓ,ü οΓü Γρüο.ληοη ιο |Προ;δροJ κοι
τοιJ Γεν κοý ΓρομματÝο. Το ΔΣ σιJνεδριüζει Ýγκυρο
μüνο με την πσρουσßο τεσσüρων τουλüχιστοò
μελþν του,

Οι οποφüσειò του ΔΣ λαμβüνο!ºοι με οπüλυτη
Γ\. ο μ.φßο ιων ι οοüτων μι,ιων, Η ψºφοφορßο
εßνοι φονερÞ, σε ηερßπτωση δε ισοψηφßοò
υηερισχýει η ψÞφοò του ΠροÝδρου, ΜÝλοò του ΔΣ
ºου ο, ο,Jo ü(, ι οδι<οιο\üγητο ο- ηιοιοσü-.ρrò
σπü τρεßò συνεχεßò συνεδριüσειò κηρýσσετοι
Ýκπτωτο με οηüφοση του ΔΣ,
,Το ,ρολιι.ü ιων σιJν"δριüσ-ω\ ,οιJ ΔΣ
τηροýντοι οηü το Γεν]κü ΓρσμμοτÝο τηò Ετσιρεßσò
κοι επικυρþνοντοι οπü τον Πρüεδρο κοι το Γενικü
ΓραμμοτÝο με δικÞ τουò ευθýνη,

ΑΡοΡο 9:
ο Ποü,δρο( ιου ΔΣ ι,ποοοωπ.ß ,ην Ι,-οιρrßο οε

"üθτ Αο/: .οι Δ λοο Þοιο Ροι οι ü\, ò ιιò σχdοιιζ
ιο] δροο 1ο,ü η|ι ιJ, οποιοü'ποτ, φιοιΡü η
νομικü ηρüσωΠο,
, ο ηρüεδροò Þ οπο|οδÞποτε üλλο μÝλοò του ΔΣ
που θο ορισΓεß οπü ουτü εßνοι ο οντιπρüσωποò τηò
Ετοιρεßοò στο οντßσΓο]χο ευρωποßκü üργσνο, κοι
οι ο,|üν /ο,οΒο)λο\τη, το ßjοδο Jι ιο.,/ηοηζ τοι,ο ξοδο δσμονÞζ, τφüοοτ δ,. ,olj , ονºοι οºü
οηοιοδÞΓjοτε üλλη ΠηγÞ,

ο Πρüεδροò κολεß το ΔΣ σε τοκτικÝò κοι
ir ιο\ ,ò ου\ ,üρ,üοτιò, ιροιδρ.υΓι ο- ο , .ò κοι
υπογροφει μοζ με το Γεν]κü ΓρομμοτÝα καιτο
πορüντο μÝλη τα προκτ κü των συνεδριüσεων,
μοζ] δε ρε τον τομßα τα χρημοτικü εντüλμστο κοι
τιò εντολÝò-

γ ρι-\ο ,, ,ι!ο , ο ι, J.oVo, ιÞ ι, ιιοιργßσ ιου
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γροφεßου κοιτην οκριβÞ εφαρμογÞ του
ΚοτοσΓοικοý κοι εηιμελεßτο] γιο τιò επιδιþξειò κοι
την επ]τυχßο των σκοπþν τηò Ετοιρεßοò,
, Εηß δικοιολογημÝνηò Þ μη οπουσßοò ενüò Þ δýο
συμβοýλων ο Πρüεδροò Ýχει δ κσßωμο νο
προοκο/aοcι ιον πρþιο Þ ιο üευ,ερο οπο ιο
ονοπληρωμοτικü μÝλη του ΔΣ, Τον ηρüεδρο üτον
οποJοιüζ.ι Þ üτον /ΦλΙετο γιο οπο ονδηι οι.
λüγο ονοπληρþνει ο Α\,ºιπρüεδροò και τον Γενικü
ΓρομμοτÝο ο Ειδικüò ΓρομμοτÝοò,

ΑΡΘΡο 1ο:
Ο Γεν κüò Γρομμο-Ýοò οο,.ε: ιην üLεοη. ¼η,ε'ο
γιο τιò δροστηριüτητεò τηò Ετοιρεßοò, Διεξüγει την
ολληλογραφßο, τηρεß το βιβλßο ηροκτικþν
συνεδριüσεων του ΔΣ κο τηò ΓΣ, Φυλüσσει τη
σφρογßδο κοιτο ορχεßο τηò Ετοιρεßοò,
ºροοιJπογοοφFι μι -ον Ιρüιδρο ro εξερχο|,"νο
Ýγγροφο, τÝλοξ συντüσσει με τον τομßο τον
οτολογ,ο.]ü κοι ιον προýπο^ογ,ομü τüθε
διοχε]ρισπκÞò ηεριüδου,
Τον Γεν]κü ΓρομμοτÝσ üτον οπουσüζει Þ κωλýετοι
ο!ο]Ληρ;νε, ο Ειδ,ιüτ ΓooJJoιio5, ο οηοßοò
τηρεß το μητρþο των μελþν,

ΑΡοΡο 11ß
ο Τομßοò μεριμνü γιο την εßσπροξη των
δικοιωμüτων εγγροφÞò, των συνδρομþν, των
εκτüκτων εισφορþν κοι γενικü των οφειλþν ηροò
την Ετοιρεßο με βüση σχεßκÝò δ πλüτυπεò
οποδεßξειò, Εκτελεß μετü οπü Ýγγροφη εντολÞ του
ΠροÝδρου κοι του Γενικοý ΓρομμοτÝα κüθε
πληρωμÞ, που οηοφοσßζετοι οπü το ΔΣ, Υποβüλλει
σο ΔΣ σýντομη Ýκθεση γιο την κοτüοτοση του
loJr ioJ roι ονολ,Jτιι Þ Ýκθ"ση, βεβο ο: μινη οι ü
συνημμÝνο Ýγγροφο, οποδεßξειò κοι ε\.Γüλμοτα,
òτΓο τÝλοò κüθε δισχειριστικÞò περ üδου.
Συντüσσε μοζß με το Γεν]κü ΓρομμοτÝο τον
ιρο ιηολο\ιουü ιο, ιον σπο\ο\ιοLüι ιηρε,-ο

βιβλßο του τομεßου koJ το υπüλοιπσ βιβλια κοι
, ,θ ιν ιοι ι pooJn.o γιο ^üθ- üοºο"η ποι γßιετοι
κοτü πορüβοση του Νüμου, του πορüντοò
\ο'οσοι,ι οý ιοι τLν αηοφüσε j/ ηζ ΓΣ λσ| loιJ
ΔΣ.

ΑΡοΡο 12:
Η Ελεγκτ]κÞ Επ τροπÞ οποτελεßτοL οηü τρßο μÝλη
|οι 

'^ 
Λ.l οι ιοß σνο δ Jo ε ι] οι ο τº '"ν|ι ß

Σ J,, \.ι ο' μ, ,ι]σικη +ηροΦορΙο ιοι σλ.ιιη
πλειοψηφ ο,
Πρüεδροò τηò ΕΕ εjνοι εκεßνο οηü τσ μÝλη τηò που
Ýλοβε τιò ηερισσüτερουò ψÞφουò,
¸ργο τηò ΕΕ ε]νοι η κοτ'Ýτοò διενÝργειο ελÝγχου
ιυ/ β β,ß, , τοι δjοl. ρ,ο]\ ιου loJ,iou.
JΓοβü')ο\το\ }-π οι .ρ | ,'ιθ,ο,1 ου τορßοl,ο,οò
σΓη διομÝσου του ΔΣ τηò Ετοιρεßοò, ο Ýλεγχοò τηò
οικονομικß]ò διοχεßρßση^ διενεργεßτοι κüθε Ýτοò



κοι υποβüλλετοι προò Ýγκριση σΓη ΓενικÞ
ΣυνÝι\ευση εντüò ενüò τριμÞνου οπü τη λÞξη του
οικονοι]ικοý ι,'τουò,
το ΔΣ μπορεß νο ονοθÝσει σιην ΕΕ κοι Ýκτοκτο
Ýλεγχο,
Το μÝλη τηò Ελεγ,ιικη\ ΓπιιροΓÞζ üεγ μΓορ"ß ,/ο

εßνοι κοι μÝλη του ΔΣ,

ΑΡΘΡο 13:
το Ýσοδο τηò Ετοιρεßοò εßνοι:
ο) οι εισφορÝò των μελþν, Κüθε μÝλοò του
συλλüγου υποχρεοýτοι νο κοτοβüλει γιο την
εγγροφÞ του, εφüηοξ τρεßò χιλιüδεò (3,000)
δροχμßζ κοι ΓFι,]λÝον ε-Þοιο σιJνδρομÞ ι ÝÞτ
χιλιüδεζ (5,000) δροχμÝò, Με οηüφσση του ΔΣ το
ποροηüνω ποοü .ßυοι διJυοτü ,' ουΙ]θοýν Jιλρι,ο ιριπλοσιο, Ι ιο .εροιιÝρω ο:ξ]σ] οΓο τ.ß,ο,
οπüφοση τηò ΓΣ. Η κοθυσ.Ýρηση κοτοβολÞò των
ηοροπüνω εισφορþν πÝρο οπü δýο Ýτη οποτελεß
λüγο διογροφÞò του μÝλουò με οπüφοση του ΔΣ,
β) οι ηüσηò φýσεωò επιχορηγÞσειò.
yJ οι πüσηò φýσ, ωò δωρßßζ <οι κλ]ροδοοßιò ηροò
την Εταιρεßο, κοι
δ) οι πüσηò φýσεωò εισηρüξειò οπü τιò
δροστηριüτητεò τηò ΕτοιρεΙοò σýμφωνο με τουζ
σκοποýò τηò.

ΑΡοΡο 14ß
Ιοτπιü μß^η ι], Γισιρ.ßοò μηορ.ß ιο δ,ογροφο:γ
με οηüφοση του ΔΣ: πÝρον τηò περιπτþσεωò που
ανοφÝρετοι στη διüτοξη του üρθρου 13 του
ηορüτιοò κοιοσιοι,ιοý αοι üιον λ.ο,ü ,ru üοκηοη
του επογγÝλμοτοò τουò υ3Ýπεσον σε ποροβüσειò
του κþδικα ¶σκησηò του Ιοτρικοý ΕπογγÝλμοτοò
κοι του Κονονισμοý ΙατρικÞò Δεοντολογßοò, Η
σχετικÞ οπüφοση του ΔΣ λομβüνετοι με τη
συνÞθη ηλειοψηφßο, πρÝπει üμωò νο οιτιολογεßτοι,
Στιò περιπτþσεjò ουτÝò εκεßνοò που οποβüλλετο

Ýχει δικοßωμο νο προσβüλειτην σπüφοση του ΔΣ
ενþπον τηò ΓΣ μÝσο σε 15 μÝρεò οπü την
κοινοποßηση τηò οπüφοσηò διογροφÞò,

ΑΡΘΡο 15:
Γßò την τροποποßηση του κοτοστοτικοý τηò
Ειο,ριßο, ο ιο,ι.ßιο οηüýοσ^ -η ΓΣ, "] οι ο:ο
,,Jρßσγ.τοι σ. oropιio -l, ιην ηοοουο ο ιω. μ oLJ!
συν Ýνα των τομειοκþò ειτüξει μελþν τηò κοι η .
οποßο οηοφοσßζε] με πλειοψηφßο των 3/4 των
ποριστομÝνων μελþν, Εφüσον επß δýο συνεχεßò
σ τεδρ,üο.ι5 ι ι ΓΣ ηο,οογ,ο/,:το| ιr οτοπü
την τροποηοßηση του πορüντοò δεν υηüρξε η
οποιιοýμ',η οποο|'ο, ιüι- ιο ü'η, οßι,-ι ,ο,.
σειρü συνεδρßαση οπα]τεßτοι ηλειοψηφßσ των 3/4
των πορ σιομÝνων μΕλþν,
Ι üθ. ομ ριοβÞ ι ο,| ,,ο ι \ διοιüfιι ο ι ιορο,ºο.



κοτοστοικοý λýετσι οηü τη ΓΣ, ενüψα κοι των
ονßστοßχων δττüξεων περß σωμοτεßων,

ΑΡοΡο Ι6:
Η Ετοιρε|ο διολýετοι τοτü τιò οριζüμενεò οπü ιο
Νüμο ηεριΓιþσειò κοι με οπüφοση ιηò ΓΣ, Γιο ιο
οκοπü ουτü η ΓΣ οΓοφοοßζει σýυφωνο με το
οριζüμενο στο üρθρο 15 του πορüντοò
κοτοστοτικου,
Σε περßπιωση διüλυσηζ ιηζ tιοιοεßοò ιο κοθορü
ενεογη-ιγü ιηò διοΙßθετοι Jε οηüφοση τΓò ΓΣ σc

üλλη Ετοιρεßο Þ σýλλογο Γιου επιδιþκει
Πορεμφερεßò σΧοηοýξ,

ΑΡΘΡο 17:
Κοτü την πρþτη εφορμογÞ τοý πορü\ττοò κοι
μÝχριτÞ διεξογωγÞ ορχαιρεαþν γιο την ονüδειξη
ιων μιλþν του ΔΣ τηò Γτοιρ"ßαò σýυφωνο με
ιου( üρουζ ιου πορüντοò, η ºροοωρινÞ üιοΙκηση
-ηζ Γτοιριßοò ονοιßθετοι σιο (üτΦθι μÝρη, μι
οπüφοση των ιδρυτþν ουτοý:

1. lÞορßα κοτελονÞ
2, ΒοσιλικÞ κοκκßνου
3, ΔÞμητρο Αδροκτü
4, ΕλÝνη Χρησιüκη
5, ΔÞμητρο Θεοδωροποýλου
6. ΧριστßνοΠοπονικολüου
7, ΕλÝνη Πομφßλη

ΑΡΘΡο 1α:
το πορüν κοισστσ]ιΡü ηου ο'1οτελεßιοι οηü ι8
üρθρο ουζητÞθηκε κο ψηφßσιηκτ (οι' üρθρο {οι
.πο σýνολο του κοι |ιλ {ü εγ/ρ;θηκ' üπωò
οκριβþò Ýχει οπü τα πορακüτω ιδρυτικü μÝλη τηò
ξτοιρειοò.

ΑθÞνο, 20 Οτ.ωβρßου 2015

οΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ιβÝò αντßγραφο απü το πρωτüτυπο του:

ßροτοποιημÝνου κατασιατικοý σωμοτεßου

που εγκρßθηκε με την αριθμ, 64θ/2015

διοταγÞ του Ειρηνοδικεßου Αθηνþν που

ανογνωρßσιηκε με την οριθ, 51θ8/1θθ7

απüφαση του Πρωτοδικεßου Αθηνþν και

κατοχωρÞθηκε με αυξ, αριθ, 21711 στο

βιβλßο σωματεßων του Πρωτοδικεßου

Αθηνþν,

ΑθÞνα, º6/

Η Γρα

ΕπισυνÜπτεται

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Για νüμιμη σÞμανση και την

ÝκδοσÞ του κατÜ τηò σειρÜò

τηò παρογγελßαò.

ΑθÞνα, 16/3/201

?9


