ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ»
Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1ο (Επωνυμία-Έδρα)
Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ", με έδρα την Αθήνα.
Άρθρο 2ο (Σφραγίδα)
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ έχει δική της κυκλική σφραγίδα, η
οποία στο άνω μέρος της φέρει την ανωτέρω επωνυμία, στο κάτω μέρος το έτος
ίδρυσης και στο κέντρο την εικόνα του Ιπποκράτη.
Άρθρο 3ο (Σκοπός)
Σκοπός της Εταιρείας είναι η προώθηση: α) της εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με την
ιατρική βιοχημεία, β) της μετεκπαίδευσης σε ανάλογα θέματα, γ) της εφαρμοσμένης
ιατρικής βιοχημείας και κλινικής χημείας, δ)

θεμάτων που έχουν σχέση με το

περιβάλλον και τα οποία δύναται να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία, ε) γενικότερα
θεμάτων της προληπτικής ιατρικής, της φαρμακευτικής, της προαγωγής ιατρικής
ευθύνης διαγνωστικού εργαστηρίου, της ιατρικής πράξης και της βασικής βιοχημικής
έρευνας.
Άρθρο 4ο (Μέσα)
Οι ως άνω σκοποί επιδιώκονται με τα εξής μέσα:
1) Μέσω της μετεκπαίδευσης των επιστημόνων που ασχολούνται με την Ιατρική
βιοχημεία. Μέσω της διοργάνωσης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων τόσο στην έδρα της
Εταιρείας, όσο και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, μέσω της διοργάνωσης διεθνών και
ημεδαπών συνεδρίων, της έκδοσης περιοδικού Ιατρικής Βιοχημείας, ενημερωτικών
φυλλαδίων κ.λπ.
2)

Μέσω συνδέσεων και συνεργασιών με άλλες επιστημονικές εταιρείες της Ελλάδας,

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπού εξωτερικού, καθώς και με Ιδρύματα, Ακαδημίες,
κ.λπ. για τη προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.
3)

Μέσω της πρόσκλησης ειδικών επιστημόνων για διαλέξεις, ανακοινώσεις, κλπ.
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4)

Μέσω της σύστασης φορέων και κέντρων αναφοράς με σκοπό τον έλεγχο

ακριβείας των χρησιμοποιουμένων μεθόδων στην εφαρμοσμένη ιατρική βιοχημεία,
καθώς και μέσω της σύσταση συμβουλευτικού οργάνου προς παροχή πληροφοριών,
προγραμματισμού βοήθειας σε αυτούς που ασχολούνται με την εφαρμοσμένη Ιατρική
και ερευνητική βιοχημεία.
5)

Μέσω της συστάσεως ειδικών επιτροπών αποτελούμενων από προσωπικότητες

του χώρου της Ιατρικής Βιοχημείας προς ενίσχυση της προσπάθειας και των σκοπών
της.
6)

Μέσω οποιασδήποτε άλλης εκδήλωσης την οποία κρίνει αναγκαία το Διοικητικό

Συμβούλιο της Εταιρείας για την προώθηση των σκοπών της.
Β. ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ
Άρθρο 5ο (Κατηγορίες και δικαιώματα μελών)
α) Ως Τακτικά Μέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
εγγράφονται Ιατροί Βιοπαθολόγοι και Ιατροί ειδικευόμενοι στην Ιατρική Βιοπαθολογία.
β) Ως Αντεπιστέλλοντα Μέλη μπορούν να εγγραφούν ιατροί άλλων ειδικοτήτων
με ενδιαφέρον στην Ιατρική Βιοχημεία.
γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, άτομα που προσέφεραν υπηρεσίες προς την
Εταιρεία και τους σκοπούς της, Έλληνες ή ξένοι επιστήμονες οι οποίοι διακρίθηκαν στην
Ιατρική Βιοχημεία ή γενικότερα στην Επιστήμη.
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές, Έκτακτες,
Καταστατικές) και τα Διοικητικά Συμβούλια έχουν τα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας με την
προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Ειδικά για το
δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το Τακτικό
Μέλος πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος από την εγγραφή του στο μητρώο της
Εταιρείας. Τα Ανεπιστέλλοντα και Επίτιμα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και
εκλέγεσθαι στο Διοιηκητικό Συμβούλιο και στις Καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις,
μπορούν όμως να ψηφίζουν στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Τα Επίτιμα μέλη δεν
υποχρεούνται να καταβάλλουν συνδρομή στην Εταιρεία.
Άρθρο 6ο (Διαδικασία εγγραφής νέων μελών)
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Προκειμένου να εγγραφεί κάποιος ως Τακτικό ή Αντεπιστέλλον Μέλος της
Εταιρείας απαιτείται η υποβολή αίτησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία του, τα επιστημονικά του προσόντα και θα συνυπογράφεται
από δύο [2] τουλάχιστον Τακτικά Μέλη της Εταιρείας. Η αίτηση εγκρίνεται από το Δ.Σ.,
με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και σε περίπτωση μη αποδοχής,
αποφασίζει η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Τακτικών Μελών με απλή πλειοψηφία [50%
+1].
Τα Επίτιμα Μέλη εγγράφονται μετά από πρόταση του ΔΣ ή του 10% των
ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται με απλή
πλειοψηφία.
Άρθρο 7ο (Αποχώρηση - Διαγραφή)
α) Τα Μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από την Εταιρεία εφ' όσον
γνωστοποιήσουν εγγράφως την πρόθεσή τους.
β) Διαγραφή Μέλους από την Εταιρεία γίνεται για παράβαση των διατάξεων του
ιατρικού κώδικα, διαπιστωμένης δραστηριότητας παραβίασης των σκοπών και των
καταστατικών λειτουργιών της Εταιρείας και τελεσίδικης ποινικής απόφασης.
γ) Διαγραφή Μέλους γίνεται επίσης όταν το Μέλος απουσιάζει από τρεις [3]
συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις.
Σε κάθε περίπτωση, η διαγραφή μέλους γίνεται μετά από εμπεριστατωμένη
εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία [50%+1].
Γ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 8ο (Όργανα Διοίκησης)
Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική
Συνέλευση των Μελών της Εταιρείας και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Άρθρο 9ο (Διαδικασία εκλογής)
To Δ.Σ. της Εταιρείας είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο
Συμβούλους. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται ανά τριετία από τη Γ.Σ. και είναι Ιατροί
Βιοπαθολόγοι, ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα.
Σε περίπτωση κένωσης μιας θέσης Μέλους του Δ.Σ., τη θέση καταλαμβάνει ο
κατά σειρά πρώτος αναπληρωματικός εκλεγείς. Ο σύμβουλος του Δ.Σ. που απουσιάζει
αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις διαγράφεται και αντικαθίσταται από τον
κατά σειρά πρώτο επιλαχόντα, κατόπιν αποφάσεως του Δ. Σ. Τα Μέλη του Δ.Σ.
μπορούν, μετά τη λήξη της θητείας τους, να υποβάλλουν και πάλι υποψηφιότητα για να
επανεκλεγούν.
Μετά την επικύρωση των εκλογών, ο πλειοψηφείσας από τα μέλη που
εξελέγησαν καλεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τους συμβούλους για την εκλογή
Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα και Ταμία. Εκλέγεται
αυτός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή γίνεται με μυστική
ψηφοφορία. Εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται
αμέσως όταν το συμβούλιο ευρίσκεται σε ολομέλεια ή σε αντίθετη περίπτωση η εκλογή
επαναλαμβάνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Κατά τη δεύτερη ψηφοφορία η
εκλογή είναι έγκυρη και με σχετική μόνον πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας
αποφασίζει ο κλήρος.
Άρθρο 10ο (Αρμοδιότητες)
To Δ.Σ. μετά την συγκρότησή του σε σώμα παραλαμβάνει τη Διοίκηση από το
απερχόμενο Δ.Σ. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας παραλαμβάνουν με πρωτόκολλο από τον απερχόμενο
Γραμματέα, κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, τη σφραγίδα αυτής, το αρχείο, το
βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ., τους φακέλους των διαφόρων υποθέσεων και μελών, τα
διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών καθώς και κάθε άλλο στοιχείον που ανήκει στην
Εταιρεία.
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To Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας. Προετοιμάζει τα
θέματα της Γενικής Συνέλευσης. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικώς τέσσερις [4] φορές το χρόνο και εκτάκτως όποτε το
κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος του ΔΣ ή όποτε ζητηθεί εγγράφως από τρία (3) τουλάχιστον
μέλη του ΔΣ.
Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε
περίπτωση που απουσιάζει ο τελευταίος, τον αναπληρώνει ο Γεν. Γραμματέας.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση
δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου στη δεύτερη ψηφοφορία. To Δ.Σ.
ευρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρόντων είναι μεγαλύτερος των απόντων.
Όταν οι αποφάσεις αφορούν προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων συντάσσονται από το Γραμματέα και
επικυρώνονται κατά την εκάστοτε συνεδρίαση.

Στα πρακτικά καταχωρούνται οι

αποφάσεις του Δ.Σ. και σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί καταχωρούνται και οι γνώμες ή
προτάσεις της μειοψηφίας.
Εφόσον τα οικονομικά της Εταιρείας το επιτρέπουν, το Δ.Σ. μπορεί να προσλάβει
υπάλληλο είτε προσωρινά είτε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για τη διεκπεραίωση
διαφόρων εργασιών της Εταιρείας (λογιστικά, αλληλογραφία, είσπραξη συνδρομών,
κ.λπ.) και η μηνιαία αντιμισθία καθορίζεται από το Δ.Σ.
Άρθρο 11ο (Πρόεδρος)
Πρόεδρος: Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της, σε κάθε
δικαστική και διοικητική αρχή, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Διευθύνει
τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Προεδρεύει της ΓΣ, εκτός της εκλογοαπολογιστικής ή σε
περίπτωση μομφής η αν αποφασίσει διαφορετικά η ΓΣ. Δίνει εντολή για την πληρωμή
κάθε δαπάνης που προβλέπεται από τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό ή πίστωση που
αποφασίστηκε από το Δ.Σ. Υπογράφει όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά της Εταιρείας
και γενικά εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Άρθρο 12ο (Γενικός Γραμματέας))
Γεν. Γραμματέας: Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει τη σφραγίδα, διεξάγει την
αλληλογραφία, τηρεί μητρώο Μελών της Εταιρείας, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και
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εξερχομένων

εγγράφων,

τηρεί

τα

πρακτικά

των

Συνεδριάσεων

του

Δ.Σ.,

προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της Εταιρείας, συντάσσει και
υποβάλλει, μετά τη λήξη της θητείας του ΔΣ, την έκθεση των πεπραγμένων κατά τη
θητεία αυτή που τίθεται στην κρίση της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ.
Άρθρο 13ο (Ειδικός Γραμματέας)
Ειδικός Γραμματέας: Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γεν. Γραμματέα, όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Γενικά βοηθά τον Γεν. Γραμματέα στην εκτέλεση των
καθηκόντων του, αναλαμβάνοντας γραμματειακής φύσης ειδικό έργο διεκπεραίωσης
επικοινωνίας της Εταιρείας, μετά από εξουσιοδότηση και συμφωνία του ΔΣ.
Άρθρο 14ο (Ταμίας)
Ταμίας: Ο Ταμίας παραλαμβάνει με πρωτόκολλο μαζί με τον Πρόεδρο και Γεν.
Γραμματέα κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, τα δελτία εισπράξεων, εξόδων,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό βιβλίο ή έγγραφο. Ο Ταμίας φυλάσσει τη περιουσία της
Εταιρείας, τηρεί τα σχετικά βιβλία εσόδων, εξόδων, απογραφής των περιουσιακών
στοιχείων, ενημερώνει το Δ.Σ. επί των οικονομικών της Εταιρείας, συντάσσει τον
ισολογισμό κατά το τέλος του οικονομικού έτους, καθώς και τον προϋπολογισμό του
επομένου έτους, ώστε εγκαίρως να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές των Μελών καθώς και κάθε έσοδο της Εταιρείας,
με διπλότυπη απόδειξη είσπραξης. Η είσπραξη των εισφορών των Μελών μπορεί να
ανατίθεται σε ειδικό εισπράκτορα με σχετική αποζημίωση.
Ο Ταμίας εκτελεί κάθε πληρωμή που αφορά την Εταιρεία. Όταν το ποσό της
πληρωμής υπερβαίνει τα 2.000,00€ απαιτείται η έκδοση εντάλματος υπογεγραμμένου
από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα. Καταθέτει σε Τράπεζα ή Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο κάθε ποσό που υπερβαίνει 5.000,00€. εξ ονόματος της Εταιρείας, μετά
από απόφαση του Δ.Σ.
Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να τον αναπληρώσει ένας από τους
συμβούλους μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 15ο (Σύμβουλοι)
Σύμβουλοι: Οι Σύμβουλοι μπορούν να έχουν αρμοδιότητες σχετικά με Εκδόσεις της
Εταιρείας, Εκπαιδευτικά Μαθήματα, Πολιτιστικές εκδηλώσεις κά, όπως και άλλα Μέλη
του Δ.Σ. μετά από σχετικές αποφάσεις του.
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Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 16 ο (Αρμοδιότητες)
Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ανήκει:
1) Ο ετήσιος έλεγχος των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού δράσης του ΔΣ.
3) Η ανά τριετία εκλογή των Μελών του Δ.Σ. και ισαρίθμων αναπληρωματικών μελών.
4) Η εκλογή Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία ελέγχει τα βιβλία και γενικά τη
διαχείριση της Εταιρείας, καθώς και ισαρίθμων αναπληρωματικών μελών.
5) Η εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τις διαδικασίες που αναφέρονται στο 3. και 4.
6) Η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
Άρθρο 17ο (Διαδικασία λήψης αποφάσεων)
1)

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συνέρχεται τακτικώς κατά την περίοδο

Μαρτίου-Μαϊου κάθε έτους (στα πλαίσια των συνεδρίων Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή
Ιατρικής Βιοχημείας) και εκτάκτως όταν το αποφασίσει το Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί εγγράφως
από το 1/5 των εγγεγραμμένων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
2)

Απαρτία έχει η Γενική Συνέλευση, όταν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι 50%

+1 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Εταιρείας.
3)

Εκλέγεται προεδρείο της ΓΣ από τα παρόντα μέλη στην εκλογοαπολογιστική ΓΣ ή

όταν υπάρχει πρόταση μομφής ή όταν το αποφασίσει η ΓΣ.
4)

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά από οκτώ (8)

ημέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο και θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και
αν είναι παρόντα και όχι λιγότερα του αριθμού των μελών του ΔΣ.
5)

Οι περιορισμοί του άρθρου 17 παρ. 4 ισχύουν και για την έκτακτη Γεν. Συνέλευση.
Άρθρο 18ο (Πρόσκληση μελών))
Τα Μέλη της Εταιρείας καλούνται στις Συνελεύσεις με ατομικές προσκλήσεις από

τον Πρόεδρο, δεκαπέντε [15] τουλάχιστον ημέρες πριν την Τακτική Γεν. Συνέλευση και
πέντε [5] τουλάχιστον ημέρες προκειμένου περί έκτακτης. Στην πρόσκληση ορίζεται ο
τόπος, ο χρόνος έναρξης και τα προς συζήτηση θέματα.
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Τα προσερχόμενα Μέλη υπογράφουν σε ειδικό βιβλίο προς απόδειξη της απαρτίας.
Οι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται με ψηφοφορία διά ανατάσεως της
χειρός ή εκφωνήσεως του ονόματος ή με μυστική ψηφοφορία προκειμένου περί
προσωπικού θέματος.
Άρθρο 19ο (Αρχαιρεσίες)
Η εκλογή των Μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των
αναπληρωματικών Μελών γίνεται σε Τακτική Συνεδρίαση της Εταιρείας (την περίοδο
Μαρτίου-Μαϊου και στα πλαίσια των συνεδρίων Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Ιατρικής
Βιοχημείας), η οποία συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό ανά διετία. Ειδικότερα για τις
αρχαιρεσίες, οι προσκλήσεις των Μελών αποστέλλονται εξήντα [60] ημέρες πριν την
ημερομηνία των εκλογών.
Η εκλογή του Δ.Σ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία από κατάλογο, κατά αλφαβητική
σειρά, υποψηφίων μελών τα οποία έχουν δικαίωμα εκλογής. Έκαστος ψηφοφόρος
δικαιούται να θέσει το ανώτερο επτά (7) σταυρούς. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται
εγγράφως ή με ηλεκτρονική αίτηση, σαράντα [40] ημέρες πριν τις εκλογές εκλογές και το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποστείλει στα μέλη της Εταιρείας τα ονόματα
των υποψηφίων εντός 1 (μίας) εβδομάδας εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δυνατότητα ψήφου με αλληλογραφία ως εξής: είκοσι [20] ημέρες πριν από τις
εκλογές να αποστέλονται ταχυδρομικά, επί αποδείξει,
και φάκελλοι. Το μέλος

στα μέλη ψηφοδέλτιο

τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο φάκελλο, τον κλείνει και

τοποθετεί σε άλλο φάκελλο.

Αποστέλλει συστημένα

τον

στο Γεν. Γραμματέα της

Εταιρείας την επιστολή μαζί με την απόδειξη πληρωμής της οικονομικής οφειλής του
μέχρι πέντε [5] ημέρες πριν τις εκλογές. Ο Γεν. Γραμματέας παραδίδει στην εφορευτική
επιτροπή τη συστημένη επιστολή.
Την ψηφοφορία εποπτεύει τριμελής εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από
Πρόεδρο και δύο [2] Μέλη, οι οποίοι αναδεικνύονται από την εκλογοαπολογιστική ΓΣ. Ο
χρόνος έναρξης και λήξης των εκλογών αποφασίζεται από τη ΓΣ. Όλα τα θέματα που
τυχόν προκύπτουν κατά την εκλογική διαδικασία επιλύονται από την Εφορευτική
επιτροπή στα πλαίσια της εκλογικής νομοθεσίας.
Με τη λήξη των εκλογών αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων τα οποία
μονογράφονται και παραδίδονται στον Πρόεδρο, καθώς επίσης ο κατάλογος των
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ψηφισθέντων και ο αντίστοιχος αριθμός των ψήφων τους οποίους έλαβε έκαστος εξ
αυτών. Επιλαχόντες θεωρούνται οι λαβόντες τη σχετική πλειοψηφία των ψηφισάντων
μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος.
Η ίδια διαδικασία εκλογής ισχύει και για τα τρία [3] μέλη της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, τα οποία ψηφίζονται σε ιδιαίτερο κατάλογο υποψηφίων. Τα μέλη του Δ.Σ.
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι επανεκλέξιμα.
Στο μέλλον να είναι δυνατή η εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου (με κωδικό για κάθε
μέλος που θα τον χειρίζεται με PIN αντίστοιχο π.χ. των καρτών διαχείρισης χρημάτων
στις τράπεζες.
ΣΤ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 20ο (Εξελεγκτική Επιτροπή)
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εντός μηνός καλεί τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής για
εκλογή Προέδρου της. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της και
προβαίνει σε έλεγχο της διαχείρισης του Δ.Σ., όποτε το κρίνει αναγκαίο, απαραίτητα
όμως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία
λογοδοτεί αυτός εκ μέρους του Δ.Σ..
Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21ο (Έσοδα της Εταιρείας)
Έσοδα της Εταιρείας αποτελούν:
1) το δικαίωμα εγγραφής των Μελών,
2) οι συνδρομές των Μελών,
3) τα έσοδα από κάθε είδους δωρεές και χρηματοδοτήσεις προς την Εταιρεία από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κρατικούς φορείς,
4) οι τόκοι των κεφαλαίων και όλα τα εισοδήματα της περιουσίας της Εταιρείας
5) τα έσοδα από τις εκδόσεις και τη διοργάνωση Συνεδρίων, Σεμιναρίων, Ημερίδων,
6) οι έκτατες εισφορές των Μελών οι οποίες ορίζονται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
καθώς και κάθε άλλο έσοδο.
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Το ποσό της εγγραφής και της συνδρομής των Μελών καθορίζεται από το Δ.Σ.
Τα έσοδα της Εταιρείας μπορεί να διατεθούν μετά από απόφαση του Δ.Σ., για την
αγορά ακινήτων εν ονόματι της Εταιρείας και προς όφελός της.
Άρθρο 22Ο (Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας)
Τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να γίνει μετά από απόφαση της Γ.Σ., η
οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. ή μετά από πρόταση του 1/3
τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών Μελών. Για την τροποποίηση
του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του 50%+1 των ταμειακώς τακτοποιημένων
Τακτικών Μελών. Η απόφαση της τροποποίησης πρέπει να εγκριθεί από τη πλειοψηφία
των 3/4 των ψηφισάντων μελών.
Άρθρο 23ο (Διάλυση της Εταιρείας)
Η διάλυση της Εταιρείας αποφασίζεται μόνο σε Γ.Σ. Τακτικών Μελών και όταν τα μέλη
είναι λιγότερα από 20. Η περιουσία της Εταιρείας περιέρχεται στην Πανελλήνια Ένωση
Ιατρών Βιοπαθολόγων ή σε ιατρικό σωματείο συναφές με την Ιατρική Βιοχημεία ή σε
κοινωφελές ίδρυμα, μετά από απόφαση της τελευταίας Γ.Σ.
Άρθρο 24ο
Για κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και το οποίο δεν
αντιβαίνει στους σκοπούς της Εταιρείας και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, μπορεί να
αποφασίζει το Δ.Σ. και να γνωστοποιεί την απόφαση του στη Γ.Σ.
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