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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο  

ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ» 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ιδρύεται Ένωση Επαγγελματικών - Επιστημονικών Σωματείων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ», η οποία  στο παρόν θα αναφέρεται ως 

«Ένωση». 

Με τον όρο Ιατρική Βιοπαθολογία νοείται, σύμφωνα με τα 

σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, η τετραθεματική ιατρική 

εργαστηριακή ειδικότητα που συμπεριλαμβάνει την Ιατρική 

Μικροβιολογία, την Εργαστηριακή Αιματολογία και Αιμοδοσία, την 

Ιατρική Βιοχημεία, την Ανοσολογία και την Τετραθεματική 

Βιοπαθολογία. 

Η Ένωση έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων και χρησιμοποιεί κυκλική 

σφραγίδα, στην οποία αναγράφεται περιφερειακά η επωνυμία της 

Ένωσης, στο κέντρο δε φέρει εικονίδιο με το χάρτη της Ελλάδας, τα 

αρχικά της Ένωσης (Π.Ε.Ι.Β.) και το έτος ίδρυσης. 

Η έδρα της Ένωσης δύναται να μεταφερθεί εντός των ορίων της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Αθηνών με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Ο σκοπός της Ένωσης είναι η εκπαίδευση, μελέτη και έρευνα σε 

θέματα που αφορούν την Ιατρική Βιοπαθολογία, ως επιστήμη και 

επάγγελμα και ειδικότερα, την ποιότητα της περίθαλψης και 

υγειονομικής φροντίδας στα πλαίσια της Ιατρικής Μικροβιολογίας, της 

Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας, της Ιατρικής Βιοχημείας 

και της Ανοσολογίας, καθώς και τις κοινωνικές διαστάσεις των 
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παρεχομένων υγειονομικών υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

διεθνώς και ειδικότερα: 

1. Η εκπροσώπηση και υπεράσπιση σε διεθνές, ευρωπαϊκό και 

εθνικό επίπεδο του τίτλου του ειδικευμένου ιατρού στην 

Ιατρική Βιοπαθολογία και συναφών θεμάτων καθώς και του 

επαγγελματικού του ρόλου στην Κοινωνία. 

2. Η μελέτη και προαγωγή της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών υγείας από τους ιατρούς Βιοπαθολόγους. 

3. Η συνεισφορά στην εναρμόνιση με τους ειδικευμένους 

ιατρούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ειδικότερα τους 

Βιοπαθολόγους. 

4. Η συμβολή στην ανάπτυξη της επιστήμης και της έρευνας 

στον τομέα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, τόσο στην Ελλάδα 

όσο και Διεθνώς, ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

5. Η προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων των ιατρών 

Βιοπαθολόγων, η ανάπτυξη φιλικών δεσμών, η ελεύθερη 

διακίνηση, καθώς  και η διευκόλυνση των ανταλλαγών 

μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα αυτό της υγείας. Η 

διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους των μελών του, 

εξαιτίας της άσκησης ιατρικών πράξεων, οι οποίες 

εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Ιατρικής 

Βιοπαθολογίας και η με κάθε νόμιμο μέσο προάσπιση των 

συμφερόντων των μελών ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή 

δικαστηρίου αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με τη 

νόμιμη άσκηση της ειδικότητας. 

6. Η συμβολή στην προάσπιση του γνωστικού αντικειμένου της 

ειδικότητας και η συμβολή στον καθορισμό των ιατρικών 

Εργαστηριακών πράξεων και Ιατρικών εξετάσεων ανά 

αντικείμενο, οι οποίες στο σύνολό τους συγκροτούν τιν 

επαγγελματική οντότητα της ως άνω Ιατρικής ειδικότητας. 

7. Η εκπόνηση, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., με ή χωρίς τη 

συμμετοχή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, 
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εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του  ή των 

αρμοδίων Υπουργείων, του ΚΕΣΥ, της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως, ή άλλων εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών 

Οργανισμών, τα οποία θα χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν 

μέρει από τους οργανισμούς αυτούς.  Σε κάθε περίπτωση 

5% του επιχορηγουμένου ποσού θα διατίθεται γιά την 

κάλυψη αναγκών διαχείρισης του προγράμματος, μετά από 

απόφαση του Δ.Σ.  

8. Η συμβολή στην εκπαίδευση γιά την απόκτηση της 

ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, καθώς και στην 

εκπαίδευση και ενημέρωση των γιατρών, είτε στα πλαίσια 

της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης είτε στα πλαίσια 

συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών 

εκδηλώσεων. 

9. Η διοργάνωση από την Ένωση, μόνη της ή σε συνεργασία με 

άλλες ενώσεις, εταιρείες, οργανισμούς ή πανεπιστήμια 

επιστημονικών εκδηλώσεων, διαλέξεων ή συντονισμένων 

συζητήσεων, καθώς και η οργάνωση ή συμμετοχή σε εθνικά 

ή διεθνή συνέδρια. 

10. Η εκπροσώπηση της χώρας μας στα Ευρωπαϊκά ΄Οργανα 

και Επιστημονικές Εταιρείες, που ασχολούνται με θέματα 

Ιατρικής Βιοπαθολογίας, όπως είναι η UEMS,  ECLM κ.α. 

με ειδικότερους σκοπούς:  (α) Την ισότιμη συμμετοχή 

Ελλήνων εκπροσώπων σε ομάδες εργασίας, σε κοινοτικό 

επίπεδο, αναφορικά με θέματα ιατρικής βιοπαθολογίας.  (β) 

Την ενημέρωση για τα προγράμματα συνεργασίας μεταξύ 

των χωρών μελών.  (γ)  Την ενημέρωση για κοινοτικά 

εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και 

προγράμματα ανταλλαγών.  (δ)  Τη διευκόλυνση Ελλήνων 

γιατρών Βιοπαθολόγων για συμμετοχή σε αυτά τα 

προγράμματα. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

Τα μέσα γιά την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης είναι: 

(α) Η άμεση συνεργασία με τα μέλη επιστημονικές, εταιρείες, αλλά και 

με άλλες Ελληνικές, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οργανώσεις, που 

ασχολούνται με θέματα Ιατρικής Βιοπαθολογίας. 

(β) Η εκπόνηση μελετών πάνω σε θέματα Ιατρικής Βιοπαθολογίας. 

(γ) Η διοργάνωση προγραμμάτων ανταλλαγών μεταξύ των μελών ή μεταξύ 

της Ένωσης και άλλων  φυσικών ή νομικών προσώπων, υπό μορφή 

μετεκπαιδεύσεων, συνεργασιών ή λοιπών προγραμμάτων. 

(δ) Η ενεργός συμμετοχή και συμβολή στην εκπαίδευση, κατάρτιση και 

πληροφόρηση πάνω σε θέματα Ιατρικής Βιοπαθολογίας, με διεξαγωγή 

Συνεδρίων, σεμιναρίων και με πραγματοποίηση εκδόσεων. 

(ε) Η παροχή πληροφοριών για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα 

ευρωπαϊκά συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις, καθώς 

και πληροφοριών για τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα 

άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, τις δυνατότητες γιά μετεκπαίδευση 

σε άλλες χώρες μέλη της ΕΕ και τις υποτροφίες των ευρωπαϊκών 

οργανισμών. 

(στ) Η έκδοση επιστημονικού περιοδικού με θέματα Ιατρικής Βιο-

παθολογίας ή η συμμετοχή σε εκδοτικές δραστηριότητες άλλων 

εταιρειών. Η έκδοση μελετών,  μονογραφιών,  ενημερωτικών  φυλλαδίων  

ή  οποιουδήποτε άλλου υλικού που  άπτεται του  αντικειμένου  της  

Ένωσης. 

(ζ) Η παρέμβαση, έκφραση γνώμης, παράσταση και πραγματοποίηση 

διαβημάτων στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για κάθε θέμα που έχει 

σχέση με τους σκοπούς της ενώσεως καθώς και i) με την Ιατρική 

Βιοπαθολογία και την Οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, με τον 

καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, ii) με τον 

καθορισμό των ιατρικών εργαστηριακών πράξεων (εξετάσεων) που στο 

σύνολό τους συγκροτούν την επαγγελματική οντότητα της ειδικότητας 

Ιατρική Βιοπαθολογία, καθώς και iii) με τα επιστημονικά και 

επαγγελματικά δικαιώματα των ιατρών Βιοπαθολόγων. 
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(η) Η προώθηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων με τις επιστημονικές 

εταιρείες άλλων χωρών-μελών, καθώς  και η συμμετοχή σε 

επιχορηγούμενα προγράμματα διακρατικών  συμφωνιών. 

(θ) Η προάσπιση και υποστήριξη ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή άλλης 

Αρχής των επαγγελματικών συμφερόντων των Ιατρών Βιοπαθολόγων κατά 

την άσκηση του ιατρικού τους επαγγέλματος. 

(ι) Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς της 

Ένωσης, όπως αυτοί αναφέρονται στο παρόν καταστατικό. 

(ια) Η διοργάνωση διεργαστηριακών συστημάτων ελέγχων ποιότητας που 

θα αφορούν όλο το εύρος των βιοπαθολογικών εξετάσεων. 

(ιβ) Αν το επιτρέπουν οι πόροι της Εταιρείας να παρέχει εκάστοτε κατά 

την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου υποτροφίες, να συμβάλλεται με 

τρίτους (επίσης κατά την κρίση του Διοικητικού  Συμβουλίου) για την 

εξυπηρέτηση ταξιδιών των ιατρών μελών της  στο εσωτερικό και εξωτερικό 

καθώς επίσης και για την παροχή εκπτώσεων σε ιατρούς-μέλη της, υπό 

την ρητή προϋπόθεση ότι οι σχετικές ενέργειές της δεν φέρουν (καθ' 

οιονδήποτε τρόπο)  κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά και να ενεργεί κάθε 

τι νόμιμο προς προαγωγή των μελών της (εφ΄όσον το επιτρέπουν οι πόροι 

της). 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Τα μέλη της Ένωσης είναι εταιρείες ή ενώσεις, που διατηρούν των 

αυτοτέλειά τους. 

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά και επικουρικά. 

Τακτικά Μέλη: Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει, μετά από αίτησή 

του προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)  της Ένωσης όποια 

επαγγελματική ή επιστημονική εταιρεία ή ένωση έχει σκοπούς συναφείς 

με την Ένωση και έχει αποδεδειγμένα αναπτύξει δραστηριότητα σε ένα ή 

περισσότερα από τα ειδικότερα γνωστικά αντικείμενα της ιατρικής 

ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 

παρ. 2 του παρόντος και έχει προταθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της 

Ένωσης.  Τα  τακτικά μέλη (επαγγελματικές - επιστημονικές εταιρείες-



 6 

ενώσεις) πρέπει να έχουν τουλάχιστον 50 εγγεγραμμένα μέλη – ιατρούς 

Βιοπαθολόγους. 

Επικουρικά Μέλη: Επικουρικό Μέλος μπορεί να γίνει,  μετά από 

αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ένωσης όποια 

επαγγελματική ή επιστημονική εταιρεία  ή ένωση ειδικευομένων ιατρών 

η οποία έχει σκοπούς συναφείς με τηνΈνωση και έχει αποδεδειγμένα 

αναπτύξει  δραστηριότητα σε ένα ή περισσότερα από τα ειδικότερα 

γνωστικά αντικείμενα της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής 

Βιοπαθολογίας όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του παρόντος και 

έχει  προταθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της Ένωσης. Τα 

επικουρικά μέλη έχουν εισηγητικό ρόλο και δύνανται να συμμετέχουν 

και παρακολουθούν τις Γ.Σ,  δεν έχουν όμως  δικαίωμα ψήφου σε 

αυτές. Τέλος τα επικουρικά μέλη δεν έχουν  δικαίωμα εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι. 

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ είναι οι κάτωθι εταιρείες:  

1. Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία, (ιδρυτικό μέλος)  

2. Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας, (ιδρυτικό μέλος)  

3. Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας, 

(ιδρυτικό μέλος)  

4. Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος, (ιδρυτικό 

μέλος)  

5. Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος, 

(ιδρυτικό μέλος)  

6. Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχημείας, (ιδρυτικό μέλος)  

7. Πανελλήνια Επαγγελματική  ΄Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών 

Βιοπαθολόγων, Κυτταρολόγων και Παθολογοανατόμων, (ιδρυτικό 

μέλος)  

8. Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής 

Διαγνωστικής, σύμφωνα με την από  20/9/2010 απόφαση ΓΣ  

9. Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας/ Εργαστηριακής 

Ιατρικής, σύμφωνα με την από 5/3/2016 ΓΣ, νόμιμα 

εκπροσωπούμενες άπασες, και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ είναι:  

1. Πανελλήνια Ένωση Ειδικευομένων Ιατρών Βιοπαθολόγων. 
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Μέλος μπορεί να γίνει, μετά από αίτησή του προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.)  της Ένωσης όποια επαγγελματική ή επιστημονική 

εταιρεία ή ένωση έχει σκοπούς συναφείς με την Ένωση και έχει 

αποδεδειγμένα αναπτύξει δραστηριότητα σε ένα ή περισσότερα από τα 

ειδικότερα γνωστικά αντικείμενα της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής 

Βιοπαθολογίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του παρόντος και 

έχει προταθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της Ένωσης.  Τα  μέλη 

(επαγγελματικές - επιστημονικές εταιρείες-ενώσεις) πρέπει να έχουν 

τουλάχιστον 50 εγγεγραμμένα μέλη – ιατρούς Βιοπαθολόγους ή και 

ειδικευομένους ιατρούς Βιοπαθολόγους. 

Σε περίπτωση που αίτηση υποβάλουν δύο ή περισσότερες 

επιστημονικές εταιρείες, που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα στο αυτό 

αντικείμενο της ιατρικής ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας και 

εδρεύουν στην αυτή γεωγραφική περιφέρεια το ΔΣ δύναται να δεχθεί την 

αίτηση της μιάς συνεκτιμωμένων του έτους ιδρύσεως, του αριθμού των 

μελών-ιατρών βιοπαθολόγων, του εν γένει επιστημονικού έργου και της 

προσφοράς της εταιρείας, της νομιμότητας της σύστασης και λειτουργίας, 

καθώς και άλλα καθοριστικά στοιχεία. Η απόφαση του Δ.Σ., γιά την 

επιλογή και την εισδοχή μιάς εταιρείας ως νέου  μέλους  στην Ένωση, 

λαμβάνεται μετά από μυστική ψηφοφορία και σε κάθε περίπτωση η 

απόφαση επικυρώνεται στην επόμενη Γ.Σ. της Ένωσης. 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης μπορούν να 

εκλεγούν μόνο εκπρόσωποι τακτικών σωματείων  που είναι μέλη της και 

όχι επικουρικών.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Η αίτηση για εγγραφή μιάς Εταιρείας-Ενώσεως ως μέλους, με τα 

πλήρη στοιχεία και την υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων της, 

υποβάλλεται γραπτά στο Δ.Σ., το οποίο και αποφασίζει μετά από 

αξιολόγηση των υποβαλλομένων στοιχείων σε μυστική ψηφοφορία γιά 

την αποδοχή της ή μη και γιά την ειδικότερη κατηγορία στην οποία θα 
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ενταχθεί κάποιο μέλος. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση επικυρώνεται 

στην επόμενη Γ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Τα Οργανα της Εταιρείας είναι: 

(α)  Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 

(β)  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). 

(γ)  Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.). 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και 

αποφασίζει γιά κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν 

καταστατικό σε άλλα όργανα και έχει τη γενική αρμοδιότητα γιά όλα τα 

ζητήματα που ανάγονται στην εξυπηρέτηση των σκοπών της.  Ακόμη έχει 

την αποκλειστική αρμοδιότητα γιά να εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον 

απολογισμό και την έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ., απαλλάσσει το 

Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, τροποποιεί το καταστατικό, λαμβάνει απόφαση 

γιά τη διάλυση της Ένωσης και επιλαμβάνεται γιά κάθε θέμα που θα 

αναπεμφθεί σ' αυτήν από το Δ.Σ. 

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από δέκα (10) εκπροσώπους, 

ιατρούς - βιοπαθολόγους, κάθε ταμειακώς εντάξει εταιρείας-τακτικού 

μέλους της Ένωσης.  Οι εκπρόσωποι αυτοί είτε θα ορίζονται από το Δ.Σ. 

της Εταιρείας-μέλους, είτε από την Γ.Σ. αυτής. Ουδείς ιατρός 

Βιοπαθολόγος συμμετέχει στη Γ.Σ. της Ένωσης με την ιδιότητα του 

εκπροσώπου περισσοτέρων της μιάς  εταιρειών-ενώσεων μελών.   

Κάθε τακτικό μέλος της Γ.Σ. της Ένωσης έχει δικαίωμα ψήφου. . 

Τα επικουρικά μέλη έχουν εισηγητικό ρόλο και δύνανται να 

συμμετέχουν και παρακολουθούν τις Γ.Σ,  δεν έχουν όμως δικαίωμα 

ψήφου σε αυτές. Η ψηφοφορία διεξάγεται αυτοπρόσωπα. Η πρόσκληση 

αποστέλλεται ταχυδρομικά σε κάθε μέλος της Γ.Σ., τουλάχιστον δέκα 

πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της 

Συνελεύσεως,  εκτός αν συντρέχει περίπτωση επείγοντος. Η ψηφοφορία 

είναι φανερή εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπεται μυστική 
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ψηφοφορία από το παρόν ή εφόσον αυτό ζητηθεί από το 1/3  και 

εγκριθεί από το 1/2 των παρόντων μελών. 

Η Γ.Σ. συγκαλείται είτε  από τον Πρόεδρο είτε  από το Δ.Σ. μετά 

από απόφασή του, με έγγραφη πρόσκληση που καθορίζει σαφώς: (α)  Το 

είδος της Γ.Σ., τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Γ.Σ. και (β) Τα 

θέματα που θα συζητηθούν. Η ανωτέρω πρόσκληση πρέπει να 

κοινοποιείται στα μέλη της Ένωσης δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από την ημέρα της σύγκλησης της Γ.Σ., εκτός αν συντρέχει 

περίπτωση επείγοντος. 

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σε αυτήν τα 7/9 

των εταιρειών μελών της. Κάθε εταιρεία βρίσκεται σε απαρτία εφόσον 

παρίστανται τουλάχιστον τα 7/10 των εκλεκτόρων κάθε εταιρείας.  Αν 

δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται χωρίς 

προηγούμενη πρόσκληση, με τα ίδια ακριβώς θέματα, στον ίδιο τόπο, 

την ίδια ημέρα, εντός τουλάχιστον δύο (2) ωρών. Η δεύτερη 

(επαναληπτική) Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σε αυτήν 

τα 5/9 των εταιρειών μελών της. Κάθε εταιρεία βρίσκεται σε απαρτία 

εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τα 6/10 των εκλεκτόρων κάθε εταιρείας. 

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την δεύτερη συνεδρίαση, συγκαλείται 

χωρίς προηγούμενη πρόσκληση, με τα ίδια ακριβώς θέματα, στον ίδιο 

τόπο, την ίδια ημέρα, εντός τουλάχιστον δύο (2) ωρών. Η τρίτη 

(επαναληπτική) Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού 

παρισταμένων μελών και εκλεκτόρων.  Ο προεδρεύων μπορεί με τη 

συγκατάθεση των παρισταμένων στην Γ.Σ. να  την διακόψει και να την 

συνεχίσει  σε άλλο χρόνο στον ίδιο ή άλλο τόπο, αλλά σε αυτήν 

συζητούνται μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. που 

διεκόπη. 

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρισταμένων μελών, εκτός αν με ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. 

Στην τακτική Γ.Σ. υποβάλλονται από το Δ.Σ. για συζήτηση και 

έγκριση:(α) Ο απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου και (β)  Η 

έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.  Μετά γίνεται συζήτηση και ψηφοφορία 

για τα ανωτέρω υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διάταξης. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ένωσης εκλέγεται από τα 

τακτικά μέλη της Γ.Σ. κάθε τρία (3) χρόνια, μετά από 

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, αφού προηγούμενα 

εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Το Δ.Σ. αποτελείται  

από εννέα  (9) τακτικά μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές αυτών. Στο Δ.Σ. 

εκλέγονται υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα (τόσο ως τακτικά όσο και 

ως αναπληρωματικά μέλη) οι πλειοψηφίσαντες εκπρόσωποι ένας από 

κάθε τακτικό μέλος της εταιρείας οι οποίες είναι εννέα. Αν κάποια 

εταιρεία, η οποία είναι  τακτικό μέλος, δεν ορίσει υποψήφιο εκλέγεται ο 

πρώτος πλειοψηφίσας εκπρόσωπος στην θέση αυτής της εταιρείας,  ως εκ 

τούτου μια εταιρεία μπορεί να έχει σε αυτή την περίπτωση πέραν του 

ενός μέλους στο ΔΣ της ένωσης. 

Οι εταιρείες – μέλη της Ένωσης αποστέλλουν, μετά από έγγραφη 

ειδοποίηση της Ένωσης, τον κατάλογο των εκλεκτόρων τους σαράντα (40) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διενεργείας των εκλογών. 

Πριν από τις αρχαιρεσίες η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή Εφορευτική 

Επιτροπή και στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέα ανακοινώνει τον 

καταρτισμένο πίνακα των υποψηφίων για το Δ.Σ., κατά του οποίου είναι 

δυνατόν να διατυπωθούν αμέσως ενστάσεις επί των οποίων αποφασίζει 

αμέσως η Γ.Σ. 

Εκλόγιμοι είναι όλοι οι εκπρόσωποι στη Γ.Σ. των ταμειακώς 

εντάξει μελών εφόσον υποβάλλουν εγγράφως αίτηση στο Δ.Σ. με την 

υποψηφιότητά τους , είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες  πριν τη σύγκληση 

της τακτικής  Γ.Σ., υποψηφιότητες που ανακοινώνονται με επιμέλεια του 

Γενικού Γραμματέα, επί ποινή ακυρότητος της διαδικασίας, στα Δ.Σ. των 

εταιρειών-μελών και με επιμελειά τους στο εκλεκτορικό σώμα κατά τη 

διάρκεια της Γ.Σ. 

Καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων (κατ΄αλφαβητική 

σειρά) για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, ενώ 

έγκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια που φέρουν ένα (1) έως εννέα  (9) 

σταυρούς για το Δ.Σ. και ένα (1) έως τρεις (3) σταυρούς για την 
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Ελεγκτική Επιτροπή. Οι επιτυχόντες αναδεικνύονται με σχετική 

πλειοψηφία. 

Η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί τη διαλογή των ψηφοδελτίων μετά 

το πέρας της ψηφοφορίας , καταρτίζει τον πίνακα, υπογράφει το 

πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες 

υποψηφίους, καθώς και τους  αναπληρωτές αυτών, κατά κατηγορία  

σύμφωνα με τα ειδικώς διαλαμβανόμενα στην πρώτη παράγραφο του 

παρόντος άρθρου.  

Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, τους Γενικό και Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία και μέσα 

σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη διενέργεια των εκλογών.  Ως Πρόεδρος 

μπορεί να εκλεγεί το ίδιο πρόσωπο μόνο για δύο συνεχόμενες θητείες.   

Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και 

έκτακτα μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού 

Γραμματέα.  Το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα με την παρουσία πέντε (5) από 

τα μέλη του. 

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών.  Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός των περιπτώσεων, 

που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό, σε περίπτωση δε ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.  Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει 

αδικαιολόγητα σε περισσότερες από  τρεις συνεχείς συνεδριάσεις 

κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση του Δ.Σ, οπότε τη θέση του 

καταλαμβάνει το αντίστοιχο αναπληρωματικό αυτού μέλος κατά 

κατηγορία, εκπρόσωπος της εταιρείας από την οποία προέρχεται 

(σύμφωνα με τα ανωτέρω στην πρώτη παράγραφο του παρόντος ειδικώς 

διαλαμβανόμενα). 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από το Γενικό 

Γραμματέα της ΄Ένωσης και επικυρώνονται από τα παρόντα μέλη. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την ΄Ένωση σε κάθε Αρχή και 

Δικαστήριο και σε όλες τις σχέσεις και δραστηριότητες με οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας ή 

οποιοδήποτε άλλο μέλος ορίσει το Δ.Σ. είναι ο αντιπρόσωπος της 

΄Ένωσης στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα και σε αυτόν καταβάλλονται 

κατ΄ ισομοιρία από την ΄Ένωση και την Εταιρεία από την οποία 

προέρχεται τα έξοδα μετακίνησης και τα έξοδα διαμονής, εφ΄όσον δεν 

καλύπτονται από οποιαδήποτε άλλη πηγή. 

Ο Πρόεδρος καλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, 

προεδρεύει σε αυτές και συνυπογράφει μαζί με τα παρόντα μέλη τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων , μαζί δε με τον Ταμία τα χρηματικά 

εντάλματα και τις εντολές. 

Μεριμνά γενικά για την κανονική λειτουργία του γραφείου και την 

ακριβή εφαρμογή του Καταστατικού και επιμελείται για τις επιδιώξεις 

και την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης. 

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καλούνται και τα αναπληρωματικά  

αυτών μέλη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών 

δύνανται να ψηφίσουν τα αναπληρωματικά. 

Επί δικαιολογημένης ή μη απουσίας μέλους του Συμβουλίου   ο 

Πρόεδρος έχει δικαίωμα να προσκαλέσει τον πρώτο ή το δεύτερο από τα 

αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.  Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή όταν 

κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί την άμεση εποπτεία για τις 

δραστηριότητες της Ένωσης.  Διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί τα 

μητρώα μελών, τα βιβλία πρακτικών  συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.  

Φυλάσσει τη σφραγίδα και το αρχείο της Ένωσης, προσυπογράφει με τον 

Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και συντάσσει με τον ταμία τον 

απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου. 
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 Τον Γενικό Γραμματέα , όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει 

ο Ειδικός Γραμματέας, στον οποίο μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να 

ανατεθούν, πέραν της αναπλήρωσης και ειδικά καθήκοντα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Ο Ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, 

των συνδρομών, των εκτάκτων εισφορών και γενικά των οφειλών προς την 

Ένωση, με βάση σχετικές διπλότυτες αποδείξεις.  Εκτελεί, μετά από 

έγγραφη εντολή του προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, κάθε 

πληρωμή, που αποφασίζεται από το Δ.Σ.  Υποβάλλει στο Δ.Σ. σύντομη 

έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου και αναλυτική έκθεση, 

βεβαιούμενη από συνημμένα έγγραφα, αποδείξει και εντάλματα, στο 

τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου.  Συντάσσει μαζί με το γενικό 

Γραμματέα τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό, τηρεί τα βιβλία του 

Ταμείου και τα υπόλοιπα βιβλία και ευθύνεται προσωπικά για κάθε 

δαπάνη που γίνεται κατά παράβαση του Νόμου, του παρόντος 

καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. 

Ο Ταμίας, όταν απουσιάζει ή άλλως κωλύεται, αναπληρώνεται από 

Σύμβουλο,  ο οποίος ορίζεται με ειδική απόφαση του Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη που 

εκλέγονται ανά τρία (3) έτη από τη Γενική Συνέλευση με μυστική 

ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία.  Πρόεδρος της ΕΕ είναι εκείνο από 

τα μέλη της που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. 

Έργο της ΕΕ είναι η κατ΄ έτος διενέργεια ελέγχου των βιβλίων και 

της διαχείρισης του Ταμείου, υποβάλλοντας λεπτομερή έκθεση του 

πορίσματος στη Γ.Σ. διαμέσου του Δ.Σ. της ενώσεως.  Ο έλεγχος της 

οικονομικής διαχείρισης διενεργείται κάθε έτος καθώς και κατά τη λήξη 

της θητείας του Δ.Σ. και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική 

Συνέλευση εντός τριμήνου από τη λήξη του Οικονομικού έτους. 
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Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει στην Ε.Ε. και έκτακτο έλεγχο. 

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι και μέλη 

του Δ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Τα έσοδα της Ένωσης είναι: 

(α)  Οι εισφορές των Εταιρειών-μελών.  Κάθε εταιρεία-μέλος της Ένωσης 

υποχρεούται να καταβάλει για την εγγραφή του εφ' άπαξ τριακόσια (300) 

ευρώ και επιπλέον ετήσια συνδρομή που καθορίζεται με απόφαση του 

Δ.Σ.  Με απόφαση του Δ.Σ. τα ανωτέρω ποσά είναι δυνατό να αυξηθούν 

μέχρι το διπλάσιο κατά τη διάρκεια της θητείας του.  Για περαιτέρω 

αύξηση απαιτείται απόφαση της Γ.Σ.  Η καθυστέρηση καταβολής των 

παραπάνω εισφορών, πέρα από δύο (2) έτη, αποτελεί λόγο διαγραφής του 

μέλους με απόφαση του Δ.Σ. , απόφαση που επικυρώνεται από τη Γ.Σ. 

(β) Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις από δημόσιες υπηρεσίες ή 

Ευρωπαϊκά Οργανα. 

(γ)  Οι πάσης φύσεως δωρεές και κληροδοσίες προς την Ένωση και  

(δ)  Οι πάσης φύσεως εισπράξεις από τις δραστηριότητες της Ένωσης, 

σύμφωνα με τους σκοπούς της. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Μέλη της Ένωσης μπορεί να διαγραφούν με απόφαση του Δ.Σ., 

πέραν της περιπτώσεως που αναφέρεται στο άρθρο 13 του παρόντος 

καταστατικού, και όταν οι αποφάσεις του σωματείου μέλους 

παραβαίνουν τις αποφάσεις της Ένωσης, οι οποίες αφορούν στον τίτλο 

του ειδικευμένου  γιατρού και στην προώθηση των επαγγελματικών 

συμφερόντων των γιατρών Βιοπαθολόγων ή συνιστούν ευθεία παράβαση 

των διατάξεων για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος ή του 

Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας. Η σχετική απόφαση του ΔΣ 

λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία, πρέπει όμως να αιτιολογείται και 

σε κάθε περίπτωση να επικυρώνεται με απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία 

των ¾ των παρισταμένων μελών. 
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Τα μέλη της Ένωσης έχουν επίσης δικαίωμα αποχώρησης με 

έγγραφη δήλωση προς το Δ.Σ. της Ένωσης μετά από τακτοποίηση των 

οικονομικών τους υποχρεώσεων. 

Τα μέλη της Ένωσης διαγράφονται υποχρεωτικά όταν ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων μελών τους είναι μικρότερος των πενήντα [50]. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Γιά την τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης απαιτείται 

απόφαση της Γ.Σ., η οποία ευρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία των 

μισών συν ένα των ταμειακώς εντάξει μελών της και η οποία αποφασίζει 

με πλειοψηφία των ¾ των παρισταμένων μελών.  Κάθε αμφισβήτηση για 

τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού λύεται από τη Γ.Σ., ενόψει και 

των αντίστοιχων διατάξεων περί σωματείων. 

  

ΑΡΘΡΟ 16 

Η Ένωση διαλύεται κατά τις οριζόμενες από το Νόμο περιπτώσεις 

και με απόφαση της Γ.Σ.  Γιά το σκοπό αυτό η Γ.Σ. αποφασίζει σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού. 

Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης το καθαρό ενεργητικό της 

διατίθεται με απόφαση της Γ.Σ. σε άλλη ένωση, εταιρεία ή σύλλογο που 

επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 17 άρθρα συζητήθηκε 

και ψηφίσθηκε κατ΄άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε, 

όπως ακριβώς έχει από τα μέλη της Ένωσης. 

 

Αθήνα,  1η Οκτωβρίου  2016 

 

 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ                                                            Η Γενική  Γραμματέας  

 

Ν. Μαλισιόβας                                                                    Π. Παρασκευοπούλου                      


