
Εισήγηση σχετικά με τροποποίηση ισχύοντος Καταστατικού 

 

Ως προς το Θέμα [] της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την 

τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις υπαγορεύονται από την ανάγκη αφενός διατύπωσης του σκοπού της εταιρείας 

κατά τρόπο ώστε να καθίσταται σαφής η συνέχεια της Εταιρείας και ο ιστορικός της ρόλος στην 

Ιατρική επιστήμη, αλλά και ειδικά στην ειδικότητα της Βιοπαθολογίας, αφετέρου προκειμένου 

να εκσυγχρονιστεί η λειτουργία της και μέσω της δυνατότητας χρήσης νέων τεχνολογιών να 

ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή των μελών της. 

Προς το σκοπό αυτό προτείνονται οι κάτωθι αλλαγές, όπως εμφαίνονται στον κατωτέρω πίνακα, 

ο οποίος απεικονίζει την υφιστάμενη και την προτεινόμενη διατύπωση: 

i. Το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Άρθρο 1 
Επωνυμία 

Υφιστάμενη διατύπωση Προτεινόμενη τροποποίηση 

Ιδρύεται στην Αθήνα επιστημονικό Σωματείο 
ιατρών με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα την 
Αθήνα, που διέπεται από το σύνολο των 
διατάξεων του Αστικού Κώδικα και των 
ειδικών περί Σωματείων Νόμων και 
Νομοθετημάτων. 

1. Η Επωνυμία του Σωματείου είναι 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η 
οποία  στο παρόν θα αναφέρεται ως 
«Εταιρεία».  
 
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η 
Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία 
«Hellenic Society for Microbiology». 
 

   

ii. Προστίθεται νέο άρθρο 2 ως ακολούθως: 

 

Άρθρο 2 

ΕΔΡΑ 

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. 

2. Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύει γραφεία σε άλλες πόλεις 

της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό. 

 

iii. Το άρθρο 2 αναριθμείται σε άρθρο 3 και παραμένει ως έχει 

 

iv. Το άρθρο 3 αναριθμείται σε άρθρο 4 και διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

 

 



Άρθρο 4 
Σκοπός 

Υφιστάμενη διατύπωση Προτεινόμενη τροποποίηση 

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της 
έρευνας και της διαγνωστικής στην επιστήμη 
της Μικροβιολογίας στο πλαίσιο της 
ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο 
μέσω συνεργασίας με ομοειδή όργανα άλλων 
χωρών καθώς επίσης και η συνεργασία 
Ελλήνων Ιατρών Βιοπαθολόγων με σκοπό την 
προαγωγή της Μικροβιολογίας στην Ελλάδα. 

1. Η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία, από τις 
παλαιότερες επιστημονικές 
ιατρικές εταιρείες, ιδρύθηκε το 1932 για τις 
ανάγκες της τότε ειδικότητας 
της Μικροβιολογίας, που περιελάμβανε την 
Αιματολογία-Αιμοδοσία, Μικροβιολογία, 
Βιοχημεία και Ανοσολογία. Η Εταιρεία συνέχισε, 
χωρίς διακοπή, την λειτουργία της και μετά την 
αλλαγή ονομασίας της ειδικότητας σε "Ιατρική 
Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία)" (1994). 

1.  
2. Σκοπός της Εταιρείας είναι αδιαλείπτως από 
την εποχή ίδρυσής της η 
ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της έρευνας στην 
επιστήμη της 
Ιατρικής Βιοπαθολογίας, ήτοι των τομέων οι 
οποίοι εμπίπτουν σύμφωνα με τους κανόνες της 
ιατρικής επιστήμης στην ειδικότητα της Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής. Ο εν 
λόγω σκοπός θα εκπληρώνεται τόσο στην 
Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο μέσω 
συνεργασίας με ομοειδή όργανα άλλων χωρών, 
καθώς επίσης και μέσω της συνεργασίας 
Ελλήνων Ιατρών Βιοπαθολόγων. Στο σκοπό της 
Εταιρείας περιλαμβάνεται και η μέριμνα για την 
προάσπιση των επιστημονικών και 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ιατρών 
Βιοπαθολόγων. 
 
Προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού η Εταιρεία: 
1) Οργανώνει τακτικές κατά τακτή ημέρα 

συνεδριάσεις μία φορά το μήνα καθώς και 
έκτακτες συνεδριάσεις, κατά τις οποίες 
γίνονται ανακοινώσεις και επιστημονικές 
συζητήσεις, όπως διαλέξεις επί παντός 
θέματος, που αφορούν και ενδιαφέρουν τον 
κλάδο. 

2) Δημιουργεί Ομάδες Εργασίας για τις 
επιμέρους γνωστικές ενότητες της επιστήμης 
της Βιοπαθολογίας με στόχο την ενασχόληση 
και προώθηση της γνώσης του αντικειμένου 
με το οποίο ασχολούνται και τη δικτύωση και 
συνεργασία με άλλες συναφείς εταιρείες 
προς το σκοπό αυτό.  

3) Δέχεται ανακοινώσεις και αποστολές 



διατριβών, που έχουν γίνει από ιατρούς και 
επιστημονικούς συλλόγους και έχουν 
ανακοινωθεί στην Εταιρεία από τον Πρόεδρό 
της. 

4) Οργανώνει δημόσιες διαλέξεις για θέματα 
σχετικά με την Ιατρική Βιοπαθολογία. Επίσης 
διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια, 
συζητήσεις, διαλέξεις, σεμινάρια και άλλες 
σχετικές εκδηλώσεις, που αφορούν τους 
σκοπούς της Εταιρείας. 

5) Δημοσιεύει τα πρακτικά των επιστημονικών 
συνεδριάσεών της είτε στο δικό της περιοδικό 
είτε σε κάποιο από τα εκδιδόμενα στην 
Ελλάδα ιατρικά (επιστημονικά) περιοδικά. 

6) Προκηρύσσει επιστημονικούς διαγωνισμούς, 
εφόσον υπάρχει αθλοθέτης ή δωρητής. 
Επίσης μπορεί να καθορίζει ηθικά ή υλικά 
έπαθλα για πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες 
Ελλήνων επιστημόνων σχετικές με τους 
σκοπούς της Εταιρείας. Επίσης δύναται να 
χορηγεί στα μέλη τις υποτροφίες για 
μετεκπαίδευση στο εσωτερικό ή εξωτερικό. 
Τα παραπάνω ρυθμίζονται από ειδικούς 
κανονισμούς, που αποφασίζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

7) Διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια, 
σεμινάρια, ημερίδες κλπ επιστημονικές 
εκδηλώσεις με θέματα που άπτονται στην 
ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας . 

8) Διοργανώνει επιστημονικές εκδρομές και 
εκπαιδευτικά ταξίδια στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό. 

9) Διατηρεί επαφή με επιστημονικές εταιρείες 
και ειδικά επιστημονικά κέντρα του 
εσωτερικού ή εξωτερικού. 

10) Εκπονεί επιστημονικές οδηγίες & 
πρωτόκολλα σχετικά με την πρακτική 
εφαρμογή της εργαστηριακής διαγνωστικής 
μεθοδολογίας. 

11) Δύναται σε συνεργασία με τρίτους να 
ιδρύσει κέντρα ή ειδικά τμήματα έρευνας και 
να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις επ’ 
ωφελεία των μελών της και προς εκπλήρωση 
των σκοπών της Εταιρείας, κατόπιν απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

12) Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου συστήνει Επιτροπή Εκπαίδευσης, 
η οποία αποτελείται και από μη μέλη του 



Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία μπορεί 
να καθορίζει θεματολογία εκπαίδευσης 
ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών και 
να πιστοποίει την επιτυχή ολοκλήρωσή της. 

13) Εκπροσωπεί την ειδικότητα της Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής 
ενώπιον του Κράτους, των αρμόδιων 
Υπουργείων, Φορέων Υγείας και Οργανισμών 
στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό υπηρετώντας 
το σκοπό και τα συμφέροντα των μελών της. 

14) Χρησιμοποιεί γενικά κάθε πρόσφορο νόμιμο 
μέσο για την πραγμάτωση των σκοπών της 
Εταιρείας και ιδίως επιδιώκει με κάθε νόμιμο 
μέσο, ένδικο ή μη, τη διασφάλιση των 
συμφερόντων αυτής και των μελών της. 
 

 

v. Το άρθρο 4 καταργείται το δε περιεχόμενό του έχει ενσωματωθεί στο νέο άρθρο 4 

 

vi. Το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Άρθρο 5 
Μέλη 

Υφιστάμενη διατύπωση Προτεινόμενη τροποποίηση 

Η εταιρεία αποτελείται από τακτικά, 
πρόσεδρα και επίτιμα μέλη: 
 
1) Τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν το 

δικαίωμα να γίνουν όλοι οι ιατροί, που 
ασκούν ή άσκησαν επαγγελματική 
δραστηριότητα ανά την Ελληνική 
Επικράτεια και κατέχουν τον τίτλο της 
ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας 
(Μικροβιολογίας). Επίσης οι 
ειδικευόμενοι ιατροί στην Ιατρική 
Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία), οι 
πτυχιούχοι ιατρικής που κατέχουν 
εξειδίκευση Ιατρού Δημόσιας Υγείας ή 
Υγιεινολόγου και οι Κτηνίατροι με 
εξειδίκευση στη Μικροβιολογία. Το 
υποψήφιο τακτικό μέλος υποβάλλει 
έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά την έγγραφη πρόταση  
δύο (2) τουλάχιστον τακτικών μελών. Η 
έγκριση ή μη της εισδοχής του 
υποψηφίου γίνεται στην αμέσως επόμενη 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

1) Τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν το 
δικαίωμα να γίνουν όλοι οι ιατροί, 
που ασκούν ή άσκησαν 
επαγγελματική δραστηριότητα ανά 
την Ελληνική Επικράτεια και κατέχουν 
τον τίτλο της ειδικότητας της Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής 
Ιατρικής. Το υποψήφιο τακτικό μέλος 
υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο μετά την 
έγγραφη πρόταση δύο (2) 
τουλάχιστον τακτικών μελών. Η 
έγκριση ή μη της εισδοχής του 
υποψηφίου γίνεται στην αμέσως 
επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, με ψηφοφορία των 
παρόντων. Σε περίπτωση 
απορρίψεως της αίτησης, δύναται να 
υποβληθεί νέα αίτηση μετά την 
πάροδο έξι (6) μηνών. 
 
Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται να 
συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις 



με ψηφοφορία των παρόντων. Σε 
περίπτωση απορρίψεως της αίτησης, 
δύναται να υποβληθεί νέα αίτηση μετά 
την πάροδο ενός έτους. 
 
Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται να 
συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και 
στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη 
απόφαση, να εκλέγει και να εκλέγεται στα 
διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα 
της Εταιρείας και να λαμβάνει μέρος σε 
όλες τις εκδηλώσεις της Εταιρείας.  
 
Κάθε τακτικό μέλος υποχρεούται να 
συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και 
σε κάθε άλλη δραστηριότητα της 
Εταιρείας και να συμπαρίσταται στα 
Όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των 
καθηκόντων και επιδιώξεών της. Να τηρεί 
το καταστατικό και να συμμορφώνεται με 
τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και 
του Διοικητικού Συμβουλίου και να 
ενημερώνει  άμεσα τη Διοίκηση, για κάθε 
μεταβολή που αφορά την επαγγελματική 
του κατάσταση. Να μην αντιστρατεύεται 
στα συμφέροντα της Εταιρείας και να 
φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς 
τους εκπροσώπους της Εταιρείας και την 
Διοίκηση αυτής. Να εκπληροί τακτικά τις 
οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι 
στην Εταιρεία. Να συμμετέχει σε 
διάφορες επιτροπές που συστήνονται από 
την Εταιρεία και που έχουν σαν σκοπό την 
προβολή και την προώθηση των 
αιτημάτων της. 
 

2) Πρόσεδρα μέλη της Εταιρείας 
ανακηρύσσονται ιατροί άλλων 
ειδικοτήτων ή διακεκριμένοι άλλοι 
επιστήμονες ημεδαποί ή αλλοδαποί με 
αποδεδειγμένη επιστημονική 
δραστηριότητα στην ιατρική 
μικροβιολογία. Η εγγραφή των 
προσέδρων μελών γίνεται με την ίδια 
διαδικασία για τα τακτικά μέλη. Τα 
πρόσεδρα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα 
και υποχρεώσεις με τα τακτικά πλην 
αυτών της συμμετοχής στις Γενικές 

και στις ψηφοφορίες για κάθε 
λαμβανόμενη απόφαση, να εκλέγει 
και να εκλέγεται στα διοικητικά και 
λοιπά καταστατικά όργανα της 
Εταιρείας και να λαμβάνει μέρος σε 
όλες τις εκδηλώσεις της Εταιρείας.  
 
Κάθε τακτικό μέλος υποχρεούται να 
συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις 
και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της 
Εταιρείας και να συμπαρίσταται στα 
Όργανα της Διοίκησης στην άσκηση 
των καθηκόντων και επιδιώξεών της. 
Περαιτέρω, υποχρεούται να τηρεί το 
καταστατικό και να συμμορφώνεται 
με τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης και του Διοικητικού 
Συμβουλίου και να ενημερώνει  
άμεσα τη Διοίκηση, για κάθε 
μεταβολή που αφορά την 
επαγγελματική του κατάσταση. Να 
μην αντιστρατεύεται στα 
συμφέροντα της Εταιρείας και να 
φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό 
προς τους εκπροσώπους της 
Εταιρείας και την Διοίκηση αυτής. Να 
εκπληροί τακτικά τις οικονομικές του 
υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία. 
Να συμμετέχει σε διάφορες 
επιτροπές που συστήνονται από την 
Εταιρεία και που έχουν σαν σκοπό 
την προβολή και την προώθηση των 
αιτημάτων της. 

 
2) Πρόσεδρα μέλη της Εταιρείας 

ανακηρύσσονται ειδικευόμενοι 
ιατροί στην Ιατρική Βιοπαθολογία / 
Εργαστηριακή Ιατρική, ιατροί άλλων 
ειδικοτήτων ή διακεκριμένοι άλλοι 
επιστήμονες ημεδαποί ή αλλοδαποί 
με αποδεδειγμένη επιστημονική 
δραστηριότητα στην ιατρική 
μικροβιολογία. Η εγγραφή των 
προσέδρων μελών γίνεται με την ίδια 
διαδικασία για τα τακτικά μέλη. Τα 
πρόσεδρα μέλη έχουν τα ίδια 
δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα 
τακτικά πλην αυτών της συμμετοχής 



Συνελεύσεις, της ψήφου και της εκλογής 
στα καταστατικά όργανα της Εταιρείας. 
 

3) Επίτιμα μέλη της Εταιρείας 
ανακηρύσσονται ημεδαποί ή αλλοδαποί 
Ιατροί Βιοπαθολόγοι-Μικροβιολόγοι ή 
άλλοι επιστήμονες διεθνούς φήμης ή 
τακτικά ή πρόσεδρα μέλη της Εταιρείας, 
που έχουν παράσχει εξαιρετική υπηρεσία 
σε αυτήν. Η ανακήρυξη των επίτιμων 
μελών γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, η 
οποία προσκαλείται προς τούτο με 
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και 
δια πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων. 
 

4) Κάθε μέλος προκειμένου να αποχωρήσει 
από την Εταιρεία υποβάλει έγγραφη 
δήλωση παραίτησης, υποχρεούμενο να 
καταβάλλει τις οικονομικές υποχρεώσεις 
του μέχρι τη λήξη του έτους αποχώρησης. 

. 

στις Γενικές Συνελεύσεις, της ψήφου 
και της εκλογής στα καταστατικά 
όργανα της Εταιρείας. 

 
3) Επίτιμα μέλη της Εταιρείας 

ανακηρύσσονται ημεδαποί ή 
αλλοδαποί Ιατροί Βιοπαθολόγοι-
Μικροβιολόγοι ή άλλοι επιστήμονες 
διεθνούς φήμης ή τακτικά ή 
πρόσεδρα μέλη της Εταιρείας, που 
έχουν παράσχει εξαιρετική υπηρεσία 
σε αυτήν. Η ανακήρυξη των επίτιμων 
μελών γίνεται από τη Γενική 
Συνέλευση, η οποία προσκαλείται 
προς τούτο με πρόταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, και δια 
πλειοψηφίας των παρόντων. 

 
4) Κάθε μέλος προκειμένου να 

αποχωρήσει από την Εταιρεία 
υποβάλει έγγραφη δήλωση 
παραίτησης, υποχρεούμενο να 
καταβάλλει τις οικονομικές 
υποχρεώσεις του μέχρι τη λήξη του 
έτους αποχώρησης. 

 

 

 

vii. Το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Άρθρο 6 
Δωρεές 

Υφιστάμενη διατύπωση Προτεινόμενη τροποποίηση 

Δωρητές της εταιρείας ανακηρύσσονται οι 
προσφέροντες στο ταμείο αυτής ποσό όχι 
λιγότερο από 10.000,00 Ευρώ και ευεργέτες 
οι προσφέροντες τουλάχιστον 100.000,00 
Ευρώ ή κάθε είδους κινητή ή ακίνητη δωρεά 
ισότιμης αξίας. Η ανακήρυξη γίνεται σε 
έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία 
συγκαλείται προς τούτο, και η απόφαση 
δημοσιεύεται στον τύπο. 

Δωρητές της Εταιρείας ανακηρύσσονται οι 
προσφέροντες στο ταμείο αυτής ποσό όχι 
λιγότερο από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 
€) και ευεργέτες οι προσφέροντες 
τουλάχιστον εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 
€) ή κάθε είδους κινητή ή ακίνητη δωρεά 
ισότιμης ή μεγαλύτερης αξίας. Η ανακήρυξη 
γίνεται σε έκτακτη συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η 
οποία συγκαλείται προς τούτο, και η 
απόφαση δημοσιεύεται στον ιστότοπο της 
Εταιρείας  
 

 



 

viii. Το άρθρο 11 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Άρθρο 11 
Διοικητικό Συμβούλιο 

Υφιστάμενη διατύπωση Προτεινόμενη τροποποίηση 

1) Τη Διοίκηση της Εταιρείας ασκεί 
επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, το 
οποίο εκλέγεται για τρία (3) έτη από τη 
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Για να 
εκλεγεί κάποιος μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου πρέπει να έχει συμπληρώσει 
τουλάχιστον δύο (2) έτη ως τακτικό μέλος 
της Εταιρείας, να έχει εκπληρώσει τις 
ταμειακές υποχρεώσεις του και να έχει 
νόμιμα προσόντα. 
 

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε 
πρώτη συνεδρίαση εγγράφως από τον 
σύμβουλο που πλειοψήφησε, μέσα σε μία 
εβδομάδα από την ανακήρυξη των 
αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών. Αν ο 
πλειοψηφήσας σύμβουλος δεν 
συγκαλέσει εμπρόθεσμα το Συμβούλιο 
τότε αναλαμβάνει να το συγκαλέσει ο 
επιμελέστερος. 
 

3) Στην πρώτη συνεδρίαση και μέχρι την 
εκλογή Προέδρου, προεδρεύει ο 
πλειοψηφήσας Σύμβουλος ή εν απουσία 
του ο αρχαιότερος ως προς την εγγραφή 
στην Εταιρεία σύμβουλος. Μετά την 
εκλογή του Προέδρου με μυστική 
ψηφοφορία γίνεται υπό την προεδρία του 
και κατά σειρά αξιώματος η εκλογή των 
υπολοίπων μελών του προεδρείου, με 
μυστική ψηφοφορία. Οι ιδιότητες του 
Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού 
Γραμματέα, και Ταμία δεν επιτρέπεται να 
συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή σε 
συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού. 
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός 
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου 
δεν δύναται να διατελέσει το ίδιο 
πρόσωπο για περισσότερες από δύο (2) 
συνεχείς θητείες. 
 

1) Τη Διοίκηση της Εταιρείας ασκεί 
επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, το 
οποίο εκλέγεται για τρία (3) έτη από τη 
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Για να 
εκλεγεί κάποιος μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου πρέπει να έχει συμπληρώσει 
τουλάχιστον δύο (2) έτη ως τακτικό 
μέλος της Εταιρείας, να έχει εκπληρώσει 
τις ταμειακές υποχρεώσεις του και να 
έχει τα νόμιμα προσόντα. 
 

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε 
πρώτη συνεδρίαση εγγράφως από τον 
σύμβουλο που πλειοψήφησε, μέσα σε 
μία εβδομάδα από την ανακήρυξη των 
αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών. Αν ο 
πλειοψηφήσας σύμβουλος δε 
συγκαλέσει εμπρόθεσμα το Συμβούλιο 
τότε αναλαμβάνει να το συγκαλέσει ο 
επιμελέστερος. 
 

3) Στην πρώτη συνεδρίαση και μέχρι την 
εκλογή Προέδρου, προεδρεύει ο 
πλειοψηφήσας Σύμβουλος ή εν απουσία 
του ο αρχαιότερος ως προς την εγγραφή 
στην Εταιρεία σύμβουλος. Μετά την 
εκλογή του Προέδρου με μυστική 
ψηφοφορία γίνεται υπό την προεδρία 
του και κατά σειρά αξιώματος η εκλογή 
των υπολοίπων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ήτοι του Αντιπροέδρου, 
Γενικού Γραμματέα του Ειδικού 
Γραμματέα και του και Ταμία. Οι 
ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, 
Γενικού Γραμματέα, και Ταμία δεν 
επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο 
πρόσωπο ή σε συγγενείς πρώτου ή 
δεύτερου βαθμού. 
 

4) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αμέσως 



4) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει 
τα καθήκοντα του αμέσως μετά την 
συγκρότηση του σε σώμα, οπότε και 
άρχεται η θητεία του. Το Προεδρείο του 
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 
μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την 
συγκρότηση του νέου σε σώμα είναι 
υποχρεωμένο με πρόσκληση του νέου 
Προέδρου να παραδώσει με πρωτόκολλο 
στο νέο Προεδρείο τη σφραγίδα, τα 
βιβλία, το αρχείο, το εκλογικό υλικό και 
κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας. 
 

μετά την συγκρότηση του σε σώμα, 
οπότε και άρχεται η θητεία του. Το 
Προεδρείο του απερχόμενου Διοικητικού 
Συμβουλίου μέσα σε οκτώ (8) μέρες από 
την συγκρότηση του νέου σε σώμα είναι 
υποχρεωμένο με πρόσκληση του νέου 
Προέδρου να παραδώσει με πρωτόκολλο 
στο νέο Προεδρείο τη σφραγίδα, τα 
βιβλία, το αρχείο, το εκλογικό υλικό και 
κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας.  

 

 

ix. Το άρθρο 20 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Άρθρο 20 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Υφιστάμενη διατύπωση Προτεινόμενη τροποποίηση 

Η εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία 
(3) μέλη που εκλέγονται για μία 3ετία με 
διαδικασία ίδια με του ΔΣ και περιγράφεται 
στο άρθρο 28, ελέγχει κάθε έτος τα βιβλία και 
γενικά την διαχείριση του ταμείου και 
υποβάλλει λεπτομερές πόρισμα αυτού του 
ελέγχου, στο Διοικητικό Συμβούλιο και μέσω 
αυτού στην Γενική Συνέλευση. Ο έλεγχος της 
οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, 
αναφέρεται σε όλα τα πραγματοποιηθέντα 
έσοδα και τις πηγές αυτών, καθώς και στις 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν 
πραγματοποιείται από την εξελεγκτική 
επιτροπή κάθε χρόνο, σύμφωνα με τους 
όρους του παρόντος. Ο Ισολογισμός και 
Απολογισμός κάθε έτους καθώς και η έκθεση 
της εξελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται 
υποχρεωτικώς για έγκριση στην Γενική 
Συνέλευση εντός τριμήνου από της λήξεως 
του οικονομικού έτους. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει στην 
Εξελεγκτική Επιτροπή να προβεί και σε 
έκτακτο έλεγχο του Ταμείου. Στην Εξελεγκτική 
Επιτροπή προΐσταται το πλειοψηφούν μέλος, 
το οποίο και επιμελείται για την τήρηση των 
πρακτικών της. Τα μέλη της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής δεν δύνανται να είναι και μέλη του 

Η εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία 
(3) μέλη που εκλέγονται για μία 3ετία με 
διαδικασία ίδια με αυτή που ακολουθείται 
για την εκλογή του ΔΣ και περιγράφεται στο 
άρθρο 26, ελέγχει κάθε έτος τα βιβλία και 
γενικά την διαχείριση του ταμείου και 
υποβάλλει λεπτομερές πόρισμα αυτού του 
ελέγχου, στο Διοικητικό Συμβούλιο και μέσω 
αυτού στην Γενική Συνέλευση. Ο έλεγχος της 
οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, 
αναφέρεται σε όλα τα πραγματοποιηθέντα 
έσοδα και τις πηγές αυτών, καθώς και στις 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν 
πραγματοποιείται από την εξελεγκτική 
επιτροπή κάθε χρόνο, σύμφωνα με τους 
όρους του παρόντος. Ο Ισολογισμός και 
Απολογισμός κάθε έτους καθώς και η έκθεση 
της εξελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται 
υποχρεωτικώς για έγκριση στην Γενική 
Συνέλευση εντός τριμήνου από της λήξεως 
του οικονομικού έτους. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει στην 
Εξελεγκτική Επιτροπή να προβεί και σε 
έκτακτο έλεγχο του Ταμείου. Στην Εξελεγκτική 
Επιτροπή προΐσταται το πλειοψηφούν μέλος, 
το οποίο και επιμελείται για την τήρηση των 
πρακτικών της. Τα μέλη της Εξελεγκτικής 



Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτροπής δεν δύνανται να είναι και μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

 

 

x. Το άρθρο 22 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Άρθρο 22 
Συνεδριάσεις Εταιρείας – Απαρτία 

Υφιστάμενη διατύπωση Προτεινόμενη τροποποίηση 

Η εταιρεία συνέρχεται σε τακτικές και 
έκτακτες συνεδριάσεις σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο Ι του άρθρου 4 
του παρόντος κατόπιν σχετικής πρόσκλησης 
του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ορίζει 
και τον τόπο και το θέμα, κατά τις οποίες 
γίνονται ανακοινώσεις και επιστημονικές 
συζητήσεις, όπως διαλέξεις επί παντός 
θέματος, που ενδιαφέρει τον κλάδο. 

1) Η Εταιρεία συνέρχεται σε τακτικές και 
έκτακτες συνεδριάσεις επιστημονικού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 4 του παρόντος κατόπιν σχετικής 
πρόσκλησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία ορίζει και τον τόπο 
και το θέμα, κατά τις οποίες γίνονται 
ανακοινώσεις και επιστημονικές 
συζητήσεις, όπως διαλέξεις επί παντός 
θέματος που ενδιαφέρει τον κλάδο. 
 

2) Για τις παραπάνω τακτικές και έκτακτες 
συνεδριάσεις η Εταιρεία βρίσκεται σε 
απαρτία οσαδήποτε μέλη αυτής και αν 
είναι παρόντα. 
 

3) Ο τρόπος διεξαγωγής των παραπάνω 
τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων 
ρυθμίζεται με σχετική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
Επίσης το ΔΣ μπορεί να ορίσει επιτροπές 
ή ομάδες εργασίας για την μελέτη και 
επεξεργασία επιστημονικών ή άλλων 
θεμάτων που άπτονται του σκοπού 
αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
παρόντος 
 

 

 

xi. Τα άρθρα 23 και 24 καταργούνται καθώς το περιεχόμενό του ενσωματώνεται στο άρθρο 

22 το δε άρθρο 25 αναριθμείται σε άρθρο 23 και παραμένει ως έχει. 

 

xii. Το άρθρο 26 αναριθμείται σε άρθρο 24 και παραμένει ως έχει. 

 

xiii. Το άρθρο 27 αναριθμείται σε άρθρο 25 και παραμένει ως έχει. 

 



xiv. Το άρθρο 28 αναριθμείται σε άρθρο 26 και διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Άρθρο 26 
Αρχαιρεσίες 

Υφιστάμενη διατύπωση Προτεινόμενη τροποποίηση 

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
συγκαλέσει εγκαίρως προ της λήξης της 
θητείας του την τακτική Γενική 
Συνέλευση, κατά την οποία διεξάγονται οι 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των 
οργάνων διοίκησης της Εταιρείας. Η 
εκλογική Γενική Συνέλευση δέον να 
συγκαλείται ταυτόχρονα με την τρίτη 
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει 
έγγραφη ενημέρωση σε όλα τα τακτικά 
μέλη για κατάθεση υποψηφιοτήτων, 
τριάντα (30) ημέρες πριν την σύγκληση 
της πρώτης κατά σειρά εκλογικής Γενικής 
Συνέλευσης. Εκλόγιμα είναι όλα τα 
ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη 
της Εταιρείας, τα οποία υποβάλλουν 
έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας είκοσι 
(20) τουλάχιστον ημέρες πριν την 
σύγκληση της πρώτης κατά σειρά 
εκλογικής Γενικής Συνέλευσης. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός 
πέντε (5) ημερών από τη λήξη της 
υποβολής υποψηφιοτήτων να ανακηρύξει 
του υποψηφίους, κατ΄ απόλυτη 
αλφαβητική σειρά για κάθε όργανο, και να 
τους γνωστοποιήσει στα μέλη με έγγραφη 
ανακοίνωση του ή / και στο διαδίκτυο. 
 

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οκτώ (8) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την πρώτη 
ορισθείσα ημερομηνία Γενικής 
Συνέλευσης αποστέλλει σε όλα τα 
οικονομικά τακτοποιημένα μέλη το 
εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια και 
σφραγισμένο φάκελο ψηφοφορίας). Τα 
μέλη αυτά δικαιούνται να αποστείλουν το 
φάκελο ψηφοφορίας συστημένο στην 
Αθήνα, στο όνομα και την έδρα της 
Εταιρείας έως και την ημέρα σύγκλησης 
της πρώτης κατά σειρά ορισθείσας 
εκλογικής Γενικής Συνέλευσης. Το 

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
συγκαλέσει εγκαίρως προ της λήξης της 
θητείας του την τακτική Γενική 
Συνέλευση, κατά την οποία διεξάγονται 
οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των 
οργάνων διοίκησης της Εταιρείας. Η 
εκλογική Γενική Συνέλευση δέον να 
συγκαλείται ταυτόχρονα με την τρίτη 
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει 
έγγραφη ενημέρωση σε όλα τα τακτικά 
μέλη για κατάθεση υποψηφιοτήτων, 
τριάντα (30) ημέρες πριν την σύγκληση 
της πρώτης κατά σειρά εκλογικής Γενικής 
Συνέλευσης. Εκλόγιμα είναι όλα τα 
ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη 
της Εταιρείας, τα οποία υποβάλλουν 
έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας είκοσι 
(20) τουλάχιστον ημέρες πριν την 
σύγκληση της πρώτης κατά σειρά 
εκλογικής Γενικής Συνέλευσης. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός 
πέντε (5) ημερών από τη λήξη της 
υποβολής υποψηφιοτήτων να 
ανακηρύξει του υποψηφίους, κατ΄ 
απόλυτη αλφαβητική σειρά για κάθε 
όργανο, και να τους γνωστοποιήσει στα 
μέλη με έγγραφη ανακοίνωση του ή / και 
στο διαδίκτυο. 
 

3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, το 
Διοικητικό Συμβούλιο οκτώ (8) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την πρώτη 
ορισθείσα ημερομηνία Γενικής 
Συνέλευσης αποστέλλει ή γνωστοποιεί 
με κάθε πρόσφορο τρόπο (πχ 
ηλεκτρονικά) σε όλα τα οικονομικά 
τακτοποιημένα μέλη το εκλογικό υλικό 
(πχ ψηφοδέλτια και φάκελο 
ψηφοφορίας). Τα μέλη αυτά δικαιούνται 
να αποστείλουν το φάκελο ψηφοφορίας 
συστημένο στην Αθήνα, στο όνομα και 



Διοικητικό Συμβούλιο  καταρτίζει 
κατάσταση ψηφισάντων δια 
αλληλογραφίας και οι φάκελοι 
ψηφοφορίας φυλάσσονται στα γραφεία 
της Εταιρείας. Φάκελοι ψηφοφορίας, που 
θα παραληφθούν μετά την παραπάνω 
ημέρα, θα λαμβάνονται υπόψη μόνον εάν 
δεν πραγματοποιηθεί απαρτία κατά την 
πρώτη κατά σειρά ορισθείσα εκλογική 
Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και στην 
περίπτωση της δεύτερης κατά σειρά 
ορισθείσας Γενικής Συνέλευσης. Σε 
περίπτωση απαρτίας τελικώς στην Τρίτη 
κατά σειρά ορισθείσα Γενική Συνέλευση 
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι φάκελοι, που 
θα έχουν παραληφθεί έως και την ημέρα 
διεξαγωγής της. 
 

4) Για τη διεξαγωγή εκλογικής Γενικής 
Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του 
ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των 
οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν 
δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη 
σύγκληση συνέρχεται επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση, όπως ορίζει η 
πρόσκληση, κατά την οποία απαιτείται η 
παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) 
τουλάχιστον των οικονομικά 
τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει 
απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, 
συνέρχεται, όπως ορίζει η πρόσκληση, η 
Γενική Συνέλευση και με τα αυτά πάντοτε 
θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός 
οποιοσδήποτε  αριθμός οικονομικά 
τακτοποιημένων μελών. 
 

5) Κατά την εκλογική Γενική Συνέλευση 
εκλέγεται η Τριμελής Εφορευτική 
Επιτροπή και διεξάγονται οι εκλογές από 
τα παρόντα οικονομικά τακτοποιημένα 
μέλη, τα οποία δεν έχουν ψηφίσει διά 
αλληλογραφίας και καταχωρούνται σε 
ξεχωριστή κατάσταση ψηφισάντων. Όταν 
ολοκληρωθεί η παραπάνω ψηφοφορία, ο 
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής 
σφραγίζει την κάλπη και φροντίζει μαζί με 
τα υπόλοιπα μέλη της Εφορευτικής 
Επιτροπής για την ασφαλή φύλαξή της 

την έδρα της Εταιρείας έως και την 
ημέρα σύγκλησης της πρώτης κατά σειρά 
ορισθείσας εκλογικής Γενικής 
Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
καταρτίζει κατάσταση ψηφισάντων δια 
αλληλογραφίας και οι φάκελοι 
ψηφοφορίας φυλάσσονται στα γραφεία 
της Εταιρείας. Φάκελοι ψηφοφορίας, 
που θα παραληφθούν μετά την 
παραπάνω ημέρα, θα λαμβάνονται 
υπόψη μόνον εάν δεν πραγματοποιηθεί 
απαρτία κατά την πρώτη κατά σειρά 
ορισθείσα εκλογική Γενική Συνέλευση. Το 
ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της 
δεύτερης κατά σειρά ορισθείσας Γενικής 
Συνέλευσης. Σε περίπτωση απαρτίας 
τελικώς στην τρίτη κατά σειρά ορισθείσα 
Γενική Συνέλευση λαμβάνονται υπόψη 
όλοι οι φάκελοι, που θα έχουν 
παραληφθεί έως και την ημέρα 
διεξαγωγής της. 
 

4) Για τη διεξαγωγή εκλογικής Γενικής 
Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του 
ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των 
οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν 
δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη 
σύγκληση συνέρχεται επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση, όπως ορίζει η 
πρόσκληση, κατά την οποία απαιτείται η 
παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) 
τουλάχιστον των οικονομικά 
τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει 
απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, 
συνέρχεται, όπως ορίζει η πρόσκληση, η 
Γενική Συνέλευση και με τα αυτά πάντοτε 
θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός 
οποιοσδήποτε  αριθμός οικονομικά 
τακτοποιημένων μελών. 
 

5) Κατά την εκλογική Γενική Συνέλευση 
εκλέγεται η Τριμελής Εφορευτική 
Επιτροπή και διεξάγονται οι εκλογές από 
τα παρόντα οικονομικά τακτοποιημένα 
μέλη, τα οποία δεν έχουν ψηφίσει διά 
αλληλογραφίας και καταχωρούνται σε 
ξεχωριστή κατάσταση ψηφισάντων. Όταν 
ολοκληρωθεί η παραπάνω ψηφοφορία, ο 



ώσπου να συγκεντρωθούν και τα 
ψηφοδέλτια δια αλληλογραφίας. Η 
Εφορευτική Επιτροπή αμελλητί σε 
συνεδρίαση της ανοίγει την κάλπη και 
ρίχνονται μέσα οι παραπάνω φάκελοι δια 
της αλληλογραφίας προς διασφάλιση του 
απορρήτου. 
 

6) Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται από 
την Εφορευτική Επιτροπή παρουσία και 
επιθυμούντων υποψηφίων. Συντάσσονται 
πρακτικά διαλογής και ανάδειξης 
επιτυχόντων και αναπληρωματικών καθώς 
και πρωτόκολλο ψηφοφορίας, τα οποία 
με το τέλος της διαδικασίας και των 
εργασιών της Εφορευτικής Επιτροπής 
παραδίδονται από τον Πρόεδρο της στο 
οικείο Πρωτοδικείο, αντίγραφα δε αυτών 
παραδίδονται στο νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας. Στη συνέχεια 
εκδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή 
ανακοίνωση προς τα μέλη της Εταιρείας 
με την οποία γνωστοποιείται το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης αρχίζει η 
προθεσμία για την άσκηση του 
δικαιώματος υποβολής ενστάσεων από 
τους τυχόν ενδιαφερομένους εναντίον 
του κύρους των αρχαιρεσιών. Το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
φυλάξει μαζί με το πρωτόκολλο 
ψηφισάντων και το μητρώο και τα 
ψηφοδέλτια καθώς και τους 
ταχυδρομικούς φακέλους των 
ψηφοδελτίων για όσο διάστημα υπάρχει 
εκ του νόμου προθεσμία προσβολής των 
αρχαιρεσιών και σε περίπτωση 
προσβολής των μέχρι τελεσίδικης 
αποφάσεως. 
 

7) Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετά 
από εισήγηση του ΔΣ μπορεί να 
αποφασίσει την διεξαγωγή των εκλογών 
διαδικτυακά, αναπροσαρμόζοντας 
αντιστοίχως τις παραπάνω διαδικασίες 

Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής 
σφραγίζει την κάλπη και φροντίζει μαζί 
με τα υπόλοιπα μέλη της Εφορευτικής 
Επιτροπής για την ασφαλή φύλαξή της 
ώσπου να συγκεντρωθούν και τα 
ψηφοδέλτια δια αλληλογραφίας. Η 
Εφορευτική Επιτροπή αμελλητί σε 
συνεδρίαση της ανοίγει την κάλπη και 
ρίχνονται μέσα οι παραπάνω φάκελοι δια 
της αλληλογραφίας προς διασφάλιση του 
απορρήτου. 
 

6) Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται από 
την Εφορευτική Επιτροπή παρουσία και 
επιθυμούντων υποψηφίων. 
Συντάσσονται πρακτικά διαλογής και 
ανάδειξης επιτυχόντων και 
αναπληρωματικών καθώς και 
πρωτόκολλο ψηφοφορίας, τα οποία με 
το τέλος της διαδικασίας και των 
εργασιών της Εφορευτικής Επιτροπής 
παραδίδονται από τον Πρόεδρο της στο 
οικείο Πρωτοδικείο, αντίγραφα δε αυτών 
παραδίδονται στο νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας. Στη συνέχεια 
εκδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή 
ανακοίνωση προς τα μέλη της Εταιρείας 
με την οποία γνωστοποιείται το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και από 
την ημερομηνία της ανακοίνωσης αρχίζει 
η προθεσμία για την άσκηση του 
δικαιώματος υποβολής ενστάσεων από 
τους τυχόν ενδιαφερομένους εναντίον 
του κύρους των αρχαιρεσιών. Το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
φυλάξει μαζί με το πρωτόκολλο 
ψηφισάντων και το μητρώο και τα 
ψηφοδέλτια καθώς και τους 
ταχυδρομικούς φακέλους των 
ψηφοδελτίων για όσο διάστημα υπάρχει 
εκ του νόμου προθεσμία προσβολής των 
αρχαιρεσιών και σε περίπτωση 
προσβολής των μέχρι τελεσίδικης 
αποφάσεως. 
 

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει τη διεξαγωγή των εκλογών 
με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων ή 



διαδικτυακά αναπροσαρμόζοντας 
αντιστοίχως τις παραπάνω διαδικασίες, 
εφόσον δεν παραβιάζεται 
αποδεδειγμένα η μυστικότητα της 
ψήφου και δεν τίθεται σε κίνδυνο ο 
αδιάβλητος χαρακτήρας της διαδικασίας.  
 

8) Η εκλογική διαδικασία γίνεται με ενιαίο 
ψηφοδέλτιο. Η Εφορευτική Επιτροπή 
ανακηρύσσει κατά σειρά επιτυχίας, τους 
επιτυχόντες τακτικούς και 
αναπληρωματικούς βάσει των σταυρών 
προτιμήσεως. Επί ισοψηφίας δύο ή 
περισσοτέρων υποψηφίων διενεργείται 
από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση 
μεταξύ των, στην οποία κλήρωση 
καλούνται και οι ενδιαφερόμενοι.  

 

 

 

xv. Το άρθρο 29 καταργείται, καθώς το περιεχόμενό του ενσωματώνεται στο ανωτέρω άρθρο 

26. 

xvi. Το άρθρο 30 αναριθμείται σε άρθρο 27 και διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Άρθρο 27 
Ετήσια Έσοδα - Πόροι 

Υφιστάμενη διατύπωση Προτεινόμενη τροποποίηση 

Τα ετήσια έσοδα της Εταιρείας αποτελούνται 
:  

1) Από τα δικαιώματα της εγγραφής και 
της ετήσιας συνδρομής των μελών 

2) Από τις εκούσιες εισφορές των 
μελών, από δωρεές ή επιχορηγήσεις 

3) Από το προϊόν εκτάκτων εσόδων, τα 
οποία η εταιρεία θα μπορεί να 
πραγματοποιήσει με βάση τους 
ισχύοντες Νόμους 

 

Τα ετήσια έσοδα και οι πόροι της Εταιρείας 
αποτελούνται:  

1) από τα δικαιώματα της εγγραφής και 
της ετήσιας συνδρομής των μελών 

2) από τις εκούσιες εισφορές των 
μελών, από δωρεές ή επιχορηγήσεις 

3) από το προϊόν εκτάκτων εσόδων, τα 
οποία η Εταιρεία θα μπορεί να 
πραγματοποιήσει με βάση τους 
ισχύοντες Νόμους. 

 

 

xvii. Τα άρθρα 32 και 33 αναριθμούνται σε άρθρο 29, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Άρθρο 29 
Περιοδικό – Ιστότοπος Εταιρείας 

Υφιστάμενη διατύπωση Προτεινόμενη τροποποίηση 

Άρθρο 32: Η εταιρεία εκδίδει δικό της 
περιοδικό και διατηρεί ιστότοπο, όσο οι 

4) Η Εταιρεία εκδίδει δικό της περιοδικό με 
την ονομασία «Δελτίον της Ελληνικής 



πόροι της το επιτρέπουν, και ορίζει με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τις 
Επιτροπές Σύνταξης. 
 
Άρθρο 33: Το Διοικητικό Συμβούλιο 
συντάσσει τον κανονισμό, που διέπει την 
λειτουργία του περιοδικού και ιστοτόπου. 

Μικροβιολογικής Εταιρείας» - “Acta 
Microbiologica Hellenica”, διατηρεί 
ιστότοπο, όσο οι πόροι της το 
επιτρέπουν, και ορίζει με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου τις Επιτροπές 
Σύνταξης. 
 

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον 
κανονισμό που διέπει την λειτουργία του 
περιοδικού και ιστοτόπου. 

 

 

xviii. Το άρθρο 34 αναριθμείται σε άρθρο 30 και διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Άρθρο 30 
Τροποποίηση Καταστατικού 

Υφιστάμενη διατύπωση Προτεινόμενη τροποποίηση 

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού 
μπορεί να γίνει με ειδική Γενική Συνέλευση, 
που θα συγκληθεί για τον σκοπό αυτό με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με 
αίτηση δέκα (10) τουλάχιστον μελών και με 
πλειοψηφία των ¾ τουλάχιστον των μελών 
που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η Συνέλευση 
θεωρείται σε απαρτία αν παρίστανται το ½ 
πλέον των τακτικών μελών. 

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού 
μπορεί να γίνει με ειδική Γενική Συνέλευση, 
που θα συγκληθεί για τον σκοπό αυτό με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με 
αίτηση δέκα (10) τουλάχιστον μελών και με 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων 3/4 
τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα 
ψήφου. Η Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία 
αν παρίστανται το 1/2 των τακτικών μελών. 

 

 

xix. Το άρθρο 34 αναριθμείται σε άρθρο 31 και διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

Άρθρο 30 
Τροποποίηση Καταστατικού 

Υφιστάμενη διατύπωση Προτεινόμενη τροποποίηση 

Με την ίδια Συνέλευση και με την ίδια 
πλειοψηφία δύναται να αποφασισθεί η 
διάλυση της Εταιρείας  ή η συγχώνευση 
αυτής με άλλο ανάλογο Σωματείο. Σε αυτήν 
την περίπτωση και με την αυτή πλειοψηφία 
αποφασίζεται και σε ποιο ιατρικό μη 
κερδοσκοπικό φορέα θέλει να περιέλθει η 
περιουσία της εταιρείας. 

Με ειδική Γενική Συνέλευση και με 
συμμετοχή τουλάχιστον του ενός δευτέρου 
(1/2) των τακτικών μελών δύναται να 
αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας ή η 
συγχώνευση αυτής με άλλο ανάλογο 
Σωματείο. Σε αυτήν την περίπτωση και με την 
αυτή πλειοψηφία αποφασίζεται και σε ποιο 
ιατρικό μη κερδοσκοπικό φορέα θέλει να 
περιέλθει η περιουσία της Εταιρείας. 

 

 



xx. Το άρθρο 36 αναριθμείται σε άρθρο 32, ενώ στο νέο άρθρο 32 ενσωματώνεται και το 

περιεχόμενο του ισχύοντος άρθρου 37 το οποίο καταργείται εφεξής. Το άρθρο 32 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Άρθρο 32 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Η τήρηση του παρόντος καταστατικού ανατίθεται στο ζήλο και στην επιστημονική 

συνείδηση των μελών. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, 

ρυθμίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί Σωματείων και τις σχετικές περί 

Σωματείων διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των ειδικών περί Σωματείων Νόμων και 

Νομοθετημάτων. 

 

Το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα και τροποποιεί το 

αρχικό καταστατικό της Εταιρείας, εγκρίθηκε σήμερα [] από την έκτακτη Γενική 

Συνέλευση του σωματείου, που συνήλθε για τον σκοπό αυτόν στην αίθουσα []. 

 

 

 


