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"', ΚΑTAΣTATΙΚO ΣYΛΛoΓoY AΣΘENΩN rΙΙΙAToΣ EΔΛAΔoΣ

''ΠPOMHΘEAΣ''

Αρθρo 1

Ιδρδεται μη κερδooκoπικ6 oωματεio με ηv επωurμiα: κΣYΛΛoΓoΣ ΑΣΘENΩΝ
ΗΠΑToΣ EΛΛAΔoΣ (ΠPOMΗΘEΑΣD και εητi το oυντoμ6τερo (ΣΑHE
ΠPOMHΘEΑΣ). 'Eδρα τoυ Συλλ6γoυ oρiζεται η π6λη ηg Aθηναg.

AοΘoo 2
Σκοπoi τoυ Συλλ6γoυ εivαι:
l. Η ιlπερ6oπιση των δικαιωμd,των των 1roviωg παo16ντωv απ6 ιογεvεig ηπατiτιδεg η
ιiλλα p6νια ηπατικ6 νooηματα.
2. H ανταλλαγη πληρoφoριiοv και oυvεργαoiα με ιiλλουg oυλλ6γoυ9 η εvιboειg
ημεδαπ69 η αλλoδαπθg που αo1oλoδνται με τιζ ν6ooυ9 του ηπατog.
3. Η προαγωγη των κλιvικd. επιβεβαιωμ6νων και εγκεκριμ6νων μεθ6δων Θεραπεfαg
για ην ανακoδφιoη τωv παo16ντων απ6 1r6vια νooηματα τoυ ηπατog.
4. Η oυνεηαoiα oτον τομ6α ηg θεραπεiαg και υπooηριξηg των ηπατoλoμκιilν
αoθεvcΙrν με κρατικoδt, μη κρατικorig η διεθvεig φoρεiq, ζειδικευμεvουg στο €rvτικεtμεvo
εrπoτημονεg καθιbg και με φαρμακευτικ69 εταιρεiεg, oι oπotεq δραoηριoποιoδνται oτoν
τoμ6α ηg θεραπεiαg ηπατικrbν ν6oων.
5. Η aημ6ρωση τωv μελιbv του ουλλ6γoυ για τη εξελξειg o1ετικd με τξ ν6ooυ9 του
ηπατog καθιilg και εν6ργειε9 για ην υιoθ6τηoη, πρoαγωγη και εφαρμoγη τωv vε6τερων και
πλθoν εξελιγμεvων μεθ6δωv διιiγvωoηq και θεραπεiαg απ6 την Ελληνικη Πoλιτεiα.
6. Η εκπρooιii7ηση των μελri:v στουg ημεδαπoδq και αλλoδαπoδq φoρεig, oι oποiοι
δραoηριoπoιoδνται oτιg ηπατικ6q ν6ooυ9-
7. Η υποoτηριξη των μελcilν τoυ oυλλ6γoυ και των oικoγεvειioν τoυg καθιbg και
αoθενdον-μη μελιiiν, 6ταν κρiνεται αναγκαio και στo μ6τρo τoυ δυνατoδ.
8. Nα παρdγει nημερωπκ6 υλικ6 για τoυg τρ6που9 μετd,δooηg και προφriλαξηg απ6
ιofq πoυ προoβ&λoυν τo ηπαρ ιiloτε να βελτιωθεi η aημ6ρωση τoυ κοινωvικο6 oυν6λoυ
και των κoινωνικιΙlν ομ6δων πoυ πληττovται απ6 αυτ6ν και ειδικ6τερα των ν6ων. Eπioηg
να συvεργ6ζεται και να αoκεi πiεoη στoυ6 κατ6λληλoυ9 φoρεig για ην επiτευξη τoυ
παραπdνω oτ61oυ.
9. Nα προωθηoει καt να εκποvησει ε7nσημovικ6g θρευνεg για vα εvτoπioει τουg
απoτελεoματικ6τερου9 τρ6που9 παρ6μβαoηζ Tια ην επiτευξη των παραπdνω oτ61ων.
10. Nα πρooφθρει 6γκυρη ενημ6ρωoη στoυζ αoθενηq ηπατog ιiioτε να απoκτηooυν τα
απαραiητα γvωoπκd, και ψυ1ολoγικd, ε916δια για να oυμμετ€1oυv εvεργd oτιg αποφd,oειg
πoυ αφοροfν η διαxεiριoη τηg υγεiαg τoυζ και η διαoφdλιοη καλriτερηg ποι6τητα ζωηg.
1 l. Η εvημ6ρωoη. πληροφ6ρηοη και ευαιoθητοπoiηoη τηg ε}"ληιικηg κοινηg 1,v6μηζ
καθιΙlg και επi μθρουg κοινωνικιilν oμ&δων και φορ6ων (7τ.γ'. νθoι. μαθητ69, oτρατευμ6νoι,
υγειoνoμικoi, αoφαλιoτικoi φορεig, Εκκληo[α, M6oα μαζικηg ενημ€ρωoηq, αθλητικ6
oωματεiα, φυ7.ακιoμθvoι κ.λ.π.) για τo αυξαν6μενo πρ6βλημα τωv αoθεvειιirν του ηπατog
και τηζ αvτιμετιilτπσηt τoυq.



Για ην επiτευξη τωv oκoπrirγ ηt o oιiλλoγog μπoρεi vα o1εδι6ζει και vα πραγματoποιεi
δρθoει.g, με κ6Θε πρ6oφoρo ιrθoo, 6πω9:
1. Παρo26η τε1yoγvωoiαζ, εμπειριrbν και ιδεioν.
2. Διεξαγωγη ημρiδων, oυvεδρiων, oεμιvαρiων.
3- Δημoαιευoεη και 6κδooη εvτιiπων περιoδικcilν κ.λ.π.
4. Διεξαγωγf1 6ρanναq και ειαε6νηoη μελετδν απ6 ελληvικοιiξ κcιι αλλoδαπoδg
κατ6xληλoυg φoρεig κραπκo69 και ιδιωτικoδg)
5. Αξιoπoiηoη ειδικrbν εznoημ6νωv και αοθεvιbν (εφ6aoν αυτoi τo εznΘυμoιiν) μα
ηv ενημερα)ση τoυ κoινoδ.
6. Πρooθλκυoη και δημιoυργiα διrαιioυ εθελovτrirν, εtαεαiδευoη και αξιoπoiηoη τoυg
οτα πλαioια ηs δριioηg τoυ oυ}λ6γoυ καιμα ην διιiδooη των ακoπιbν αυτoδ.
7. Συvεργαoiα με παρ6μoιεq oργανrboειg τoυ εξωτερικoιi, νoooκoμεiα, o'υλλ6γoυq
ιατριirν-νooηλanτrirν, ψυ1oλ6γων-κoινωvικιbν λειτoυργιbν, pε Yπoυηεiα, oργαvιoμorig,
Ernτρoπ66 E.E και oπoιoδηπoτε &λλo φoρ6α που μπoρεi να oυνδρdμει oτov οκoπ6 ηg
εταιρεiαq.
8. Συνεργαoiα με &λλεg Mη Κυβερvητικ6g oργανirloειg και d,λλα νoμικd η φυαικ6
πp6oωπα (εoωτερικoδ η εξωτερικoδ), τα oπoiα εznδιιbκoυv παρ6μοιoυζ με τoν oδλλoγο
oκoπoδg.
9. Συμμετo26η και διoργ6vωoη καλλιτε2μlικιilv, εκπoλιπoτικιbν, εκπαιδευτικιirν και εν
γθvει κοινωvικcilν εκδηλιbσεων.
10. Η δημιoυργiα wτalικπ'1ρioυ και βιβλιoξκηg.

Αρθρο 3
M6λo6 τoυ oυλλ6γoυ μπoρεi να γiνει oπoιooδηπoτε ημεδαπ6g η αλλoδαπ69 διαμ6γει
ν6μιμα οην Eλλiδα, αδιακρiτωg φ6λoυ και ηλικiαζ, &vω των δ6κα oκτιb (18) ετiυv και
π&aaει απ6 oπoιoδηπoτε 1r6vιo ηπατικ6 v6oημα, η εivαι oρoθετικ69 oε ιοfq ηπατιτiδων.
Mπορoδν επioηg vα γiνoυν μθλη και οι oυγγεvεig εξ αiματog η εξ αγμoτεiαg των ανωτ6ρω,

μ6)φι τρiτoυ βαθμοδ, καθioq και oπoιoσδηπoτε προτiθεται να βοηθηoει εμπρd,κτωg και
αφιλοκερδcilg τoν Σδλλoγo oηv εκπληρωστl τωγ ακoπiον του.
M6λη τoυ oωματεioυ πoυ πρooφι1ρουν o'rroημαπκ& εξειδικευμεvεq υrηρεoiεg στo
Σωματεio, δδνανταιvα αμεiβoνται μετd απ6 απ6φαση τoυ Διoικητικoδ Συμβoυλioυ.
Για ην εγγραφη τακτικori μ6λoυq απαιτεtται πρ6ταoη δυo (2) μελιilν και αiηoη τoυ
εvδιαφερoμ6vου προq το Διοικι1τικ6 Συμβoδλιo, πoυ θα αναγρ&φει 6τι απoδ61εται τoυg
6ρoυ9 τoυ κατασταπκοδ.
Η αtηoη ειo&γεται πρog oυζηηστl σην 7εpωτη oυνεδρiαoη τoυ Διoικητικo6 Συμβουλtoυ
και γiνεται δεκτη αν τo υποψηφιo μ6λoq ο'υγκεvτριbσει την πλειoηηφiα των μελωv
Διoικητικοδ Συμβoυλioυ.
Εdν η αiηoη μ6λoυq απορριφτεf τo υπoψηφιo μ6λo9 μπoρεi να προoφξε1 σην επ6μεvη
ΓεvιΦ Συν6λευoη η οπoiα θα κρiνει oριοπκd τo θ6μα τηg αiηoηg.

AοΘρo 4
M6λoq πoυ διεvεργεi wαντtωv των oκoπιj:ν τoυ oυλλ6γoυ η διαταρ&oσει την γαληνη,
διαγριiφεται με απ6φαση τoυ Διoικητικοιi Συμβουλiου η oπoiα κoινoποιεiτε oτο μ6λo9.
To διαγραφεv μ6λο9 μπορεi να πρooφriγει με 6γγραφη αiηoη πoυ υπoβιiλλεται oτo ΔΣ και
εντ69 3Ο ημεριilν εvrirzποv ηg Γεvικηg Συνθλευoηg. η οποiα απoφαoiξει oε δεriτερο βαθμ6.



ΑoΘρo5
ΔΙoΙKHTΙKo ΣYMBoYΛΙo

o Σδλληog διoικεiται απ6 πεvταμελ6g (5) oυμβoδλιo, απoτελoriμεvo απ6 τoν Πρ6εδρo,
τov Ανππp6εδρo, τoν Γραμματ6α, τoν Ταμiα και θvα (1) M6λog. Η θητεiα τoυ Δ.Σ.
oρiζεται ΤριεΦζ.
Tα πl16v παραιτoδμεvα 6ργανα τoυ Διoικητικoδ Συμβoυλioυ μπoρoδv να αvαrιληρebvoνται
απd τα υπ6λoιπα βλη τoυ Διoικt1πκo6 Συμβoυλioυ η απ6 τακπκ& μ6λη με επrλoγτj τoυ ΔΣ
μ6χρι ην επ6μειη τακτικd ΓΣ. Ωg παραtηoη θεωρεiται και η αδικαιoλ6γηη απoυαiα
μ6λoυ9 απ6 τρειq oυvε26εξ ουνεδρι6oει9 τoυ Διoικητικoδ Συμβoυλioυ.

'Aρθρo 6
To Δ.Σ. oυνεδριd,ζει τακτικd κdθε τρtμηνo σηv 6δρα τoυ, n oπoυδηπoτε αλλoδ
απoφαoiooυν τα μ6λη του. Mπoρεi επiο'ηζ να καλεiται και σε 6κτακτε9 o'υνεδρι0oειg, κατd,
ην κρioη τoυ Πρo6δρoυ η εφ' 6οov αυτ6 ζηηθε1ατεa τρtα (3) τoυλιiμoτoν μ6λη τoυ.
Η πρ6oκiηστl των μελrilν τoυ Δ.Σ. γiνεται με ην βριμνα τoυ Γραμματ6α εγγρ&φωg,
oLlμπεριλαμβανoβηζ ηζ ηλacτρovικηg αtrληλoγραφiαq πρoφoρικd, η ηλεφωvικd και
αφori γiνει μνεiα στα πρoζ oυζηηoη θ6ματα.

Αρθρο 7
To Δ.Σ. βρtακεται oε απαρτiα αν παρευρiακoνται τρiα (3) τoυλ6μoτoν βλη τoυ και oι
απoφ6oει9 τoυ λαμβdνovται κατd, o1επκη πλειoψηφiα' Σε περiπτωoη ιooψηφiαg υπερτερεi
η Ψηφoζ τoυ Πρo6δρου.
Kατd τη ο'υvεδριιiσειζ τoυ Δ.Σ. ηρoriνται πρακτικ6" απo τoν Γραμματ6α και oε περiπτωoη
απoυoiαg τoυ, απ6 εvα μ6λο9 που oρiζεται, πρ6γειpα πρακτικιi, τα oπoiα μoνoγρ&φoνται
απ' 6λι. τα παp6ντα μ6λη' o Γραμματ6αg υπoχρεotiται να κατα1ωρηoει τα πρ61ειρα
πρακτικi τo olrντoμ6τερo δυνατ6 oτο Bιβλio Πρακτικιilv Δ.Σ., 6πoυ υπογρ6φoνται απ'6λα
τα παρ6ντα κατ6 ην oυvεδρiαoη μ6λη.
Tο Δ.Σ. αυζητιi και απoφααiζει για κ&θε Θ6μα o1ετικ6 με τουg oκoπoιig τoυ Συλλ6γoυ και
μα κιiθε δαπ&vη πρog εκπληρωΦ τoυζ, εvεργεi κdΘε πpdιξη πoυ κρiνεται απαραiητη μα
ηv δια1εiριση των περιoυαιακιbν oτοι26εtων τoυ oυλλ6γoυ και εκτελεi πg απoφtiαειg ηg Γ.
Σ.

Aρθρo 8
Κιiθε μ6λo9 τoυ Δ.Σ., πoυ απoυσιιiζει αδικαιoλ6γητα κατd, ην κρiστl τoυ Δ.Σ., επι τρειq
τoυλ61ιoτoν τακτικ69 oυνεδρι6oειq καθ' 6λo τo 6τo9, θεωρεiται αυτoδικαtωg παραιημενo
και αντικαθiοταται απ6 τo πριilτο αναπληρωματικ6 μ6λo9.

Aρθρo 9
ΠΡoΕΔPoΣ

o Πρ6εδρo9 τoυ Δ.Σ. εκ7[ροσωπεi τo Σr5λλoγο σε 6λε9 του πg o16oειq και ενιirπιov κdθε
Δικαoακηq η Φλληq Aρxηg. Συμαλεi τo Δ'Σ' κατd τιq τακτ69 πρoθεoμiεg, πoυ
προβλ€πoνται απ6 τo καταστατικ6 και εκτdκτωg, 6ταν κρivεται αναγκαio. Διεvεργεt
αvαληψειq και καταθθoειg xρημdτων απ6 τoν τραπεζικ6 λoγαριαoμ6 τoυ Συλλ6γoυ,
εφοεluiζιrνταg την Τριiπεζα με τα σχετικιi νoμιμοπoιητικ6 6γγραφα. o πρ6εδρo9 μπoρεi να
αναθθοει τη δια1εiριoη 6λων των oικoνoμικιilν ζηημιiτων τoυ oυλλ6γoυ στoν ταμεiα' oι
αναληψειg θα γiνoνται oliμφωvα με τoν πρoδπoλομoμ6 και τιg απoφdοειζ τηζ Γ.Σ. και για
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τιζ θκτακτεq δαπιiνεq, oιiμφωνα με πζ απoφιiαειg τoυ Δ.Σ. Yπoγριiφει τα πρακτικd, τoυ
Δ.Σ. και ετnκυρiυνει αντiγραφα πραrcτικrbv Δ.Σ. και Γ.Σ. και γεvικιi εvεηεi κ&θε ν6μιμη
πριiξη μα ην εκτ6λεοη τωv απoφ&οεο}ν ηq Γ.Σ. και του Δ.Σ. , ατα πλαiαια των oκoπιbv
τoυ Συλλ6γoυ. Mπoρεξ oε εξαιρεπκι4g περιrπιbοεη πoυ εiναι αδδναη η oδμcλτ1oη τoυ
Δ.Σ. η 6ταν υταpyε. κiνδυνoq απ6 ην αναβoλη να πρoβαivει oε εv6ργειεg για τξ oπoiεq
απαιτεiται απ6φαoη τoυ Δ.Σ., υπ6 ηv πρoiiπ6Θεoη ηg ιiμεσηs 6rκριΦE τoυq απ6 τo
αμιioωg επ6μενo Δ. Σ., πoυ θα o'υycληθεt anθυν6μεvog oε κιiΘε περiτπωοη μα
oπoιαδηπoτε ι112g6ν ζημια. Σε τ6τoεq εξαιρεπκ6q περιπτrboεη και πριν ην oπoιαδηπoτε

μεμovωμεvη εv6φεια του Πρoθδρoυ, να εξαvτλεtται κdθε δυνατ6ητα oδγκληoηq τoυ ΔΣ
6ο'τω και χωριζ η φυσικη παρoυoiα των μελιbν τoυ (π2g μ6oω ηλεδι0oκεψηq ).

ΑρΘρo 10
ΑNTIΓΙPoEΔPoΣ

o Ανππρ6εδρo9 αvαπληρrbνει τoν πρ6εδρo απ6ντα η κωλυ6μεvo oε 6λα τα καθηκoντd,
τoυ.

Αρθρo 11

ΓPAMMΑTEAΣ
o Γραμματ6α9 oυντ&σσει τα πρακτικd. τoυ Δ.Σ., και υπoχρεoriται να τα διαβdζει oε 6λoυ9
τoυg Συμβoriλουg, πρoκειμfvoυ να τα υπoγρdψoυν. Για τυ16ν ftρvηoη κdπoιου εκ των

μελiυν vα τα υπoγρdψει, γiνεται μνεiα oτα πρακτικ6. Συντdooει επiο'ηg τα πρακτικ& ηq
Γ.Σ., oυνυπηρ&φoντdq τα με τον εκ6oτoτε Πρ6εδρο ηg Γ.Σ. Τηρεi τo αρ1εto και ην
αλληλoγραφiα τoυ ΣυλλΦου, τo Bιβλio ειοερ1oμιivωv -εξερ26oμ*vων εψριiφωv, το

μητρrilo μελri>v τoυ Συλ.λ,6γoυ, τo μητριΙro δωρητiov και ευεργετιbν, τo βιβλio περιoυαιακιirν
oτoι1ε[ων, 6πoυ κατα2gωρεi 6λα τα περιουαιακιi oτoι1εiα, πoυ αvηκoυv oτo Σδλλoγo με
ην αξiα τουg και κ6θε dλλo Bιβλio, πoυ κρivεται απαραiτητo και γεvικd, διεξdγει 6λη ην
γραφιΦ εργαoiα του Συλλ6γoυ. Φυλ&oσει ην oφραγiδα τoυ Συλλ6γoυ. Κωλ;ιl6μεvo η
απ6ντα τoν αvαπληριilνει 6να9 απ6 τoυg oυμβoriλoυ, o oπoiog oρiζεται απ6 τo Δ.Σ

Aρθρo 12
TAMΙΑΣ

o Ταμiαq διαφυλ6ooει ην περιoυoiα τoυ Συλλ6γoυ.
Kατ6 τα oριζ6μνα στo παρ6v καταoτατικ6, εvεργεi κ6θε εioπραξη και
πληρωμη, εκδiδονταq διπλ6τυπε9 απoδεiξεη, υπoγεγραμμεvεζ απ6 τoν iδιo.
Ζητfγψατα o2gετικd με ην δια2gεiριoη των oικονoμικdrrν, 6νoιγμα και δια1εtριoη
λογαριαoμιilν θα παiρνoνται με ρηΦ απ6φαoη τoυ ΔΣ.
Τηρεi τo βιβλio, ενταλμ&των πληρωμηq, τα μπλoκ των διπλοτδπων αποδεiξεων και 6oα
d,λλα Στoι1εiα και Bιβλiα εiναι αναγκαiα για ην λειτoυργiα τoυ Συλλ6γου εiτε oε εvτυτη
εiτε oε ηλεκτρovικη μoρφη.
Yπoβdλλει κατα την oυνεδρiαοη ηg εηoιαq τακτικηg Γ.Σ. δποβCIλλει o' αυτην τoν
απoλογιoμ6 ηq παρελθοδoαζ oικoνoμικηg χρησηζ κα1 τον πρoδπoλoγιoμ6 για ην
επ6μεvη oικoνoμικη xρηoη.
Θ6τει oην διd,θεση τηζ Γ.Σ. τoυ Δ. Σ. και Eλεγκτικηg Eπιτρorηg, αv& π6οα στιγμη. 6λα τα
oτoι1εiα για 6λεγ1o. Για τυ7'6ν μη v6μιμεg εv6ργει6g τoυ, πoυ βλ&πτoυν το Σr5λλογο και
oφεiλoνται οε βαρεfα αμ6λεια, υπο11oεοtiται oε απoζημiωoη. Kωλυ6μεvoυ η απ6ντog του
ταμiα αναπληριilνει θvαg απ6 τoυq oυμβoδλουq. o oπoiοg oρiζεται απ6 τo Δ.Σ.



'AρΘοo 13
EΛEΓΚTΙKFΙ EΠITΡOΠΙ{

o 6λεγ1o9 ηg δια26εiρισηζ και η επoπτεiα τωv απoφd,σεων τoυ Διoικτ1τικoιi Συμβoυλioυ
ανατiθεται oε τριμελη Eλεγκτικι1 Eπτρoπη πoυ εlcλθγεται απ6 ην Γ.Σ. με τι6 iδιεq
διαδικαoiεq με τo Διoικτ1τικ6 Συμβoδλιo, με τριετη θητεiα. Mαζi με τα ταrcτικ6 βλη
εκλ6γoνται κατ0 ο'ειριi εzπαl1iαg και δδo αναπληρωματικ& απ6 του6 αnλα16ντεg.
H επιτροrη ελξ1ει ην oικoνoμικη δια1εtριoη και τιg w6ργεεg τoυ Διoικητικo6
Συμβoυλioυ ωg πρoζ η νoμιμ6ητιi τoυg και oυντ6ο'aει o1ετικη 6κθεo'η, ηv oπoiα
υπoβdλλει oην εηαια ταlcτικη Γεvιrcη Συνι1λευoη. Η Eλεγι<τικη Eτπτρoπη 61ει δικαiωμα
να ζητηoει oπoτεδηπoτε, oπoιαδηπoτε πληρoφoρiα o2gετικ6 με τoν oδλλoγo.Τo Διoιlο.1τικ6
Συμβοriλιo θ1ει αντfoτoιχα υπoμ:ιiωoη να δriloει οπoιoδηπoτε θγγραφo oτoι26εto η
πληρoφoρiα τo oπotο κρiνεται απαραfητo μα ην ιiακr1oη τoυ ελεγκτικοri ηg 6ργoυ.

'Aρθρo 14
ΓEΝΙKΙ{ ΣYNEΛEYΣΗ

Aυτη απoτελεt τo ανrirτατo 6ργαvo τoυ Συλλ6γoυ και απoφαoiζει μα κdθε υπ6θεoη, που
δεν υπ&γεται κατ6 τo ν6μo η το καταoτατικ6 σην αρμoδι6ητα τoυ Δ.Σ. η 6λλoυ oργdνoυ
η για 6αε9 υποθ6oει9 υπdγονται μεν σην αρμoδι6ητα τoυ Δ.Σ., αλλ.ιi pηζoυν o'υλλoμκηg
αντιμετrbτnoηg, κατd ην κριστl του Δ.Σ.
Eκλεγει τo Δ.Σ. και ην Eλεγκτικη Eπιτρorη, απoφαoiζει για ην αποβoλη μθλουg, ιioτερα
απ6 αιτιoλoγημεvη ειΦγηoη τoυ Δ.Σ., εγκρtνει τoν Ιooλoγιoμ6 και Πρoδπoλoγιoμ6,
απoφαoiζει ]ηα ην μεταβoλη τoυ ακoπoδ τoυ Συλλ6γoυ και ην τρoπoποiηοη τoυ
Καταοτατικori, καθrilq και για ην διdλυoη του Συλλ6γoυ.
T26ει ην επoπτεiα και τoν 6ληxo τωv oργ6νων η6 διotκηoηE και δικαιοιiται oπoτεδηπoτε
να παδει αυτ6, εdv η παrioη τoυζ υπαγoρευεται απ6 oπoυδαtoυg λ6γου9 και ιδtωg εξ αιτiαg
παρdβαoηg τωv καθηκ6vτo)ν τoυζ, η για αvικαv6ητα χρησΦζ δια1εiριoηg.
Σε περiπτωoη παrioηE ολoκληρου του Δ.Σ., κατ0 τα ανωτ6ρω, orrγ1:6νωq εlcλ6γει τριμελη
ετnτρozη απ6 τα τακτικιi ηζ μ6λη, η οπoiα εvτ6g 15ημερηg πρoθεoμfαg oφεtλει να
αnμεληθεi Tια ην πρ6olcληoη των μελιirν προg εκλογη v6oυ Δ.Σ., 6πωq πρoβλ6πει τo
Kαταoτατικ6.
Για ην ψηφoφoρiα oπg Γεvικ6g Συνελεrioεξ τoυ Συλλ6γoυ, απαιτεiται τo μ6λo9 να 6γει
εκπληριiloει 6λε9 πg oδμφωνα με τo Kαταoτατικ6 οικoνομικ69 του υπο1rειirοειg πρoζ τoν
Σδλλoγo.
Κιiθε μ6λo9 δικαιoδται να απο1ωρηoει oπoτεδηπoτε απ6 τoν Σιiλλογo, υ:ιοβ&λλoνταg
αiηση διαγραφηg τoυ απ6 τo μητρrilο τωv μελcilν, τρειg (3) τoυλdμoτοv μηνεg πριν ην
ληξη τoυ λoγιoτικοιi €τoυq και ιoβει για τo τιθλoq αυτοti'

'ΑρΘρo 15
Η Tακτικη Γεvικη Συν6λευoη oυγκαλεiτα'l" απo τo Δ.Σ., το πριbτo τρiμηνo κdθε 6τoυ9. η
εκτ&κτωg" αν αυτ6 κριθεi αvαγκαio απ6 τo Δ.Σ. η το ζητηoουv εγγριiφωg με αiηοη τoυg
προζ τo Δ.Σ., αναφ6ρoντεq τoυg λ6γoυ9 αυτηq ηg oυγκλησηζ και τα πρoζ ο'υζηηoη
θ6ματα. το 2l5 των ταμειακιirg εν τdξει μελiυν ηg. oι 'Eκτακτεg Γ.Σ. πρiltει να
oυγκαλoτiνται μ€oα oε (3Ο) τρι*vτα ημ6ρεζ απ6 την υπoβoλη ηg o1ετικηg αiτηoηg.
FΙ Γ.Σ. κ6θε τρiα (3) 6η, εκλεγει τα μ6λη του Δ.Σ και ην Eλεγκτικη Επιτpo'ιτf1.
Η πρ6oκληση πρoζ αδγκληoη ηq τακτικηg Γενικηg Συv6λευoηq. γiνεται εγγριiφωq η
ηλεκτρoνικιbg (e-maiΙ) και σ' αυτην πρ6πει να ανα.φ6ρoνται o τ6πo9. o 1o6νoq- καθcbq και

5
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τα πρoζ oυζηηoη θ6ματα ηζ ημερησιαg διιiταξηg αυΦg
Η Γ"Σ. βρiακεται oε απαρτiα παρ6ντων τoυ εv6g τετιiρτoυ (1/4) τoυλliμστoν τωv μελrbν,
πoυ 61ουν εκrrληρrΙ:oει τιζ οικoνoμικ69 τoυq υπo1ρεδoεη.
Αν δεv εrrιτΦχθεi η απαρτiα κατ& ην πρiυη ημερoμηviα ηg πρ6αδηoηq, oυν6ρxετα1"
αυτη αυτoδικαiωg εvτ6g ε.τιτ6. (7) ημερcbν, 6πωq oρiζεται στo 6γyραφo ηg πρ6αcληoηg,

χωρξ ιiλλη πρ6ακληοη και βρiακεται σε απαρτiα με oπoιoδηπoτε αριθμ6
παρευρισκoμ6νων pελcilv lcαι oυζητιi και απoφαζει μα Θ6ματα πoυ περιε1oνται σην
ημερηο-ια διdταξη ηq πρ6αcληoηg.

'Aρθρo 16
oι απoφ&oειg ηζ Γ.Σ. λαμβιivovται κατ6 απ6λυη πλειoψηφiα των μλcirν, πoυ εtναι
παρ6ντα. Απ6φαoη για θ6μα, πoυ δεv αναγριiφεται σην ημερησια διιiταξη εiναι 6κιlρη,
εκτ6q αν, πριν η oυζηηο-η, αυναιν6ooυν 6λα τα παρ6ντα βλη τoυ oυλλ6γoυ, πoυ εiναι
ταμειακcirg wτiξει.
Η ψηφoφoρtα εiναι μυoτικη. 'oταv oυμφωνoriv 6λα τα παρευριακ6μεvα μελη, η
ψηφοφoρiα μπoρεi vα εiναι φανερη και γiνεται δι' ανατd<rεωg ηg 1ειρ6q.

'Aρθρo 17
ΠPoEΔPoΣ TΗΣ Γ.Σ.

Σε κdθε τακτικη η 6κτακη Γ.Σ., πρoεδρευει o Πρ6εδρog ηq Γ.Σ., o oποioq εκλξεται, δι'
αvατ&oεωg των 1ειρrbν, αιι6 τα παρ6ντα και ταμειακιbζ εv αξει βλη. Για ην ηρηoη των
Πραr,cτικιilν αρμ6διo9 εiναι o Γραμματι6αζ ηζ Γ.Σ., o oπoiog επtoηS εκλ6γεται απ6 αυτ(ν μ
τoν παραπ&νω τρ6πo.
Σηv εηαια ταlcτικη Γ.Σ. του πρcirτoυ τριμηνoυ κdθε 6τoυ9, o Πρ6εδρo9 του Δ.Σ. ,

υπoβdλλει πρog 6γκριστl τoν Ιooλομoμ6 και Απoλoγιoμ6 του ληξαντog 6τoυq, 6κθεοη
ltε'πραγμfuων πρoζ Φκριοη, μαζi δε και ην 6κθεoη ηg Eληκτικηg Eτπτρozηζ κcιl τoν
πρoδπoλoμoμ6 ηζ ν6α9 2φηo'ηq.
Στην εΦαια Γ.Σ. παρioτανται δδo(2) τoυλ,dμoτoν μ6}"η ηg Eλεγκπκηg Εlειτpoπt1q, τα
οπoiα παρ61oυν διευκρινηoεξ σηv Γ.Σ. μα oπoιoδηπoτε Θ6μα, o1ετικ6 με ηv 6κθεoη
ιτεπραγμ6νων και τov προδπoλoμoμ6 ηg ν6α9 xρioηg.
Σε lτεριπτωση πoυ διατιyπωθoriν διαφωviεg μελriiν ηζ Γ.Σ. o26επκd, με ην θκθεoη ηg
Eλεγκτικηg Eπιτρoπηg και τoν πρoδπoλογιoμ6 ηg ν6α9 μ:ηoηg, αυτ69 κατα1ωρoδντtιι στα
πρακτικ6.

Αρθρο 18

Η ψηφoφορiα για ην π<λoγη των μλcΙlν τoυ Δ.Σ- και ηζ Eλεγκτικηg Ernτρoπηg
διεξdγεται μυoτικ6 με εvιαiο ψηφoδ6λτιο υποψηφtων, το oποiο καταρτiζεται απ6 το Δ.Σ.
και στo oπoio αναγρ6φοvται, με απ6λυη αλφαβητικη oειρd, τα ov6ματα των μελιbν, που
επιθυμoriν να εiναι υπoψηφιoι. oι 6γγραφε9 αιτηoειg των υπoψηφiωv για τo ΔΣ και ην
Eξελεγκτικη Eπτρoπη υπoβιiλλoνται στo απερ16μενo Δ.Σ. τρειg τουλ6χιστον ημ6ρεq πρw
τιg αρχαιρεoiεg. Tο Δ.Σ. ην επ6μεrη ημ6ρα απ6 η ληξη ηg προθεoμiαg μα υπoβολη
υπoΨηφιoτητων oυνι1ρχεται και απoφαoiζει μα ην αvακ(ρυξη των υπo\rηφιoτητων.
Η εκλογη των μελιbν του Δ.Σ και τηζ Eλεγκτικηq Eπιτρoτηg γiνεται με βιioη τoυg
oταυρor5q προτtμηoηζ πoυ τ6θηκαν απ6 τουq εκληεiq oτο ψηφoδ6λτιo, παραπλεriρωg η
6μπροoθεv τoυ oν6ματ69 τωv υπoψηφiων και οι oπoioι δεν μποροδν να υπερβαiνoυν τov
αριθμ6 των εκλεγoμ6νων μελιΙlν. Τo μ6λo9 πoυ ψηφiζει oημειιirνεται σε ειδικη κατ&oταoη

ψηφoφoρiαg πoυ ηρει η Eφορευτικη Eπιτρoπη.



Σε περfzπωoη ευρθoεωq ψηφoδελτiων με περιoooτ6ρoυg oταυρofg απ6 τoυζ
εrπτρεπ6μεvoυg θεωρor5νται &nrρα, μ6νo ωg πρoζ τo 6ηανo πoυ 161ει 
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'Aoθoo Ι9
o Πρ6εδρoζ ηζ Γ.Σ. μαζt με δδο (2) μθλη ηq Eφoρευτικηg Eτnτρoπηg εκλ6γοvται απ6 ηvΓ.Σ", επιμελoliνται μα ην oμαλf1 διεξαγωγη ηζ Ψηφoφορiαζ *oi'oooφλoiζoυν, κατιi
πλειοψηφiα, μα κιiθε θ6μα πoυ τυ16ν πρoκδψει 

"α.,i ηv ψηφoφoρiα και κατιi ηνκαταμθτρηση τCον ψηφoδελτiων.
Tα μιiλη μπoρoιiv να ψηφiζoυv και δι' ανππρooδπoυ, εφ' 6ooν ο τελanταiog εiναι
εφoδιααμενog με πρ6oφαη ηrrραφη εξoυαιoδ6ηοη, v6μιμα θεωρημwη.
Mετιi τrl πΑpαg ηζ Ψηφoφορtαg και ην υπηραφη τωv Πρακτικιirv απ6 τoν πρ6εδρo ηζΓ.Σ' και τα μ6λη ηg Eφoρευπκξg Ezπτρo?ηζ, τα ψηφoδ6λπα των ψηφιo&ντωr,'μr.δ
Bιβλio Πρακτικcbν Γ.Σ., παραδiδoνται, με μ€ριμνα τoυ Προ6δρoυ ηζ Γ.Σ., oτo μ6λη πoυ
πλειoψηφησε, τo oπoiο υπoμ:εotiται, να καλ6oει, εvτ6q δ6κα (10) ημερrirv, τα εκλεγεvτα
βλη oε oδακεψη, για ην συΤ'φ6ησΙl τoυ Δ.Σ. oε oιbμα, με ην εκλoγη Πρo6δρoυ,
Αντιπρo6δρoυ, Γραμματ6α και Ταμiα τoυ Δ.Σ.

Αρθoo 20
ΠoΡoΙ ToY ΣYΛΛoΓoY

Tα 6ooδα του Συλλ6γου εiναι τακτικd και 6κτακτα.
Α) Tακτικ6:
1. Τα δικαιioματα εγγραφηg των μελιbν αυτoδ.
2. oι εηαεg oυνδρoμ66 αυτdυv και τα δικαιiυματα εγγραφηζ.
3. Τα τυ16ν 6oοδα απ6 την tCινηΦ και ακtνηη περιoυoiα τoυ Συλλ6γoυ.
4- Oι τ6κoι των υπ€ρ τoυ Συλλ6γoυ κατατεθειμθvων oε Τριiπεζα 1cηματικiυν

πoodυν. B)'Eκτακτα:

1 oι 6κτακτε9 ειoφoρθg των μελiυν, π5 oπotεg αιτεtτε τo Δ.Σ., μετ6' uτ6
απ6φαoη ηg Γ.Σ., για ην καλriτερη πραγμdτωoη των εzπδιωκoμ6vων ακοπιirν τoυ.

2 oι τυ16ν δωρεθg, κληρovoμiεg και κληρoδooiεg, υπ6ρ του Συλλ6γoυ και oι
εzπ1ορηγηoειg η εvιo'βσειζ τoυ Κρ&τουg και των Δημων, oι 1oρηγiεg απ6 φυoικd, η νoμικd.
πp6aωπα ιδιωτικοιi η δημooiου δικαiου και γεvικd, τρiτων.

3 Tα καθαρ6 κ6ρδη απ6 κοινωvικθg εκδηλιiloειg, 1oρηγiεg η δωρεεq απ6
φυoικιi η νoμικ6 πρ6rrωπα, 6πoυ αυτ6 ετατρ€πεται απ6 τo N6μo κλπ.

4 oι εrnπλ6ov 1cημαακ6g η ιiλλεg πρooφoρ6q πρog τoν Σriλλoγο των μελrirν
και τωv φiλων τoυ.

Αρθρο 21
ΔΙAΘΕΣΗ ΤΙ{Σ ΠEPΙOYΣΙAΣ ΤoY ΣYΛΛoΓoY

Η περιoυofα του Συλλ6γoυ δεν μπoρεi vα διατiθεται για qκoπoιig διαφoρετικor5q απ6
αυτoriq πoυ πρoβλ6πει τo παρ6v καταστατ1κ6. Κληρονομiεq καταλειπ6μενε9 oτον Σδλληo,
γ[νoνται απoδεκτ69 πftvτoτε επ' ωφελεiα απoγραφηg.
Κληρovoμiεg, κληροδοotεg και δωρεθg υπ6ρ τoυ Συλλ6γoυ για oριoμθvο oκoπ6. τελoriν
υπ6 ιδιαiτερη δια1εiρι<iη εντ69 τoυ πρoδπολoγιoμoδ τoυ Συλλ6γoυ και oι τι116ν πρ6oοδoι,
πoυ προ6ρ1oνται απ6 αυτ69, διατtθεvται απoκrιειστικd, oιiμφωνα με τoυζ 6ρoυ9 τoυ διαθ6η
η δωρηΦ.



'λaΘρo22
o Σδλλoγog 626ει oφραγiδα oτρoγpλη, σθ1V oπotα αvαγριiφoνται κιrκλικιilq και με

κεφαλαtα γρ6μματα oι λ6ξεη: ΣYΛΛoΓoΣ AΣΘENΩN HΠAΤoΣ EΛΛAΔoΣ) και στo

μ6αοv oριζovτiωg: <ΠPOMΗΘEAΣ).

APΘPO 23

BΙBΛΙA

To Σωματεto ηρεi υπo1,ρεωπκ6 τα ακ6λoυθα βιβλiα:

α) Mητρδoυ μελiυν.

β) MητρrΙlo Δωρητiυν και ευεργετrirν τoυ Συλλ6γoυ

γ) Πραrcτικιδν oυνεδρι&<rεων Γεvικηg Συν6λευο'η9.

δ) Πρακτικdυν αυνεδριιioεων Διοιlα1τικoδ Συμβoυλioυ.

ε) Eo6δων _ Εξ6δων.
' στ) Περιoυαιακrilν oτoι1εiων.

Q Πρωτοκ6λλoυ ειoερ2goμεvων και εξερ1ομεvωv εγyρ0φων.

'Aρθρo 24
ΤPoΠoΠoΙΗΣΗ KΑTAΣΤAΤΙΚOY

Η τρoπoπotηoη τoυ Kαταoταπκoιi γiνεται κατ6zπv απoφ0oεωg 6κταη9 Γ.Σ η
oπoiα ο'υγκαλεiται για τov ακoπ6 αυτ6 απ6 τo Δ.Σ. η 6ταν το ζητηooυν εyyριiφωg τo θvα
τ6ταρτo (1/4) των μελdον τoυ Συλλ6γου.

Η απ6φαoη μα τρoπoποiηoη τoυ Kαταoτατικoδ λαμβdνεται σε θκταrcη
καταστατικη Γ.Σ. , η oποiα ο'ιlγκαλεiται απ6 τo Δ.Σ' και oην oπoiα πρΕτεει"να συμμετ61oυν
τoυλ&1ιoτoν τα δrio τpιτα (2l3) των εγγεγραμμθvων και ταμειακrilζ εv τ&ξει μελιbν και η
απ6φαoη λαμβ&νεται κατd πλειοψηφiα των τριcilν τετdρτων (3l4).

Αoθρo 25
ΔΙΑΛYΣH ΤoY ΣYΛΛoΓoY

H διιiλυoη τoυ Συλλ6γoυ δw απoφαoζεται, εφ' 6oov παραμθvoυν τoυλ&μoτoν
δ6κα (1Ο) μ6λη. Για ην διθλυoη απαιτεiται διενθργεια Γενικt Συv6λευoη" oπoiα
απoφαoiζει με ην απαρτια και ην πλειοψηφtα τoυ πρoηγoυμ6νoυ ιiρΘρoυ. Aν διαλυθεi o
Σιiλλογoq διενεηεiται εκκαθdριoη oriμφωνα με τιζ o1επκ1g διατ6ξει9 τoυ Αoτικοιi
Κιbδικα.

Aντiγραφο τηq απ6φασηζ τηζ Συν6λευoηζ των μελιilv του ουλλ6γoο για ην
δι6λυoη τoυ κoινoπoιεtται με μ6ριμνα του πρo6δρoυ ηζ Γεvικηg Συν6λευoη9 εντ69 μην6ζ
απ6 ην ληψη τηζ στo αρμ6διο Δικαoτηριo για να εψραφεt oτο κατd τo 6ρθρo 78 Α.Κ'
Bιβλio, πρoq εrημθρωση τoυ σχετικo6 φακ6λου. καθιirq και προζ ην εποπτεrioυoα Αρ1η.

Η διdλυoη aτf:pγεται μετd, ην εγγραφη ηg o1ετικηg απ6φαoηζ ηξ Συν6λευoηq,
6πω9 ανωτ6ρω oρiζεται. στα oικεfα Bιβλiα τoυ αρμ6διoυ Δικαoηρioυ.



'Aρθρo 26
KιiΘε Θ6μα μη πρoβλεπ6μεvo στo παρ6ν Kαταoτατικ6 ρυθμtζεται απ6 τιζ oικεiεζ

διατ6ξειq καιν6μoυq.

AΡΘPo 27

To παρ6ν καταστατικ6 πoυ απoτελεiται απ6 εtκoαετιτ6 (2| eρΘρα oιlζηηθηκε και
εγκρfθηκε κατ' 6ρθρo και στo ofνoΜ τoυ, 6πω6 διαμoρφcirθηκε απ6 ην Γεvικη
Συν6λευoη πoυ oυνηλθε ην 20 Ιoυλiου 201.3 με ακoπ6 ην τρoποπoiηoη τoυ
κατασταακοδ πoυ ιoβει.-

Aθηνα, 20 Ιoυλioυ 2013

o ΠPoEΔPoΣ o ΓPΑMMΑTEAΣ
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EΛΛHNlKH ΔΗMoKPAΤIA

ΠPΩτoΔlKElo AΘHΝΩΝ

TMΗMA: Εταιρειιi.lv _ Σωματεiurv

AρiΘ:4314 l 2013

Θ/H Γραμματ6α5 τoυ Πριοτoδlκεioυ τrtσToπotεi oτl :
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