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ΑΡΘΡΟ 1 

Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία Open Health Alliance, κε έδξα ζηελ Αζήλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Α. κοπός τοσ ωματείοσ είλαη ε αλάπηπμε δηθηχνπ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (ηαηξψλ, νδνληηάηξσλ 

θαη ηαηξηθψλ/νδνληηαηξηθψλ εηαηξεηψλ) πνπ ζα  κειεηήζεη θαη ζα πξνσζήζεη κε θάζε λφκηκν ηξφπν : 

1. ηελ ελδπλάκσζε ησλ αλεμαξηήησλ ηαηξείσλ, θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ επί θνηλή 

σθέιεηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ηνπο, 

2. ηελ ηερληθή θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε, βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε γηα ηε ζχγρξνλε νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο,  ππνζηεξίδνληαο ζέκαηα ιεηηνπξγίαο Ιαηξείνπ κε ηελ 

εθαξκνγή θαη ηήξεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, νξγάλσζεο θαη 

νηθνλνκνηερληθήο θαη λνκηθήο δηαρείξηζεο, 

3. ηελ ελ γέλεη παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηελ 

βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο, θαζψο θαη ππεξεζίεο 

επηκφξθσζεο ζε λένπο ηαηξνχο κέιε απφ ηα πιένλ έκπεηξα κέιε, 

4. ηελ δεκηνπξγία, ηεθκεξίσζε θαη παξνρή ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ δηεμαγσγή ζρεηηθψλ εξεπλψλ, 

5. ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο, ελεκέξσζεο θαη γλσζηνπνίεζεο ησλ ηαηξηθψλ θνξέσλ κειψλ ηεο 

Open Health Alliance, 

6. ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηαηξείσλ, θνξέσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, φπσο παξνρή εξγαιείσλ επηζηεκνληθήο παξνπζίαζεο θαη βέιηηζηεο 

πξφζβαζεο ζηνλ ηνκέα – εηδηθφηεηα πνπ απεπζχλεηαη,  

7. ηελ δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη δηάζεζε ζπλεξγαηηθήο πιεξνθνξηαθήο πιαηθφξκαο πγείαο   ζηα 

ζπλεξγαδφκελα ηαηξεία θαη ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, φπσο ν  Ηιεθηξνληθφο Φάθεινο 

Υγείαο, φπνπ απνηππψλεηαη ην Ιαηξηθφ Ιζηνξηθφ θαη άιιεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο φπσο απηή ηεο 

απηφκαηεο ππελζχκηζεο ιήςεο θαξκάθσλ, ηεο πξφζβαζεο ζε ζπκβνπιέο Ιαηξψλ κέζσ ειεθηξνληθήο 

επηθνηλσλίαο θιπ, δηεπθνιχλνληαο  ηελ επηθνηλσλία ηνπ Ιαηξνχ/ Αζζελή κε ζχγρξνλα εξγαιεία 

πιεξνθνξηθήο, δεκηνπξγία  δηαδηθηπαθήο πχιεο πγείαο θαη πξνβνιήο ηνπ Γηθηχνπ, θαζψο θαη παξνρή 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο θάζε πάξνρν πγείαο γηα ηελ εηδηθή πξνβνιή ηνπο θαη επηθνηλσλία κε ηνπο 

αζζελείο ηνπο. 

8. ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξεζε  πξνηάζεσλ κε ζθνπφ ηε ζχλαςε νκαδηθψλ ζπκβάζεσλ κε 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο, ζσκαηεία, ηδησηηθνχο ή θξαηηθνχο θνξείο 

θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα, φπσο θαη νξγαλσκέλεο δξάζεηο επηθνηλσλίαο θαη παξνρψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο πιεζπζκνχο – ζηφρνπο, φπσο ελψζεηο αζζελψλ, πειάηεο αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, 

εξγαδφκελνη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο θ.ι.., 

9. ηε δπλαηφηεηα θεληξηθήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηελ παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο, ζσκαηεία, θαη ινηπνχο 

ηδησηηθνχο ή θξαηηθνχο θνξείο θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα φπνπ ν λφκνο ην επηηξέπεη ή ελδείθλπηαη  

10. ηελ  ζπλεξγαζία κε ειιεληθνχο θαη μέλνπο επηζηεκνληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο θνξείο κε ζθνπνχο, 

αληηθείκελν ή θαη δξαζηεξηφηεηεο παξεκθεξέο ηνπ ζσκαηείνπ, 

11. ηελ ππνζηήξημε κε θάζε κέζν ηεο πξνψζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ Γηθηχνπ ζηε δηεζλή 

αγνξά πξνο ηελ θαηεχζπλζε αλάπηπμεο ππεξεζηψλ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ πγείαο 

12. ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηα κέιε πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή, επηζηεκνληθή θαη 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηελ νηθνλνκηθά θαη επηζηεκνληθά απνδνηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο. 
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13. Τε δηαζθάιηζε εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθήο θξνληίδαο  κέζα απφ ηελ ηήξεζε 

πιαηζίσλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ ππεξεζηψλ, πνπ ζα απνηειεί θεληξηθφ άμνλα 

ηεο πξνζπάζεηαο αλάπηπμεο ηνπ Τνπξηζκνχ Υγείαο απφ ηα κέιε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζσκαηείνπ. 

14. Δηδηθφηεξα ζε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ην ζσκαηείν δχλαηαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: 

o Να αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα marketing θαη πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο, λα θαηαζθεπάδεη 

ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί άιια  -ειεθηξνληθά θαη κε- δηαθεκηζηηθά κέζα θαη 

θάζε άιιν πιηθφ ή ππεξεζία γηα λα ππνζηεξίδεη ηελ πξνβνιή θαη αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ 

πγείαο ζχκθσλα πάληα κε ηνπο εθάζηνηε λνκνζεηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Πεξηιακβάλνληαη εδψ νη 

πάζεο θχζεσο εθδειψζεηο, φπσο ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα,  δηαιέμεηο,  δεκφζηεο  ζπδεηήζεηο  θαη 

αθξνάζεηο, θιπ., ε δηνξγάλσζε ηαμηδηψλ απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ, ε δηελέξγεηα εξεπλψλ 

αγνξάο θαη επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαη θάζε είδνπο κειεηψλ θ.ιπ. 

o Να ζπλδξάκεη ηα κέιε ηεο, ζηελ εθαξκνγή θαη πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πηζηνπνίεζε απηή ή γηα ηνπο άιινπο 

ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο 11,12 θαη 13. Να πξνεηνηκάδεη απφ 

θνηλνχ κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο ή θάζε άιιν εμεηδηθεπκέλν 

ελδηαθεξφκελν εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ή πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο γηα 

ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο. 

o Να ππνβάιιεη, θαηά κφλαο ή απφ θνηλνχ κε ηα κέιε ηεο ή κε ηξίηνπο θνξείο, πξνηάζεηο 

επξσπατθψλ ή άιισλ πξνγξακκάησλ θαη λα αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

o Να πξνάγεη κε δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ελεκέξσζε θαη 

θαηάξηηζε ησλ εηαίξσλ, ησλ κειψλ ηεο (ή θαη άιισλ θνξέσλ παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, 

θαζψο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ή ππεξεζηψλ 

ηνπξηζκνχ πγείαο. 

o Να εξεπλά, γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηεο ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά γηα ηα 

πάζεο θχζεσο πγεηνλνκηθφ πιηθφ, αλαιψζηκα θαη ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ή άιια αγαζά 

θαη ππεξεζίεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ 

πγείαο, θαη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηα κέιε ηεο.  

o Να ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο θνξείο θαη θπζηθά-λνκηθά πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ ηελ πξνψζεζε 

ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο θαη λα αλαιακβάλεη θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο  ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν. 

15. ηελ ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο πξνζηαζίαο θαη αληαπνδνηηθφηεηαο ζηελ θνηλσλία. θαη ηελ εζεινληηθή 

εξγαζία ζε θνηλσθεινχο ζθνπνχο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ησλ Ιαηξψλ κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο 

θπξίσο κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, ηνπηθέο νξγαλψζεηο θαη επηρεηξήζεηο. 

 

Β. Μέσα Δκπληρώσεως  κοπών τοσ ωματείοσ 

Τν Σσκαηείν κπνξεί λα : 

1. εθπνλεί κειέηεο, εξγαζίεο θαη ζηαηηζηηθέο εθζέζεηο, 

2. δηνξγαλψλεη νκηιίεο, δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο ζε θιεηζηνχο θαη αλνηθηνχο ρψξνπο θαη  ζηα 

ξαδηνηειενπηηθά κέζα, 

3. δηαηεξεί παξνπζία ζην δηαδίθηπν, θαη πξνζθέξεη ςεθηαθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο δηεπθνιχλζεηο θαη 

ππεξεζίεο ζηα κέιε ηνπ, 

4. ζπκκεηέρεη κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ζε πάζεο θχζεσο λνκηθά πξφζσπα, 

5. δηνξγαλψλεη θαη ζπκκεηέρεη ζε ζπλέδξηα, εκεξίδεο, θαη πάζεο θχζεσο επηζηεκνληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο δηνξγαλψζεηο πνπ άπηνληαη ηνπ ζθνπνχ ηνπ, 

6. εθδίδεη ελεκεξσηηθά έληππα, θαζψο θαη πεξηνδηθφ, γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπο, ελεκεξσηηθά 

έληππα φπσο ησλ παλειιήλην νδεγφ ησλ κειψλ ηνπ θαη αλάπηπμή ηνπο, 

7. παξέρεη ειεθηξνληθφ θάθειν πγείαο θαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ δξάζεσλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη 
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πξναγσγήο πγείαο θιπ 

8. ζπλεξγάδεηαη κε άιια ζσκαηεία, νξγαλψζεηο, επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, 

9. ζπλεξγάδεηαη κε θάζε κνξθήο Φνξέα Κνηλσληθήο θαη Ιδησηηθήο αζθάιηζεο, 

10. δηνξγαλψλεη θαη ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο πγείαο 

θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

11. ζπκκεηέρεη θαη αλαιακβάλεη Δζληθά θαη Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα επηζηεκνληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη  

12. δηνξγαλψλεη Παλειιήλην Σπλέδξην Φνξέσλ Υγείαο 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΜΔΛΗ 

Τα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ δηαθξίλνληαη ζε : 

Α) Ταθηηθά (ε Πιήξε) κέιε, Β) Γφθηκα (ή Σπλεξγαδφκελα) κέιε, Γ) Δπίηηκα κέιε, Γ) Φίινπο ηνπ Σσκαηείνπ & Δ) 

Δηαίξνη Τνπξηζκνχ Υγείαο 

 

Α. ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ  

Τα ηαθηηθά κέιε ηνπ Σσκαηείνπ είλαη λφκηκα ιεηηνπξγνχληεο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηαηξνί θαη νδνληίαηξνη – θπζηθά πξφζσπα, θαζψο θαη ηαηξηθέο/νδνληηαηξηθέο εηαηξείεο – λνκηθά 

πξφζσπα, πνπ θαηέρνπλ άδεηα/βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ ηαηξείνπ, ή ηδησηηθνχ νδνληηαηξείνπ ή ηδησηηθνχ 

δηαγλσζηηθνχ εξγαζηεξίνπ ή ηδησηηθνχ πνιπηαηξείνπ ή ηδησηηθνχ εξγαζηήξηνπ θπζηθήο ηαηξηθήο & 

απνθαηάζηαζεο ή  ηαηξηθήο εηαηξίαο & κνλάδεο εκεξήζηαο λνζειείαο & θιηληθέο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

αλεμάξηεηα ηεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Πξνθεηκέλνπ θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο λα εγγξαθεί ηαθηηθφ κέινο ζηα κεηξψα ηνπ Σσκαηείνπ, πξέπεη 

λα ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε πξνο ην Γ.Σ., ζηελ νπνία λα δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηνπ Καηαζηαηηθνχ 

θαη λα πξνζθνκίδεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγία ηνπ.  

Γηα ηελ έγθξηζε εγγξαθήο ηαθηηθνχ κέινπο ζα ειέγρεηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ εηζδνρήο . Τα 

θξηηήξηα εηζδνρήο θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη κε απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη εμεηδηθεχνληαη γηα ηηο 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο παξφρσλ πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ζην Σσκαηείν. 

Ο έιεγρνο ζπκκφξθσζεο κε ηα θξηηήξηα εηζδνρήο πινπνηείηαη κε ηελ αλαζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αίηεζε θαζψο θαη κε ζρεηηθνχο επηηφπηνπο ιεηηνπξγηθνχο 

ειέγρνπο νη νπνίνη δχλαηαη λα αλαηίζεληαη ζε εμσηεξηθφ αλεμάξηεην θνξέα επηζεσξήζεσλ Τξίηνπ Μέξνπο, 

δηαπηζηεπκέλν θαηά ην δηεζλέο πξφηππν ISO 17021-1. ν νπνίνο ζα παξέρεη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο ηνπ Γηθηχνπ (brand certification). 

Δηδηθφηεξα, ηα κέιε ηνπ Γηθηχνπ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο Τνπξηζκνχ Υγείαο, ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

θαηνρή δηεζλνχο πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο απφ δηεζλή αλαγλσξηζκέλν 

Φνξέα Πηζηνπνίεζεο. 

Όια αλεμαξηήησο ηα κέιε νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζή ηνπο αλαθνξηθά κε ην θείκελν πιαίζην 

ησλ επηζηεκνληθά ππεπζχλσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ εηδηθνχο ηαηξνχο . 

Η αλαζεψξεζε ησλ θξηηεξίσλ εηζδνρήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη αηηηνινγεκέλα θαη δελ ζα επεξεάδεη ηνπο θνξείο 

πνπ απνδεηθλχνπλ ζπκκφξθσζε σο πξνο ην ηζρχνλ, θαηά ηελ πεξίνδν εγγξαθήο ηνπο, πιαίζην θξηηεξίσλ, θαη 

γηα ηνπο νπνίνπο ζα δίδεηαη ρξνληθφ πεξηζψξην πξνζαξκνγήο ζηα λέα/ αλαζεσξεκέλα θξηηήξηα πνηφηεηαο. 

Σην πιαίζην ηεο δηαζθάιηζεο δηαηήξεζεο ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ κειψλ, ν 

έιεγρνο ζπκκφξθσζεο δχλαηαη λα επαλαιακβάλεηαη ζε εηήζηα βάζε ζην πιαίζην πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 

πνπ ζα ππνγξάςεη πξνο ηνχην έθαζην κέινο ή ην Γίθηπν. Δπηπξφζζεηα, ζα νξίδνληαη δείθηεο πνηφηεηαο θαη 

ιεηηνπξγίαο πνπ ζα παξαθνινπζνχληαη ζπλνιηθά γηα ηελ απφδνζε πνηφηεηαο ηνπ Γηθηχνπ. 

Σε πνζνζηφ έσο 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Σσκαηείνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ σο ηαθηηθά 

κέιε θαη θπζηθά πξφζσπα κε ηαηξνί ή νδνληίαηξνη πνπ αζθνχλ άιιν επάγγεικα ή δξαζηεξηφηεηα πνπ άπηεηαη 

ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο ή/θαη ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεοθαζψο θαη λνκηθά πξφζσπα κε αληηθείκελν/δξαζηεξηφηεηα 
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πνπ άπηεηαη ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο ή/θαη ηεο αζθάιηζεο ή/θαη ηεο πξνψζεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ έρεη ζθνπφ αληίζεην κε ην ζθνπφ ηνπ Σσκαηείνπ. 

Τα ηαθηηθά κέιε – λνκηθά πξφζσπα, πνπ δηαζέηνπλ παξαξηήκαηα αθφκε θαη κε ηε κνξθή ζπλδεδεκέλσλ 

εηαηξεηψλ, ζα ζεσξνχληαη, γηα ηνπο ιφγνπο ζπκκεηνρήο ζηα φξγαλα ηνπ Σσκαηείνπ θαη γηα ηα δηθαηψκαηα 

ςήθνπ, σο κία εληαία νληφηεηα, κε κία ςήθν.  

Δπίζεο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα λνκηθφ πξφζσπν – ηαηξηθή εηαηξεία παξακέλεη κέινο ηνπ Σσκαηείνπ, νη 

κέηνρνη / εηαίξνη / δηαρεηξηζηέο θαη εθπξφζσπνη απηνχ, εθφζνλ είλαη απηνηειψο θαη ζσξεπηηθά, σο θπζηθά 

πξφζσπα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ, δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη παξά κφλν έλα πξφζσπν εμ 

απηψλ, σο εθπξφζσπνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 

Β. ΓΟΚΙΜΑ ΜΔΛΗ  

Γφθηκα (ή Σπλεξγαδφκελα) κέιε ραξαθηεξίδνληαη νη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα) πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε εγγξαθήο σο ζπλεξγαδφκελα  κέιε. Τα δφθηκα κέιε κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο, δελ έρνπλ φκσο δηθαίσκα ςήθνπ, νχηε ην δηθαίσκα ηνπ 

εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη. Γχλαηαη φκσο νπνηνζδήπνηε θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν)  λα αηηεζεί εμ αξρήο ηελ δσξεάλ εγγξαθή ηνπ σο Γφθηκν / Σπλεξγαδφκελν κέινο ηεο ΟΗΑ γηα φζν 

ρξφλν επηζπκεί, κε ηε δπλαηφηεηα λα έρεη κεξηθή πξφζβαζε ζηηο πξσηνπνξηαθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη ην Σσκαηείν θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζε κεξηθέο απφ ηηο δξάζεηο ηνπ Σσκαηείνπ, φπσο απηέο 

δχλαηαη λα εμεηδηθεχνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Οπνηεδήπνηε, ην δφθηκν / ζπλεξγαδφκελν 

κέινο κπνξεί λα αηηεζεί λα θαηαζηεί ηαθηηθφ κέινο ηνπ Σσκαηείνπ. 

 

Γ. ΔΠΙΣΙΜΑ ΜΔΛΗ  

Ο ηίηινο ηνπ επίηηκνπ κέινπο απνλέκεηαη απφ ην ΓΣ ζε θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ απνδεδεηγκέλα βνεζά εζηθά 

ή/θαη πιηθά ην ζσκαηείν θαη ζπλεηζθέξεη κε ην έξγν ηνπ ή γεληθφηεξα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξάζε ή ηελ 

θνηλσληθή ηνπ πξνζθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα ηνπ. Τα 

επίηηκα κέιε ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη εθθξάδνπλ γλψκε επί ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο, αιιά δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ νχηε ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, ελψ 

απαιιάζζνληαη ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ ηα ηαθηηθά κέιε. 

 

Γ. ΦΙΛΟΙ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ 

Ωο Φίινο ηνπ Σσκαηείνπ θαζίζηαηαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ θάλεη αίηεζε εγγξαθήο ηνπ σο «Φίινπ ηεο 

ΟΗΑ» είηε δηα κέζσ ηνπ portal ηνπ Σσκαηείνπ κέζσ δηαδηθηχνπ ή κε ηελ ππνβνιή αηηήζεσο εγγξαθήο ηνπ σο 

ζπλδξνκεηήο ζην Σχζηεκα Υγείαο «Health Key» κε ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Σχζηεκα Υγείαο «Health Key», 

ηελ εμαηνκηθεπκέλε ελεκέξσζε ηνπ, ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο, εκεξίδεο θ.α. θαη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ Πξνζσπηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Υγείαο ηνπ.  

Οη θίινη ηνπ Σσκαηείνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, ζπκκεηνρήο ζηα φξγαλα ηνπ Σσκαηείνπ, 

δχλαληαη φκσο λα ζπκκεηέρνπλ ζε αλνηθηέο εθδειψζεηο, fora, εκεξίδεο θ.ι.π. δξάζεηο πνπ νξγαλψλεη ην 

Σσκαηείν.  

 

Δ. ΔΣΑΙΡΟΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΓΔΙΑ 

Δηαίξνη ηνπξηζκνχ πγείαο (εηαίξνη) ηνπ ζσκαηείνπ κπνξνχλ λα είλαη ηα ηαθηηθά κέιε πνπ λνκίκσο παξέρνπλ 

ηαηξηθέο – νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. Οη εηαίξνη  θαηαβάιινπλ εηήζηα ζπλδξνκή ην 

χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεη ην ΓΣ. Οη ζπλδξνκέο θαηαβάιινληαη θάζε κήλα. Η κε θαηαβνιή ζπλδξνκήο κεηά 

ηξίκελν απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εηαίξνπ θαη ηελ 

απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, θαζψο θαη ηε δηαθνπή παξνρήο θάζε είδνπο ππεξεζηψλ απφ 

πιεπξάο ηνπ ζσκαηείνπ. Η επαλαθνξά ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ κπνξεί λα γίλεη κφλν κε ηελ πιήξε εμφθιεζε 

ησλ ππφ θαζεζηψο θαζπζηέξεζεο ζπλδξνκψλ. 
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Η ηδηφηεηα ηνπ εηαίξνπ απφιιπηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνιείπεηαη ησλ θξηηεξίσλ εηζδνρήο ή ζηελ πεξίπησζε 

πνπ θαηαδεηθλχνληαη ειιείκκαηα ζπκκφξθσζεο σο πξνο απηά, ζε δπν ζπλαπηνχο ηαθηηθνχο ειέγρνπο, απφ ην 

αξκνδίσο νξηζκέλν φξγαλν/ Φνξέα. 

Δπίζεο ε ηδηφηεηα ηνπ εηαίξνπ απφιιπηαη εθφζνλ παξέρεη ππεξεζίεο ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ρσξίο λα έρεη 

πηζηνπνηεζεί ή λα πξνηίζεηαη –κε δεζκεπηηθή δήισζε πξνο ην ζσκαηείν πνπ έρεη γίλεη πξηλ απφ ηνπιάρηζηνλ 

έλα ρξφλν- λα πηζηνπνηεζεί εληφο δηεηίαο θαη λα έρεη πξνσζήζεη ηθαλνπνηεηηθά ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε 

(κε βάζε ηελ γξαπηή βεβαίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο), ηηο πξνο ηνχην αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο, 

ζπλεξγαδφκελνο κε έλα απνδεθηφ απφ ηελ εηαηξία δηεζλέο ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο παξνρήο ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ. Ο ζρεηηθφο θαηάινγνο ησλ απνδεθηψλ δηεζλψο ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο επηθαηξνπνηείηαη ζε 

εηήζηα βάζε απφ ην ΓΣ θαηφπηλ αηηήζεσο ελφο εηαίξνπ ή κέινπο ηεο εηαηξίαο. 

Υπεξεζίεο ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ζεσξείηαη φηη παξέρνληαη απφ έλαλ εηαίξν εθφζνλ ν ειάρηζηνο αξηζκφο αζζελψλ 

ηνπ, πνπ θαηνηθνχλ κνλίκσο εθηφο Διιάδνο ππεξβαίλεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ (ν νπνίνο ζα θαζνξίδεηαη απφ 

ην ΓΣ αλά εηδηθφηεηα). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ αξηζκνχ ηεξεί ειεθηξνληθφ αξρείν αζζελψλ εκεδαπήο 

& αιινδαπήο (δειαδή κνλίκσλ θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ) θαη δίδεη ηελ δπλαηφηεηα ζε Δπηηξνπή Διέγρνπ πνπ ζα 

νξίδεη ην ΓΣ, γηα λα έρεη πξφζβαζε ζε on line αλσλπκνπνηεκέλε κνξθή ζρεηηθνχ αξρείνπ, κε φξν ηελ απφιπηε 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ εκπηζηεπηηθφηεηαο απφ πιεπξάο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη 

ζην αξρείν ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο. Αλ δηαπηζησζεί αλαθξηβήο ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ε Δπηηξνπή Διέγρνπ 

πξνβαίλεη ζε πξνεηδνπνίεζε ηνπ εηαίξνπ.. Αλ ην ζπκβάλ επαλαιεθζεί κεηά ηελ πξνεηδνπνίεζε ηφηε ε ηδηφηεηα 

ηνπ εηαίξνπ απφιιπηαη νξηζηηθά ρσξίο επηζηξνθή νπνηνπδήπνηε πνζνχ ή ζπλδξνκήο. Τελ ζρεηηθή απφθαζε 

ιακβάλεη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δηαηξίαο θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη απηή 

επηθπξψλεηαη ζηελ επφκελε ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε. 

Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ νη εηαίξνη απνδέρνληαη επίζεο φηη είλαη αλαγθαία ε χπαξμε 

εμεηδίθεπζεο, ην είδνο ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ ΓΣ πξνο ηειηθή έγθξηζε απφ ηελ ΓΣ. 

Οη εηαίξνη πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ηπγράλνπλ ηζφηηκεο πξνβνιήο απφ ηα δηαδηθηπαθά 

κέζα ηνπ ζσκαηείνπ (αλάινγεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ δηαζέηνπλ) θαη 

πεξηιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην θαλφλα ηζνηηκίαο ζηα πξνγξάκκαηα marketing θαη πξνψζεζεο ηνπ ζσκαηείνπ. Αλ 

εηαίξνη ζπζηεγάδνληαη απφ πιεπξάο θπζηθήο εγγχηεηαο (ζην ίδην θηίξην), ηφηε κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε 

αίηεκά ηνπο σο εληαίν ζχλνιν ζε φ,ηη αθνξά ηηο κνλάδεο ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, κε θνηλφ εθπξφζσπν θαη λα 

αληηκεησπίδνληαη σο έλα εληαίν ζχλνιν απφ πιεπξάο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο. 

Σηα δηαδηθηπαθά κέζα ηνπ ζσκαηείνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ απφ 

πιεπξάο αζζελψλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο έιαβαλ. Τα ζρεηηθά ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα –κε ξήηξα απφιπηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο- ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ , ε νπνία δχλαηαη θαη νθείιεη λα ηα ζέηεη εηο γλψζε θαη ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ γηα ηελ ιήςε κέηξσλ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή 

αμηφινγνπ θηλδχλνπ ζηελ θήκε ησλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ πγείαο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο εηαίξνπο ή 

ζπλεξγάηεο ηνπ ζσκαηείνπ Τα ζρεηηθά ζηνηρεία είλαη επίζεο ζηε δηάζεζε ησλ ίδησλ ησλ εηαίξσλ, ζην βαζκφ 

πνπ ηνπο αθνξνχλ πξνζσπηθά. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  

ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΟΤ 

Η δηαγξαθή κέινπο ηνπ Σσκαηείνπ γίλεηαη: 

1. φπνηε ζειήζεη ην ίδην ην κέινο, 

2. κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. πνπ παίξλεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία θαη θαηαρσξείηαη ζηα 

πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ απηνχ. 

Πεξηπηψζεηο δηαγξαθήο πθίζηαληαη. 

 Όηαλ δελ εθπιεξψλεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πξνο ην Σσκαηείν. 

 Όηαλ επηδεηθλχεη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ. 

 Όηαλ απνδεδεηγκέλα ππνιείπεηαη ησλ θξηηεξίσλ εηζδνρήο ή φηαλ θαηαδεηθλχνληαη ειιείκκαηα ζπκκφξθσζεο 

σο πξνο απηά, ζε δπν ζπλαπηνχο ηαθηηθνχο ειέγρνπο, απφ ην αξκνδίσο νξηζκέλν φξγαλν/ Φνξέα 

 Όηαλ ελ γέλεη ε ζπκπεξηθνξά θαη ε δηαγσγή ηνπ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ 



 
6 

Σσκαηείνπ. 

Γηαγξακκέλνο γηα έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο δελ επαλεγγξάθεηαη, παξά κφλν κεηά απφ νκφθσλε 

απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Σσκαηείνπ. Δηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ην δηαγξακκέλν κέινο, δελ επηζηξέθνληαη 

νχηε αλαδεηνχληαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΜΔΛΩΝ 

Τα κέιε έρνπλ ηηο εμήο ππνρξεψζεηο: 

Να θαηαβάιινπλ, επί απνδείμεη ζηνλ Τακία ηνπ Σσκαηείνπ ηηο πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθέο εηζθνξέο, νη νπνίεο 

πξνβιέπνληαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.Σ. 

Να ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο φξνπο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ηηο απνθάζεηο ηνπ ΓΣ θαη ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.  

Να ζπκβάιινπλ αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, πλεπκαηηθέο-ηερληθέο, ζηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

Σσκαηείνπ. 

Να ζπκκεηέρνπλ ζε φξγαλα θαη επηηξνπέο πνπ νξίδεη ην ΓΣ, ζηα πιαίζηα ηεο επηδίσμεο ηνπ ζθνπνχ ηνπ 

Σσκαηείνπ. 

Να κελ πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην ζθνπφ θαη ηηο δξάζεηο  ηνπ Σσκαηείνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΔΛΩΝ 

Κάζε ηαθηηθφ κέινο πνπ εθπιεξψλεη ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Καηαζηαηηθνχ δηθαηνχηαη: 

Να κεηέρεη ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο κε δηθαίσκα ςήθνπ. 

Να είλαη εθιέμηκν ζηα φξγαλα ηνπ Σσκαηείνπ. 

Να ππνβάιιεη γξαπηά πξνηάζεηο θαη λα εθθξάδεη πξνζσπηθά ηηο απφςεηο ηνπ, θαζψο θαη λα θαηαζέηεη 

πξνβιήκαηα - αηηήκαηα γηα πξνζπάζεηα ιχζεο ή ηθαλνπνίεζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΟΡΟΙ 

Πφξνη ηνπ Σσκαηείνπ είλαη :  

1. Οη εηζθνξέο εγγξαθήο ησλ κειψλ ηνπ Σσκαηείνπ, θαζψο θαη έθηαθηεο εηζθνξέο / ζπλδξνκέο ησλ κειψλ, 

νη νπνίεο φιεο απνθαζίδνληαη, θαζνξίδνληαη, πξνζαξκφδνληαη ή/θαη δηαθαλνλίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην. 

2. Τα έζνδα απφ εθδφζεηο, εθδειψζεηο, γηνξηέο, εθπνίεζε πιηθνχ θ.ι.π. 

3. Τα έζνδα απφ ηδησηηθέο ζπκβάζεηο – ζπκθσλίεο πνπ ζα ζπλάπηεη ην Γ.Σ. πξνο φθεινο ησλ κειψλ ηνπ.  

4. Οη ζπλδξνκέο πνπ ζα νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα ηα κέιε πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα πέξαλ απφ απηέο πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλαςε ζπκθσληψλ-

ζπκβάζεσλ κε επηρεηξήζεηο ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε ηδησηηθνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ή 

θνξείο θαη πάζεο θχζεσο αζθαιηζηηθά ηακεία Γσξεέο, θιεξνλνκίεο, ρνξεγίεο θ.ι.π. 

5. Κάζε άιιν έζνδν πξνεξρφκελν απφ λφκηκε πεγή.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΟΡΓΑΝΑ 

Όξγαλα ηνπ Σσκαηείνπ είλαη, ε Γεληθή Σπλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

Οη Γεληθέο Σπλειεχζεηο είλαη ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο. Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θάζε 

δχν ρξφληα. Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη θάζε θνξά πνπ ππάξρεη αλάγθε ή φηαλ ην δεηήζεη ην έλα 

ηξίην ησλ κειψλ, κε αίηεζή ηνπ πξνο ην ΓΣ. Καζήθνληα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο είλαη: 

Να θαζνξίδεη ηηο γεληθέο γξακκέο πνξείαο ηνπ Σσκαηείνπ.  
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Να εθιέγεη ηα δηνηθεηηθά φξγαλα. 

Να εγθξίλεη ηνλ απνινγηζκφ ηεο δηνίθεζεο ή λα ηνλ απνξξίπηεη θαηά πιεηνςεθία.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΡΟΚΛΗΗ   Γ. 

Η πξφζθιεζε γηα Γ.Σ., ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά 

ή ειεθηξνληθά πξνο ηα κέιε, θαη αλαξηάηαη ζηα γξαθεία ηνπ Σσκαηείνπ, απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.Σ., είθνζη (20) 

κέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίζηεθε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΓΚΛΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γ.Σ. έρνπλ κφλν ηα ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ, δειαδή ηα κέιε 

πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ην ζσκαηείν κέρξη ηελ εκέξα δηεμαγσγήο 

ηεο Γ.Σ.  Η Γ.Σ ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξίζηαηαη ή εθπξνζσπείηαη πιένλ ηνπ 50% ησλ κειψλ 

πνπ είλαη ηακεηαθά εληάμεη. Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ ππάξρεη απαξηία, ε Γ.Σ επαλαιακβάλεηαη 

ζε κία εβδνκάδα, ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα θαη ζηνλ ίδην ρψξν, κε φζα κέιε θαη αλ παξεπξίζθνληαη θαη ζεσξείηαη 

απαξηία. 

 Σηε Γ.Σ. εθιέγεηαη Πξνεδξείν ηεο Σπλέιεπζεο, απνηεινχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα, πνπ 

θαηεπζχλεη, ζπληνλίδεη ηε ζπλεδξίαζε, δίλεη ην ιφγν ζε φπνηνλ ζέιεη λα θάλεη αλαθνηλψζεηο ή λα θξίλεη ην έξγν 

ηνπ Γ.Σ ή ηνλ αθαηξεί αλ ν νκηιεηήο μεθεχγεη ηνπ ζέκαηνο ή μεπεξάζεη ην ρξφλν πνπ ηνπ δφζεθε. Σηελ ηπρφλ 

δηέλεμε ηα κέιε ηεο Γ.Σ απνθαζίδνπλ κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ. 

Οη απνθάζεηο ηεο Γ.Σ παίξλνληαη θαηά  πιεηνςεθία κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ πιελ απηψλ πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα 

εκπηζηνζχλεο πξνο ην Γ.Σ., έγθξηζε ινγνδνζίαο, πξνζσπηθά δεηήκαηα γεληθψο, ηα νπνία ιακβάλνληαη κε 

κπζηηθή ςεθνθνξία, θαη ηελ πεξίπησζε ηεο εθινγήο ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Τν Σσκαηείν δηνηθείηαη απφ ην Γ.Σ., πνπ απνηειείηαη απφ επηά κέιε θαη έρεη πεληαεηή ζεηεία. Τν Γ.Σ. απνηειείηαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Τακία θαη ηα ππφινηπα απιά κέιε. Οη 

αξραηξεζίεο δηελεξγνχληαη θαηά ηελ ηαθηηθή Γ.Σ.  Πξν πάζεο εθινγήο ηνπ ΓΣ ηνπ Σσκαηείνπ, ν Πξφεδξνο ή ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο ινγνδνηεί ελψπηνλ ηεο ΓΣ επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζεηείαο 

ηνπ. Ο Τακίαο εθζέηεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Σσκαηείνπ θαη ελ ζπλερεία αλαγηγλψζθεηαη ε έθζεζε ηεο 

Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

Οη αξραηξεζίεο δηελεξγνχληαη ππφ θαη ελψπηνλ 3κεινχο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, πνπ εθιέγεηαη απφ ηε Γ.Σ. θαη 

απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, έλα πξαθηηθνγξάθν θαη έλα ςεθνιέθηε.  

Οη ππνςήθηνη γηα ην αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Γ.Σ. θαη ηεο Δ.Δ. ππνβάιινπλ αηηήζεηο πξνο ην Γ.Σ. ην αξγφηεξν 

κέρξη δεθαπέληε κέξεο πξηλ. 

Οη εθινγέο δηελεξγνχληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε εληαίν ςεθνδέιηην, αλαγξάθνληαο μερσξηζηά ηνπο 

ππνςήθηνπο γηα ην Γ.Σ. θαη ηε Δ.Δ. θαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Κάζε ςεθνθφξνο κπνξεί λα ζέζεη κέρξη 5 

ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο γηα ην Γ.Σ. θαη κέρξη 3 ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο γηα ηελ Δ.Δ. 

Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αθνχ δηαλείκεη ζηα παξηζηάκελα κέιε, πνπ είλαη ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα, απφ έλα 

ςεθνδέιηην, ειέγρεη ηα νλφκαηα ησλ πξνζεξρφκελσλ ζηελ θάιπε, θαηαξηίδεη θαηάινγν (νλνκαζηηθφ) 

ςεθηζάλησλ θαη κεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο πξνβαίλεη εηο ηελ δηαινγή ησλ ςήθσλ.  

Δπηηξέπεηαη επίζεο ε κέζσ παγθνζκίνπ ηζηνχ ςεθνθνξία ε νπνία ζα δηεμάγεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: ε 

εθνξεπηηθή επηηξνπή ζα δεκνζηεχεη κέζσ ηνπ ΓΙΑΓΙΚΤΥΟΥ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σσκαηείνπ ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε πεξί αξραηξεζηψλ ζπλνδεπφκελν απφ θαηάινγν ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ θαη γηα ηηο ηξεηο 

νκάδεο (εληαίν ςεθνδέιηην) ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ 

ππνςεθηφηεηαο, ζπγρξφλσο δε πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ ςεθνθνξίαο. Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ησλ 
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αξραηξεζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, ε εθνξεπηηθή επηηξνπή ρνξεγεί μερσξηζηφ θσδηθφ εηζφδνπ (password) ζε θάζε 

έλα απφ ηα κέιε, ν νπνίνο επηηξέπεη ζην ςεθνθφξν λα αζθήζεη ην εθινγηθφ ηνπ δηθαίσκα κε απηφλ ηνλ ηξφπν. 

Δπίζεο ζηνλ εμππεξεηεηή (server) ηνπ Γηθηχνπ ζα ππάξρεη βάζε δεδνκέλσλ κε φια ηα κέιε ηνπ πνπ ζα έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ν ςεθνθφξνο ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ εμππεξεηεηή ζα δίλεη 

ηνλ θσδηθφ εηζφδνπ θαη ην ζχζηεκα ζα ειέγρεη ηελ δπλαηφηεηά πξφζβαζεο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ςεθίζεη. 

Αθνινχζσο ζε εηδηθφ ειεθηξνληθφ έγγξαθν ζα θαηαηίζεηαη ε ςήθνο ηνπ εηζεξρνκέλνπ ρσξίο άιια ζηνηρεία ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπ ελψ παξάιιεια ην ζχζηεκα δελ ζα επηηξέπεη ηελ εθ λένπ δπλαηφηεηα ςήθνπ απφ ην ίδην κέινο. 

Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεηά ην απνηέιεζκα ηεο δηαινγήο αλαθεξχζζεη ηνπο επηηπρφληεο θαηά ζεηξά επηηπρίαο 

γηα ην ΓΣ θαη ηελ ΔΔ, ζπληάζζεη πξαθηηθφ πεξί ηεο εθινγήο, ην νπνίν ππνγξάθνπλ φια ηα κέιε ηεο θαη ην 

παξαδίδεη ζηνλ πιεηνςεθίζαληα  ησλ εθιεγέλησλ. 

Δπηηπρφληεο ζεσξνχληαη νη ιαβφληεο ηνπο πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη 

θιήξσζε ππφ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. Θεσξνχληαη εθιεγέληεο σο ηαθηηθά κέιε γηα ην ΓΣ νη πξψηνη 

εθιεγέληεο (θαη κέρξη λα ζπκπιεξσζνχλ ηα κέιε ηνπ ΓΣ) θαηά ζεηξά θαη σο αλαπιεξσκαηηθνί νη επφκελνη. Γηα 

ηελ ΔΔ ζεσξνχληαη εθιεγέληεο νη 3 πξψηνη σο ηαθηηθά κέιε, θαη σο αλαπιεξσκαηηθνί νη 3 επφκελνη θαηά ζεηξά 

επηηπρία. 

Οη εθιεγέληεο ζαλ κέιε ηνπ Γ.Σ ζπλέξρνληαη ζε πξψηε ζπλεδξίαζε εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε Γ.Σ, κε 

πξφζθιεζε ηνπ πξψηνπ πνπ πιεηνςήθεζε θαη ζπγθξνηνχληαη ζε ζψκα κε ηελ εθινγή Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ, 

Γεληθνχ  Γξακκαηέα θαη Τακία. Δπίζεο, κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. κπνξεί λα δηνξίδεηαη έλα απφ ηα κέιε ηνπ σο 

αλαπιεξσηήο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα. Η ζεηεία ηνπ Γ.Σ αξρίδεη απφ ηε Γ.Σ θαη ιήγεη κεηά πεληαεηία.  

Τα κέιε ηνπ Γ.Σ. δηθαηνχληαη ακνηβήο ή απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γ.Σ. θαη ηελ απαζρφιεζή ηνπο 

ζε ππνζέζεηο ηνπ Σσκαηείνπ, ε νπνία νξίδεηαη κε νκφθσλε απφθαζε ησλ κειψλ ηνπ.  

Τν ΓΣ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΛΟΤ Γ.. 

Σε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απνρψξεζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηε ζέζε 

ηνπ θαηαιακβάλεη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. Τν λενεηζεξρφκελν ζηελ πεξίπησζε απηή κέινο ηνπ ΓΣ, αθνινπζεί 

θαλνληθά ηε ζεηεία ηνπ κέινπο πνπ αλαπιεξψλεη. 

Δάλ έλα κέινο ηνπ Γ.Σ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα πέξαλ ησλ πέληε ζπλερψλ 

ζπλεδξηάζεσλ, θεξχζζεηαη έθπησην κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ην πξψην θαηά ζεηξά 

επηηπρίαο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. Αλ ηπγράλεη απηφο πνπ παξαηηήζεθε ή απνπζίαζε πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) 

ζπλεδξηάζεσλ ή απνρψξεζε ρσξίο εμεγήζεηο λα είλαη ν Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, ή ν 

Τακίαο, ηφηε ην Γ.Σ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαηά ζεηξά ςήθσλ θαη γίλεηαη λέα θαηαλνκή 

ησλ αμησκάησλ κε ςεθνθνξία. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κε πξάμε πνπ θαηαρσξείηαη 

ζηα πξαθηηθά. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηφηε, φηαλ απνρσξήζεη θάπνην απφ ηα κέιε ηνπ Γ.Σ., 

πξηλ ιήμεη ν ρξφλνο ζεηείαο ηνπ, ιφγσ ζαλάηνπ, παξαηηήζεσο, πέληε ζπλερφκελσλ απνπζηψλ  ή γηα 

νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν, ηα ελαπνκείλαληα κέιε, εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5), ππνρξενχληαη κέζα ζε έλα 

κήλα απφ ηελ απνρψξεζε λα εθιέμνπλ πξνζσξηλφ κέινο ηνπ Γ.Σ. ζε αληηθαηάζηαζε απηνχ πνπ απνρψξεζε. Σε 

θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γ.Σ., αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ θαη ζε 

ζχγθιεζε Γεληθήο Σπλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή λένπ Γ.Σ.. Σηελ ίδηα πεξίπησζε (δει. ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ αλαπιεξσκαηηθά κέιε) ε εθινγή ηνπ λένπ κέινπο (ή ησλ λέσλ κειψλ), ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο (ή ησλ κειψλ) πνπ παξαηηήζεθε, πέζαλε ή απψιεζε ηελ ηδηφηεηά ηνπ γηα 

νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν, ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο πξψηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ ζα ζπγθιεζεί κεηά απφ ηε 

δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ κέινπο πνπ απνρψξεζε. Σε θάζε πεξίπησζε, νη πξάμεηο ηνπ πξνζσξηλνχ κέινπο 

ηνπ Γ.Σ., πνπ ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηελ εθινγή ηνπ κέρξη ηελ ηπρφλ κε έγθξηζή ηνπ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, 

ινγίδνληαη έγθπξεο. Ωο ρξφλνο ζεηείαο ηνπ πξνζσξηλνχ κέινπο Γ.Σ. πνπ εθιέγεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ 

ηξφπν, ζεσξείηαη ν ππφινηπνο ρξφλνο ζεηείαο πνπ είρε ην κέινο Γ.Σ. ην νπνίν θιήζεθε λα αληηθαηαζηήζεη. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

ΑΠΟΦΑΔΙ Γ.. 

Τν Γ.Σ. απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία. Θεσξείηαη δε ζε απαξηία φηαλ παξεπξίζθνληαη ηέζζεξα (4) κέιε θαη 

ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κία θνξά ην ηξίκελν, ζε ηαθηή εκεξνκελία θαη έθηαθηα χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ Γ. 

Τν Γ.Σ ζαλ φξγαλν δηνηθήζεσο, έρεη ζπιινγηθή επζχλε θαη θαζήθνληα πέξαλ ηεο αηνκηθήο επζχλεο, έλαληη ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνθαζίδεη γηα φιεο ηηο ππνζέζεηο πνπ δελ απαηηνχλ, ζχκθσλα 

κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Τν Γ.Σ. έρεη ηδηαίηεξα ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

1. Να πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε λφκηκε ελέξγεηα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ 

θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ θαη λα επηκειείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ.Σ. 

2. Να θαηαξηίδεη πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ θαη ελεξγεηψλ θαη λα ζπγθξνηεί ηξηκειείο ή πεληακειείο Δπηηξνπέο 

γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

3. Να ζπγθξνηεί Δπηηξνπέο απφ κέιε κε εηδηθέο γλψζεηο θαη πείξα ή ελδηαθέξνλ ζε εηδηθά ζέκαηα γηα κειέηε θαη 

παξαθνινχζεζε εηδηθψλ ζεκάησλ. 

4. Να απνθαζίδεη ηελ δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ ηκεκάησλ αλά ηελ Διιάδα κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηνπ. 

5. Να θαηαξηίδεη θαη λα ηξνπνπνηεί ηνλ Καλνληζκφ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σσκαηείνπ, ηνλ νπνίν ππνβάιιεη 

ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα έγθξηζε.  

6. Να ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Ταθηηθή Γελ. Σπλέιεπζε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη ηνλ 

απνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ηνπο νπνίνπο ζπληάζζεη ν Τακίαο κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη λα 

ινγνδνηεί κε ηηο πξάμεηο ηνπ ζην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπ ή φζεο θνξέο εγθαιείηαη απφ ηε Γ.Σ.Ν . 

7. Να εηζεγείηαη ζηελ Γ.Σ. ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζσκαηείνπ ζε άιια λνκηθά πξφζσπα πάζεο θχζεσο, 

θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα, ν ζθνπφο ησλ νπνίσλ αθνξά άκεζα ή έκκεζα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, 

8. Να απνθαζίδεη πάζεο θχζεσο ζπλδξνκέο γηα ηα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα  

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

1. Να εθπξνζσπεί ην Σσκαηείν ζε φιεο ηηο Γεκφζηεο Αξρέο, Ννκηθά ή Φπζηθά Πξφζσπα, εμαζθαιίδνληαο 

πξνυπνζέζεηο θαιήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο αλσηέξσ, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηεο. 

2. Να ππνγξάθεη φια ηα έγγξαθα ηνπ Σσκαηείνπ ππνρξεσηηθά κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα. 

3. Να ζπγθαιεί ην Γ.Σ ζε ηαθηηθή θαη έθηαθηε ζπλεδξίαζε, λα ην ζπληνλίδεη θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο 

απνθάζεηο ηνπ. 

4. Να ππνγξάθεη θαη λα ζθξαγίδεη ην βηβιίν Τακείνπ, ην βηβιίν Πξαθηηθψλ Σπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Σ θαη ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη λα ζπληάζζεη ζην ηειεπηαίν θχιιν πξάμε ελδεηθηηθή γηα ηνλ αξηζκφ θχιισλ θαη 

ζειίδσλ. 

5. Να ππνγξάθεη ην έληαικα γηα ηελ αλάιεςε απφ ηνλ Τακία ρξεκαηηθψλ πνζψλ εθ ηπρφλ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ  

ζε Τξάπεδα, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.Σ. 

6. Να πξνζθαιεί ηα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ 

1. Ο Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν, φηαλ απηφο θσιχεηαη, ζε φιεο ηνπ ηηο αξκνδηφηεηεο. 

2. Μπνξεί λα αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν κφληκα ή γηα νξηζκέλν ρξφλν ζε εηδηθά θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ 

κπνξεί λα ηνπ αλαζέηεη απηφο κε απφθαζή ηνπ, πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Σ. 
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ΑΡΘΡΟ 18 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

1. Να ηεξεί επηκειψο ην Μεηξψν ησλ Μειψλ, ην Αξρείν θαη ηελ αιιεινγξαθία. 

2. Να ζπληάζζεη θαη λα ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Σ. θαη ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ. 

3. Να δηεθπεξαηψλεη γεληθά ηελ αιιεινγξαθία, ηεξεί πξσηφθνιιν, ζην νπνίν θαηαρσξεί θαη’ αχμνληα αξηζκφ 

εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα έγγξαθα, ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη φια ηα έγγξαθα ηνπ Σσκαηείνπ κε ηνλ 

Πξφεδξν. 

4. Να θπιάζζεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ Σσκαηείνπ 

5. Να επηκειείηαη ηεο ππνγξαθήο ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γ.Σ. απφ φια ηα παξφληα ζηελ εθάζηνηε ζπλεδξίαζε κέιε 

ηνπ Γ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΑΜΙΑ 

1. Να εηζπξάηηεη ηα έζνδα ηνπ Σσκαηείνπ θαη λα πιεξψλεη ηα έμνδα, βάζεη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Σ. 

2. Να ηεξεί ην βηβιίν Τακείνπ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα έζνδα-έμνδα, κπινθ δηπιφηππσλ απνδείμεσλ θαη 

εληάικαηα πιεξσκήο. 

3. Να ζπληάζζεη θαηαζηάζεηο κειψλ πνπ νθείινπλ ηηο ζπλδξνκέο ηνπο, ψζηε λα επηδηψθεηαη ε είζπξαμή ηνπο. 

4. Να θαηαζέηεη ηηο εηζπξάμεηο ηνπ Σσκαηείνπ ζε κία Τξάπεδα θαη λα αλαιακβάλεη ηα απαηηνχκελα πνζά, βάζεη 

απνθάζεσλ ηνπ Γ.Σ., εθηφο ελφο πνζνχ γηα ηηο ηξέρνπζεο δαπάλεο πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. 

5. Να αλαιακβάλεη πνζά εθ ηπρφλ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζε Τξάπεδα, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.Σ., ην δε 

έληαικα λα θέξεη ηηο ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Τακία. 

6. Να ζπληάζζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν ηνλ πξνυπνινγηζκφ-ηζνινγηζκφ θαη λα ζπληάζζεη θαηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηάζηαζε εζφδσλ-εμφδσλ πξνο ελεκέξσζε ηνπ Γ.Σ. θαη λα ηελ θαηαρσξεί ζην βηβιίν 

πξαθηηθψλ ηνπ Γ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΟΙΚΗΗ  

Τν ζσκαηείν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δχλαηαη λα πξνζιακβάλεη κε εηδηθή ζχκβαζε παξνρήο 

αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ Σχκβνπιν Γηνίθεζεο , θαζνξίδνληαο ηελ ακνηβή ηνπ, ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη 

ηνπο ινηπνχο φξνπο απηήο, ν νπνίνο ζα έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

1. Δθπξνζσπεί ην Σσκαηείν έλαληη παληφο αξκφδηαο Αξρήο θαη Υπεξεζίαο, Γεκφζηαο ή Ιδησηηθήο εθφζνλ 

εμνπζηνδνηείηαη εηδηθά πξνο ηνχην απφ ην ΓΣ. 

2. Υπνγξάθεη ππφ ηελ ζθξαγίδα ηνπ Σσκαηείνπ, ζπκβάζεηο, ζπκθσλίεο, πξνζθνξέο αλαγθαίεο γηα ηελ 

επφδσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σσκαηείνπ, εθφζνλ εμνπζηνδνηείηαη εηδηθά πξνο ηνχην απφ ην ΓΣ. 

3. Γηεπζχλεη ηηο Γνκέο θαη Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ηνπ Σσκαηείνπ θαη  επζχλεηαη γηα ηελ θαιή θαη 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

4. Δηζεγείηαη ζην  Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Σσκαηείνπ θαη γεληθά θάζε κέηξν πνπ 

δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο. 

5. Δηζεγείηαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σσκαηείνπ θαη επηκειείηαη ηεο εθηέιεζήο ηνπ. 

6. Παξίζηαηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη εηζεγείηαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.  

7. Δπηκειείηαη ηεο εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο 

ηνπ Σσκαηείνπ.  

8. Υπνγξάθεη ή ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ΓΣ ηελ ηξέρνπζα αιιεινγξαθία θαη ηα 

πξνπαξαζθεπαζηηθά ή δηαβηβαζηηθά έγγξαθα ηνπ Σσκαηείνπ.  

9. Ο Σχκβνπινο Γηνίθεζεο ινγνδνηεί θαη αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σσκαηείνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 21 

ΔΞΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Καηά ηελ εθινγή κειψλ ηνπ Γ.Σ απφ ηε Γ.Σ εθιέγνληαη κε ην ίδην ςεθνδέιηην ηξία κέιε ζηελ Δμειεγθηηθή 

Δπηηξνπή θαζψο θαη ηξία αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαηά ζεηξά ςήθσλ. Καζήθνληα ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο 

είλαη λα ειέγρεη ηε δηαρείξηζε ηνπ Σσκαηείνπ γηα ην κέρξη ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ρξφλν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Σσκαηείνπ, θαη λα ζπληάζζεη έθζεζε ειέγρνπ δηαρεηξίζεσο ηελ νπνία ζα αλαθνηλψλεη ζηε Γ.Σ. 

Σηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, Η ΓΣ απνθαζίδεη επί ηεο εθζέζεσο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη πεξί ηεο απαιιαγήο ή 

κε ησλ κειψλ ηνπ ΓΣ ηνπ Σσκαηείνπ απφ θάζε επζχλε γηα ηα σο ηφηε πεπξαγκέλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΣΡΙΜΔΛΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Με απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ζπληάζζεηαη εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε απφ 

ηελ πξψηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Σηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο κεηαμχ άιισλ ζα νξίδεηαη ν ηξφπνο 

ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Τξηκειψλ Δπηζηεκνληθψλ Δπηηξνπψλ αλά ηνκέα/εηδηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ 

ζσκαηείνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

Οη δηαηάμεηο ηνχηνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηξνπνπνηνχληαη αλ ην δεηήζνπλ ην έλα δεχηεξν (½) ησλ κειψλ ηνπ 

Σσκαηείνπ. Γηα λα ιεθζεί απφθαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή δηάιπζεο ηνπ Σσκαηείνπ απαηηείηαη ε 

παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο δεπηέξνπ ησλ κειψλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ παξφλησλ.     

 

ΑΡΘΡΟ 24 

Η ζθξαγίδα ηνπ Σσκαηείνπ είλαη παξαιιειφγξακκε θαη  θέξεη ππνρξεσηηθά ηηο ελδείμεηο  : OPEN HEALTH 

ALLIANCE - ΑΝΟΙΥΣΗ ΤΜΜΑΥΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ  ΤΓΔΙΑ. Δπίζεο ζηε κέζε κπνξεί λα θέξεη ην ζήκα - ινγφηππν ηνπ 

ζσκαηείνπ, φπσο ζα απνθαζηζζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.  

 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΓΙΑΛΤΗ 

Τν Σσκαηείν δηαιχεηαη φηαλ ηα κέιε ηνπ δείμνπλ αδηαθνξία θαη είλαη ιηγφηεξα απφ 10, ε δε πεξηνπζία ηεο κεηά 

ηε δηάιπζή ηεο πεξηέξρεηαη ζε επαγέο ίδξπκα, πεξί ηνπ νπνίνπ απνθαζίδεη ε Γ.Σ, αθνχ θαηαβιεζνχλ ηπρφλ 

ππνρξεψζεηο. 

 

Το καηαζηαηικό ασηό αποηελείηαι από 25 άρθρα. Μεηά από ηις ηροποποιήζεις ποσ έγιναν, 

εγκρίθηκε ζήμερα από ηην Επαναληπηική Έκηακηη Γενική Σσνέλεσζη ποσ ζσγκλήθηκε ηην 

30/9/2017 για ηο ζκοπό ασηό και θα ιζτύζει, όπως ηροποποιήθηκε, από ηην εγγραθή ηων 

ηροποποιήζεων ζηα ηηρούμενα βιβλία ηοσ αρμόδιοσ Δικαζηηρίοσ. 

 

Αθήνα, 30/9/2017 

Ο Πρόεδρος ηης Γ.Σ.                      Οι Γραμμαηείς ηης Γ.Σ. 
 

           Παηζοσράκος Φώηιος                Πλακιώηης Αργύρης 

 

 

               Παπαταραλάμποσς Μιτάλης 

 


