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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 1ον:
Ιδρύεται στη Κύπρο μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με μόνιμη έδρα τη Λευκωσία με την
επωνυμία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.Α.Ε .
Η Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία είναι μία επιστημονική οργάνωση που σκοπό έχει την
υποστήριξη και προαγωγή της εκπαίδευσης, της κλινικής πρακτικής και της έρευνας στην
Αιματολογία. Για την Κ.Α.E όπως και για την Ευρωπαϊκή Αιματολογική εταιρεία (ΕΗΑ)
«ένας αιματολόγος είναι ο γιατρός που εκπαιδεύτηκε στην διάγνωση, την θεραπεία, την
πρόληψη και την διερεύνηση των διαταραχών της αιμοποίησης, της αιμόστασης και του
λεμφικού συστήματος και των διαταραχών που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ
του αίματος και των αιμοφόρων αγγείων». Ετσι η αιματολογία περιέχει ταυτόχρονα και τις δύο,
τόσο την κλινική όσο και την εργαστηριακή διάσταση.
Άρθρο 2ον:
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1.

Η μελέτη όλων των αντικειμένων, που περιλαμβάνει η Αιματολογία: Κλινική
Αιματολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Αιμοδοσία, Αιμοθεραπεία, Μεταμόσχευση
Αιμοποιητικών Κυττάρων, Γονιδιακή θεραπεία.

2.

Η με κάθε κατάλληλο μέσο αξιο πο ηί ση στο ν ανώτατο βαθμό της ειδικότητας της
αιματολογίας για ωφέλεια της επιστήμης, της κοινωνίας και των αρρώστων.

3.

Η συνεχής επιμόρφωση των μελών του Σωματείου σε όλα τα θέματα που περιλαμβάνει η
Αιματολογία: Κλινική Αιματολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Αιμοδοσία,
Αιμοθεραπεία, Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων.

4.

Η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση γιατρών άλλων ειδικοτήτων στα θέματα της
Αιματολογίας για να είναι σε θέση και αυτοί να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην
έγκαιρη διάγνωση των αιματολογικών νοσημάτων μεταξύ του γενικού πληθυσμού.

5.

Η διαφώτιση της κοινής γνώμης και κάθε αρμοδίου για την κοινωνικοοικονομική
σημασία των νοσημάτων του Αίματος και της Αιμοδοσίας και, σύγχρονα, η υποκίνηση
του ενδιαφέροντος όλων για την απαιτούμενη συμπαράσταση στον πάσχοντα
Αιματολογικό ασθενή και τη συμμετοχή στην προώθηση της εθελοντικής προσφοράς
αίματος και της προσφοράς αιμοποιητικού ιστού γενικότερα, με την τήρηση όλων των
ηθικών αξιών.

6.

Η τήρηση από τα μέλη του Σωματείου των κανόνων που απορρέουν από την Ιατρική
Δεοντολογία.

7.

H συμβολή και συνεργασία ξένων επιστημόνων και οργανώσεων στις δραστηριότητες
του Σωματείου.
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8.

Η υπεράσπιση των τίτλων του Αιματολόγου, της επαγγελματικής του υπόστασης και της
προσφοράς του στην κοινωνία, τόσο στον Κυπριακό, όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο.

9.

Η διασφάλιση και προαγωγή της ελεύθερης διακίνησης των ιατρών αιματολόγων στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10.

Η εκπροσώπηση της ειδικότητας της Αιματολογίας στο αντίστοιχο τμήμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιατρών UEMS με ειδικότερους σκοπούς: 1. την ισότιμη συμμετοχή
των Κυπρίων εκπροσώπων σε ο μάδες εργασίας σε κο ινο τικό επίπεδο , 2 . την ενεργό
συμμετοχή σε κάθε είδους εκδήλωση σχετικά με την ειδικότητα της Αιματολογίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, 3. την ενημέρωση για τα προγράμματα συνεργασίας μεταξύ των
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 4. την ενημέρωση για Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά
και ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και τη διευκόλυνση
της συμμετοχής των μελών στα προγράμματα αυτά.

11.

Η σωστή ενημέρωση-πληροφόρηση του κοινού και των ασθενών με αιματολογικά
νοσήματα, σε θέματα πρόληψης και θεραπείας με κάθε διαθέσιμο μέσο (έντυπο,
ηλεκτρονικό).

Άρθρον 3ον:
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ
1.

Η διοργάνωση δημόσιων επιστημονικών συνεδρίων όπου θα ανακοινώνονται κλινικές
εργαστηριακές εργασίες και πειραματικές έρευνες, θα επιδεικνύονται ενδιαφέροντες
άρρωστοι, φάρμακα ή όργανα, θα γίνονται διαλέξεις και συζητήσεις επί επιστημονικών
θεμάτων και θα συζητούνται και/ή κρίνονται επιστημονικές εργασίες ή ιατρικά βιβλία.

2.

Το Σωματείο θα φροντίζει για την έγκαιρη πληροφόρηση των αρμοδίων οργάνων της
πο λιτείας για τα προ βλήματα τό σο της εκπαίδευσης ό σο και της άσκησης της
Αιματολογίας στη Κύπρο και θα εισηγείται τα κατάλληλα κάθε φορά μέτρα για την
κατοχύρωση και προώθηση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους των μελών
της.

3.

Το Σωματείο, αν οι πόροι του το επιτρέπουν, μπορεί να εκδίδει δικό του περιοδικό, μη
κερδο σκοπικο ύ χαρακτήρα, ή να συνεργάζεται με άλλο συγγενές, με σκο πό τη
δημοσίευση των επιστημονικών του εργασιών. Η λειτουργία του περιοδικού θα διέπεται
από εσωτερικό κανονισμό που θα καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

4.

Το Σωματείο, ανάλογα με τους πόρους του, μπορεί να αποκτήσει ιδιόκτητα γραφεία και
να διατηρεί βιβλιοθήκη και αναγνωστήρια, που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται
ελεύθερα από τα μέλη της, αλλά και μη μέλη, ύστερα από άδεια του Προέδρου.

5.

Το Σωματείο θα οργανώνει Ιατρικά Συνέδρια, Συμπόσια ή Σεμινάρια κ.λ.π. Επίσης, θα
συμμετέχει σε Παγκόσμια και Διεθνή Αιματολογικά, ή σχετικά με την Αιματολογία
Συνέδρια με ανακοινώσεις των μελών της.

6.

Το Σωματείο θα διοργανώνει τακτικά Παγκύπρια Αιματολογικά Διήμερα, Συνέδρια και
Σεμινάρια Αιματολογίας με ευθύνη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου.
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7.

Το Σωματείο για την πληρέστερη εκπλήρωση των σκοπών του ενδιαφέρεται και διεκδικεί
τη βελτίωση των Αιματολογικών τμημάτων (Κλινικών, Εργαστηρίων, Αιμοδοσιών) που
ήδη υπάρχουν, καθώς και στην ίδρυση νέων όπου κρίνεται αναγκαίο.

8.

Το Σωματείο θα εκπροσωπεί τους Κύπριους Αιματολόγους μέλη του Σωματείου και
μπορεί να γίνει μέλος Ελληνικών Ιατρικών και Επαγγελματικών Ενώσεων, Ομοσπονδιών
και Συνομοσπονδιών, καθώς και των αντίστοιχων ευρωπαίων και διεθνών.

9.

Το Σωματείο θα συνεργάζεται με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο που είναι
αναγνωρισμένος από την UEMS ως Εθνική Αντιπροσωπευτική Οργάνωση, για τις
αρμοδιότητες του National Board της UEMS σε θέματα που αφορούν την ειδικότητα της
Αιματολογίας και την εκπροσώπηση των ειδικευμένων ιατρών Αιματολόγων στην
UEMS.

10.

Το Σωματείο θα συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας (Υπ. Υγείας,
Ιατρικούς Συλλόγους κ.λ.π) 1. για την θέσπιση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, που θα
επιτρέψει την εναρμόνιση των εθνικών δεδομένων σε θέματα εκπαίδευσης κατά τη λήψη
της ειδικότητας και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με εκείνα των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, 2. για την επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους τους γιατρούς με
ειδικότητα
Αιματολογίας
(ελεύθερους
επαγγελματίες,
νοσοκομειακούς,
πανεπιστημιακούς) επ’ ωφελεία των ιδίων και της δημόσιας υγείας.

11.

Το Σωματείο θα συνεργάζεται με τη Μόνιμη Συμβουλευτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ACTM, με την Ευρωπαϊκή Ένωση Γενικών Ιατρών UEMO, με την Ευρωπαϊκή
Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών AEMH, με την Ευρωπαϊκή Ένωση Εμμίσθων Ιατρών
FEMS και με την Ένωση Ειδικευομένων Ιατρών PWG και κυρίως με την Ευρωπαϊκή
Ένωση Ειδικών Ιατρών UEMS.

12.

Το Σωματείο θα συνεργάζεται με όλους τους εθνικούς και διεθνείς δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.

13.

Το Σωματείο θα πληροφορεί έγκαιρα, θα ενθαρρύνει και διευκολύνει του
ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή τους στις επιστημονικές, επαγγελματικές εκδηλώσεις
που γίνονται στην Ευρώπη, όπως σεμινάρια, συνέδρια, μετεκπαιδευτικά προγράμματα,
ερευνητικά προγράμματα, προγράμματα ανταλλαγών, εκθέσεις τεχνολογικού εξοπλισμού
και αναλώσιμων κ.λ.π

14.

Το Σωματείο θα δημιουργεί ομάδες εργασίας και επιτροπές, όπως επιτροπή εκπαίδευσης
για την λήψη ειδικότητας, επιτροπή συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και ποιοτικής
εκτίμησης προσφερόμενων υπηρεσιών, επιτροπή ανταλλαγών ανθρώπινου δυναμικού,
επιτροπή επικοινωνίας. Οι επιτροπές αυτές και οποιεσδήποτε άλλες κριθεί σκόπιμο να
συσταθούν, θα μελετούν τα προβλήματα που απασχολούν τον χώρο της ειδικότητας της
Αιματολογίας και θα εισηγούνται στο Δ.Σ τα προσφερόμενα μέτρα για την υλοποίηση
των σκοπών του Σωματείου

15.

Το Σωματείο, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού δύναται να δίνει χορηγίες και/ή
βραβεία για τις καλύτερες εργασίες μελών του Σωματείου που παρουσιάζονται στο
Παγκύπριο Αιματολογικό Συνέδριο. Η προκήρυξη των διαφόρων χορηγιών θα γίνεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κρίση των υποψηφίων θα γίνεται από ειδική
επιτροπή, η οποία είναι πενταμελής και η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

16.

Το Σωματείο θα λαμβάνει κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την πραγμάτωση των σκοπών
του σωματείου κατά την κρίση του Δ.Σ και της Γ.Σ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΛΗ
Άρθρον 4ον:
1.

Το Σωματείο αποτελείται από Τακτικά, Αντεπιστέλλοντα και Δόκιμα μέλη, για τα οποία
τηρείται σχετικό μητρώο, στο οποίο εγγράφονται τα εν λόγω μέλη.

2.

Τακτικά μέλη εγγράφονται ιατροί που είναι εγκεγραμμένοι στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου
ως Αιματολόγοι ή Κύπριοι Αιματολόγοι που εργάζονται στο εξωτερικό και πληρούν τα
κρητήρια της ειδικότητας της Αιματολογίας στην Κύπρο.

3.

Αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται γιατροί ή μη γιατροί, πτυχιούχοι Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Έλληνες ή Αλλοδαποί, που αποδεδειγμένα απασχολούνται με
Αιματολογικά θέματα.

4.

Επίτιμος Πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί ένα άτομο που έχει εξόχως διαπρέψει στην
Αιματολογία ή έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην Αιματολογία.

5.

Δόκιμα μέλη εγγράφονται οι ειδικευόμενοι της Αιματολογίας και αυτοδικαίως γίνονται
Τακτικά μέλη με την απόκτηση της ειδικότητας εφόσον τηρούν τις προυποθέσεις της 1ης
παραγράφου.

Άρθρο 5ον
1.

Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται μετά από έγγραφη αίτησή τους, που
περιλαμβάνει δήλωση γνώσης και αποδοχής του παρόντος Καταστατικού, με πρόταση
τουλάχιστον δύο μελών του Σωματείου

2.

Ο Επίτιμος Πρόεδρος εκλέγεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την
έγκριση της πρότασης από την πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

3.

Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης το Διοικητικό Συμβούλιο
πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση μη
έγκρισης ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ένσταση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης
και να υπακούσει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

4.

Σ΄αυτόν που γίνεται δεκτός ως τακτικό ή αντεπιστέλλον μέλος η εκλογή του
γνωστοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα που τον καλεί να καταβάλει χρηματικό ποσό
ως δικαίωμα εγγραφής του στο Σωματείο

5.

Σ’ αυτόν που γίνεται δεκτός σαν Επίτιμος Πρόεδρος ή Επίτιμο Αντεπιστέλλον μέλος του
Σωματείου, η εκλογή του γνωστοποιείται εγγράφως από τον Γενικό Γραμματέα και ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του επιδίδει ιδιοχείρως ή του αποστέλλει το
σχετικό δίπλωμα που φέρει την υπογραφή του προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 6ον
1.

Τα Τακτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις
διατάξεις των νόμων και του καταστατικού του Σωματείου και ενδεικτικά έχουν τα
ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις:
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Δικαιώματα:
i.

Να παίρνουν προσκλήσεις και να παρευρίσκονται σε όλες τις τακτικές και
έκτακτες γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου.

ii.

Να εκλέγουν και εκλέγoνται .

iii.

Να εισέρχονται ελεύθερα εις το οίκημα του Σωματείου.

iv.

Να ενημερώνονται για όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου.

v.

Να κατέχουν ταυτότητα μέλους του Σωματείου η οποία παραχωρείται εις
αυτούς με την εγγραφή τους ως μέλη του Σωματείου

Υποχρεώσεις:

2.

i.

Να καταβάλλουν τακτικά την ετήσια συνδρομή τους.

ii.

Να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γενικές
συνελεύσεις του Σωματείου

iii.

Να μην αντιστρατεύονται στα συμφέροντα του Σωματείου,

iv.

Να συμβάλλουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους στην διεκπεραίωση των
σκοπών του Σωματείου.

v.

Να συμμετέχουν στα όργανα και στις επιτροπές που ορίζει το Διοικητικό
Συμβούλιο

vi.

Να υποβάλλουν γραπτώς τις προτάσεις τους και να εκφράζουν τις απόψεις
τους που έχουν σχέση με την πρόοδο και την ανάπτυξη-προαγωγή της
ειδικότητας της Αιματολογίας.

vii.

Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των
αποφάσεων των οργάνων του Σωματείου.

viii.

Να μετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις του Σωματείου.

Τα Αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα Τακτικά
μέλη εκτός του δικαιώματος του “εκλέγειν και εκλέγεσθαι”. Επίσης δεν είναι
υποχρεωμένα να παρευρίσκονται στις τακτικές και έκτακτες Γενικές συνελεύσεις του
Σωματείου ή να συμμετέχουν στα όργανα και στις επιτροπές που ορίζει το Διοικητικό
Συμβούλιο

Άρθρο 7ον
1.

Παύουν να είναι μέλη του Σωματείου μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
i.

Όσοι δηλώνουν εγγράφως παραίτηση ή απο χώρηση από το Σωματείο με
επιστολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

7
ii.

2.

Όσα μέλη δεν εκπληρώσουν τις τυχόν οικονομικές τους υποχρεώσεις προς
το Σωματείο . Η από φαση παύσης μελών για τυχό ν μη εκπλήρωση των
οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Σωματείο ανήκει στη διακριτική
ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου νοουμένου ότι τα μέλη που δεν έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο έχουν
ειδοποιηθεί με διπλοσυστημένη επιστολή.

Κατά των μελών του Σωματείου, όπως και κατά του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί
να επιβληθούν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι πειθαρχικές κυρώσεις της επίπληξης ή
της απο βο λής έως και ενό ς έτο υς ή και της ο ριστικής διαγραφής από μέλο ς το υ
Σωματείου:
i.

Για παραβάσεις καθώς και για υπαίτιες πράξεις ή παραλήψεις των διατάξεων
του καταστατικού ή της νομοθεσίας περί σωματείων.

ii.

Για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά του Νομικού Προσώπου του σωματείου,
των κατ’ ιδία μελών του ή της Διοικήσεώς του.

iii.

Για ενέργειες που αντίκεινται προς τον σκοπό του Σωματείου ή που θίγουν
την αξιοπρέπειά του.

iv.

Όταν επιδεικνύει ιδιαιτέρως αναξιοπρεπή συμπεριφορά και διαγωγή που
είναι αντίθετη με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου

v.

Όταν έχει καταδικαστεί για κακούργημα

3.

Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινοποιείται προς το ενδιαφερόμενο μέλος,
το οποίο μπορεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός να προσφύγει στη Γενική
Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει οριστικά..

4.

Τα μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται δεν έχουν κανένα δικαίωμα στα περιουσιακά
στοιχεία του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 8ον
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) αποτελείται από τρία Τακτικά μέλη που εκλέγονται ανά δύο
έτη από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, την ίδια μέρα που γίνεται και η εκλογή
του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρος του Π.Σ. είναι εκείνο από τα μέλη του που έλαβε τις
περισσό τερες ψήφο υς, άλλως εκλέγεται από τα μέλη το υ. Συγκρο ετίται σε σώμα και
συγκαλείται αυτοβούλως ή ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιβάλλει τις προ βλεπό μενες στο άρθρο 7 παρ. 2 πειθαρχικές πο νές
ι
στα μέλη πο υ
παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή τη νομοθεσία περί σωματείων και που
η διαγωγή τους είναι αντίθετη στα συμφέροντα του σωματείου. Πριν την επιβολή
οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής το Π.Σ. οφείλει να καλέσει το υπό κατηγορία μέλος με
έγγραφη κλήση προς απολογία που υπογράφει ο Πρόεδρος αυτού και αναφέρει με σαφήνεια το
παράπτωμα για το οποίο κατηγορείται. Η έγγραφη κλήση κοινοποιείται στο υπό κατηγορία
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μέλος με κάθε πρόσφορο μέσο δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Π.Σ. Σε
καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επιβληθεί πειθαρχική κύρωση χωρίς να κληθεί σε απολογία το
υπό κατηγορία μέλος.
Το Π.Σ. μπορεί να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την οριστική διαγραφή μέλους όταν το
μέλος παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και της νομοθεσίας περί σωματείων
και επιδεικνύει ιδιαιτέρως αναξιοπρεπή συμπεριφορά και διαγωγή που είναι αντίθετη με τους
σκοπούς και τις επιδιώξεις του σωματείου ή όταν μέλος έχει καταδικαστεί για κακούργημα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΙΟΥ
Άρθρον 9ον
1.

2.

3.

Οι πόροι του Σωματείου αποτελούνται από:
i.

Τις ετήσιες συνδρομές των Τακτικών και Αντεπιστελλόντων μελών της

ii.

Τις έκτακτες εισφορές.

iii.

Τις δωρεές πάσης φύσεως.

iv.

Τα έσοδα από την οργάνωση επιστημονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων
και γενικά κάθε δημόσια εκδήλωση που οργανώνεται από το Σωματείο
συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, των ερευνών
ή/και των μελετών.

v.

Τις πωλήσεις εκδιδόμενου από το Σωματείο εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή

vi.

Τις εισπράξεις από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους τόκους από καταθέσεις
στα πιστωτικά Ιδρύματα.

Τα Τακτικά και Αντεπιστέλλοντα μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Σωματείο:
i.

Την ετήσια συνδρομή τους προς το Σωματείο. Το ποσό αυτό θα καθοριστεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου το οποίο και έχει δικαίωμα
αυξομείωσης του ως άνω ποσού κατά την απόλυτη κρίση του. Τα ιδρυτικά
μέλη που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού απαλλάσσονται της
υποχρέωσης καταβολής ετήσιας συνδρομής.

ii.

Τις τυχούσες έκτακτες εισφορές που ορίζονται κάθε φορά από την Γενική
Συνέλευση, για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου.

Στην περιουσία του Σωματείου περιλαμβάνονται:
i.

Κάθε ακίνητο και/ή κινητό περιουσιακό στοιχείο του οποίου κατέχει την
απόλυτη νομή και/ή κατοχή και/η κυριότητα και/ή ιδιοκτησία για το σκοπό
επίτευξης του επιδιωκόμενου σκοπού.

ii.

Τα έπιπλα του Σωματείου.
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iii.

Το ετήσιο πλεόνασμα των εσόδων.

4.

Το Σωματείο ως ήθελε ειδικότερα καθορίσει δι' αποφάσεως το Διοικητικό
Συμβουλίου θα τηρεί επ' ονόματι του λογαριασμό εις Τραπεζικό οργανισμό και η
περιουσία του σε μετρητά που υπερβαίνει το ποσό που θα καθορίσει το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου θα κατατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του
Ταμία στον εν λόγω λογαριασμό.

5.

Κανένα μέλος του Σωματείου δικαιούται να κατέχει και/ή εκμεταλλεύεται προς ίδιο
όφελος περιουσία του Σωματείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ον

Άρθρο 10 :

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται σε όλες τις σχέσεις του προς Δικαστικές και άλλες Δημόσιες
αρχές καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου, μέσω του Προέδρου του, και σε περίπτωση κωλύματος
αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ορίζει άλλο μέλος του για να
αντιπροσωπεύσει το Σωματείο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΥΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ
Άρθρο 11ον :
Τα όργανα Διοίκησης του Σωματείου είναι:
i.
ii.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Γενική Συνέλευση των μελών,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12ον
1.

Το Σωματείο διοικείται από 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την
Γενική Συνέλευση των Τακτικών μελών του Σωματείου με σχετική πλειοψηφία και
μετά από μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια που έχουν ετοιμαστεί εκ των
προτέρων κατόπιν έγγραφης ή ηλεκτρονικής δήλωσης των ενδιαφερομένων
υποψηφίων.

2.

Η θητεία του είναι διετής.
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3.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εντός επτά ημερών από την εκλογή του,
μετά από πρόσκληση του πρώτου επιτυχόντα και εκλέγει από τα μέλη του τον
Πρόεδρο,Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του

4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και παραλαμβάνει
κανονικά με πρωτόκολλο, που υπογράφεται από το απερχόμενο Διοικητικό
Συμβούλιο, την περιουσία του Σωματείου. Μέχρι την ανάληψη της διοίκησης από
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο οι δραστηριότητες διεξάγονται από το παλαιό.

5.

Απαγορεύεται η εκλογή στη θέση του Προέδρου του Σωματείου ενός μέλους που
έχει διατελέσει Πρόεδρος κατά τις αμέσως δύο προηγούμενες διετίες και αυτού που
έχει ήδη διατελέσει Πρόεδρος του Σωματείου για τέσσερεις συνολικά θητείες.

6.

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

7.

i.

Διοικεί το Σωματείο και φροντίζει για την επιτυχία των σκοπών του.

ii.

Δημιο υργεί από τα Τακτικά μέλη το υ ή από άλλα μέλη το υ Σωματείο υ
επιτροπές που έχουν σκοπό την μελέτη επιστημονικών θεμάτων που
χρειάζονται ειδικές γνώσεις.

iii.

Μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από Τακτικά μέλη για τη μελέτη και
προώθηση των επαγγελματικών θεμάτων των Τακτικών μελών.Οι επιτροπές
υποβάλλουν σχετική έκθεση των πορισμάτων τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο.

iv.

Επιβλέπει την καλή τήρηση του Καταστατικού και των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης.

v.

Φροντίζει για την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του Σωματείου.

vi.

Κάνει εγγραφές μελών σύμφωνα με το Καταστατικό.

vii.

Ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης, στην οποία συμμετέχουν
τακτικά μόνο μέλη του Σωματείου

viii.

Καταρτίζει προγράμματα δραστηριοτήτων και ενεργειών του Σωματείου

ix.

Ορίζει τους αντιπροσώπους του Σωματείου στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά
όργανα.

x.

Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που ανατίθεται σε αυτό από τον νόμο, το παρόν
καταστατικό ή από τη Γενική Συνέλευση.

xi.

Αποφασίζει για την χρηματοδότηση επιστημονικών, ερευνητικών και άλλων
δραστηριοτήτων που κρίνει αναγκαίες για την ανάδειξη και προβολή του
κύρους και του έργου των Κυπρίων Αιματολόγων. Δεν μπορεί να διαθέσει
χρήματα του Σωματείου για υλοποίηση προγραμμάτων, που, άμεσα ή
έμμεσα, καλύπτουν ανάγκες αιματολογικών τμημάτων δημοσίων ή
ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων.
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8.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε κριθεί αναγκαίο μετά από πρόσκληση
του Προέδρου του. Το μεσοδιάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων δεν δύναται να
υπερβαίνει τους δύο μήνες.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει σαν τόπο συνεδριάσεων
την Λευκωσία, ο δε Πρόεδρος οφείλει να παρευρίσκεται στις περισσότερες από τις
συνεδριάσεις. Όταν απουσιάζει θα τον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός
Γραμματέας στην απουσία του αντιπροέδρου. Μπορούν να γίνονται συνεδριάσεις
του ΔΣ και μέσω διαδικτύου εκτός και εάν χρειάζεται μυστική ψηφοφορία.

9.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον
50% και 1 από τα μέλη του και αποφασίζει για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Οι αποφάσεις του παίρνονται κατά πλειοψηφία, μετά από φανερή ψηφοφορία των
μελών που είναι παρόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου. Αποφάσεις που αφορούν προσωπικά ζητήματα οποιουδήποτε προσώπου
είτε μέλους του Σωματείου είτε όχι, παίρνονται μετά από μυστική ψηφοφορία. Το
Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με έγγραφη ή προφορική πρόσκληση του
Προέδρου, μέσω του Γενικού Γραμματέα του Σωματείου που γίνεται 48 ώρες
τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Με την πρόσκληση ανακοινώνονται και τα
θέματα που θα συζητηθούν.

10.

Έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει μετά από αίτηση
τεσσάρων τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τότε ο Πρόεδρος
υποχρεώνεται μέσα σε 48 ώρες να καλέσει σε συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο.

11.

Εάν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από πέντε
συνεχείς συνεδριάσεις, τότε διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
και αντικαθίσταται από αυτόν που έχει σειρά από τους επιλαχόντες.

12.

Σε περίπτωση που ένα μέλος του ΔΣ υποβάλει παραίτηση αντικαθίσταται από τον
επιλαχόντα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών προκηρύσσεται γενική
συνέλευση για την εκλογή ενός ατόμου

Άρθρο 13ον
Πρόεδρος
1.

Τα καθήκοντα του Προέδρου είναι τα ακόλουθα:
i.

Eκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Αρχής και σε κάθε δικαστική ή
εξώδικη σχέση της.

ii.

Συγκαλεί μέσω του Γενικού Γραμματέα του Σωματείου το Διοικητικό
Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση

iii.

Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής
Συνέλευσης, εκτός από εκείνη στην οποία λογοδοτεί το Διοικητικό
Συμβούλιο και εισηγείται κάθε μέτρο που αφορά στην πρόοδο των σκοπών
του Σωματείου.

iv.

Διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό του Σωματείου, φροντίζει για
την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και υπογράφει όλα τα
έγγραφα που αποστέλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου,
καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Επίσης υπογράφει μαζί με τον
Ταμία τα χρηματικά εντάλματα και τις εντολές.
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v.

Συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, δίνει τον λόγο σ’ αυτόν
που τον ζητά και τον αφαιρεί από αυτούς που παρεκτρέπονται κατά την
διάρκεια των συνεδριάσεων.

2.

Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ο Γενικός
Γραμματέας, τον τελευταίο δε αναπληρώνει ένα από τα μέλη που εκλέγεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

3.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αποχωρήσει από το Συμβούλιο, εκλέγεται από τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου νέος Πρόεδρος, αφού η κενή θέση στο
Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρωθεί από τον πρώτο επιλαχόντα.

Άρθρο 14ον
Γενικός Γραμματέας
Τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα είναι τα ακόλουθα:
i. Εκτελεί την αλληλογραφία του Σωματείου
Προέδρου

μετά από εντολή του

ii. Τηρεί το μητρώο μελών και τα αρχεία, φυλάσσει τις σφραγίδες του
Σωματείου και παραλαμβάνει τα έγγραφα, έντυπα ή χειρόγραφα που
αποστέλλονται στο Σωματείο.
iii. Τηρεί ένα πρωτόκολλο για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,
καθώς και ένα βιβλίο των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου που συντάσσονται από αυτόν.
iv. Συγκαλεί μετά από εντολή του Προέδρου τα μέλη του Σωματείου σε
έκτακτες συνεδριάσεις και Γενικές Συνελεύσεις.
v. Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και προϋπολογισμό μαζί με τον
Ταμία.
vi. Όταν υπάρχει κώλυμα αναπληρώνεται από τον Ταμία.
Άρθρο 15ον
Τα καθήκοντα του ταμία είναι τα ακόλουθα :
i.

Φυλάσσει και είναι υπεύθυνος για τη χρηματική περιουσία του Σωματείου, καθώς
και για την απρόσκοπτη λειτουργικότητα των ακινήτων του Σωματείου

ii.

Ο ίδιος αυτοπροσώπως ή με εισπράκτορες της εκλογής του και με ευθύνη του για
κάθε ζημιά ή παράλειψη, εισπράττει κάθε τι που οφείλεται στο Σωματείο, καθώς και
τις συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής των εταίρων, με διπλότυπες αποδείξεις.

iii.

Ενεργεί τις αναγκαίες πληρωμές με έγγραφη εντολή του Προέδρου.

iv.

Εάν η περιουσία υπερβαίνει ορισμένο χρηματικό ποσό, που καθορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, ο Ταμίας οφείλει να καταθέσει αμέσως το
παραπάνω ποσό σε Κυπριακή Τράπεζα στο όνομα και σε λογαριασμό του
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Σωματείου. Για ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα απαιτείται συνυπογραφή των
εκδιδόμενων επιταγών από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.
v.

Στην αρχή κάθε χρόνου ο Ταμίας υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική
κατάσταση εσόδων και εξόδων του προηγούμενου χρόνου, καθώς και λεπτομερή
λογοδοσία για τη διαχείρισή του.

vi.

Τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο Ταμείου, που πρέπει να έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο
και να έχει σφραγισθεί με τη σφραγίδα του Σωματείου. Επίσης, τηρεί οποιαδήποτε
άλλα βιβλία τυχόν προβλέπονται από τη νομοθεσία περί σωματείων.

vii.

Ευθύνεται προσωπικά για οποιαδήποτε δαπάνη χωρίς ένταλμα.

viii.

Ο Ταμίας, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τις αρχαιρεσίες,
αναφέρει την κατάσταση του Ταμείου του Σωματείου και συγχρόνως υποβάλλει
εγγράφως τον ισολογισμό του χρόνου που έληξε. Ο ισολογισμός αυτός και ο
απολογισμός κάθε χρόνου υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην τακτική
Γενική Συνέλευση. Ενημερώνει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο περί της
οικονομικής κατάστασης του Σωματείου όποτε του ζητηθεί.

ix.

Όταν ο Ταμίας, για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά
του προσωρινά, αυτά ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16ον
1.

Η τακτική γενική συνέλευση καλείται μια φορά τον χρόνο κατά τον μήνα Ιανουάριο
εκάστου έτους. Στην συνέλευση αυτή λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τη δράση
του, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου κατατίθεται ο ισολογισμός και η
έκθεση του ελεγκτού ενώ κάθε 2ο έτος εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου.Η ετήσια Τακτική γενική συνέλευση υποδεικνύει ανεξάρτητο Ελεγκτή ο
οποίος δεν προέρχεται από τα μέλη του Σωματείου για να ελέγχει τους λογαριασμούς του
Σωματείου και παρουσιάζει ισολογισμό στην επόμενη ετήσια γενική συνέλευση. Η
ετήσια Τακτική Συνέλευση, δύναται να επιληφθεί οιονδήποτε θεμάτων επείγουσας και
σοβαρής φύσεως τα οποία ήθελε τεθεί ενώπιον αυτής από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.

2.

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται λόγω κάποιου επείγοντος θέματος από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση που υπογράφεται
από το 1\5 των Τακτικών και Αντεπιστελλόντων μελών του Σωματείου και υποβάλλεται
στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3.

Η τακτική και έκτακτη γενική συνέλευση γνωστοποιείται στα μέλη με ειδοποίηση του
Γενικού Γραμματέα του Σωματείου κατόπιν εντολής του προέδρου 15 ημέρες πριν από
την ημέρα της συνέλευσης. Αν την ημέρα αυτήν δεν σχηματισθεί απαρτία, τότε η
συνέλευση αναβάλλεται για 3 0 λεπτά, ο πό τε όσα μέλη παρευρίσκο νται, και έχο υν
επληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο, αποτελούν απαρτία
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4.

Απαρτία θεωρείται όταν παρευρίσκονται στην συνέλευση τα μισά Τακτικά μέλη και ένας
περισσότερος.

5.

Τις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Σωματείου ή τούτου κωλυομένου ο
αντιπρόεδρος αυτού, ή αμφοτέρων κωλυομένων ο Γραμματέας ή τούτου κωλυομένου ο
Ταμίας ή τούτου κολυομένου εις των τριών Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου και
τούτων κωλυομένων οιονδήποτε μέλος το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση για
να προεδρεύσει.

6.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο προεδρεύων της Γενικής Συνελεύσεως σε
περίπτωση ισοψηφίας έχει δεύτερη και/ή νικώσαν ψήφο.

7.

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα οποιουδήποτε άλλου
οργάνου. Η Γενική Συνέλευσης εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, ορίζει
τους ελεγκτές των λογαριασμών του, έχει την ανώτατη εποπτεία, εγκρίνει και τροποποιεί
τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του Σωματείου και των Τμημάτων του,
συστήνει επιτροπές για θέματα που άπτονται των σκοπών του Σωματείου, εγκρίνει τον
προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού
Συμβουλίου, τροποποιεί το καταστατικό, λαμβάνει απόφαση για τη διάλυση του
Σωματείου και επιλαμβάνεται για κάθε θέμα που θα αναπεμφθεί σ’ αυτήν από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

8.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών
που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, η δε ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική
κλήση ή με ψηφοδέλτια κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών
όμως ζητημάτων, αρχαιρεσιών, λογοδοσιών και γενικά για ζητήματα εμπιστοσύνης, η
ψηφοφορία γίνεται πάντοτε μυστικά με ψηφοδέλτια.
.

Άρθρο 17ον

Κατά την ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, στην αρχή
της συνεδρίασης ο ρίζει από τα μέλη ένα πρακτικο γράφο και ένα ψηφο συλλέκτη, πο υ και οι
τρεις αποτελούν την Εφορευτική Επιτροπή. Εκλέξιμα είναι όλα τα Τακτικά μέλη του
Σωματείου. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στο Γενικό
Γραμματέα γραπτώς ή ηλεκτρονικώς η με τηλεομοιότυπο το αργότερο επτά ημέρες πριν από
την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
αναγράφει σε πίνακα τα υποψήφια μέλη, τον οποίο και αναρτά. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος
επιβλέπει την ο μαλή και αδιάβλητη ψηφο φο ρία, μετά το τέλο ς της ο πο ίας αναγγέλλει όσο υς
εξελέγησαν, καθώς και το ν αριθμό των ψήφων πο υ έλαβε καθένας από αυτο ύς. Τελικά, ο
Πρόεδρος συντάσσει και προσυπογράφει, μαζί με τον πρακτικογράφο και το ψηφοσυλλέκτη, το
πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το παραδίδει στο Γενικό Γραμματέα του Σωματείου.
Ακολούθως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδριάζουν για να καταρτιστούν σε σώμα
και να γίνει η εκλογή
Άρθρο 18oν
Παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του πειθαρχικού Συμβουλίου.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου παύονται με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης.
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Άρθρο 19ον
Επιστημονικά Τμήματα
1.

Εφ’ όσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορούν να συσταθούν, μετά
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Επιστημονικά Τμήματα του Σωματείου που
έχουν σχέση με ειδικούς τομείς της Αιματολογίας (κακοήθη νοσήματα του αίματος,
αιμοδοσία, αιμόσταση, αναιμίες, ανοσολογία, ανοσοαιματολογία κλπ). Τα επιμέρους
τμήματα δεν ανταγωνίζονται το Σωματείο, ούτε τις λειτουργούσες ομάδες εργασίας, τις
οποίες, όμως, τελικά θα υποκαταστήσουν, αλλά λειτουργούν και δρουν εντός των
πλαισίων του Σωματείου και διέπονται από εσωτερικό κανονισμό ο οποίος θα
καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα:
i.

Τα επιστημονικά τμήματα του Σωματείου και ιδιαίτερα οι Δ.Ε., πρέπει να
είναι ευαισθητοποιημένα για την ανάδειξη προβλημάτων, που σχετίζονται με
την άσκηση της ειδικότητας της Αιματολογίας, τόσο σε επιστημονικό, όσο
και σε επαγγελματικό επίπεδο , καθώς και συνο λικά με τα προ βλήματα της
δημόσιας υγείας και της παροχής περίθαλψης. Ενημερώνουν το Δ.Σ. και
εισηγούνται ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. Την ευθύνη της
επικοινωνίας με κυβερνητικούς και άλλους φορείς έχει το Δ.Σ. του
Σωματείου.

ii.

Ο Επιστημονικός προγραμματισμός θα είναι στην αποκλειστική δικαιοδοσία
και ευθύνη της 5 μελο ύς Επιτρο πής το υ Τμήματο ς, παράλληλα ό μως θα
γίνεται έγκαιρη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε οι
εκδηλώσεις του που θα τελούν υπό την αιγίδα του Σωματείου, να
συντονίζονται με τις άλλες δραστηριότητες του Σωματείου. Στις παραπάνω
εκδηλώσεις δεν μπορεί να περιλαμβάνονται συνέδρια ή ημερίδες με
υποβολή και παρουσίαση πρωτοτύπων εργασιών

iii.

Τα τμήματα δεν θα έχο υν ανεξάρτητο προ ϋπο λο γισμό ή έσο δα. Τυχό ν
εισφορές προς τα τμήματα αποτελούν έσοδα του Σωματείου. Το Δ.Σ.
εγκρίνει τον προϋπολογισμό των εξόδων των εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων των τμημάτων και τις χρηματοδοτεί.

iv.

Ως μέλη εκάστου Τμήματος εγγράφονται όσα από τα Τακτικά και
Αντεπιστέλλοντα μέλη του Σωματείου έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο
αντικείμενο του Τμήματος. Τα μέλη του Σωματείου μπορούν να ανήκουν σε
όσα τμήματα επιθυμούν. Έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι μόνο σε
ένα. Τα παραπάνω γίνονται με έγγραφη δήλωση στη Γραμματεία του
Σωματείου.

v.

Τα Τμήματα διοικούνται από πενταμελή Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από
όλα τα μέλη του κάθε Τμήματος ανά διετία. Η πενταμελή Επιτροπή
συνεδριάζει εντός 15 ημερών από την εκλογή της, μετά από πρόσκληση του
πρώτου επιτυχόντα και εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Όλα τα μέλη της πενταμελούς επιτροπής.
μπορούν, αν το επιθυμούν, να επανεκλέγονται απεριόριστα, ενώ ο πρόεδρος
της πενταμελούς επιτροπής μπορεί να είναι ο ίδιος για δύο μόνο
συνεχόμενες θητείες. Οι Πρόεδροι των πενταμελών Επιτροπών των
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Τμημάτων μπορεί όταν αυτό κριθεί αναγκαίο να καλούνται για να
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
vi.

Με επικεφαλής έναν Αντιπρόεδρο, τη συμμετοχή δύο μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και την υποστήριξη της Γραμματείας του
Σωματείου δημιουργείται επιτροπή για τον συντονισμό της λειτουργίας των
τμημάτων, την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής προς αυτά για τον
προγραμματισμό και την επιτυχή υλοποίηση των εκδηλώσεών τους και την
υλοποίηση των αποφάσεων της πενταμελούς επιτροπής και του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σωματείου.

vii.

Στα πλαίσια κάθε τμήματος μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν
ομάδες εργασίας για επί μέρους θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Άρθρο 20ον
Εισηγητικές Επιτροπές
1.

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές. Έργο των Εισηγητικών
Επιτροπών είναι:
i.

Η γνωμοδότηση σε θέματα για τα οποία οι δημόσιες αρχές, ή άλλα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ζητούν τη γνώμη του Σωματείου

ii.

Η γνωμοδότηση σε θέματα οικονομικά, διοικητικά ή άλλα, τα οποία το
Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί μείζονος σημασίας.

Οι εισηγητικές επιτροπές αποτελούνται από τρία μέλη που τα ορίζει το Διοικητικό
Συμβούλιο και ένα από αυτά εκλέγεται εισηγητής για τη συζήτηση και τη σύνταξη της
σχετικής έκθεσης που υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21ον
Εκπροσώπησης στις μόνιμες Επιτροπές του Εξωτερικού
1.

2.

Τα μέλη που αντιπροσωπεύουν το Σωματείο στις μόνιμες επιτροπές της Διεθνούς και
Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας, όπως επίσης και της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Αιμοδοσίας, αλλά και τυχόν άλλων Εταιρειών, διορίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο ανά τετραετία με τα εξής κριτήρια:
i.

είναι Τακτικά μέλη του Σωματείου

ii.

έχουν εργασθεί ή κατέχουν το αντικείμενο της Επιτροπής, της οποίας θα
αποτελέσουν μέλη.

Ανταποκριτής του Σωματείου στην UEMS ορίζεται ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας
του Σωματείου συνεπικουρούμενος από σχετική επιτροπή που ορίζει το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 22ον
Τροποποίηση του καταστατικού τούτου μπορεί να γίνει οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.
Τη σχετική απόφαση πρέπει να την πάρει το Σωματείο σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα
έχει συγκληθεί ειδικά γι’ αυτό το σκοπό ή κατά την Τακτική Συνέλευση του Σωματείου μετά
από σχετική εισήγηση-πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ένα τουλάχιστον μήνα πριν
από την σύγκλιση της, με απαρτία του ημίσεως συν ένα (1/2 συν 1) του συνολικού αριθμού των
Τακτικών μελών του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους και με
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρον 23ον
Προς λήψιν αποφάσεως περί μεταβολής των σκοπών του Σωματείου απαιτείται απόφαση των
3/4 (τριών τετάρτων) των μελών του Σωματείου

Άρθρο 24ον
1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο διαλύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i.

Όταν τα τακτικά μέλη του είναι κάτω των 20

ii.

Σε γενική Συνέλευση με απόφαση των¾ των παρόντων μελών με δικαίωμα
ψήφο υ. Κατά την Γενική Συνέλευση πο υ έχει συγκληθεί για το σκο πό
διάλυσης του Σωματείου απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του
ημίσεως συν ένα (1/2 συν 1) του συνολικού αριθμού των Τακτικών μελών
του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους

iii.

Με απόφαση του Δικαστηρίου κατόπιν αίτησης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σωματείου ή του 1/5 των Τακτικών και Αντεπιστελλόντων
μελών του ή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

iv.

Αν λόγω οποιασδήποτε αιτίας καθίσταται αδύνατη η εκλογή Διοικητικού
Συμβουλίου ή καθίσταται αδύνατη η λειτουργία του Σωματείου σύμφωνα με
το Καταστατικό

v.

Σε περίπτωση που εκπληρωθεί ο σκοπός του Σωματείου ή στην περίπτωση
που λόγω μακράς αδράνειας έχει εγκαταλειφθεί ο σκοπός του Σωματείου

vi.

Σε περίπτωση πο υ το Σωματείο υ επιδιώκει σκο πό άλλο ν απ’ αυτό ν πο υ
αναφέρεται στο παρόν Καταστατικό ή σε περίπτωση που ο σκοπός ή
λειτουργία του Σωματείου καταστούν παράνομοι.
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2.

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του θα χρησιμοποιείτε εν πρώτης
για την αποπληρωμή τυχόν χρεών και υποχρεώσεων του Σωματείου. Οποιοδήποτε
περίσσευμα διανέμεται εις τον Σύνδεσμο Αιματολογικών Ασθενών.
Σε καμία δε περίπτωση η περιουσία του Σωματείο θα διανέμεται μεταξύ των μελών.

Άρθρο 25ον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ

1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό θα αποφασίζει η Γενική
Συνέλευση του Σωματείου.
2. Το διαχειριστικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και
τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους
3. Τους πόρους του Σωματείου διαχειρίζεται και διαθέτει με απόφασή του το Διοικητικό
Συμβούλιο σύμφωνα με τα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, τις διατάξεις του
παρόντος καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Σε περίπτωση θανάτου ενός μέλους του Σωματείου, εκτός από τα τυπικά, στεφάνι κλπ, θα
δίνεται και ένα χρηματικό ποσό, κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη
μνήμη του εκλιπόντος, στην οικογένειά του ή/και σε έναν τελειόφοιτο φοιτητή που
πρωτεύει σε Αιματολογικές ή Βιοχημικές Έρευνες, εφ’ όσον το επιτρέπουν οι πόροι του
Σωματείου.
5. Το Σωματείο έχει ίδια σφραγίδα φέρουσα ανάλογο σήμα και την επωνυμία του Σωματείου
και επί παντός εξερχόμενου εγγράφου τίθεται η εν λόγω σφραγίδα, την οποία φυλάττει ο
Γραμματέας ή ο Πρόεδρος
6. Διευκρινίζεται ότι όπου γίνεται αναφορά στο παρόν Καταστατικό σε οικονομικές
υποχρεώσεις εννοούνται οι οικονομικές υποχρεώσεις του προηγούμενου χρόνου

