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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

του επιστηµονικού σωµατείου µε την επωνυµία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ» 

 

Άρθρο 1   

Ίδρυση – Επωνυµία  – Έδρα 

1.1  Η επιστηµονική εταιρεία µε την ονοµασία «Ελληνική Εταιρεία Μεταµοσχεύσεων» σε 
συντοµογραφία «Ε.Ε.Μ.» και στην αγγλική γλώσσα «Hellenic Society of 
Transplantation»  µε συντοµογραφία «HST» ιδρύθηκε το 1976 και έχει έδρα την Αθήνα. 

1.2  Η Ε.Ε.Μ. διατηρεί διαδικτυακό τόπο µε τη διεύθυνση www.hsot.gr  

1.3  Η Ε.Ε.Μ. είναι σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

1.4  Η σφραγίδα έχει σχήµα ωοειδές µε την επωνυµία της Ελληνικής Εταιρείας 
Μεταµοσχεύσεων και στο µέσο αυτής φέρει την απεικόνιση του Ικάρου και του 
Δαίδαλου.  

 

Άρθρο 2 

Σκοπός 

2.1     Σκοπός του σωµατείου είναι: 

Α) Η συµβολή στην έρευνα, µελέτη και προαγωγή των µεταµοσχεύσεων συµπαγών 
οργάνων, ιστών και κυττάρων σε πειραµατικό, ερευνητικό και κλινικό επίπεδο καθώς και 
η επιστηµονική και επαγγελµατική εξέλιξη των µελών του.  

Β) Η βελτίωση τόσο των αποτελεσµάτων όσο και της πρόσβασης στη φροντίδα των 
ασθενών που υποβάλλονται µεταµόσχευση ή άλλες θεραπείες υποκατάστασης 
οργάνων/ιστών. 

2.2      Το σωµατείο επιδιώκει αυτό το σκοπό µέσω: 
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Α) Διοργάνωσης ή συνδιοργάνωσης συζητήσεων, επιστηµονικών συνεδριάσεων, 
συνεδρίων και επιστηµονικών ηµερίδων σχετικά µε τις κλινικές και επιστηµονικές 
εµπειρίες, την εισαγωγή επιβεβαιωµένων πειραµατικών ευρηµάτων και νέων µεθόδων 
στην κλινική πρακτική, νοµικά και ηθικά προβλήµατα και ζητήµατα που αφορούν τη 
δωρεά ή/και τη µεταµόσχευση και την πειραµατική έρευνα, την διοίκηση και οργάνωση 
του συστήµατος δωρεάς οργάνων, ιστών και κυττάρων. 

Β) Υποστήριξης και ενθάρρυνσης της συµµετοχής σε πολυκεντρικές µελέτες. 

Γ) Συνεργασίας µε άλλους οργανισµούς, άλλες Ελληνικές ή διεθνείς επιστηµονικές και/ή 
επαγγελµατικές εταιρείες της Ελλάδας ή της αλλοδαπής ή τις εθνικές αρχές που είναι 
υπεύθυνες µε τη δωρεά οργάνων ή/και τη µεταµόσχευση οργάνων. 

Δ) Δηµιουργίας µιας ευρείας βάσης δεδοµένων για τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και 
κατάρτιση των µελών του. 

Ε) Συµβολής και υποστήριξης των εθνικών και διεθνών επιστηµονικών κατευθυντήριων 
οδηγιών για τη δωρεά ή/και τη µεταµόσχευση οργάνων. 

ΣΤ) Συνεργασίας µε τους φορείς και τα σωµατεία µεταµοσχευµένων.  

Ζ) Σύστασης Επιτροπής Εκπαίδευσης καθώς και υποεπιτροπών για κάθε 
µεταµοσχευόµενο όργανο όπως επίσης και για κάθε απαραίτητη συνεργαζόµενη 
ειδικότητα για την πραγµατοποίηση των µεταµοσχεύσεων. 

Ι)  Συνέχιση και ενίσχυση της έκδοσης επιστηµονικού περιοδικού σε έντυποη και 
ηλεκτρονική µε τίτλο «Μεταµοσχεύσεις Ιστών και Οργάνων» στο οποίο θα 
δηµοσιεύονται επιστηµονικές εργασίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θα 
αφορούν όλους τους τοµεις των µεταµοσχεύσεων.   

ΙΑ) Της ανάπτυξης, προώθησης και καλύτερης οργάνωσης των µεταµοσχευτικών 
κέντρων.  

2.3  Οι επιστηµονικές συναντήσεις διοργανώνονται από το Δ.Σ., µεµονωµένα ή σε 
συνεργασία µε άλλη επιστηµονική εταιρεία ή ένωση της χώρας µας ή της αλλοδαπής. 
Κατά τις επιστηµονικές συναντήσεις, παρουσιάζονται εργασίες, διαλέξεις και 
στρογγυλά τραπέζια ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την δωρεά και την µεταµόσχευση. 
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2.4  Η Ε.Ε.Μ. διοργανώνει ανά δύο έτη Πανελλήνιο Συνέδριο, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ 
και την πλήρη εποπτεία αυτού στον επιστηµονικό και τον οικονοµικό τοµέα.  

2.5  Η Ε.Ε.Μ. µπορεί να διοργανώνει διεθνή συνέδρια µεταµοσχεύσεων στην Ελλάδα αλλά 
και να θέτει υπό την αιγίδα της, συνέδρια, επιστηµονικές ηµερίδες ή συµπόσια που 
διενεργούνται στην Ελλάδα, εφόσον αυτό ζητηθεί από τους αρµόδιους φορείς. 

2.6  Η Ε.Ε.Μ. είναι συνδεδεµένη µε τη Διεθνή Εταιρεία Μεταµοσχεύσεων «THE 
TRANSPLANTATION SOCIETY». 

2.7  Η Ε.Ε.Μ. συµµετέχει στο Συµβούλιο των Εθνικών Εταιρειών (Board of National 
Societies) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταµοσχεύσεων Οργάνων (EUROPEAN 
SOCIETY OF ORGAN TRANSPLANTATION). 

 

Άρθρο 3   

Μέλη του σωµατείου 

3.1  Η Ε.Ε.Μ. αποτελείται από µέλη ανεξαρτήτως φύλου, φυλής και εθνικότητας.  

3.2  Τα µέλη διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Α) Τακτικά  και Β) Επίτιµα.  

3.3  Τακτικά µέλη είναι ιατροί, νοσηλευτές/τριες, συντονιστές µεταµοσχεύσεων και άλλοι 
επαγγελµατίες υγείας και επιστήµονες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της 
µεταµόσχευσης. Τα υποψήφια µέλη της ΕΕΜ υποβάλλουν αίτηση την οποία 
συνυπογράφουν δύο τακτικά µέλη της ΕΕΜ συνοδευόµενη από σύντοµο βιογραφικό 
σηµείωµα προς το ΔΣ της Εταιρείας. Η αίτησή τους εγκρίνεται µετά από απόφαση του 
Δ.Σ., η δε απόφαση αυτή τελεί υπό την τελική έγκριση της πρώτης µετά την επιλογή 
τους Γ.Σ. 

3.4  Δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για το ΔΣ ή και για άλλες θέσεις Επιτροπών της 
Εταιρείας έχουν µόνο τα τακτικά µέλη υπό τον όρο ότι είναι ταµειακώς ενήµερα.  

3.5  Τα νέα µέλη που έχει εγκριθεί η αίτησή τους και από τη Γ.Σ. και έχουν εκπληρώσει τις 
οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το σωµατείο έχουν το δικαίωµα του «εκλέγειν» 
άµεσα και του «εκλέγεσθαι» από τις επόµενες αρχαιρεσίες. 
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3.5  Τα επίτιµα µέλη της ΕΕΜ είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί έχουν συµβάλει ή 
συµβάλουν κατά διακεκριµένο τρόπο στην επίτευξη των σκοπών του σωµατείου. 
Ορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ. που λαµβάνεται δια πλειοψηφίας των δύο 
τρίτων (2/3) των παρόντων µελών του. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. εισάγεται και 
εγκρίνεται στην επόµενη Γ.Σ. Τα επίτιµα µέλη δεν καταβάλουν συνδροµή, έχουν όλα τα 
δικαιώµατα των τακτικών µελών αλλά δεν µπορούν να ψηφίσουν ή να συµµετέχουν ως 
υποψήφιοι για την διοίκηση και τα λοιπά αξιώµατα του σωµατείου. 

3.6  Η ιδιότητα µέλους είναι προσωπική και δεν µπορεί να µεταβιβασθεί καθ’ οιοδήποτε 
τρόπο, µηδέ εξαιρουµένης της κληρονοµικής διαδοχής. 

3.7  Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις επιβάλλονται δυνάµει των κανονισµών και των 
αποφάσεων του Δ.Σ. και σε περίπτωση κενού βάσει της κειµένης αστικής ή ειδικότερης 
νοµοθεσίας. 

Άρθρο 4   

Απώλεια της ιδιότητας του µέλους 

4.1  Μέλος του σωµατείου διαγράφεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

Α) Λόγω θανάτου. 

Β) Μετά από έγγραφη δήλωση αποχώρησής του προς το Δ.Σ. του σωµατείου, αφού 
τακτοποιήσει πρώτα τις τυχόν υπάρχουσες οικονοµικές του εκκρεµότητες. Η 
αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν την λήξη του 
λογιστικού οικονοµικού έτους και ισχύει για το µέλλον. Η γνωστοποίηση µπορεί να 
γίνεται µε παν πρόσφορο µέσο ακόµη και µέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται η βεβαία λήψη αυτής από το Δ.Σ. του σωµατείου. 

Γ) Όταν ένα µέλος σωρρευτικά δεν έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις του 
έναντι του σωµατείου για δύο έτη και χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας τον 
οποίο θα πρέπει να έχει γνωστοποιήσει. 

Δ) Όταν το µέλος έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3.3 
(για τα τακτικά µέλη) και στο άρθρο 3.5 (για τα επίτιµα µέλη) ή επέδειξε προσβλητική 
και ανεύθυνη συµπεριφορά έναντι της Ε.Ε.Μ. και των διοικητικών της οργάνων. 
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Ε)  Αν παραβιάζει τους όρους του καταστατικού, αδικαιολόγητα και αποδεδειγµένα, δεν 
εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και προβαίνει σε πράξεις που αντιβαίνουν στο σκοπό 
και τα συµφέροντα του σωµατείου, αν συµπεριφέρεται κατά τρόπο ανάρµοστο και 
ανήθικο καθώς και αν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για πράξη που είναι αντίθετη στον 
σκοπό και στην εν γένει λειτουργία του σωµατείου. 

4.2  Στις ανωτέρω υπό στοιχεία Γ, Δ και Ε περιπτώσεις, αφού προηγηθεί από το Δ.Σ. 
έγγραφη ειδοποίηση προς το µέλος, που θα περιέλθει εις γνώσιν του µε παν πρόσφορο 
µέσο ακόµη και µέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, περιέχουσα τους λόγους για 
τους οποίους προτείνεται η διαγραφή του και αφού προηγουµένως το µέλος κληθεί να 
απολογηθεί, το Δ.Σ. µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του αποφασίζει για τη 
διαγραφή ή όχι  του µέλους.   

4.3  Σε κάθε περίπτωση σπουδαίου λόγου µπορεί να ληφθεί απόφαση από τη Γ.Σ. περί 
αποβολής µέλους του σωµατείου λαµβανοµένη µε απόλυτη πλειοψηφία των 
παρισταµένων σε αυτήν µελών του σωµατείου. 

4.4  Επί µειζόνων παραπτωµάτων που άπτονται παραβιάσεων άρθρων του ποινικού 
κώδικα ή χρηστής οικονοµικής διαχειρίσεως, η υπόθεση εισάγεται προς κρίση και 
απόφαση σε διευρυµένο όργανο που περιλαµβάνει το επταµελές ΔΣ και τους 
Προέδρους και Γεν. Γραµµατείς των δύο προηγούµενων Δ.Σ. Η απόφαση που 
λαµβάνεται κατά πλειοψηφία εισάγεται προς επικύρωση σε έκτακτη ΓΣ των µελών της 
Εταιρείας.  

 

Άρθρο 5  

 Δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών 

5.1.  Όλα τα τακτικά µέλη που έχουν εκπληρώσει τις εκ του καταστατικού οικονοµικές 
υποχρεώσεις τους, έχουν το δικαίωµα να παρίστανται στη Γ.Σ. και να ψηφίζουν επί των 
θεµάτων αυτής. 

5.2  Όλα τα τακτικά µέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το 
σωµατείο έχουν δικαίωµα να θέσουν υποψηφιότητα για τη διοίκηση του σωµατείου και 
τις λοιπές θέσεις σε αυτό µε αίτησή τους προς το Δ.Σ. της εταιρείας. Για τα νέα µέλη του 
σωµατείου ισχύει η εις τον όρο 3.4 του παρόντος πρόβλεψη. 
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5.3  Όλα τα τακτικά µέλη µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις υποτροφίες και/ή άλλες 
χρηµατοδοτήσεις εφόσον πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης. 

5.4  Όλα τα µέλη (τακτικά και επίτιµα) έχουν πρόσβαση στο αρχείο εκπαίδευσης, της 
εταιρείας. 

5.5  Όλα τα µέλη (τακτικά και επίτιµα) έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανονισµούς 
του σωµατείου και τους επιµέρους κανόνες και κανονισµούς των τµηµάτων και των 
επιτροπών µε τις οποίες είναι συνδεδεµένα. 

5.6        Όλα τα µέλη (τακτικά και επίτιµα) είναι άµισθα. Δεν δύνανται να παρέχουν στο σωµατείο 
επ΄ αµοιβή εξαρτηµένη εργασία ή και να συνάπτουν µετ΄ αυτού συµβάσεις που 
συνεπάγονται τη λήψη αµοιβής για προσφορά πάσης φύσεως υπηρεσιών ή 
αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους δια της αναλήψεως έργου, προµήθειας ή 
οιασδήποτε άλλης παροχής προς το σωµατείο.  

 

Άρθρο 6  

 Πόροι - Χρηµατοδοτικά µέσα 

6.1  Η Ε.Ε.Μ. δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

Οι πόροι της Ε.Ε.Μ. προέρχονται: 

Α) από την ετήσια εισφορά και τυχόν πρόσθετη εισφορά των µελών όπως αυτές 
ορίζονται από το Δ.Σ και εγκρίνονται από τη Γ.Σ., 

Β) από δωρεές, εισφορές χορηγίας, κληρονοµίες και κληροδοτήµατα, 

Γ) από έσοδα από επιστηµονικές δραστηριότητες της Ε.Ε.Μ. 

6.2  Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ. µπορεί να ανακηρύσσει δωρητές, ευεργέτες και µεγάλους ευεργέτες 
όσους προσφέρουν στην Ε.Ε.Μ. ανάλογα χρηµατικά ποσά, αξιόλογα αντικείµενα ή 
ακίνητα. Η ανωτέρω ανακήρυξη γνωστοποιείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.. 

 

Άρθρο 7 
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Γενική Συνέλευση 

7.1 Η Γ.Σ. συγκροτείται από τα τακτικά µέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές 
υποχρεώσεις τους προς το σωµατείο µέχρι την έναρξή της. 

7.2 Η Γ. Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωµατείου και αποφασίζει για κάθε 
θέµα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόµο ή το ισχύον καταστατικό σε άλλα όργανα. 

7.3  Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του σωµατείου.  

7.4  Η Γ.Σ. έχει αποκλειστική αρµοδιότητα: 

Α) να ελέγχει τα πεπραγµένα του απερχόµενου Δ.Σ., 

Β) να εκλέγει τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, της Εφορευτικής και της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, 

Γ) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισµού και του ισολογισµού και να 
κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη µε βάση τον απολογισµό του 
ταµία την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 

Δ)  να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, 

Ε)  να αποφασίζει για τη διάλυση του σωµατείου, 

Στ) να ασκεί διαχειριστικό έλεγχο στις πράξεις του Δ.Σ.,  

Ζ) να ασκεί οιαδήποτε άλλη εξουσία και αρµοδιότητα που της παρέχει ο νόµος. 

7.5 Την έναρξη της Γ.Σ. κηρύσσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος και προεδρεύει της Γ.Σ. σε 
όλες τις περιπτώσεις και για όλα τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως. Σε περίπτωση 
κωλύµατός του ασκεί προσωρινά καθήκοντα Προέδρου ο Αντιπρόεδρος. 

7.6 Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε ανάταση της χειρός. Για προσωπικά θέµατα γίνεται 
µυστική ψηφοφορία µόνον αν ζητηθεί και ληφθεί σχετική απόφαση από την Γ.Σ. Οι 
αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις 
περιπτώσεις που ορίζει το παρόν καταστατικό ή ο νόµος. 

7.7 Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. και διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη. Τακτική Γενική 
Συνέλευση συγκαλείται µία φορά ανά έτος και έκτακτα όταν το αποφασίσει το Δ.Σ. ή το 
ζητήσει το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών µελών που έχουν εκπληρώσει 
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τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις µε έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία 
αναγράφονται λεπτοµερώς οι λόγοι για τους οποίους ζητήται η σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ.. 
Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί µε παν πρόσφορο µέσο (ακόµη και µέσω φαξ ή 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η βεβαία λήψη 
αυτής από το ΔΣ. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει τη Γ.Σ. µέσα σε 
τρεις (3) µήνες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης. 

7.8  Κατά την ετήσια τακτική Συνέλευση γίνεται η συζήτηση επί του απολογισµού του 
παρελθόντος έτους και του προϋπολογισµού του ερχόµενου έτους, του προγράµµατος 
µελλοντικών δράσεων, καθώς και η συζήτηση των θεµάτων που περιλήφθηκαν στην 
ηµερήσια διάταξη από το Δ.Σ. Κατά την ίδια τακτική Συνέλευση γίνεται ανά διετία η 
εκλογή των µελών του νέου Διοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

7.9 Οι προσκλήσεις για τη Γ.Σ. αποστέλλονται στα µέλη δέκα (10) τουλάχιστον 
ηµερολογιακές ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, αναρτώνται και στον επίσηµο 
διαδικτυακό ιστότοπο ή/και στην επίσηµη σελίδα. Η  κοινοποίησή τους µπορεί να 
γίνεται µε κάθε πρόσφορο µέσο (ακόµη και µέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) 
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η βεβαία λήψη τους. Οι προσκλήσεις 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα του Δ.Σ., αναγράφουν τον 
τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης και την ηµερήσια διάταξη αυτής.  

7.10 Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή η διάλυση του 
σωµατείου απαιτείται εκ του νόµου η παρουσία του ηµίσεως τουλάχιστον τακτικών 
µελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων µελών.  Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία, συγκαλείται 
από το Δ.Σ., δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ., µετά την παρέλευση τουλάχιστον δέκα πέντε 
(15) ηµερών από την προηγούµενη, κατόπιν προσκλήσεως που αποστέλλεται κατά τους 
όρους του άρθρου 7.9 του παρόντος καταστατικού και µε την ίδια ηµερήσια διάταξη. 

 

Άρθρο 8  

 Διοικητικό Συµβούλιο 

8.1 Το σωµατείο διοικείται από επταµελές Δ.Σ. που εκλέγεται από τη Γ.Σ. µε µυστική                
ψηφοφορία.  
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8.2  Κάθε µέλος, το οποίο δικαιούται κατά τις προηγούµενες διατάξεις και επιθυµεί να θέσει 
υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς 
το Δ.Σ. δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την ψηφοφορία µε παν πρόσφορο 
µέσο (ακόµη και µέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύεται η αποστολή τους. Ο πίνακας των υποψηφίων αναρτάται ή στα γραφεία 
ή στο διαδικτυακό χώρο, µε ευθύνη του Δ.Σ. 24 ώρες τουλάχιστον πριν την συνέλευση. 

8.3 Η εκλογή µελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ενεργείται µε µυστική 
ψηφοφορία µε φροντίδα της τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που ορίζεται µεταξύ 
των µελών του σωµατείου µε απλή υπόδειξη της Γ.Σ. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
περισσότεροι ενδιαφερόµενοι διενεργείται κλήρωση. 

8.4  Ο εκλογέας σηµειώνει σταυρό προτίµησης στους  υποψηφίους, οι οποίοι δεν µπορεί 
να υπερβαίνουν τους τέσσερις (4) για το Δ.Σ.. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι σταυροί 
προτίµησης είναι τρεις (3). Για την εκλογή συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από 
την Εφορευτική Επιτροπή. Ο ψηφοφόρος δεν µπορεί να προσθέσει άλλον υποψήφιο ή 
να διαγράψει όνοµα υποψηφίου ή να προβεί σε οποιαδήποτε αναγραφή ή 
παραποίηση/αλλοίωση του ψηφοδελτίου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το ψηφοδέλτιο 
θεωρείται άκυρο κατά την προσµέτρηση των ψήφων από την Εφορευτική Επιτροπή. Η 
ψηφοφορία είναι αυστηρά ατοµική. 

8.6  Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της εκλογής του.  

8.7 Επιτυχόντες θεωρούνται οι επτά υποψήφιοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οι 
δε τέσσερις επόµενοι εκλέγονται αναπληρωµατικά µέλη κατά σειρά επιτυχίας. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. 

8.8  Σε περίπτωση µη προβλέψιµης ανωτέρας ανάγκης η θητεία των µελών του Δ.Σ. µπορεί 
να παραταθεί µέχρι την εκλογή της νέας διοικήσεως, οπότε αυτοδικαίως παύει και 
οπωσδήποτε όχι µετά την πάροδο εξαµήνου από την παρέλευση της διετίας. 

8.9  Η θητεία του Προέδρου δεν µπορεί να υπερβαίνει δύο συνεχόµενες θητείες και για την 
επανεκλογή του θα πρέπει να παρέλθουν οκτώ (8) έτη από τον χρόνο της πρώτης 
εκλογής του.  

 

Άρθρο 9   
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Συγκρότηση σε σώµα του Διοικητικού Συµβουλίου 

9.1 Το Δ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά εντός επτά (7) ηµερών από την ηµέρα των εκλογών 
από τον/την υποψήφιο που πλειοψήφησε.  Σε περίπτωση που υπάρχει ισοψηφία στην 
πρώτη θέση µεταξύ των πλειοψηφισάντων, το Δ.Σ. συγκαλείται από τον αρχαιότερο εκ 
των κατεχόντων την πρώτη θέση στους πλειοψηφίσαντες υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε 
(15) ηµερών από την ηµέρα των εκλογών. Το εκλεγµένο κατά τα ανωτέρω Δ.Σ. στην 
εναρκτήρια συνεδρίασή του συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει µε ανοιχτή ψηφοφορία 
το τετραµελές Προεδρείο του, ήτοι τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα, 
και τον Ταµία. Σε περίπτωση παραίτησης ή εκλείψεως µέλους του Διοικητικού 
Συµβουλίου εκτός του Προέδρου, αυτό θα αναπληρώνεται από το πρώτο από τα 
αναπληρωµατικά µέλη που εξελέγησαν από την Γ.Σ. κατά σειρά επιτυχίας. Εφ΄ όσον το 
αντικατασταθέν µέλος είχε την θέση του Αντιπροέδρου Γραµµατέα ή Ταµία, το ΔΣ µετά 
από πρόταση του Προέδρου αποφασίζει για τη θέση που θα καταλάβει το νέο µέλος     

9.2  Σε περίπτωση παραιτήσεως του Προέδρου ή οιουδήποτε οριστικού κωλύµατος του να 
συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τότε αυτό θα συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο 
του Δ.Σ. µε µόνο θέµα την εκ νέου συγκρότηση σε σώµα. 

9.3 Ως παραίτηση θεωρείται και η απουσία µέλους από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του 
Δ.Σ., εκτός αν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυµα γνωστοποιείται έγκαιρα 
στον Πρόεδρο µε παν πρόσφορο µέσο ακόµη και µέσω φαξ ή ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η βεβαία λήψη αυτού. 

9.4 Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά µια φορά το τρίµηνο και εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη ή 
το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα (4) µέλη αυτού, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να το 
συγκαλέσει εντός δέκα (10) ηµερών. 

9.5 Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες/παρούσες ο/η Πρόεδρος και τρία 
µέλη. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του Δ.Σ. καταγράφει ο Γεν. Γραµµατέας και υπογράφονται από τα µέλη 
που έλαβαν µέρος σε αυτές. 

 

Άρθρο 10  
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 Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου 

10.1  Το Δ.Σ. διοικεί την Ε.Ε.Μ. και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για κάθε 
θέµα που αφορά στην Ε.Ε.Μ., ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και τον σκοπό 
της, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρµοδιότητα η Γ.Σ. 

             Ειδικότερα και ενδεικτικά το Δ.Σ., πέραν των όσων αρµοδιοτήτων του έχουν προβλεφθεί 
προηγουµένως στα άρθρα του παρόντος καταστατικού, προσλαµβάνει και απολύει το 
απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία του σωµατείου καθορίζοντας ταυτόχρονα και 
τις αρµοδιότητες και τις αποδοχές του σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική και 
ασφαλιστική νοµοθεσία. Καταρτίζει και εγκρίνει τον Κανονισµό της Εσωτερικής 
Λειτουργίας του Σωµατείου. Προσδιορίζει και προϋπολογίζει γενικά τις δαπάνες. 
Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό, ισολογισµό και απολογισµό. Αποδέχεται 
δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοτήµατα. Καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης του 
σωµατείου σε διάφορα συνέδρια και τους όρους συνεργασίας µε άλλες οργανώσεις. 
Προβαίνει στη σύσταση επιτροπών που το υποβοηθούν στο έργο του ή άλλων 
συλλογικών Οργάνων (οµάδων εργασίας κ.λπ.) από µέλη αυτού ή µέλη του σωµατείου 
ή και άλλα τρίτα πρόσωπα καθορίζοντας τη θητεία και τον τρόπο λειτουργίας τους. Με 
ειδικές αποφάσεις του, που λαµβάνονται µε πλειοψηφία των µελών του, το Δ.Σ. δύναται 
να αναθέτει την άσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων αυτού σε ένα ή περισσότερα 
µέλη του ή σε επιτροπές µεταξύ των µελών. 

10.2    Τα µέλη του σωµατείου δεν δύνανται να παρέχουν σε αυτό επ΄ αµοιβή εξαρτηµένη 
εργασία ή και να συνάπτουν µετ΄ αυτού συµβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αµοιβής 
ή αποζηµίωσης για προσφορά πάσης φύσεως άλλων υπηρεσιών ή να αποβλέπουν 
στην επίτευξη κέρδους δια της αναλήψεως έργου, προµήθειας ή οιασδήποτε άλλης 
παροχής προς το σωµατείο.  

 

Άρθρο 11  

 Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος 

11.1  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σωµατείο έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή 
νοµικών, ενώπιον της διοικήσεως, των δικαστηρίων και πάσης άλλης αρχής, ασκεί όλα 
τα δικαιώµατα του σωµατείου και αναλαµβάνει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι τρίτων 
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δεσµεύοντας αυτό. Παρέχει ειδική ή γενική εντολή εκπροσώπησης του σωµατείου και 
δύναται να τις ανακαλεί. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συντάσσει και προωθεί 
την ηµερήσια διάταξή τους στα µέλη του και διευθύνει τις εργασίες του. Κηρύσσει την 
έναρξη όλων των Γ.Σ. πάντοτε και για οιοδήποτε θέµα. Υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ. 
και της Γ.Σ. Δικαιούται να παρίσταται σε όλες τις επιτροπές, τµήµατα και οµάδες του 
σωµατείου.  

11.2      Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο µόνο σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εφ΄ όσον 
υφίσταται προσωρινό κώλυµα του δευτέρου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται ο όρος 9.2 του 
παρόντος. Επίσης τον αντικαθιστά στις Γ.Σ. σύµφωνα µε τον όρο 7.5 του παρόντος. 

Άρθρο 12  

 Γενικός Γραµµατέας 

12.1  Ο Γενικός Γραµµατέας  έχει την ευθύνη της αλληλογραφίας του Δ.Σ., τηρεί τα αρχεία και 
την σφραγίδα. Φροντίζει για την εφαρµογή του καταστατικού, των εσωτερικών 
κανονισµών, καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. 
Εισηγείται τις υποθέσεις του σωµατείου στο Δ.Σ. Υποβάλλει στη Γ.Σ. την έκθεση όσον 
αφορά στα πεπραγµένα. Συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Έχει την εποπτεία 
για διοικητικά θέµατα όπως η αλληλογραφία, η έντυπη ή ηλεκτρονική ενηµέρωση, το 
πρωτόκολλο, το µητρώο των µελών. Έχει επίσης την εποπτεία φύλαξης των εγγράφων, 
της σφραγίδας και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.  

 

Άρθρο 13   

Ταµίας 

13.1  Ο Ταµίας εκτελεί τον προϋπολογισµό, διαχειριζόµενος το ταµείο του Σωµατείου και 
έχοντας την ευθύνη για κάθε οικονοµική υπόθεση. Εισπράττει χρήµατα από 
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης. 
Ενεργεί τις πληρωµές µε βάση τα εντάλµατα ή τις εντολές που έχει υπογράψει ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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13.2  Για κάθε δαπάνη ή ανάληψη υποχρέωσης, πέρα από τις τακτικές και συνηθισµένες, για 
τις οποίες υπάρχει ήδη γενική σχετική απόφαση του Δ.Σ., ο Ταµίας ενεργεί µετά από 
ειδική απόφαση και εντολή του Δ.Σ. 

13.3  Ο Ταµίας τηρεί: α) βιβλίο εσόδων και εξόδων της Ε.Ε.Μ. αριθµηµένο, µονογραφηµένο 
και σφραγισµένο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., β) βιβλίο (µητρώο) µελών της Ε.Ε.Μ., όπου 
καταχωρείται η είσπραξη του δικαιώµατος εγγραφής και των ετήσιων συνδροµών τους, 
γ) φάκελο καταχώρησης των αποδείξεων και των τιµολογίων πληρωµών από τον Ταµία 
και δ) µπλοκ διπλότυπων αποδείξεων αριθµηµένων και θεωρηµένων στην τελευταία 
σελίδα κάθε µπλοκ από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Η καταβολή των ετήσιων συνδροµών των 
µελών γίνεται αυτοπροσώπως ή µε ταχυδροµική επιταγή ή και ηλεκτρονικά ή δια 
τραπεζικής κατάθεσης .  

13.4  Στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους, ο Ταµίας υποβάλλει προς το Δ.Σ. τον οικονοµικό 
απολογισµό και ισολογισµό της Ε.Ε.Μ., σύµφωνα και µε όσα προβλέπονται κατωτέρω 
αναφορικά µε την Εξελεγκτική Επιτροπή.  

13.5  Υπογραφή και έκδοση αξιογράφων, εντολές για εµβάσµατα ή µεταφορές χρηµάτων, 
είσπραξη χρηµάτων γίνεται από τον Ταµία, εφ΄ όσον βέβαια στην περίπτωση αυτή έχει 
ενηµερωθεί προηγουµένως ο Πρόεδρος. Ο Ταµίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία που έχουν 
σχέση µε το ταµείο, εκδίδει πρόχειρο λογαριασµό εσόδων και εξόδων µία φορά τον 
µήνα και εκτάκτως, όταν ζητηθεί τούτο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Καταρτίζει και 
εισηγείται στο Δ.Σ. τον προϋπολογισµό του εποµένου έτους, που υποβάλλεται στην 
ετήσια τακτική Συνέλευση. Επίσης ο Ταµίας υποχρεούται να παρουσιάζει στην 
Εξελεγκτική Επιτροπή όλα τα ταµειακά βιβλία και δικαιολογητικό της διαχειρίσεώς του 
οποτεδήποτε του ζητηθούν. 

 

Άρθρο  14  

 Εξελεγκτική Επιτροπή 

14.1  Ο οικονοµικός έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία των αποφάσεων του Δ.Σ. 
ανατίθεται σε τριµελή Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται όταν και όπως το Δ.Σ., µε 
διετή θητεία. Μαζί µε τα τακτικά µέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας και δύο 
αναπληρωµατικά. 
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14.2       Η Επιτροπή ελέγχει την οικονοµική διαχείριση και τις ενέργειες του Δ.Σ. ως προς την 
νοµιµότητά τους και συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει στην ετήσια 
τακτική Γ.Σ.  

14.3    Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει οποτεδήποτε, και το Δ.Σ. έχει 
υποχρέωση να δώσει, οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο ή πληροφορία, τα οποία 
κρίνονται σκόπιµα για την άσκηση του ελεγκτικού έργου της. 

 

 

 

Άρθρο 15 

 Τµήµατα και Επιτροπές 

15.1  Το Δ.Σ. για την επίτευξη των στόχων του σωµατείου µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, οι 
οποίες αφορούν κάθε µεταµοσχευόµενο όργανο χωριστά, όπως επίσης την ανοσολογία 
των µεταµοσχεύσεων, τη δωρεά οργάνων και άλλα θέµατα βιοηθικής.  

15.2  Προβλέπεται Επιτροπή Εκπαίδευσης. 

15.3  Οι επιµέρους δραστηριότητες των τµηµάτων/επιτροπών δεν µπορούν να έρχονται σε 
αντίθεση µε το σκοπό και την πολιτική της Ε.Ε.Μ., όπως αυτή ορίζεται από τη Γ.Σ. και 
το Δ.Σ.  και πάντα σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό. 

15.4  Η συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών του σωµατείου ρυθµίζονται από ειδικό 
κανονισµό.  

15.5 Η διαδικασία οργάνωσης και διεξαγωγής του Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Μεταµοσχεύσεων ρυθµίζεται από ειδικό κανονισµό.  

 

Άρθρο 16 

Τελικές διατάξεις - Τροποποίηση καταστατικού - Διάλυση σωµατείου – Εκκαθάριση 
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16.1  Για την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού ή την διάλυση του 
σωµατείου απαιτείται η παρουσία στη Γ.Σ., είτε κατά την πρώτη είτε κατά την 
επαναληπτική, του ηµίσεως τουλάχιστον των ταµειακώς ενηµερωµένων τακτικών µελών 
και απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων µελών.  

16.2  Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθµίζεται από τις αντίστοιχες 
διατάξεις της αστικής νοµοθεσίας. 

16.3  Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ. µπορεί µε εσωτερικούς κανονισµούς να αντιµετωπίσει κάθε θέµα 
που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, τηρώντας πάντοτε τον νόµο και το 
καταστατικό. 

16.4  Η Γ.Σ. θα καθορίσει την κατανοµή τυχόν κεφαλαίων και λοιπών περιουσιακών 
στοιχείων κατά τη διάλυση της Ε.Ε.Μ. και το πέρας της εκκαθαρίσεως. Αυτό θα πρέπει 
να γίνεται σύµφωνα µε τους δεδηλωµένους στόχους και σκοπούς της Ε.Ε.Μ.  

16.5  Μετά τη διάλυση, η Ε.Ε.Μ. τίθεται σε εκκαθάριση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, ώστε 
να καταστεί δυνατή η διανοµή όλων των περιουσιακών στοιχείων. Κατά την διάρκεια 
της εκκαθαρίσεως ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφ΄ όσον συνάδουν 
µε την διαδικασία και τον εν γένει σκοπό της εκκαθαρίσεως. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου, οι διατάξεις των κανονισµών εξακολουθούν να ισχύουν. Σε έγγραφα και 
ανακοινώσεις που προέρχονται από την Ε.Ε.Μ., οι λέξεις "υπό εκκαθάριση" πρέπει να 
προστεθούν στο όνοµά της. 

16.6 Τα αρχεία της εκκαθαρισθείσας Ε.Ε.Μ. πρέπει να τηρούνται για τουλάχιστον επτά (7) 
έτη µετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Ο υπεύθυνος επιλέγεται από την Γ.Σ. κατά 
την ίδια συνεδρίαση που αποφασίζεται η λύση. 

 

 


