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xEtPoYPΓlKHΣ ΠPoΣΩΠoY

-lδρυoη, 6δρα, Σφραγiδα - ΑρΘρo 1o: lδρ0εταl μη KερδoσKoπlκo0

xαρακτηρα Σιυματεfo - Eταrρε[α με τηV επωvuμiα <Ελληvlκη Prvoλoγrκη

Eταtρεiα _ Πλαoτικηg ΧεtρoυργιKηζ Πρooιilπou) με €δρα τov Δημo ΑΘηvαΙωv.

Η Eταtρiα ε1εl oφραγiδα oτρoγγυλη πoυ oτo κ6vτρo τηg ιixει τηv ρfvα εκ

α. Η oυγκεVτρωση oε oιbμα, ooωv ωτoρrvoλαρυγγoλoγιriv ααxoλo0vται

με TηV ερεuvα, διαγvωoη και θεραπεΙα τωv παΘηoεωv τηg ρlvog παραρρlviιr.lv

κolλoτητωv καt αloΘητικΦv επεμβαoεωV τηζ ρrvoq

β. H αvαπτυξη καr δrαδooη τιυv γvΦoεωv πoU αφoρoυv τη ρΙvα, τlg

παραρρivtεg κolλoτητεζ Kαl τrg αloΘητrκ€g επεμβαoεrg τηq ριvog

Y. Η δtαδooη τωV γvΦoειυv Kαl μεθoδιυv Θεραπεiαg πoU

XρησlμoπoloΟvταl στηv αvτιμετιi-lπloη τωv παθησεωV αυτΦv. M€oιυ Tu]V
,/

παραπαvω oκoπΦv η εταtρεiα oκoπεOεt στηV εv γεvεl πρoαγωγη τηq lατρlκηg/"
επlσTημηζ.

Aρθρo 3o: α. Πρoκεlμεvou vα εκπληρωθε[ o oκoπoζ τηζ η Εταlρεiα

oυvιlρxεταl oε τακτlκιig Kαl εκτακτεg oυvεδρrαoεlg μovη η με αλλεg

επtoτημovlκ€g Eταrρεiεg. Στrq oυvεδρrαoεlg αυτ€g γivovταt επloτημovrκεg

αvακolvΦoεlq, oμlλΙεg, oυζητξoεlq, επlδεiξεlq αρριitoτωv, φαρμακιυv,

μηxαvηματωv, ερYαλεiιυv, μεθoδιυv κ.λπ.

β. Στlg επlσΤημovικεg oυvεδρrαoεlE τηg Eταlρεiαg εivαt δuvατοv κατoπlv
πρooκλξoεωζ τoU Δ'Σ. vα μετααxoυv tατρoi η αλλol επroτη
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εlδrκοf oε δlαφoρoυg τoμεΙg ol oπoiol μπoρoOv vα ouμβαλoυv oτηv πρoαγωγη
Tιλ}v σKoπΦv τηE EταlρεiαE, αoxετα απo τηv εΘvικ6τητd τoυg.

Y. oργαvΦvεl oυv6δρlα, oεμlvαρlα, δlαλ€ξεlg κ.λπ' εκδηλΦoεlζ γlα
ετΤlσΤημovlκα Θ6ματα τα oπoiα 6xoυv oxdoη με Tη ρrvoλoγiα

δ' Eκδiδεlπερroδlκo η €vτυπα ατα oπolα δημoolευovταt olαvακolvιboεtq,
oμlλiεg, oυζητηoεlζ κ.λπ' πoU γivovταl oτηv Eταlρε[α. Δημoolε0εl επioηE
ετΤlστημovlκdE εργαoiεg καΘιilE Kαι τTρακTlκα τιυv oυvεδρiωv, oεμtvαρiιυv κ.λπ.
εκδηΛΦoεωv πoU oργαvΦvεl, καΘΦg καlTo επlστημovlκo υλtκo πoυ πρo6ρΧεTαl
απi εκδηλΦoεlg με αλλεE επlσΤημovικ€E εταtρεΙεg κ.λπ.. Η oυvτακτrκη επlτρoπη
τoυ περloδtκo0 oρiζεταi απo τo Δ.Σ.

ε. Πρoκηρ0ooεr επlσΤημovικo0E δlαγιυvloμoΟg σε Θ6ματα πoU
'rεροαγoυv τoUζ σKoπo,g τηg EταrρεiαE oOμφωvα με lδlαiτερouζ Kαvovroμo0E
καt oρoυE πoυ Θ6τεl η Eταlρεiα. Στoυg δlαγωvιoμoOg αυτo0E αΘλoΘιlτηE εivαι η
iδια η Εταlρεiα εiτε αλλog δαlρητξg.

στ' Συvεργαζεταr με αλλεg επloτημovlκ€q εταtρεiεg, tδρ0ματα,

ερεuvητlκα κ€vτρα η μεμovωμεvoυE Επloτημovεs Kαl Erδlκo0E oτηv Ελλαδα καl
το Εξαlτερικo.

ζ. Συμμετ€xει oε δlεΘvεΙg EταlρεiεE, tδρ0ματα, Ερευvητrκα K6,yτρα καt

πρoγραμματα στηv Eλλαδα καl στo Eξωτερrκo.

η. Eκφραζεl δtα τoυ Δ.Σ. Tηζ TηV απoψη τηζ σε Θ€ματα πoU αφoρoOv τη

ρlιvοΛoγiα, τηv πρoαγωγη τηζ, τηv ερευvα, τηv εKπαiδευoη, τηv πληρoφδρηση
τooο oτηv Eλλαδα ooo καt αλλoυ. Τrg απoψεlζ τηζ εκφραζεr επioηE Kαl γlα
ωυγγεvεiE κλαδoυg πρoζ τηv lατρrκη μετα απo εμπερlσΤατωμdvη μελετη.

Θ. Παρεxεl υπoτρoφiεζ Kαl εvtoxυεlτη σUμμετoxη μεμovωμ€vιυv ατoμιυv

η ομdδωv σε επlστηuovlκεg εκδηλΦoεlζ, στηv Ελλαδα Kαl στo εξιυτερtκo,

αvαλoγα με Tlζ δυvατoτητεζ τηζ και 0oτερα απo απoφαoη τoυ Δ.Σ.

l. Eκφoαζεl τηv απoψη Τηζ σε εrδlκα

τTρCIγραμματ(υv, δεovτoλoγiαq Kαl oυvαφΦv

τoμθωv.

Θ€ματα υγεiαg, εκπαlδευτtκΦv

πρoζ τηv ιατρtκξ Επtcτημη
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AρΘρo 40: Η εταtρεiα απαρτΙζεταl απ6 Tα τακτlκα, παρεδρα

αvτεπloτελλovτα καl επ[τtμα μ€λη.

ΑρΘρo 5o: Τακτlκd μελη γfvovταl 'EλληvεE η αλλoδαπoi

Ωτoρlvoλαρυγγoλoγol πτυxlo0xor Ελληvl κΦv η αλλoδαπΦv Παvεπtoτημiωv.

Τα τακτικd μελη εκλεγovταl απo τη γεvlκη αυvελευoη υoτερα απδ
πρoταoη 2 τακτlκι.bv μελΦv τηg Εταιρεfαg η 2 μελΦv τoυ Δ.Σ.. Eιδικα για τoυζ

αλλoδαπoΟg ol oπoiot δεv πρdπεl vα υπερβαivoυv τo 1Ι5 τωv oλωv τακτlκΦv

μελΦv, πρoτεivovται απo 2 μελη τoυ Δ.Σ καl εκλdγovΤαl με πλεroψηφiα 2l3
αυτoΟ.

Αρθρo 6o: Παρεδρα μιiλη μπoρo0v vα ovoμαστoOv επιoτημovεg αλλωv

επιoτημΦv η εlδικoτητωv πoυ oυμβαλλoυv oτo 6ργo τηg EταlρεiαE με πρ6ταoη

2 μελιilv τoU Δ.Σ' Kαl απoφαoη με πλειoψηφiα 2/3 αUτoO, παvτωg με
περloρlσμo vα μηv υπερβαΙvoυv τo 1/5 τιυv oλωv τακτικΦv μελΦv'

AρΘρo 7o: Avτεπloτιlλλovτα μελη εκλεγbvταl oool εxoυv τα πρoo6vτα

τωv ταKτlKΦv μελιilv αλλα κατotκoΟv μoviμιυg εκτog Ελλαδog. oι oρoι Kαl η
δtαδtκαoiα τoυ αρΘρoυ 5 loxυoυv καt εδΦ. Τα αvτεπlαr€λλovτα μfλη γivovταl
δεκτα ιυg τακτtκα κατoπιv αlτηoεΦg τoUζ Kαl απoφαoεωg τoυ Δ.Σ"

ΑρΘρo 8o: Eπfτlμα μελη αvακηρ0oσovται, με απ6φαση τoυ Δ.Σ oε
€vδεlξη τlμηζ, 'ΕλληvεE η αλλoδαπoi πoυ €xoυv πρooφ6ρεr εξαιρετικεg

υπηρεoiεq oτηv lατρικη καr oυvαφεig Επloτημεg η fxoυv εργαoθεi επi μακρov
καt ε1oυv oυμβαλλει oημαvτικα στηv επlτυxiα τωv oκoπΦv τηg Εταlρεiαg.

ΑπαtτεΙταl πρ6ταoη oλιυv τωv μελΦv τoυ Δ.Σ. καt πλεtoψηφiα 7o τηq τακτικηg

γεvlκηg oυvελευoηg καl ηλικiα αvω τωv 65 ετιbv.

AρΘρo 9o: Γlα τηv εκλoγ( oλωv τωv μελιirv, πλ.ηv τιυv επlτiμωv,

απαtτεfταlγραπτξ αiτηoη τou εvδιαφερoμεvoυ και uπεΟθυvη δηλιυoη αuτo6 oτι:

α. εxεl τα απαραΙτηΤα πρoσovτα για τηv ιδιoτητα τou μ€λoυg

β- απoδεxεται αVεπiφUλακτα τlg διαταξεlζ τoυ KαταστατlKoO καl

γ. δεv ιi1εl oτερηΘεi τωv πoλtτlκΦv δtκαltrlμdτωv.

Τo Δ.Σ. δεv μπoρεi vα απoρρiψει τηv αiτηoη. Η τακτlκη γεvlκη oυvfλευoη γlα
τηv εκλoγη τoυ μιiλoυg τηE ΕταlρεΙαE. oλα τα μ€λη μπoρoOv vα σUμμετε1oυv



a

στlζ εκδηλΦoεlg τηg Eταlρεiαg, δlκα[ωμα 6μωE ψηφoU καl εκλfγεoθαl

μδvo τακτlκιi Kαl ταμεlακΦE εv τdξεl μελη.

AρΘρo 10o: Τo δrκαiωμα Τηζ εYYραφηζ Kα, τo 0ψoζ τηg ετηorαg
oυvδρoμηζ Τωv μελΦv, καΘoρiζovτα, με απ6φαoη τoυ Δ.Σ., πρlv απ6 τo τdλog
τoυ καΘε xρovoυ γlα To επoμεvo. olκovoμlκη υπoxρEωση γ,α εγγραφ( καl
ετξolα oυvδρoμη βαρυvεl oλα τα μ6λη πρrv τωv επtτ[μιυv. H καταβoλξ τoυ
δtκαlιbματoζ εγYραφηg, απoτελεi απαραiτητη πρoUπoΘεoη γlα Τηv εγγραφη
εκλεγ€vτog μελouE oτo μητρΦo μελΦv τηq Eταrρεiαg. H ετηolα oυvδρoμη
πρfπεl vα καταβαλλεταt oτo πρΦτo τρiμηvo καΘε xρovoυ. Mετα τη ληξη τηE
πρoΘεoμiαg αυτηg, ooα μιiλη δεv ιixouv καταβdλλεl τηv oυvδρoμξ τoυE δεv
Θεωρo0vταl ταμεtαKΦg εv ταξεl καl xαvoυv αυτoματωg (εφooov εivαl τακτtκα) τo
δlκαiωμα τηζ ψηφoU Kαl τoυ εκλ€γεoθαl. Τo τελευταio αυτo δrκαiωμα τo
απoκτoυv καtπdλl μoλlq εκπληρΦoouv τlζ oικovoμlκιiζ τoUζ υπo1ρεΦoεlζ πρoζ
τηv Eταlρεiα. Elδlκα καl μovo η εγγραφη τωv αρΧlKιilv μελΦv πρlv απ6 τηv
εκλoγη τoυ πρΦτoυ Δ.Σ' εivαr ελε0Θερη xωρig περloρlσμo0g καl τo 0ψog τηE
εγγραφηζ καl ouvδρoμηζ καΘoρiζεται oυμβoλlκα καl η εvημ€ρωoη oλωv τιυv
ιrlτoρlvoλαρυγγoλoγωv Tηζ XΦραζ εivαl απαραiτητη πρoUπoΘεση με επroτoλη
Tg"poζ αυτo0q.

ΑρΘρo 11o: Δlαγραφη μελoυg.

Τα μ€λη δlαγραφovTα, αv παραβαivouv τoUζ καvovεg τηg lατρlκξζ καl
επιατημovtκηg δεovτoλoγiαg Kαl αξtoπριiπεtαg, αv αvτiστραTε0ovταl τoυζ
ακοπoUE τηE ΕταlρεfαE, αv εκπ6ooυv απo τα πoλlτlκα τoυq δlκαlΦματα η αv δεv
εκπληρΦvoυv Tlζ olκovoμtκεζ τoUζ υπoxρεΦoεlζ πρoζ τηv Εταrρεiα.

EπΙoηg τα μελη €xoυv τo δlκαiωμα vα παραlτηΘoΟv oπoτεδηπoτε,
τακτcπolΦvταg Tlζ olκovoμtκ€ζ ToUs υπoxρεΦαεlg τoU τρ€xovτoE €τoυg
τΤρΦηYouμθvωg' Δlαδlκαoiα δlαγραφηg: Γivεται πρoταoη 2 μελΦv τoυ Δ.Σ, o
υπo κατηγoρΙαv 0oτερα απo απoφαση τoU Δ.Σ καλεΙταl σε γραπτη απoλoγiα
και 0oτερα απoφαivεταl τo Δ.Σ με πλειoψ ηφiα 2l3. Αiτηoη .'ror.γγρiφηg εivαι
δυvατξ μετα 2ετiα, εφooov υπαρxoυv πρoUπoθdαεtE, εκτoE αv γΙvεr δεκτη
€voταoη oτη Γεvlκη Σuv6λευoη με πλεroψηφiα2t3.
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Δlolκητlκ6 Συμβo0λlo Τεκμηρlo αρμoδl6τηταE

AρΘρo 12o: t{Eταtρεiα δlolκεiταl απo τo Δ.Σ πou απoτελεiταl απo 5 η 6

tακτlκα μ€λη καl εκλεγεται με μυoτlκη ψηφoφoρiα γlα μlα τετραετiα oε τακτtκη

γεvtκ( oυv6λευoη, η oπoiα oυγκαλεΙτα1γlα τo oκoπo αυτo τov Mαρτlo η Aπρiλlo
καΘε τ6ταρτoυ xρovoυ' Eκτ6E απo τα τακτtκd μιiλη τoυ Δ'Σ εκλθγovταl με oεrρd
επtτυ1iαE και 2 αvαπληρωματlκα μελη αυτoυ' Τo Δ.Σ απoτελεΙταl απ6 πρ6εδρo,
Avτlπρoεδρo, Γεvικo Γραμματιiα, Etδlκo Γραμματ6α καr Tαμiα καl εvδεxoμεvωg
€vα απλo μελog.

Τo πριilτo Δ.Σ πoυ Θα εκλεγεi μετα τηv 6γκρloη τoU παρovτog Θα γivει
σε επlστημovIκη εκδηλωoη πoυ Θα oργαvΦoouv Tα rδρυτικd μfλη καl Θα 6xoυv
δtκαfωμα τoυ εκλ€γεlV Kαl εκλ€γεoΘαl 6λα τα μελη.

AρΘρo 13o: Πρ6εδρoζ τoυ Δ.Σ (καl τηg Eταιρεiαg) εκλεγεταl απευθεiαg
απo τη Γεvlκξ Συv6λευoη, με μUστlK4 ψηφoφoρiα καl με Χωρlστo ψηφoδfλτιo,
εκεivog απo τoυg υπoψηφiouζ Ylα τo αξiωμα τoυ Πρoεδρou πoυ oυγκfvτρωoε
ToUζ περlσooτερoυE ψηφoUζ. Για τηv εκλoγη τoυ Πρodδρou απαlτεiταl τo 40o/o

τoυ oυvoλou τωv ψηφroαvτωv. Εαv δεv oυγκεvτρΦoεlαυτo τo πooooτo τoτε o
Πρ6εδρo9 εκλεγεταl απo τo vεoεκλoγ6v δlolκητlκo oυμβo0λlo με μυoτlκη
ψηφoφoρfα μεταξ0 τωv δ0o πρΦτωv πλειoψηφιoαvτωv. Eαv καl o δε0τερoE
υπoψηφlog Πρoεδρoζ σUγKεvτριbαεr τo 40oλ τωv ψηφιoαvτωv αυτoματωg
εκλεγεταl Αvτlπρ6εδρo9' Eαv δε.,, oυγκεvτρΦoεl 40% τoτε εκλεγεταl
Avτlπρoεδρog απo τo δlolκητlκo oυμβo8λlo.

Τα υπoλoιπα μ6λη τoυ Δ.Σ εκλιlγovταl επioηg απo τη Γεvrκη Συvfλευoη
oπωg Kα, o Πρ6εδρo9 κατα τα παραπαvι;r αvαφερoμεvα, με μυoτrκη
ψηφoφoρiα. Τo εκλεγεv Δ.Σ oυvερ1εταr μ6oα oε 15 μερεζ απo τηv εκλoγη τoυ

μετd απo πρoακληoη ΤoU εκλεγεvτog πρofδρoυ και εκλ6γεl μεταξ0 ταiv μελΦv
ToU, κατd oεlραv, Tov Avτιπρoεδρo, τoV γεvlκo Γραμματεα, τov Εlδlκo
Γραμματεα Kαl τoV Ταμiα.

AρΘρo 14o: Γlα vα υποβdλλεt καπoloζ UTΓoψηφloτητα γlα Πρoεδρog δεv
εivαl απαραiτητo Vα €xεr δrατελεoει μελog ToU Δ.Σ σTo παρελΘov. o
εκλεγoμεvoE Πρ6εδρoq δεv μπoρε1 vα εκλεγε[ γlα δε0τερη oυvεxξ Θητεiα oτo
αξiωμα τoυ Πρo€δpoυ.'oλα τα μ€λη τoυ Δ.Σ εivαι επαvεκλεξlμα.



AρΘρo 15o:

α. Τo Δ'Σ απoφαfvεταl γlα 6λα τα Θ6ματα τηg EταrρεiαE (τεκμηρro*

αρμoδloτητoE), γlα τα oπo[α δεv €xoυv δoθεi αρμoδ16τηΤεζ σε αλλα 6ργαvα με "Ψ ,l

lο παpov Kαταoτατlκ6.

β Δlαxεlρiζεταl τηv περloυoΙα Tηζ Eταtρεiαg, εκτελεi T]ζ

απoφαoειg τηg ΓεvικηE Συv6λευoηζ κα! εφαρμoζεl τo Kαταoτατlκ6.

γ. Συvιiρ1εταl σε τακτlκη oυvεδρiαoη μlα φoρd τo μηvα καl σε
€κτακτη αv To ζητηoouv o πρoεδρoζη2 τακτtκd μελη τoυ Δ.Σ.. με oρroμιlvo
θεμα"

δ. To Δ.Σ βρioκεταl σε απαρτiα, αv παρfoταvTαl 3 τoυλαxloτov
τακτικα μι1λη τoυ, εφ6oov o',αuτα περlλαμβdvεταl Kαl o Πρoεδρoζ η o voμrμog
αvαπληρωτηg τoυ.

ε- oι απoφαoεlE τoU Δ.Σ λαμβαvovταl με πλεloψηφiα ΤωV

παρ6vτωv μελΦv (εκτoE απo τlE περιπτιiloεlζ πoU τo παρov καταoτατlκo
πμοβλ6πεl αυξημεvη πλεloψηφiα) oε περiπτωoη looψηφiαE υπερloxΟεl η
ψ'$l(ρζrζ τoυ Πρofδρou.

oτ. M€λoq τoυ Δ.Σ πoU απoUoιαζει αδlκαloλoγητα απo 3 oυvε1εΙE
αυvεδρlαoεlζ ΤoU αvτtκαΘloταταl, με απ6φαoη τoυ Δ.Σ, απo αvαπληρωματlκo
μ€λoq, η αδlκαloλoγητη δε απουoiα τoυ Θεωρεiταl σαv παραiτηoη απo τo
αξiι*μri τoυ. Στηv περiπτωση αυτη τo Δ.Σ απoφαoiζεl τηv πληρωση τ(.ι.}v

κεvοil μεvωv αξlι.r-lματωv.

ζ Τα μ€λη τoU Δ.Σ εivαl αλληλεγγ0ωg υπεuθυvα Ylσ τlζ
αποφαοεlE πoυ παiρvovταl απεvαVτ] σTo ΣΟλλoγo, γlα τlζ τυxov δε ζημlεg πoυ
θα π'ρoκληΘo0v απo αμελεlα η παραδρoμη μπoρouv vα αvακληΘoOv με
ιτποφαοη τηE Γεv. Συvfλευoηζ Kαl με απ6λυτη πλεioψηφΙα τωv παρovτι-ι.lv

μελΦv. Mελog τoυ Δ.Σ δεv εfvαt υπευθυvo γlα απoφασεlζ πoυ παρΘηκαv oε
oυvεδρiαoη απo τηv oπofα απoυoΙαζε η oε περiπτωoη πoU δlαφιilvηoε Kαl η
δlαφωvΙα τoU αvαγραφεταισTα πραKτικα τηq oυvεδρiαoηζ'Τα πρακτικd τoυ Δ.Σ
υπoγραφovταt απo τov Πρoεδρo Kαl τov Γεvικo Γραμματ€α.
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..Φlιi ; AρΘρo 16o : α. o Πρ6εδρo6 εKπρoσωπεi τηv Eταlρεiα, oε oλεg τηζ τlζs\'//'.'* r,

':##"y6oεlg πρoζ τα εξω, δηλ. εvΦπlov πdoηg Δημ6orαE ΔημoτlκηE AρXηζ,

{Ψ' lδιωτΦv, Ν.Π.l.Δ, καΘΦg και εvΦπlov τωv Δlκαoτηρ[ωv.

β. ΔιεuΘ0vει τlζ σUvεδριαoεlg τηE Eταlρεiαg, τoυ Δ.Σ καl τωv Γ.Σ
uπoγραφεl oλα τα 6γγραφα, γραμματrα εroπρdξεωv, εvταλματα πληρωμΦv καl

καταρτiζεl τηv ημερηolα διαταξη τωv ouvεδρldoεωv ΤoU Δ.Σ καl τωv Γ.Σ.

Φρovτiζεl γlα Tηv εφαρμoγη ΤoU KαΤαστατlκoU, τωv απoφdoεωv τωv Γ.Σ Kαl ΤoU

Δ.Σ καl γεvlκα πρoβα[vεroε κdΘε εv6ργεια γ]α Τηv εκπληρωαη Τωv oκoπΦv τηg

ΕταtρεiαE.

γ. Διαxειρiζεταl μηvιαio xρηματlκo πooo πoυ fxεloρΙoεl τo Δ.Σ και

πoυ κραταεl στα x6ρrα τoU o ταμiαE Ylα τ1ζ τρ€xoυoεE αvαγκεE τηg Eταlρε[αg καl

εvεργεi απo κoιvo0 με τov ταμ[α τrE αvαληψεrq xρηματωv απo τlg Τραπεζεg,
υπoγραφovταg καΘε oxετlκo 6γγραφo.

δ. Πρooλαμβαvεr καl απoλ0εl τo πρoσιrrπlκo τηg Εταrρεfαg καr

ToUζ εKπρooιilπoυg αυτηg, δlκηγoρoυg η μη, για τηv υπεραoπloη τωv
oυμφερovτιrlv τηζ καl καΘoρiζει τηv αμolβη Toυζ' ol πρdξεlg αυτ€g τoυ

πρo€δρoυ υπoκεlvταl σΤηv €γκρloη'τoυ Δ.Σ.

ε. Τov Πρoεδρo σε απouσiα η κΦλ.υμα τoυ, αvαπληρΦvεl o

Αvτtπρoεδρoζ Καl αuτov €vα απo τα τακτlκci μ€λη τoυ Δ.Σ πoυ oρiζεταl απo
αυτo.

ΑρΘρo 17o : o ΓεvlκoE Γραμματ€αE τηρεi τo αρxεio τηE Eταlρεiαg και τo

βlβλio MητρΦoυ τιυv μελΦv, συvTασσεΙ τα πραKτlκα τoυ Δ.Σ καl τωv Γ.Σ, τα
oπoiα KαταXωρεi oτo βrβλio πραKτlKιirv καlΤα συvuπoγρdφει με τov Πρoεδρo,
oυvεργαζεταl με τov Πρoεδρo llα τηv oμαλη καt €γκαιρη δrεξαγωγη τηζ
υπηρεoiαg, επlμελεiταl τηζ αλληλoγραφiα6 Kαl σUvuττoγραφεl με ToV Πρoεδρo
oλα τα €γγραφα.

Τov Γεvlκo ΓραμμαTεα, σε κΦλυμα η απoυoiα τoU, αvαπληρι.δvεl o
εlδrκog Γραμματ€αζ Kαl αυτov ιivα απo τα τακτtκα μι1λη τou Δ.Σ πou oii1rro,
απo αuτo.

AρΘρo 18o: α. o ΤαμΙαg εloπρdττεt με δrπλoτυπεE απoδεiξεlg τα
δlκαtιbματα εYYραφηE καr τrg ετηoιεg oυvδρoμιig τωv μελΦv καΘιilE καl καΘε
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αλλo ιiooδo τηg Eταlρεiαg, πληρΦvεl τα εξoδα και καθε υπoxρEωoη πρoζ ' .fifu
τpiτοug, 0oτερα απo εvτoλη τoυ Πρo€δρoυ, εivαt πρoσωπlKd υπεoΘυvoζ γ1α 

'ξ\{"?λ

καθε απΦλaα xρηματωv τηζ ΕταιρεiαE καl τηρε1τα βlβλiα ταμεioυ, εloπραξεωv '''-Ψ,
Kαl πληρωμΦv Kα] καΘε αλλo oτolxεio πoU απεlκoviζεl τηv oικovoμlκξ
κατdoταoη τηg Eταlρεiαg. Δεv μπoρεi vα πρoβεioε καμiα πληρωμη 1ωρiE τηv
εvτoλη τoυ Πρofδρou η τoυ voμlμoυ αvαπληρωτη τoυ'

β. o TαμiαE κραταεl oτα 1dρrα τoU τo 1ρηματlκo πoo6, πoυ
€yεn oρioεt τo Δ.Σ, γtα Τlζ τρ6xoυoεg αvdγκεg τηg EταrρεiαE, τα δε επtπλ€ov τoυ
πooo0 αuτo0 xρξματα καταΘ6τεl oε τραπεζα πoU oρiζεταl με απ6φαoη τoυ Δ.Σ.

Y. Τα εvταλματα πληρωμηE uπoγραφovταr απo τov
Πρoεδρo Kαl Tov Ταμiα. Τl< αvαληψεlE απo τlg τρdπεζεE εvεργoOv απo κolvoO
o Πρoεδρoζ Kαl o ΤαμiαE σUvuπoγρdφovταE καΘε oxετlκo fγγραφo. Τov Ταμiα,
oε κΦλυμα η απoυoiα τoυ, αvαπληρΦvεl o Elδlκog Γραμματ€αg καl αυτov dvα
απο τα τακτlκα μfλη τoυ Δ.Σ πoυ oρiζεταl απo αυτo. Σε κΦλuμα η απoυoiα τoυ
Πρoεδρoυ Kαl τoU Ταμiα τlE αvαληψειE απo τlE τjdπε1εζ εvερYo0v ol voμιμol
αvαπληρωτ€E τoυE. Εαv o TαμiαE δεv oυμμoρφΦvετα] με Τo παρov ιiρΘρo
κr1pυooεταlεκπτωτoE με απoφαση ToU Δ'Σ καr αvτtκαθioταταl αμιioωg.

Eξελεγκτlκη Eπlτρoπη

AρΘρo 1.,o": Η Eξελεγκτrκη Eπrτρoπη απoτελεiταlαπo 2 τακτlκα μελη καl
ε-κλ€γεται με μυoτlκη ψηφoφoρiα γlα μlα Tετραετiα oτηv iδlα τακτlκη Γεvlκη
Συv€λευoη πou εκλεγεTαl Τo Δ.Σ. Εκτog απ6 τα τακτlκα μ€λη τηg Εξελεγκτrκξg
ΕπιτpoπηE, εκλ€γovταl με oεlρα επιτυ1fαE καl 2 αvαπληρι.,rματrκα μ€λη αυτηg.
ftltrεαα oε 15 ημερεζ απo τηv εκλoγη τηζ η Εξελεγκτlκη Επιτρoπξ ouvfρxεταl
ι,ιατεpα απo πρooκληoη τou πλεtoψηφηoαvτoE μελoυg Τηζ Kαl εκλεγεταl μεταξ0
Tu}V }.ΙsλΦv τηζ o Πρoεδρoζ τηζ πoυ δlευΘOvεt τlg εργαoiεg τηg. .Eργo 

τηg
Fξελεγκτrκηg Eπlτρoπηg εivαl o ελεγ1oq KαΙ η επoπτεiα Tηζ o|Kovoμικηg
διαxεlρioεωζ τηζ ΕταloεΙαg. Δικαloυταt η E.Ε. vα εξεταζεl κdΘε oτolxεio πoυ €xει
αγ€oη με τη δrα1εiρloη Tωv oΙKovoμlκΦv ζητηματωv τηg Εταrρεiαg. Στo τελog
καΘε 1ρηoεωg oυvταooεl 6κΘεση γlα τηv olKovoμικη δlα1εiρloη, τηv oπoiαv
υπαβαλλει στηV.' τακτlκ( Γεvlκη Συvελευoη γlα €γκρloη Tηζ olκovoμικξg
διαxεlρioεωζ Τηζ ΕταlρεΙαg.

1\Λ' l ιli 8i u γi



Γεvlκη Συv6λεuoη

AρΘρo 20o: To αvΦτατo oργαvo τηg Eταlρεiαg εivαl η Γεvlκη Συvελευoη

Tωv τακTlκΦv μελΦv τηζ. Δlακρivεταl σε ταKTlκη καl €κτακτη. Στηv τακτtκη

πρoεδρεΟεt τακτlκo μ6λo9 τηg Eταιρεiαg πoυ εκλdγεταιαπo τη Γεvlκ( Συvfλευoη

με αvαταoη τηE xεlρ6E' Στηv fκτακτη Γεvικη Συv€λευoη πρoεδρε0ει o Πρoεδρog
τoυ Δ.Σ.

α. Τακτlκη Γ'Σ oυγκαλε[ταl κdΘε τfταρτo xρovo oε τoπo πoυ καΘoρiζεταl

απo τo Δ.Σ. Στη oυvdλευoη αuτη υπoβαλλεταl πρoζ εγκρloη η fκΘεoη τηg

Eξελεγκτικηg EπlτρoπηE γlα τηv oικovoμlκη δlαxεiρloη τηζ EταlρεΙαg, o

looλoγloμoq καl απoλoγloμoζ τηζ πρoηγo0μεvηζ τετραετiαg καΘιilg Kαt o
πρoUπoλoγιoμog τηE επ6μεvηζ τετραετΙαg. Στη oυv6xεια εκλεγεταl με αvαταoη
τηg xεlρog εφoρευτlκη επlτρoπη πoυ δlεvεργεi αρxαlρεoiεg για τηv εκλoγη v€oυ

Δ.Σ καr vεαE Εξελεγκτlκηq Επrτρoπηq και oυvτασσει τα o1ετtκα €γγραφα καl

πρακτικα, τα oπoiα καt υπoγραφεt.

β. 6κτακτη Γεvlκη Συvfλευoη oυγκαλεiται με απoφαση τoU Δ.Σ η oταv τo

ζητξooυv αuτo με γραπτη αiτηoη πρoζ τo Δ.Σ μdλη τηg ΕταlρεiαE πoυ
απoτελo0v τoυλαxloτov τo 1/5 Tωv ταμεlακιilg εvταξεl τακτlκιilv μελΦv. Tα
τακτlκα μελη πou ζητoυv τη o0γκληση τηζ 6κτακτηg Γ.Σ πρ€πεl vα αvαφερoυv

oτηv αiτηoη τoυg τα Θfματα πoυ θελoυv vα oυζητηΘo0v" Τo Δ.Σ oυγκαλεi

UπoΧρεωτlκα τηv fκτακτη Γ.Σ, τo βραδυτερo μ6oα oε εvα μηvα απo τηv

ημερoμηviα επιδooεωζ Tηζ πlo παvω αlτηoεωg.

Aρθρo 21": Τη Γ.Σ oυγκαλεi τo Δ.Σ με απλη επloτoλη τoU στα τακτlκιi

μθλη τηg Εταιρεfαg ξ με αvακoivωoη oτov Τ0πo, 15 τoυλαΧlστov ημερεg πριv
απo τηv ημερoμηviα τηg Γ.Σ.

Στηv επtoτoλι'1 καΘoρiζovταlτα Θ€ματα Tηζ ημερηolαg δlαταξειυζ Kαl σTηv

περiπτιrloη αρΧαιρεσlιilv καλoOvταl oool επlΘυμoυv καl 6xouv τα απαlToΟμεvα
απo τo KαTασTατ|K6 πρooovTα vα υπoβαλλouv UTToψηφroτητα Ylα τo αξiωμα
τoυ Πρo€δρoυ τoυ Δ.Σ, οπιυg Kαl τoU oυμβo0λoυ Δ.Σ η μελoυg τηg E.Ε.
Yπoψηφl6τηΤεζ υπoβdλλovταl με γραπτη δηλιυclη τoυ εvδtαφερoμdvoυ πρoζ
τo Δ.Σ, πρ6πεl δε oι δηλιirαειg αυτ69 vα 61oυv κατατεθεi oτη Γραμματεiα τηg

Εταrρεiαg τo αργδτερo 3 ημερεζ πρlV απo τηv ημερoμηviα τηE Γ.Σ. Τo Δ.Σ
ελεγxεl Τlζ Uπoψηφl6τητεg καr ooεg κρivει oτr υπoβληΘηκαv εμπρoΘεoμα Kαl



εivαl o0μφωvεζ με τlζ δlαταξεrE τoU KαTαστατlκo0, τlE KαταXωρεiμε αλφαβητlκη
cτειρα oε τρiα xωρloτα ψηφoδ€λτrα: dvα ψηφoδdλπo Ylα ToUζ UτΤoψηφloυg γlα
το αξiωμα τoυ Πρo6δρou, dvα ψηφoδdλτlo με ToUζ υπoψξφlouζ Ylα τα μελη τo&.
Δ'Σ καl εvα ψηφoδdλτlo με ΤoUζ υπoψξφoυg γlα Tα μελη τηg Ε.E

Tα ψηφoδ6λτlα αυτd παραδiδεl τo Δ.Σ στηv εφoρεuτlκη επlτρoπη γlα
δlεξαγωγη Tωv αρΧαlρεolΦv. Σε περiπτωση πoU o εκλεγεi6 ωg ΠρoεδρoE δεv
Θfληoε η δεv μπoρεf vα αvαλιiβεl τα καΘηKovτα τoυ τoτε τo Δ.Σ oυγκρoτεiταt oε
αιfuμα καl εκλ6γεl Πρoεδρo o0μφωvα με τα παραπαvω αvαφερδμεvα.

Yπoψηφroζ πoU τυ16v εκλεγεi σε περ]σσoτερα τoυ εv6E αξlΦματα
εττlλ€γεt τo €vα απ6 αυτd.

Σε καμfα περiπτωoη δεv γivovταl εκλoγ€g πρlv απo τηv παρελεUση
τετραετiαg 6oτω Kαl αv τα μ€λη τoυ Δ'Σ 61oυv δrπλα καΘηκovτα-

ΑρΘρo 22o: α. ol απoφασεlζ Tηζ Γεvlκηg Συv€λευoηζ γlα vα εivαι
ι1γκυρεE, πρfπεl vα υπαρxει απαρτfα ωg εξηE: Kατα τηv πρΦτη Γ.Σ πρfπεl vα
εivαl παρ6VTα ταKτlκα μελη πoυ απoτελoOv τo 1t3 τoυλα1loτov Tω ταμεtακΦE
εvταξεl τακτlκΦv μελΦv. Αv δεv uπαρ1εl απαρτiα oυγκαλεiταl αυτoδlκαiωE v€α
αuvθλευoη μα τα iδια Θfματα μετα μrα βδoμαδα απo τηv πρΦτη.

Η oυvελευoη αυτη θεωρεfταr oτr βρioκεταl σε απαρτΙα oπolog καtvα εivαl
o αρtΘμoE τωv παρoVTωv TαKTlκιi-lv μελΦv καl ταμεlακΦE εvταξεl μελΦv, δxl
ομωζ μικρoτερog τιυv 20.

β. Ol ψηφoφoρiεg τηE Γ.Σ γivovταt με αvαταoη τηζ 1εlρoq εκτog απo τlg
αρ1αtρεo[εg η αλλεg περlπτΦσεlζ πoυ Θα απoφαofoεr η Γ.Σ, oτlg oπoiεg
δtεvεργεiταl μυoτικη ψηφoφoρiα.

AρΘρo 23o: ΓIα τηv τρoπoποiηoη τoU Kαταστατlκoυ ξ γlα τη διαλυoη τηg
εταlpεiαg απoφαoiζεr η Γ.Σ τωv ταKτlKΦv μελΦv Tηζ πoU oυγκαλεiται εlδlκα γlα
τo oκoπ6 αUτo, απo τo Δ.Σ' Στη oυvθλευoη αυτ( γlα vα υπαρxεl απαρτiα ε[vαι
απαραiτητη η παρouoiα τoυ ιτlμxαγιστov Τωv τακτlκΦv KαΙ ταμεlαKΦg εvταξει

μελΦv καl η απoφαoη παiρvεΤαl με πλειoψηφiα. H Εταlρεiα δεv δtαλuεταt παρα
μovo αv τα μελη τηg μεlωΘoυv oε λrγoτερo απo δ6κα η αv oυvτρd1oυv or λoγor
τrου oρiζovται απo τlg oxετlκι1g δlαταξεlg τoυ Α.K Kαl τoU voμoυ.
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ΑρΘρo 24o: Mετιi τη διαλυoη τηζ Eταιρεiαg, η περιoυσiα τη6 περ16ρ1εταl
σΤηv lατρlκη Σxoλη ΤoU Παvεπιoτημ[oυ ΑΘηvΦv γlα Tηv πρoκηρυξη
επlσΤημovlκoo αγωvioματoq oε Θ€ματα πoU αφoρoov τηv tατρlκη Επlατημη.

AρΘρo 25o: Kαθε Tl πoU δεv πρoβλ6πεταl απo τo παρ6v καταoτατtκ6
ρυθμiζεταl απo τlE o1ετlκ€g δlαταξεlg τoυ Α.K, ToU ε1σαYωγlκo0 N6μoυ Kαl Tωv
εlδtκΦv γlα τα oιυματεiα Noμωv.

AρΘρo 26o: Τo Kαταστατlκo αυτ6 απoτελεiταl απo εiκool εξl (26) dρθρα
καl εγκρiΘηKε KαΤ' dρθρo Kαl στo o0voλo τoυ κατα τηv ouvεδρfαon τωv
lδρυτlκΦv μελΦv τηv 1η Mαρτioυ'tgg6 καl απ6 τηv,Εκτακτη Eιδικη Γεvlκη
Συv€λευoη πoυ ouvηλθε oτιE 13 Mαlbu 2017 '

AΘηvα, 13.5'2017
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EΛΛHNIKΗ ΔHMoKPATIA
' .r'

ΠPΩτoΔlKElo AΘHNΩN
EτAIPE|ΩN KAl ΣΩMATEIΩN

EKΘEΣI-I KATAΘEΣHΣ
TPoΠoΠolHΣH

Τo παρov KαΤασταTIK6 τoυ/τηg MH KEPΔoΣKoΠlKo Σc]MΑTElo με Tηv επωvUμ[α ,,

EΛΛHNIKH P|NoΛoΓlKH ETAIPEIA-- ΠΛAΣT|KHΣ XEtPoYPΓlKHΣ ΠPoΣΩΠoY
" κατατιiΘηκε o'εμαg oτlg 19-o3-2o19 καl καταxωρηΘηKε στα βlβλiα τoυ ΠPΩToΔlKEloY
AΘHNΩN με AρlΘμ6 MητρΦoυ A.M. 21427 και με Tηv υπ' αρlΘμ. 33t12-02-2o1g
Δlαταξη oτo ΕlPHNoΔlKElo ΑΘΗNΩN

ΑΘHNΑ, 19-03-20,19

o/H Γραμματ€αg

ΠAΤΣH ΑΓΓEΛlKΗ

AKP|BEΣ ΓPAΦo
AΘ
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EΛΛHNIKH ΔHMoKPAτ|A
ΠPΩToΔlKElo ΑΘHNΩΝ
TMHMA ETAIPEIΩN KAl ΣΩMAτE|ΩN

Aρ. Π loτoπoI ητI κo ιi : 1 367 12019

ΓlIΣToΠoIΗTIKo
ΠEPI KATAΘEΣHΣ ΣΩMATE|oY

o/H ΓραμμαTεαζ τoυ ΠPΩToΔIKEloY AΘHNΩN πιoτoπolεi oτι :

"oπωg πρoκυπτεt απo τα olκεiα oτotxεΙα πou τηρoOvταl στo ΠPΩToΔlKElo ΑΘHNΩN

Τo oωματε[o με τηv επωvuμ[α EΛΛHNIKH PlNoΛoΓlKΗ αvαγvωρioθηκε με Tηv

υπ'αρlΘμ. 4449131-07-1997 Aπoφαoη σTo ΠPΩToΔlKElo ΑΘHNΩΝ Kαl €1εt

καταxωρηΘε[ oτo βlβλΙo Tωv σωματεiωv με AρlΘμ6 MητρΦoυ A.M.21427
'Eγlvαv oι κατωτfρω μεταβoλfg :

1) A.M. 21427 Kατατ6Θηκε 08-09_1997 Kαταoτατlκ6 ΣYΣτΑΣH Eπurvυμiα EΛΛHN|KH PιNoΛoΓlKH

Aπ6φαoη 4449131 -07 -1 997 oτo Π PΩToΔl KElo ΑΘH ΝΩN

2)A.M. 21427 Kατατ€Θηκε 19-03-2ο19 Kαταoτατlκ6 τPoΠoΠolHΣΗ Eπωvυμiα '' EΛΛHNIKH

PlΝoΛoΓlKH EΤAlPElA-- ΠΛAΣTlKHΣ XElPoYPΓlKHΣ nPoΣΩΠoY '' Δldταξη 33l12-02-2019 oτo

ElPHNoΔlKEιo AΘHNΩN

καt oτl εκτog απo τηg/τωv παραπαVω εγγραφηg/Φv καμμiα dλλη δεv καταxωρηΘηκε.

To παραπαvω πtoτoπolητlκo xoρηγεiται με αiτηoη πoυ κατ€Θεσε στlζ 19-03-2019 o/η

αιτΦv/oOoα: ΠΑNΑΓΙΩTHΣ ΔEΓΛEPΗΣ με τηv επιφ0λαξη 6τι Tα oτot1εiα 61oυv

KαταXωρηΘεi oπωg αvαγραφovταl σTηV παραγγελiα oαg

Xρηoη εγγραφoυ : Γrα καΘε voμιμη Xρηση

ΘEΩPHΘHKE AΘHNΑ, 19-03-2019

Για τη voμlμη oημαvoη Kαl τηv dκδooη τoυ

κατα τη oειρα τηζ παραγγελiαg

AΘHNA' 19-03-2019.

o/Fi Π ρoibταμεvoζ-τqυ T11 η ματβg
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α/α ΠAΤΣH ΓΕΛlKH ΑΓΓEΛ


