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ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 

ΣΟΤ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 
«ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΑ ΤΓΡΑ, ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΛΤΣΕ ΚΑΙ 

ΣΗΝ ΟΞΕΟΒΑΙΚΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
 

ΤΣΑΗ-ΕΠΩΝΤΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΦΡΑΓΙΔΑ 

 

Ιδρφεται Σωματείο με τθν επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΘΣ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΥΓΑ, ΤΟΥΣ ΘΛΕΚΤΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΘΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΘ ΙΣΟΟΡΙΑ» με ζδρα τθν 
Κομοτθνι (Αντωνίου ωςςίδθ 11). Το Σωματείο ζχει δικι του ςφραγίδα με τισ λζξεισ 
«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΘΣ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΓΑ, ΤΟΥΣ ΘΛΕΚΤΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ 
ΤΘΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΘ ΙΣΟΟΡΙΑ» που τίκεται ςε όλα τα επίςθμα ζγγραφά του. Θ 
ςφραγίδα είναι κυκλικι και ςτο κζντρο φζρει το ςχιμα ενόσ νεφροφ. 
 

Άρθρο 2 

 
Σκοποί του Ινςτιτοφτου είναι κοινωφελείσ και μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα και 
ειδικότερα αναφερόμενοι ςτθν ενθμζρωςθ για τα υγρά, τουσ θλεκτρολφτεσ και τθν 
οξεοβαςικι ιςορροπία: 
 
1. Θ ανταλλαγι απόψεων, θ ενθμζρωςθ και θ επιμόρφωςθ των μελϊν του 
Ινςτιτοφτου κακϊσ και των λειτουργϊν υγείασ (ιατρϊν, διαιτολόγων, νοςθλευτϊν, 
τεχνικϊν εργαςτθρίων, φοιτθτϊν ιατρικισ κ.ά). Στόχοσ είναι θ ςυνεχισ, υψθλοφ 
επιπζδου Ιατρικι Εκπαίδευςθ με τελικό αποτζλεςμα τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ 
των χρθςτϊν υγείασ. 
 
2. Θ παραγωγι και διάδοςθ νζασ γνϊςθσ. Το Ινςτιτοφτο κα βρίςκεται ςε άρρθκτθ 
ςυνεργαςία με κάκε φορζα υγείασ (Ρανεπιςτιμια, κλινικζσ, εργαςτιρια), που κα 
ικελε να ςυνεργαςτεί ςτα πλαίςια των ςτόχων του, με κφριο όμωσ ςτόχο τθ βαςικι 
και τθν εφαρμοςμζνθ ζρευνα με απϊτερο ςκοπό τθν παραγωγι καινοτόμων 
αποτελεςμάτων, που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και 
κεραπεία ανκρωπίνων νοςθρϊν καταςτάςεων ςχετικϊν με τα υγρά τουσ 
θλεκτρολφτεσ και τθν οξεοβαςικι ιςορροπία. 
 
3. Θ βελτίωςθ των παρεχόμενων ιατρικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ-χριςτεσ των 
υπθρεςιϊν υγείασ. Το Ινςτιτοφτο ωσ μθ κερδοςκοπικόσ ερευνθτικόσ φορζασ κα 
μπορεί να παρζχει εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ υψθλισ διαγνωςτικισ αξίασ και να 
καλφπτει εάν του ηθτθκεί τισ ανάγκεσ, τόςο των Δθμοςίων νοςοκομείων, όςο και 
των ιδιωτικϊν εργαςτθριϊν/κλινικϊν. 
 



2 
 

 
 

4. Ενθμζρωςθ του κοινοφ με προϊκθςθ προγραμμάτων πρόλθψθσ και 
ςυμβουλευτικισ ςε καταςτάςεισ με διαταραχζσ υγρϊν, θλεκτρολυτϊν και 
οξεοβαςικισ ιςορροπίασ (λ.χ. αφυδάτωςθ, υπερυδάτωςθ, υποκαλιαιμία, 
υπερκαλιαιμία, υπονατριαιμία, υπερνατριαιμία, διαταραχζσ του αςβεςτίου, του 
φωςφόρου και του μαγνθςίου, οξεϊςεισ, αλκαλϊςεισ κ.ά). 
 
5. Ρλθροφόρθςθ για ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, για τισ ςφγχρονεσ 
τάςεισ ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, όπωσ 
επίςθσ και για κζματα μετεκπαίδευςθσ. 
 
6. Συνεργαςία με άλλεσ επιςτθμονικζσ εταιρείεσ και φορείσ εςωτερικοφ που ζχουν 
ςυναφείσ ςκοποφσ. 
 
7. Ζκδοςθ βιβλίων επιςτθμονικοφ περιεχομζνου και κατευκυντιριων οδθγιϊν. 
 
8. Διοργάνωςθ ςυνεδρίων, θμερίδων, μετεκπαιδευτικϊν μακθμάτων και 
ςεμιναρίων ςτο επιςτθμονικό πεδίο των διαταραχϊν υγρϊν, θλεκτρολυτϊν και 
οξεοβαςικισ ιςορροπίασ 
 
9. Υποςτιριξθ και ςυμμετοχι ςε πρωτοβουλίεσ ζρευνασ και εφαρμογϊν ςε τομείσ 
που αφοροφν τουσ ςκοποφσ του Ινςτιτοφτου. 
 
10. Υποβολι προτάςεων προσ δθμόςιουσ και/ι ιδιωτικοφσ φορείσ χρθματοδότθςθσ 
και εκπόνθςθσ ερευνθτικϊν προγραμμάτων αυτόνομα ι ςε ςυνεργαςία με άλλουσ 
φορείσ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ. 
 

11. Θ προάςπιςθ των επιςτθμονικϊν και επαγγελματικϊν δικαιωμάτων των μελϊν 
του Ινςτιτοφτου. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

ΜΕΛΗ, ΟΡΟΙ ΕΙΟΔΟΤ, ΑΠΟΧΩΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ 
ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ, ΠΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 3 

 
α) Το Ινςτιτοφτο αποτελείται από μζλθ ανεξάρτθτα από το φφλο και τθν εκνικότθτά 
τουσ. 
β) Τα μζλθ του Ινςτιτοφτου, εγγραφόμενα ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
διατυπϊςεισ του καταςτατικοφ αυτοφ, διακρίνονται ςε: 
 

1. Τακτικά μζλθ. Ρρόκειται για γιατροφσ και ειδικευόμενουσ γιατροφσ με 
εναςχόλθςθ κατά διλωςι τουσ ςε κζματα διαταραχϊν των υγρϊν, θλεκτρολυτϊν 
και οξεοβαςικισ ιςορροπίασ. Ωσ ζκτακτα μζλθ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου μποροφν να 
εγγραφοφν ιατροί άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων, δεδομζνου ότι ςτον 
Επιςτθμονικό τομζα, το Ινςτιτοφτο ςυνεργάηεται με ιατρικζσ εταιρίεσ, κακϊσ και με 
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μεμονωμζνουσ ιατροφσ άλλων ειδικοτιτων, οι οποίοι μποροφν να ςυνδράμουν ςτο 
ζργο του Ινςτιτοφτου. 

2. Επίτιμα μζλθ. Ανακθρφςςονται και εγγράφονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτοφ 
του Καταςτατικοφ, Ζλλθνεσ και Αλλοδαποί, κάτοικοι οποιαςδιποτε χϊρασ, οι οποίοι 
ζχουν ςυμβάλλει ι πρόκειται να ςυμβάλλουν με εξαιρετικό και ςθμαντικό τρόπο 
άμεςα ι ζμμεςα ςτθν επίτευξθ των ςκοπϊν του Ινςτιτοφτου. 
 

Άρθρο 4 
 
Δεν μπορεί να είναι μζλοσ του Ινςτιτοφτου όποιοσ ζχει ςτερθκεί με αμετάκλθτθ 
δικαςτικι απόφαςθ τα πολιτικά του δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ 
ςτζρθςθ αυτι. 
 

Άρθρο 5 
 
Τα τακτικά μζλθ εγγράφονται ςτο Ινςτιτοφτο με ζγγραφθ αίτθςι τουσ που 
απευκφνεται ςτο Διοικθτικό ςυμβοφλιο (Δ.Σ.) του Ινςτιτοφτου και μετά από 
απόφαςθ του Δ.Σ. Θ αίτθςθ ςυνοδεφεται από ζγγραφθ πρόταςθ δφο τουλάχιςτον 
τακτικϊν μελϊν προσ το Δ.Σ. υπζρ τθσ εγγραφισ του αιτοφντοσ. Θ απόφαςθ του Δ.Σ. 
περί εγγραφισ νζων μελϊν εγκρίνεται από τθν πρϊτθ μετά τθν αίτθςι τουσ Γενικι 
Συνζλευςθ. Ρροκειμζνου για επίτιμα μζλθ, θ περί τθσ εκλογισ τουσ απόφαςθ του 
Δ.Σ. λαμβάνεται με πλειοψθφία των 2/3 των παρόντων μελϊν του, χωρίσ υποβολι 
αίτθςθσ και επικυρϊνεται από τθν πρϊτθ, μετά τθν απόφαςθ, Γενικι Συνζλευςθ με 
πλειοψθφία. 
 

Άρθρο 6 
 
Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. αναγγζλλει εγγράφωσ ςτα νζα μζλθ τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςισ 
τουσ και τουσ κοινοποιεί τισ διατάξεισ του Καταςτατικοφ αυτοφ. Θ εγγραφι 
οποιουδιποτε μζλουσ είναι δωρεάν και δεν απαιτείται ετιςια ςυνδρομι. 
 

Άρθρο 7 
 
Τα τακτικά μζλθ ζχουν όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που πθγάηουν από 
τισ διατάξεισ αυτοφ του Καταςτατικοφ. Τα επίτιμα μζλθ δεν ςυμμετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ εκλογισ Δ.Σ. 
 

Άρθρο 8 
 
Απαγορεφεται ςτα μζλθ του Ινςτιτοφτου να χρθςιμοποιοφν ςε διαφθμιςτικά 
ζντυπα, κάρτεσ ι ςυνταγολόγια τθν ιδιότθτα τουσ ωσ μελϊν του Ινςτιτοφτου. Στθν 
περίπτωςθ που διαπιςτωκεί τζτοια παράβαςθ, το μζλοσ διαγράφεται με απόφαςθ 
του Δ.Σ. που λιφκθκε με πλειοψθφία των 2/3 των παρόντων μελϊν του. 
 

Άρθρο 9 
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Α) Ραφουν να είναι μζλθ του Ινςτιτοφτο: 

α) Οι υποβάλλοντεσ ζγγραφθ παραίτθςθ, 
β) Οι διαγραφόμενοι μετά απόφαςθ Δ.Σ. 

Β) Για τθ διαγραφι μζλουσ από το Ινςτιτοφτο, απαιτείται απόφαςθ από το Δ.Σ. Σε 
περίπτωςθ παραίτθςθσ μζλουσ το Δ.Σ. είναι υποχρεωμζνο να τθν αποδεχτεί εφόςον 
υποβλικθκε εγγράφωσ τουλάχιςτον 3 μινεσ πριν από τθ λιξθ του λογιςτικοφ ζτουσ 
και ιςχφει από τθ λιξθ του. 
Γ) Κάκε μζλοσ που επιδεικνφει ςυςτθματικι απεικαρχία προσ τισ διατάξεισ του 
Καταςτατικοφ, τισ αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ ι του Δ.Σ. ι γενικά 
ςυμπεριφζρεται με τρόπο ανάρμοςτο, διαγράφεται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
Δ.Σ., αφοφ προθγουμζνωσ κλθκεί να κατακζςει ζγγραφθ απολογία προσ αυτό.  
 

Άρθρο 10 
 
Α) Οι πόροι του Ινςτιτοφτου αποτελοφνται: 

α) Από τθν πϊλθςθ εντφπων ι από τθν καταχϊρθςθ ςε αυτά διαφθμίςεων. 
β) Από ζκτακτεσ ειςφορζσ. 
γ) Από δωρεζσ και οικονομικζσ ενιςχφςεισ ιδιωτϊν ι δθμοςίων φορζων, 
φυςικϊν θ νομικϊν προςϊπων, φαρμακευτικϊν εταιριϊν ι εταιριϊν ιατρικοφ 
εξοπλιςμοφ και αντιδραςτθρίων. 
δ) Από τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ του Ινςτιτοφτου (ςυνζδρια, 
διθμερίδεσ, κ.ά). 

Β) Στισ Γενικζσ Συνελεφςεισ του Ινςτιτοφτου μποροφν να ςυμμετζχουν όλα τα 
τακτικά μζλθ. 
Γ) Θ απόκτθςθ από το Ινςτιτοφτο «εξ επαχκοφσ αιτίασ» ακινιτων ι κινθτϊν 
ςθμαντικισ αξίασ γίνεται πάντοτε μετά από ζγκριςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Δεν 
επιτρζπεται θ ανάμιξθ ςε κερδοςκοπικζσ επιχειριςεισ. Απαγορεφεται θ αποδοχι 
προμικειασ από το Ινςτιτοφτο για διενζργεια οποιανδιποτε πράξεων αυτοφ. 
Δ) Κλθροδοςίεσ και δωρεζσ γίνονται δεκτζσ μετά από ζγκριςθ τθσ Συνζλευςθσ των 
μελϊν με πλειοψθφία τουλάχιςτον του 50% των μελϊν. Κλθρονομιζσ, κλθροδοςίεσ, 
δωρεζσ υπζρ του Ινςτιτοφτου για οριςμζνο ςκοπό, γίνονται δεκτζσ και τελοφν υπό 
ιδιαίτερθ διαχείριςθ εντόσ του προχπολογιςμοφ του Ινςτιτοφτου, οι δε τυχόν 
πρόςοδοι από αυτζσ διατίκενται αποκλειςτικά, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κζτουν 
ο διακζτθσ ι ο δωρθτισ. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ, ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ, 
ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ, ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
Άρθρο 11 

 

Α. Το Ινςτιτοφτο διοικείται από πενταμελζσ Δ.Σ. (πρόεδροσ, αντιπρόεδροσ, 
γραμματζασ, ταμίασ και μζλοσ), το οποίο εκλζγεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ, από 
τα Τακτικά μζλθ με μυςτικι ψθφοφορία δια ενιαίου ψθφοδελτίου, από το οποίο 
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εκλζγονται οι πρϊτοι κατά ςειρά πλειοψθφιςαντεσ. Λεπτομζρειεσ τεχνικισ φφςεωσ 
αναφορικά με τθ διενζργεια εκλογϊν, κακορίηονται κάκε φορά με απόφαςθ τθσ 
Συνζλευςθσ, μετά από τθν ειςιγθςθ του Δ.Σ. Θ Διοίκθςθ του Ινςτιτοφτου 
αποτελείται αποκλειςτικά από πρόςωπα που ζχουν πλιρθ ικανότθτα για 
δικαιοπραξία. Αποκλείεται από τθ Διοίκθςθ, μζλοσ του Ινςτιτοφτου που ςτερικθκε 
αυτοδίκαια ι μετά από απόφαςθ Δικαςτικισ Αρχισ τα πολιτικά του δικαιϊματα, για 
όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι.  
Β. Τα μζλθ του Δ.Σ. πρζπει να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ, κάτοικοι τθσ περιφζρειασ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ. 
Γ. Θ κθτεία των μελϊν του Δ.Σ. είναι τριετισ, αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ 
εκλογισ τουσ από τθ Γενικι Συνζλευςθ και λιγει κατά τθν 3θ μετά τθν εκλογι τουσ 
Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ. Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. δεν επιτρζπεται να αςκεί τα 
κακικοντα του για 3θ κατά ςυνζχεια τριετία μπορεί όμωσ να ςυμμετάςχει ςτο Δ.Σ. 
ςε άλλθ κζςθ. 
Δ. Μετά τθν ζγκριςθ του Καταςτατικοφ από το Ρρωτοδικείο, θ προςωρινι 
Διοικοφςα Επιτροπι που προτάκθκε από τα ιδρυτικά μζλθ, ςυγκαλεί εντόσ δφο 
μθνϊν Γενικι Συνζλευςθ με μοναδικό κζμα τθν διενζργεια εκλογϊν για τθν 
ανάδειξθ Δ.Σ. και Ελεγκτικισ Επιτροπισ. 
 

Άρθρο 12 
 
Το Δ.Σ. ςυνζρχεται μζςα ςε 15 θμζρεσ από τθν εκάςτοτε εκλογι, με πρόςκλθςθ του 
απερχόμενου Ρροζδρου, ςυγκροτείται ςε Σϊμα και εκλζγει από τα μζλθ του τον 
Ρρόεδρο, τον Α' Αντιπρόεδρο, το Γραμματζα και τον Ταμία. Αμζςωσ μετά 
παραλαμβάνει με πρωτόκολλο από το απερχόμενο Δ.Σ. τθν περιουςία, τα βιβλία και 
τα λοιπά ςτοιχεία του Ινςτιτοφτου. Σε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ, παφςθσ ι κανάτου 
κάποιου ςυμβοφλου, τθν κζςθ του καταλαμβάνει ο πρϊτοσ επιλαχϊν ςτθν εκλογι 
του Δ.Σ. από τθ Γενικι Συνζλευςθ.  
Εάν δεν υπάρχει επιλαχϊν, μπορεί να διενεργθκεί Γενικι Συνζλευςθ για τθ ςχετικι 

Εκλογι. 

Άρθρο 13 
 
Το Διοικθτικό ςυμβοφλιο (Δ.Σ.): 
Α) Διοικεί το Ινςτιτοφτο και μεριμνά για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του και τθν 
τιρθςθ του καταςτατικοφ του, κακϊσ και των αποφάςεων των Γενικϊν 
Συνελεφςεων.  
Β) Αποφαςίηει για τθν εγγραφι νζων μελϊν και φζρνει προσ ζγκριςθ ςτθ Γενικι 
Συνζλευςθ τισ αποφάςεισ αυτζσ. 
Γ) Συςτινει επιτροπζσ μελζτθσ για διάφορα κζματα που αφοροφν τουσ ςκοποφσ του 
Ινςτιτοφτου και Ομάδεσ Εργαςίασ για διάφορα επιςτθμονικά, ερευνθτικά ι 
επαγγελματικά κζματα ι κζματα εκπαίδευςθσ προπτυχιακισ, μεταπτυχιακισ και 
ςυνεχιηόμενθσ, οι οποίεσ λειτουργοφν με βάςθ κανονιςμό λειτουργίασ που 
ψθφίηεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ, μετά ςχετικι πρόταςθ του Δ.Σ. 
Δ) Εξουςιοδοτεί τον Ρρόεδρο να προςλαμβάνει και να απολφει το προςωπικό του 
Ινςτιτοφτου, εφόςον υπάρχει τζτοιο. 
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Ε) Διαχειρίηεται τουσ πόρουσ του Ινςτιτοφτου μζςα ςτα όρια του προχπολογιςμοφ 
και κατά τισ κατατάξεισ του Νόμου και του Καταςτατικοφ του. 
ΣΤ) Συγκαλεί τισ Γενικζσ Συνελεφςεισ των μελϊν του Ινςτιτοφτου και ςυντονίηει τα 
κζματα τθσ Θμερθςίασ διάταξθσ. 
Η) Εκπροςωπεί το Ινςτιτοφτο ενϊπιον παντόσ Δικαςτθρίου, πάςθσ Αρχισ και παντόσ 
Τρίτου. 
Θ) Ρροαςπίηει τα επιςτθμονικά και επαγγελματικά δικαιϊματα των μελϊν του 
Ινςτιτοφτου. 
Θ) Ενεργεί κάκε άλλθ πράξθ που του ανατίκεται ςτο Νόμο ι από το Καταςτατικό 

του. Το Δ.Σ. μπορεί να ανακζςει τθν ενάςκθςθ όλων ι μερικϊν δικαιωμάτων του ςε 

ζνα ι περιςςότερα πρόςωπα από τα μζλθ του. 

Άρθρο 14 
 
Α. Το Δ.Σ. ςυνεδριάηει ςτθν Κομοτθνι μία τουλάχιςτον φορά ετθςίωσ μετά από 
πρόςκλθςθ του Ρροζδρου. 
Β. Θεωρείται ότι το Δ.Σ. ζχει απαρτία εφόςον είναι παρόντα τρία τουλάχιςτον από 
τα πζντε μζλθ του και αποφαςίηει για κάκε κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Οι 
αποφάςεισ του λαμβάνονται με φανερι ψθφοφορία και απόλυτθ πλειοψθφία των 
παρόντων. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ θ ψιφοσ του Ρροζδρου λογίηεται διπλι. Κατ' 
εξαίρεςθ ςε περιπτϊςεισ προςωπικϊν κεμάτων κα λαμβάνεται απόφαςθ με 
μυςτικι ψθφοφορία. 
Γ. Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. υποχρεϊνεται να ςυγκαλζςει ςυμβοφλιο εκτάκτωσ, εφόςον 
το ηθτιςουν τρία τουλάχιςτον μζλθ του, μζςα ςε επτά μζρεσ από τθν υποβολι τθσ 
ςχετικισ αίτθςθσ. 
Δ. Οι αποφάςεισ του Δ.Σ. καταχωροφνται ςε ειδικό βιβλίο Ρράξεων που κρατάει ο 
Γραμματζασ, χρονολογοφνται, αρικμοφνται και υπογράφονται από τουσ παρόντεσ. 
Θ καταχϊρθςθ τθσ γνϊμθσ των μειοψθφοφντων εφόςον ηθτθκεί είναι υποχρεωτικι.  
Ε. Το Δ.Σ. υποχρεϊνεται να υποβάλλει ςτθν υπάρχουςα αρχι: 

α) Αντίγραφο του καταςτατικοφ, κακϊσ και τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ 
αυτοφ μετά τθ ςχετικι ζγκριςθ του Ρρωτοδικείου Κομοτθνισ, μζςα ςε χρονικό 
διάςτθμα ενόσ μθνόσ από τθ δθμοςίευςθ αυτι. 
β) Αντίγραφο των κανονιςμϊν που εγκρίνονται από τθ Γενικι Συνζλευςθ των 
μελϊν, με τουσ οποίουσ ρυκμίηονται κζματα αναγόμενα αποκλειςτικά ςτθν 
εςωτερικι λειτουργία του Ινςτιτοφτου και το οποίο αντίγραφο πρζπει να 
κατατίκεται χωρίσ αμζλεια και ςτθ γραμματεία του Ρρωτοδικείου Κομοτθνισ 
και να ςυντάςςεται θ ςχετικι ζκκεςθ. 
γ) Ρίνακα των μελϊν του Δ.Σ. μετά από κάκε ςυγκρότθςθ ι μεταβολι αυτοφ, 
ο οποίοσ να περιζχει το επάγγελμα και τθ διεφκυνςθ κατοικίασ τουσ, κακϊσ 
και αντίγραφου του Ρρακτικοφ των αρχαιρεςιϊν, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 
ενόσ μθνόσ από τθ ςυγκρότθςθ ι τθ μεταβολι. 
δ) Αντίγραφο του εγκεκριμζνου Ιςολογιςμοφ και Απολογιςμοφ κακεμιάσ 
διαχειριςτικισ χριςθσ, κακϊσ και τθσ ζκκεςθσ τθσ τριμελοφσ Ελεγκτικισ 
Επιτροπισ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ μθνόσ από τθν ζγκριςι τουσ από 
τθ Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν. 

 
Άρθρο 15 
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Α. Μζλοσ του Δ.Σ. που απουςιάηει αδικαιολόγθτα από τρεισ ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ 
αυτοφ, ςτερείται τθν ιδιότθτά του αυτι με απόφαςθ του Δ.Σ. που λαμβάνεται με 
πλειοψθφία του 50% των μελϊν του. 
Β) Κανείσ δεν παραμζνει μζλοσ του Δ.Σ., αν παφςει να είναι μζλοσ του Ινςτιτοφτου. 
 

Άρθρο 16 
 
Α. Ειδικά ο Ρρόεδροσ 

α) Συντάςςει τα κζματα τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ του Δ.Σ. 
β) Συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεφει ςτισ ςυνεδριάςεισ του και ςτισ Γενικζσ 
Συνελεφςεισ, εκτόσ από εκείνθ ςτθ οποία λογοδοτεί το Δ.Σ., κακϊσ και ςτισ 
ςυγκεντρϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 21 του καταςτατικοφ αυτοφ. 
γ) Υπογράφει μαηί με το Γραμματζα όλα τα ζγγραφα που αποςτζλλει το Δ.Σ. 
δ) Εκδίδει και επικυρϊνει ζγγραφα των πράξεων του Δ.Σ. ι των Γενικϊν 
Συνελεφςεων ι ςυγκεντρϊςεων. 

Β. Πταν κωλφεται ο Ρρόεδροσ, αντικακίςταται από τον Αντιπρόεδρο. 
Γ. Αν κωλφεται ο Ταμίασ ι ο Γραμματζασ, αντικακίςτανται από κάποιο μζλοσ του 
Δ.Σ. που ορίηεται από αυτό.  
Ε. Τα κακικοντα του Αντιπροζδρου κακορίηονται από το Δ.Σ. του Ινςτιτοφτου 

ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ δραςτθριότθτζσ του. 

Άρθρο 17 
 
Ο Γραμματζασ διεκπεραιϊνει τθν αλλθλογραφία του Ινςτιτοφτου με εντολι του Δ.Σ. 
και τθρεί τα αρχεία, τισ ςφραγίδεσ, παραλαμβάνει τα αποςτελλόμενα ςτο 
Ινςτιτοφτο ζγγραφα, ζντυπα, επιςτολζσ, πλθν εκείνων που απευκφνονται ςε 
ςυγκεκριμζνο πρόςωπο, τθρεί βιβλίο πράξεων του Δ.Σ. και βιβλίο πράξεων Γενικϊν 
Συνελεφςεων και Συγκεντρϊςεων, κακϊσ και το πρωτόκολλο των ειςερχόμενων και 
εξερχόμενων εγγράφων του Ινςτιτοφτου και υπογράφει μαηί με τον Ρρόεδρο όλα τα 
ζγγραφα που αποςτζλλονται από το Δ. Σ. του Ινςτιτοφτου. 
 

Άρθρο 18 
 
Α. Ειδικά ο ταμίασ είναι αρμόδιοσ και υπεφκυνοσ για τθ διαφφλαξθ τθσ περιουςίασ 
του Ινςτιτοφτου, ειςπράττει με διπλότυπεσ αποδείξεισ, νόμιμα κεωρθμζνεσ όλα τα 
οφειλόμενα ςτο Ινςτιτοφτο ποςά, από οποιαδιποτε αιτία, δωρεζσ, χορθγίεσ κ.ά. Αν 
τα χριματα που ζχει ανά χείρασ υπερβαίνουν τα πεντακόςια (500) Ευρϊ, 
υποχρεϊνεται να κατακζςει ςε λογαριαςμό όψεωσ τα επιπλζον ποςά ςε 
Υποκατάςτθμα Τραπζηθσ που εξυπθρετεί καλφτερα τα ςυμφζροντα του Ινςτιτοφτου. 
Ενεργεί πλθρωμζσ με εντάλματα του Ρροζδρου και αναλαμβάνει κάκε ποςό 
κατατεκειμζνο ςτθν Τράπεηα με ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ του Ρροζδρου και του 
Γραμματζα. 
Β. Ο ζλεγχοσ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του Ινςτιτοφτου διενεργείται κατ' ζτοσ 
από τθν τριμελι Ελεγκτικι Επιτροπι που εκλζγεται ςε ετιςια βάςθ από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ των μελϊν. Ο Ιςολογιςμόσ και Απολογιςμόσ κάκε ζτουσ, κακϊσ και θ 
ζκκεςθ τθσ τριμελοφσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ υποβάλλονται υποχρεωτικά για ζγκριςθ 



8 
 

 
 

και ενθμζρωςθ ςτθ Συνζλευςθ των μελϊν εντόσ τριμινου από τθ λιξθ του 
οικονομικοφ ζτουσ. Θ Ελεγκτικι Επιτροπι εποπτεφει και ελζγχει τισ πράξεισ του Δ.Σ. 
ζχει δικαίωμα να εξετάςει τα ζγγραφα και τα βιβλία του Ινςτιτοφτου, ςυντάςςει 
ζκκεςθ για τθ διαχείριςθ του Δ.Σ. και τθν υποβάλλει δια του Δ.Σ. ςτθ Γενικι 
Συνζλευςθ. Θ Ελεγκτικι Επιτροπι ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ τθσ εκλζγει τον Ρρόεδρο 
τθσ, ο οποίοσ διευκφνει τισ εργαςίεσ τθσ. Θ Ελεγκτικι Επιτροπι τθρεί βιβλίο 
Ρρακτικϊν, ςτο οποίο καταχωροφνται οι αποφάςεισ τθσ οι ςχετικζσ με τουσ 
διενεργοφμενουσ ελζγχουσ, κακϊσ και οι ςυνταςςόμενεσ από αυτι εκκζςεισ προσ 
τθ Γενικι Συνζλευςθ. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΓΕΝΙΚΕ ΤΝΕΛΕΤΕΙ, ΑΡΧΑΙΡΕΙΕ 

 
Άρθρο 19 

 
Α. Οι Γενικζσ Συνελεφςεισ των μελϊν του Ινςτιτοφτου διακρίνονται: α) Τακτικές. 
Αυτζσ διενεργοφνται ςτθν Κομοτθνι μία φορά κατ' ζτοσ και εντόσ του πρϊτου 
τριμινου κάκε ζτουσ. Σε αυτζσ διενεργοφνται οι αρχαιρεςίεσ για τθν εκλογι του Δ.Σ. 
τριετοφσ κθτείασ και τθσ τριμελοφσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ. Το Δ.Σ. λογοδοτεί κατ' 
ζτοσ, εγκρίνεται ο Ιςολογιςμόσ και Απολογιςμόσ του προθγοφμενου ζτουσ, θ επ' 
αυτοφ ζκκεςθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ και ο Ρροχπολογιςμόσ του νζου ζτουσ. 
Β. Έκτακτες. Αυτζσ ςυγκαλοφνται λόγω επείγοντοσ κζματοσ, από το Δ.Σ., το οποίο 
είναι υποχρεωμζνο να ςυγκαλζςει τζτοια ςυνζλευςθ και όταν το ηθτοφν εγγράφωσ 
το 1/3 των μελϊν του Ινςτιτοφτου. Στθ ςχετικι αίτθςθ αναφζρονται τα κζματα, τθ 
ςυηιτθςθ των οποίων επικυμοφν οι αιτοφντεσ. 
Γ. Θ Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν του Ινςτιτοφτο ζχει ανϊτατθ εποπτεία και 
απόφαςθ για κάκε κζμα του Ινςτιτοφτου, αποφαςίηει δε και για κάκε ηιτθμα που 
δεν υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα άλλου οργάνου ι δεν προβλζπεται από το 
καταςτατικό. 
Δ. Θ Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν του Ινςτιτοφτου βρίςκεται ςε απαρτία όταν ςε 
αυτι παρευρίςκεται το ½ των τακτικϊν μελϊν του. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά 
τθν πρϊτθ Συνζλευςθ, ςυγκαλείται από το Δ.Σ. δεφτερθ επαναλθπτικι ςυνζλευςθ 
μετά παρζλευςθ μιασ εβδομάδασ από τθν προθγοφμενθ, οπότε θ Συνζλευςθ 
κεωρείται ότι τελεί ςε απαρτία ανεξάρτθτα από τον αρικμό των παρόντων μελϊν. 
Ε. Οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των 
παρόντων μελϊν, θ δε ψθφοφορία διεξάγεται μυςτικά. 
ΣΤ. Οι προςκλιςεισ για τθ Γενικι Συνζλευςθ υπογεγραμμζνεσ από τον Ρρόεδρο του 
Δ.Σ., αποςτζλλονται ςτα μζλθ ταχυδρομικά, δζκα τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ 
Συνζλευςθ και ορίηουν τον τόπο, τθν θμζρα και ϊρα τθσ Συνζλευςθσ, κακϊσ και τα 
κζματα τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ. 
 

Άρθρο 20 
 
Στισ αρχαιρεςίεσ τθσ για ανάδειξθ μελϊν του Δ.Σ., ο Ρρόεδροσ τθσ Συνζλευςθσ, ςτθν 
αρχι τθσ ςυνεδρίαςθσ ορίηει από τα τακτικά μζλθ του Ινςτιτοφτου δφο 
ψθφοςυλλζκτεσ. Χρζθ πρακτικογράφου εκτελεί ο Γραμματζασ του Δ.Σ. Εκλζξιμοι 
είναι τα τακτικά μζλθ του Ινςτιτοφτου. Επιτυχόντεσ κεωροφνται οι λαμβάνοντεσ 
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κατά ςειρά τισ περιςςότερεσ ψιφουσ. Μετά το τζλοσ τθσ ψθφοφορίασ ςυντάςςεται 
πρακτικό ςχετικό με τθν εκλογι των υποψθφίων και τθν ανακιρυξθ των 
επιτυχόντων μελϊν του Δ.Σ. και τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ και τον κακοριςμό τθσ 
ςειράσ των επιλαχόντων, το οποίο υπογράφεται από τουσ δφο ψθφοςυλλζκτεσ, τον 
Ρρόεδρο τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και τον Ρρακτικογράφο. 
 

Άρθρο 21 
 

Το Ινςτιτοφτο διενεργεί, υπό τθν προεδρία του Ρροζδρου του Δ.Σ., ςυγκεντρϊςεισ 
επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ φφςεωσ. Αυτζσ ςυγκαλοφνται από το Δ.Σ. με τον 
ίδιο τρόπο με τισ Γενικζσ Συνελεφςεισ, με τθ διαφορά ότι για τισ ςυγκεντρϊςεισ 
αυτζσ δεν απαιτείται απαρτία ι πλειοψθφία. Σ' αυτζσ μποροφν να παρευρίςκονται 
και μθ εγγεγραμμζνα μζλθ και ο Ρρόεδροσ ζχει το δικαίωμα να τουσ παρζχει 
δυνατότθτα λόγου. Μπορεί πάντωσ το Δ.Σ. να αποφαςίηει ότι μία οριςμζνθ 
ςυγκζντρωςθ κα περιοριςτεί μόνο μεταξφ των μελϊν του Ινςτιτοφτου ι ότι το 
Ινςτιτοφτο κα ςυνεδριάςει μαηί με άλλο ι με άλλα επιςτθμονικά και επαγγελματικά 
Σωματεία. Οι λεπτομζρειεσ των επιςτθμονικϊν ςυγκεντρϊςεων κακορίηονται κάκε 
φορά από το Δ.Σ. Επιπρόςκετα το Ινςτιτοφτο πραγματοποιεί επιςτθμονικζσ 
εκδθλϊςεισ για τθν ενθμζρωςθ των λειτουργιϊν υγείασ (γιατρϊν, διαιτολόγων, 
νοςθλευτϊν κ.ά), οι οποίεσ πραγματοποιοφνται ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 

Άρθρο 22 
 
Με φροντίδα του Γραμματζα τθρείται βιβλίο πρακτικϊν των Γενικϊν Συνελεφςεων, 
κακϊσ και βιβλίο ςτο οποίο καταχωροφνται περιλθπτικά τα διαμειβόμενα ςτισ 
ςυγκεντρϊςεισ. Αυτά μονογράφονται από τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. και ςφραγίηονται 
με τθ ςφραγίδα του Ινςτιτοφτου. Οι καταχωροφμενεσ ςτα βιβλία αυτά πράξεισ 
υπογράφονται και από τουσ ψθφοςυλλζκτεσ και τον πρακτικογράφο.  
 

Άρθρο 23 
 
Το Ινςτιτοφτο δικαιοφται να προβαίνει ςε δθμοςιεφςεισ ι εκτυπϊςεισ, 
ανακοινϊςεισ από και προσ αυτιν, ομιλίεσ κ.ά. χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ των 
ανακοινοφντων ι των ομιλθτϊν. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
 

ΠΑΤΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ, ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ, ΔΙΑΛΤΗ 
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ 

 
Άρθρο 24 

 
Τα μζλθ του Ινςτιτοφτου και του Δ.Σ. παφονται, αν υφίςταται ςπουδαίοσ λόγοσ, με 
απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ, ο αποβαλλόμενοσ 
μπορεί να αςκιςει προςφυγι, ςφμφωνα με το άρκρο 88 του Αςτικοφ Κϊδικα. 
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Άρθρο 25 
 
Α. Μόνο θ Συνζλευςθ των μελϊν του Ινςτιτοφτου αποφαςίηει για τθ διάλυςι τθσ. 
Αντίγραφο τθσ απόφαςθσ αυτισ κοινοποιείται από τον Ρρόεδρο τθσ Συνζλευςθσ, ςε 
χρονικό διάςτθμα ενόσ μθνόσ από τθ λιψθ τθσ, ςτο Ρρωτοδικείο Κομοτθνισ, για να 
γραφεί, ςφμφωνα με το άρκρο 78 του Αςτικοφ Κϊδικα, ςτο Βιβλίο και γίνεται 
ενθμζρωςθ του ςχετικοφ φακζλου κακϊσ και τθσ Εποπτεφουςασ Αρχισ. 
Β. Θ διάλυςθ επζρχεται μετά τθν εγγραφι τθσ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Συνζλευςθσ 
ςτο Βιβλίο του Ρρωτοδικείου Κομοτθνισ. 
Γ. Το Ινςτιτοφτο διαλφεται επίςθσ με τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ ι εφόςον 
ςυντρζχουν οι προβλεπόμενεσ από το Νόμο προχποκζςεισ.  
 

Άρθρο 26 
 
Α. Για τθν τροποποίθςθ των διατάξεων του Καταςτατικοφ αυτοφ ι τθ διάλυςθ του 
Ινςτιτοφτου, απαιτείται για τθν επίτευξθ απαρτίασ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ θ 
παρουςία των 2/3 (δφο τρίτων) του ςυνόλου των τακτικϊν μελϊν, θ δε απόφαςθ 
πρζπει να λαμβάνεται με πλειοψθφία των 3/4 (τριϊν τετάρτων) του αρικμοφ των 
παρόντων μελϊν. 
Β. Στθν περίπτωςθ που αποφαςιςτεί θ διάλυςθ του Ινςτιτοφτου, θ Συνζλευςθ που 
λαμβάνει τθν απόφαςθ, εκλζγει 3 (τρία) από τα τακτικά μζλθ, ωσ Εκκακαριςτζσ, τα 
οποία υποχρεϊνονται να προβοφν ςτθν εκκακάριςθ τθσ περιουςίασ του 
Ινςτιτοφτου. 
 

Άρθρο 27 
 
Στθν περίπτωςθ διάλυςθσ του Ινςτιτοφτου ρευςτοποιείται θ κινθτι και ακίνθτθ 
περιουςία τθσ προσ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τθσ, θ δε εναπομζνουςα 
περιουςία περιζρχεται ςτο Νοςοκομείο τθσ Κομοτθνισ, ωσ πόροσ τθσ. Για τθν 
διαδοχι αυτι αποφαςίηει το Ρρωτοδικείο Κομοτθνισ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ το 
Νοςοκομείο τθσ Κομοτθνισ τθν αποδζχεται. Κάκε φορά που περιιλκε ςτο 
Ινςτιτοφτο, με κλθρονομιά ι κλθροδοςία ι δωρεά, περιουςία για τθν εξυπθρζτθςθ 
από τισ προςόδουσ τθσ των ςκοπϊν του Ινςτιτοφτου, εφόςον αυτι διαλφεται, θ 
περιουςία αυτι διατίκεται με απόφαςθ του πρωτοδικείου Κομοτθνισ για τθν 
εξυπθρζτθςθ παρεμφεροφσ ςκοποφ. Οι εκκακαριςτζσ είναι υποχρεωμζνοι, μετά 
από τθν περάτωςθ του ζργου τουσ, να υποβάλλουν ςτθν Εποπτεφουςα Αρχι Ζκκεςθ 
των ενεργειϊν τουσ ςχετικι με τθν εκκακάριςθ τθσ περιουςίασ του Ινςτιτοφτου. 
 

Άρθρο 28 
 
Το Ινςτιτοφτο ζχει ίδια ςφραγίδα επάνω ςε όλα τα ζγγραφά του, θ οποία αναγράφει 
κυκλικά τισ λζξεισ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΘΣ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΓΑ, ΤΟΥΣ 
ΘΛΕΚΤΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΘΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΘ ΙΣΟΟΡΙΑ». Το Ινςτιτοφτο μπορεί να ζχει 
ςφραγίδεσ που φζρουν κυκλικά τθν επωνυμία τθσ, μεταφραςμζνθ ςε ξζνεσ 
γλϊςςεσ, για ζγγραφά του που αποςτζλλονται ςτο εξωτερικό. 
 

Άρθρο 29 
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Το διαχειριςτικό ζτοσ του Ινςτιτοφτου αρχίηει τθν πρϊτθ (1θ) Ιανουαρίου κάκε ζτουσ 
και λιγει τθν τριακοςτι πρϊτθ (31θ) Δεκεμβρίου του ίδιου ζτουσ. Ειδικά το πρϊτο 
διαχειριςτικό ζτοσ αρχίηει από τθν θμζρα ίδρυςθσ του Ινςτιτοφτου και λιγει τθν 
τριακοςτι πρϊτθ (31θ) Δεκεμβρίου του επόμενου ζτουσ. 
 

Άρθρο 30 
 
Για κζματα που δεν προβλζπονται από το καταςτατικό εφαρμόηονται οι διατάξεισ 
του Νόμου και του Αςτικοφ Κϊδικα. Το καταςτατικό αυτό αποτελοφμενο από 
τριάντα (30) άρκρα εγκρίκθκε ςιμερα τθν 15.10.2016 από τα κατωτζρω ιδρυτικά 
μζλθ ςτθν Κομοτθνι και ςτο γραφείο του Δ/ντοφ του Νεφρολογικοφ Τμιματοσ του 
ΓΝ Κομοτθνισ, όπου ςυγκεντρωκικαμε και υπογράφεται από όλουσ τουσ 
παρευριςκόμενουσ, όπωσ μαρτυροφν οι υπογραφζσ και αρχίηει να ιςχφει από τθ 
δθμοςίευςι του ςτο τθροφμενο Δθμόςιο Βιβλίο του πρωτοδικείου τθσ Κομοτθνισ. 
 

Κομοτθνι 15.10.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σα Ιδρυτικά μέλη 
 

 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

1 Μαυροματίδθσ Κωνςταντίνοσ Σταφροσ Αντ. ωςςίδθ 11 
Κομοτθνι 
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2 Γεωργουλίδου Αναςταςία Κωνςταντίνοσ   
 

3 ωμανίδου Γιοφλια Βαλζριοσ   
 

4 Μπακαλοφδθσ Ακανάςιοσ  Βαςίλειοσ   
 

5 Ραρόγλου Ιωάννθσ Ραναγιϊτθσ   
 

6 Οςμάν Ναηλι Ουηεΐρ   
 

7 Καλογιαννίδου Ειρινθ Μιχαιλ   
 

8 Ντζμκα Αλεξάνδρα Δθμιτριοσ   
 

9 Βιςβάρδθσ Γεϊργιοσ Μάριοσ   
 

10 Καπλάνθσ Νικόλαοσ Κωνςταντίνοσ   
 

11 Κοφςουλα Βαρβάρα Kωνςταντίνοσ   
 

12 Μθναςίδθσ Θλίασ Δθμιτριοσ   
 

13 Καρπζτασ Αντϊνιοσ Βαςίλειοσ   
 

14 Ραςαδάκθσ Ρλουμισ Σταφροσ   
 

15 Ραναγοφτςοσ Στυλιανόσ    
 

16 Θεοδωρίδθσ Μάριοσ Θεόδωροσ   
 

17 Κρίκθ Ρελαγία Αντϊνιοσ   
 

18 Κανταρτηι Κωνςταντίνα Μιχαιλ   
 

19 ουμελιϊτθσ Στζφανοσ Κωνςταντίνοσ   
 

20 Σίμογλου Λάμπροσ    
 

21 Ρατλάκασ Γεϊργιοσ    
 

 

 


