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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΒΠΩlγΥΙγΙΙΑ

«ΓΥΝΑΙΚΒΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΔΟΓΙΑ _
Women for Oncology (W4O-Hellas)»

Στην ΑθÞνα σÞμερα την 1η Δεκεμβρßου 2017, οι υπογρÜφοντεò:
1) ΑγγελÜκη Σοφßα του ΙωÜwου, ιατρüò Παθολüγοò Ογκολüγοò,

κÜτοικοò Ηρακλεßου ΚρÞτηò, 2η πÜροδοò Ιδαßαò αρ. 3, ΑΦΜ:
050538791, Δ.Ο.Υ: Β' Ηρακλεßου

2) ΓαλÜνη ΕλÝνη του Παναγιþτη, ιατρüò Παθολüγοò Ογκολüγοò,
κÜτοικοò Παλαιοý ΦαλÞρου ΑττικÞò, οδüò Κρüνου Ι2, Ιº52Ι,
ΑΦΜ: 059603574, Δ.Ο.Υ: ΙΒ'Αθηνþν

3) ΛινÜρδου ΕλÝυη του Στωρßδωνοò, ιατρüò Παθολüγοò
Ογκολüγοò, κÜτοικοò Βρτλησσßων ΑττικÞò, οδüò 25ηò Μαρτßου
αρ 8, Αθπlνα L5235, ΑΦΜ: α36ºΟ3213, Δ.Ο.Υ: Δ'Αθηνþν

4) ΣαριδÜκη Ζα"χαρ*νια του Γεωργßου, ιατρüò Παθολüγοò
Ογκολüγοò, κÜτοικοò Ηρακλεßου ΚρÞτηò, οδüò Ν. ΚρασαδÜκη
αρ. 8, ΑΦΜ: 06232Ι986, Δ.Ο.Υ: Α'Ηρακλεßου

5) Χριστοποýλου ΑθηνÜ του ΝικολÜου, ιατρüò Παθολüγοò
Ογκολüγοò, κÜτοικοò Ρßου ΠÜτραò, οδüò ΠαπαδιαμÜντη 2,
¶γτοò Βασßλειοò , ΑΦΜ: 037391340, Δ.Ο.Υ: Α' Πατρþν

6) ΨυρρÞ ΑμÜντα του Κωνσταντßνου, ιατρüò Παθολüγοò
Ογκολüγοò, κÜτοικοò ΑθÞναò, οδüò ΜαρασλÞ αρ 41, ΑΦΜ:
0ºΙ9O4º ΙΙ Δ.Ο.Υ: Ι¶θÞναò.

º) ΑθανασιÜδηò ΑθανÜσιοò του ΙωÜwη, ιατρüò Παθολüγοò
Ο"γ,κολüγοò, τÝωò Πρüεδρòò ττιò Εταιρεßαò Ογκολüγων
Παθολüγων ΕλλÜδαò (ΕσtΙΕ), κÜτοικοò }ν{ελισσοχωρßου
ΛÜρισαò, ΑΦΜ: 036484048 Δ.Ο.Υ: ΛÜρισαò

8) ΙωÜwηò Μπουκοβßναò του ΠÝτρου, ιατρüò Παθολüγοò
Ογκολüγοò, Πρüεδροò τηò Εταιρεßαò Ογκολüγων Παθολüγων
ΕλλÜδαò (ΕΟΙΙΕ), κÜτοικοò Θεσσαλονßκηò, οδüò ΠρασακÜκη 9
ΑΦΜ: 034993566 Δ.ο.Υ Θεσσαλονßκηò

συμφþνησαν και Ýκαναν ßα αποδεκτÜ τα παρακÜτω



Με το απü 23 Μαßου 20Ι4 Καταστατικü - Σýσταση ΑστικÞò μη
κερδοσκοπικÞò Εταιρεßαò, οι επτÜ πρþτοι απü ειιÜ:. συνÝστησαν
ΑστικÞ Εταιρεßα μη κερδοσκοπικοý χαρακτÞρα, με Ýδρα στο ΔÞμο
Αθηναßων και στην Λεωφüρο ΑλεξÜνδραò αρ, ßLΙ_ò. a^ιι]\º]Lιia
««ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ]'{ ΟΓΚΟΛΟΓ¶ ), για τιò σ7Ýσει: ;τ; *,j -ß
αλλοδαπÞ <<Women for Oncology -W4O-Hellas>) και διακμ-.,,1,^;ο ;,:'.:
W4O-Hellas , ΑΦΜ 99728ºº50, ,ηò οποßαò η λειτουργßα διÝ;α:|*. , j:_
τουò üρουò του παραπÜνω καταστατικοý και συμπληρωματικÜ α;ο ;._:

διατÜξειò των Üρ. 74Ι-º84 ΑΚ κατÜ το μÝροò που εφαρμüζεται, gι, üυαι
του σκοποý τηò εταιρεßαò και των ρυθμßσεων του Κατασταηκοý. το
οποßο δημοσιεýτηκε νüμιμα στο ΕΒΕΑ Υπηρεσßα ΓΕΜΗ με Κ{Κ
Ι99832Ι3 .6.2αΙ4 και αρ. ΓΕΜΗ Ι30664º01000.

Με την απü 29Ι6Ι20Ι4 ομüφωνη απüφαση τηò Γενικη;
ΣυνÝλευσηò, αποφασßστηκε: α) η μεταφορÜ τηò Ýδραò τηò εταιρεßαò στο
ΔÞμο Αθηναßων και στην Λεωφüρο Βασιλßσσηò Σοφßαò 54 και β) η
σχετικÞ τροποποßηση του Üρθρου 2 του καταστατικοý, η δε
τροποποßηση-κωδικοποßηση του καταστατικοý δημοσιεýτηκε νüμιμα
στο Ε,ΒΕΑ Υπηρεσßα ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 222237Ι|5-º-2014 και αρ. ΓΕΜΗ
1 3066470 1 000 και νομιμοποιÞθηκε.

Με την απ6 28Ι4Ι2OΙº ομüφωνη απüφαση τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò
αποφασßστηκε: α) η αποχþρηση του ιδρυτικοý μÝλουò ΑθανασιÜδη
ΑθανÜσιου του 1ωÜτ,νη, β) η εßσοδοò νÝου εταßρου (του 8ου εκ των
υπογραφüντων), Þτοι του ΙωÜwη Μπουκοβßνα του ΠÝτρου, γ) η
προσθÞκη στο Üρ. 3 παρ. 13 ,ηò φρÜσηò: «και κατÜ συνÝπεια θα γßνεται η
σχετικÞ τροποποßηση του Καταmατικοý με την Ýξοδο απü την Εταιρεßα
του απερχüμενου ΠροÝδρου και την εßσοδο του νεοεκλεγÝντοò ΠροÝδρου
ωò νÝου εταßρου» και δ) η συνÜντηση των ιδρυτικþν μελþν με τον
νεοεισερχüμενο εταßρο, προκειμÝνου να υπογραφεß το παρüν και να
υλοποιηθεß η εν λüγω απüφαση, üπωò ορßζει ο νüμοò και το
καταστατικü.

¹δη σÞμερα, ο αποχωρþν εταßροò Ýλαβε την καταβληθεßσα
εισφορÜ ποσοý €Ι00,00 του παρüντοò επÝχοντοò θÝση αποδεßξεωò, ο δε
νÝοò εταßροò κατÝβαλε σÞμερα σε μετρητÜ στο ταμεßο τηò εταιρεßαò το
ποσü των €100,00.

Κατüπιν αυτþν τροποποιεßται το καταστατικü ωò προò το Üρθρο 3
και τη σýνθεση των προσþπων (εταßρων) αυτÞò και το καταστατικü
εταιρεßαò κωδικοποιεßται üπωò ακολουθεß:
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΣΤΙΚΙΙΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΙΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΙΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΓΥΝΤΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ -
Women for Oncology (W4O-Hellas) »

¶ρθρο Ι
Επωνυμßα - Διακριτικüò τßτλοò

Επωνυμßα τηò ΑστικÞò μη κερδοσκοπικÞò εταιρεßαò εßναι «ΓΥ§{ΑΙΚΕΣ
ΣΤΗΝΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ» και ¾ια τιò σχÝσειò τηò με την αλλοδαπÞ, για τιò
ανÜγκεò των σ,ι)νεργασιþν και συναλλαγþν τηò Εταιρεßαò με χþρεò του
Εξωτερικοý, τη δημοσßευστι ερευνητικþν εργασιþν, τÞ ωβμετομ1 σε
ΔιεθνÞ επιστημονικÜ Þ Üλλου εßδουò ΣυνÝδρια καθþò και για κÜθε
εκδÞλωση, δραστηριüπlτα και s,/ γÝνει επαφÞ με χρρεò του εξωτφικοý
θα χρη σιμοποιεßτα,ι η επωνυ μßα <<'Women for Oncoi οgy -W4Ο-ΗεßΙas >>

Διακριτικüò τßτλοò τηò Εταιρεßαò ορßζεται: W4O-Hellas.

¶ρθρο 2
¸δρα

¸δρα τηò εταιρεßαò ορßζεται ο ΔÞμοò Αθηναßων, τα δε γραφεßα αυτÞò
θα βρßσκονται στην Λεωφüρο Βασιλßσσηò Σοφßαò54.
Η διεýθυνση αυτÞ μπορεß να αλλÜζει χωρßò να απαιτεßται τροποποßηση
του καταστατικοý, εφüσον η αλλαγÞ γßνεται εντüò των ορßων τηò Ýδραò.
Ετßστ,ò εßναι δυνατüν να δημιουργοýνται παραρτÞματα τηò Εταιρεßαò με
απüφαση τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò των εταßρων, και σε Üλλεò πüλειò τηò
ΕλλÜδαò και του εξωτερικοý.

¶ρθρο 3
Σκοπüò τηò Εταιρεßαò

Οι σκοποß τηò Εταιρεßαò, εßναι κατ' εξοχÞν επιστημονικοß, κοινωνικοß,

φιλανθρωπικοß,

ι

κο μτη κερδοσκοπικοß, αφοροýν τιò γυναßκεò
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επαγγελματßεò υγεßαò που ασχολοýνται με την ογκολογßα αλλÜ και τιò
γυναßκεò ασθενεßò με καρκßνο και περιλαμβÜνουν ενδεικτικÜ:
1) την προþθηση του διαλüγου για ευκαιρßεò, λýσειò, απαντÞσειò σε
κοινÜ προβληματα και την υποστÞρΦ των γυναικþν ογκολüγων στην
επαγγελματικÞ τουò ανÝλιξη στο χþρο
2) την προþθηση εν γÝνει δραστηριοτÞτων που συμβÜλ"λουν στην
υποστÞριξη, ενημÝρωση, ευαισθητοποßηση και ουσιαστικÞ κοινωνικÞ
προσφορÜ με επßκεντρο τη γυναßκα-ασθενÞ με καρκßνο.
3) την προþθηση τηò Ýρευναò στον τομÝα τηò ογκολσγßαò τηò Γυναßκαò
στην ΕλλÜδα και Διεθνþò, την προαγωγÞ τηò Δημüσιαò Υγεßαò με την
διÜδοση με κÜθε μÝσο τηò πρüληψηò και Ýγκαιρηò διÜγνωσηò και την
επιστημονικÞ εξÝλιξη των μελþν τηò
4) Την ενθÜρρυνση και καθοδÞγηοη τηò Ýρευναò μεταξý των νÝων
γυναικþν ιδßωò επιστημüνων στο χþρο τηò Ογκολογßαò
5) Την προβο?ιτ1 τηò ΕλληνικÞò ΕπιστÞμηò στο Εξωτερικü
6) Την γνωμοδüτηση επß θεμÜτων σχετικþν με την Ογκολογßα τηò
Γυναßκαò, üταν ζητηθεß απü Κρατικοýò φορεßò Þ Üλλα üργανα αλλÜ και
με δικÞ τηò πρωτοβουλßα.
7) Την παροχÞ σε Üτομα που πÜσχουν απü νεοπλασßεζ, τα οποßα Ýχουν
αποδεδειγμÝνα ανÜγκη αρωγÞò, εντüò των πλαισßων των δυνατοτÞτων
τηò τα μÝσα για τη νοσοκομειακÞ και ιατροιφαgτακευrτικÞ εν γÝνει
περßθαλψη και τη μÝριμνα για την εκπαßδsυσιι μüρφωση και
ευαισθητοποßηση αυτþν σε θÝματα σχετικÜ με τον καρκßνο.
8) Την ενημÝρωση του Κοινοý και τηò Ιcιτρ,,κÞò, ΝοσηλεοτικÞò,
ΠαραßατρικÞò και ΤεχνολογικÞò Κοινüαlταò, μrσω Επιστημονικþν
Ημερßδων και μÝσων αιημÝρωσηò, για θÝματα, που αφοροýν την
Ογκολογßα τηò Γυναßκαò
9) Την ενδυνÜμωση τηò θÝσηò και την ανÜδειξη ττιò γυναßκαò
επαγγελματßα υγεßαò στην Ογκολογßα
10) Την σýσταση επιτροπþν για την μελÝτη ειδικþν θεμÜτων που
αφοροýν τιò νεοπλασßεò στη γυναßκα, απü μÝλ;η τηò Εταιρεßαò Þ μη και
απü προσωπικüτητεò αδιακρßτωò Þ επιστημονιι«ιò Þ υη ιδιüτητÜò τουò,
για τιò επιδιþξειò τηò Εταιρεßαò, üπωò επßσηò και για την υλ,'κÞ και
ηθικÞ ενßσχυση αυτÞò στο Ýργο τηò.
Ι 1) Τηυ σýνδεση και συνεργασßα τηò Εταιρεßαò με την Ε,ταιρεßα
ογκολüγων Παθολüγων ΕλλÜδοò, καθþò και συνεργασßα με κρατικÝò
υπηρεσßεò, ιδρýματα, επιστημονικοýò και Üλλουò φορεßò, επß παντüò
θÝματοò το οποßο Ýχει σχÝση με τουò σκοποýò τηò Εταιρεßαò.

Η πραγματοποßηση των σκοπþν τηò Εταιρεßαò, η οποßα εßναι υπüθ εση
των

\

και με κÜθε νüμιμο τρüπο,



§,

ι}

και για την ευüδωση των σκοπþν τηò η Εταιρεßα θα Ýχει τιò παρακÜτω
δραστηριüτητεò:

1) ,ην συστº]ματοποßηση των γνþσεων των σχετικþν με τιò
νεοπλασßεò στη γυναßκα στην ΕλλÜδα και την εκπüυ,lση,
εκτÝλεση και εποπτεßα σχετικþν προγραμμÜτων μεταπτυχιακÞò
και συνεχιζüμετηò εκπαßδευσηò για π]ν υποστÞριξη των
γιιναικþν επαγγελματιþν υγεßαò στην Ογκολογßα

2) 
"ην 

διοργÜνωση συνεδριÜσεων, εκπαιδευτικþν σεμιναρßων, τÞν
οργÜνωση διαλÝξεων, σιιζητÞσεων, συνεντεýξεων και Üλλmν
επιστημονικþν και εκπαιδευτικþν εκδηλþσεων (συνÝδρια,
συμπüσια, ημερßδεò), σχετικþν με τιò νεοπλασßεò στη γυναßκα, με
σκοπü τη συνεχÞ βελτßωση των επισττlμονικþν γνþσεων των
μελτßιν τηò Εταιρεßαò και την εν γÝνει προþθηση τηò Ýρευναò και
τηò ειπστÞμηò

3) την υποστÞριξη με προγρÜμματα mentorship στην ΕλλÜδα και στο
εξωτερικü αλλÜ και με υποτροφßεò, ανÜλογα με τιò δυνατüτητÝò
τηò, των γυναικþν επαγγελματιþν υγεßαò στην Ογκολογßα

4) ,ην υποστÞριξη και διεκδßκηση δßκαιων αιτημÜτων που αφοροýν
ττιν επαγγελματικÞ εξÝλιξη γυναικþν επαγγελματιþν υγεßαò σ,πιν
Ογκολονßα, εΚε αυτÜ αφοροýν υποστÞριξη κατÜ τη διÜρκεια τηò
ειδßκευσηò, μετεκπαßδευσηò, Þ σ"εη συνÝχεια στην επαγγελματικÞ
ανÝλιξη

5) .ην συνεργασßα μs ΕλληνικÝò και Διεθνεßò ΙατρικÝò και
ΕπαγγελματικÝò Εταιρεßεò, Ενþσειò, Συλλüγουò, Ομοσπονδßεò
και Συνομοσπονδßεò που Ýχουν τουò ßδιουò με αυτÞν σκοποýò.

6) την σýσταση επιτροπþν για την μελÝτη ειδικþν θεμÜτων που
αφοροýν η γυναßκα επαγγελματßα υγεßαò στην Ογκολογßα αλλÜ
και τη γυναßκα ασθενÞ με καρκßνο και το περιβÜλλον τηò

7) την χορÞγηστι σε μÝλη τηò Εταιρεßαò ηθικþν και υλικþν επÜθλων
για πρωτüτυπεò ερευνητικÝò εργασßεò Þ μελÝτεò σχετικÝò με την
Ογκολογßα τηò Γυναßκαò και υποτροφßεò σε νÝουò ΕπιστÞμονεò -

μÝλη τηò Εταιρεßαò - για μετεκπαßδευση σε δüκιμα ΚÝντρα
8) την χρησιμοποßηση üλων των μÝσων δημοσιüτηταò για τη

διαφþτιση, ευαισθητοποßηση και σ¼μπαρÜσταση του κοινοý, με
την Ýκδοση εντýπων τηò Εταιρεßαò. Με την εκτýπωση
ενημερωτικþν φυλλαδßων και εντýπων σχετικÜ με τιò νεοπλασßεò
στη γυναßκα, την πρüληψη, τη διÜγνωση και τιò επιπτþσειò τουò
και τη διανομÞ τουò στο κοινü, εßτε με τη δημοσßευση κειμÝνων
στον ηλεκτρονικü Þ ιξντυπο τýπο για την ενημÝρωση και
ευαισθητοποßηση τηò κοινωνßαò



9) την οργÜνωση διαλÝξεων, ομιλιþν, συνεδρßων, καλλιτεχνικþν
εκδηλþσεων, θεατρικþν Þ μουσικþν παραστÜσεων, εορτþν,
εκδρομþν και γενικüτερα κÜθε πολιτιστικÞ Þ καλλιτεχνιιq δρÜση

για την ενßσχυση των σκοπþν τηò Εταιρεßαò
10) την οργÜνωση Λαχειοφüρων Αγορþν και ΕρÜνων
11) την δημιουργßα προýποθÝσεων για συνεργασßα με κυβερνητικοýò

και κοινωνικοýò φορεßò, σýνδεση με διεθνεßò οργανισμοýò και
Üλλουò επιστημονικοýò φορεßò για την πραγματοποßηση
προγραμμÜτων Ýρευναò και εν γÝνει για π1ν αντιμετþπιση τüσο
των επιστημονικþν üσο και των κοινωνικþν σκοπþν τηò
Εταιρεßαò

12) την ανÜπτυξη κÜθε εßδουò δρÜσεων και δρασττ,lριοτÞτων για τουò
φιλανθρωπικοýò σκοποýò τηò Εταιρεßαò

13) ΤÝλοò, ειδικÜ συμφωνεßται üτι προò επßτευξη του υπ'αρ. 11 ωò
Üνω ενδεικτικÜ αναφερüμενου σκοποý, θα καταβÜλλεται κÜθε
δυνατÞ προσπÜθεια απü τουò εταßρουò και τα μÝλη τηò Εταιρεßαò,
þστε Ýναò εκ των εταßρων να εßναι πÜντοτε ο εκÜστοτε Πρüεδροò
τηò Εταιρεßαò Ογκολüγων Παθολüγων ΕλλÜδοò, και κατÜ
συνÝπεια θα γßνεται η σχετικÞ τροποποßηση του Καταστατικοý με
την Ýξοδο απü την Εταιρεßα του απερχüμενου ΠροÝδρου και την
εßσοδο τοι} νεοεκλεγεντοò ΠοοÝδρου ωò γÝου εταßρου.

¶ρθρο 4
ΔιÜρκεια τηò Εταιρεßαò

Η χρονικÞ διÜρκεια τηò εταιρßαò ορßζετατ 2-ετÞò, αρχßζονταò απü
την ημÝρα τηò νüμιμηò δημοσßευσηò αυτοý του με
δυνατüτητα παρÜτασηò π,lò λειτουργßαò τηò κÜθε φορÜ για μια νÝα 2-
ετßα, εφüσον üλοι οι συμβαλλüμενοι- μÝλ¾ι δεν προχωρÞσουν στη λýση
και δεν δημοσιεýσουν την απüφασÞ τουò αυτÞ για τη μη συνÝχιση τηò
εταιρßαò το αργüτερο τρειò μÞνεò πριν την ?Þξη του εταιρικοý βßου στα
βιβλßα εταιριþν,του ΕΒΕΑ (Υ.τυηρεσßα ΓΕΙν{ΕΙ).

¶ρθρο 5
ΚεφÜλαιο και πüροι τηò Εταιρεßαò

Το κεφÜλαιο τηò εταιρßαò ορßζεται σε 700 ευρþ (€ 700), το οποßο
εισφÝρουν ισομερþò üλοι οι εταßροι, δηλαδÞ απü 100 ευρþ (€ 100) ο
καθÝναò απü αυτοýò. Η ευθýνη
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εταßρων για τα τυχüν χρÝη και
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υποχ]εþσειò τηò εταιρεßαò περιορßζεται μÝχρι το ποσü τηò παραπÜνω
εισφορÜò τουò.

Για την πραγματοποßηση των σκοπþν τηò Εταιρεßαò, οι πüροι τηò
θα προÝρχονται απü:
Α) Τα Ýσοδα απü τα περιουσιακÜ δικαιþματα που αποκτÜ η Εταιρεßα
κατÜ τη λειτουργßα τηò,
Β) Τιò εισφορÝò και την εργασßα των μελþν τηò.
Γ) ΕπιχορηγÞσεò και δωρεÝò του Ελληνικοý δημοσßου, φυσικþν
προσþπων, νομικþν προσþπων δημοσßου και ιδιωτικοý δικαßου
ελληνικþν Þ αλλοδαπþν, τηò Ευρωπα'ßκÞò ¸νωσηò, διεθνþν
οργανßσμþν και γενικÜ κÜθε φυσικοý Þ νομικοý προσþπου για την
υλοποßηση τσυ σκοποý τηò,
Δ) κÜθε εδουò επιχορηγÞσειò τηò Ευρωπα'ßκÞò ¸νωσηò, των οργÜνων
και των οργανισμþν τηò, στο πλαßσιο των ευρωπατκþν προγραμμÜτων,
Ε) τη συνδρομÝò του περιοδικοý τηò εταιρεßαò και τα Ýσοδα απü την
πþληση Üλλων τυχüν δημοσιευμÜτων αυτÞò,
ΣΤ) τò εισπρÜξειò απü εν γÝνει δημüσιεò εμφανßσειò -καλλιτεμιικÝò και
Üλßεò σιιναφεßò εκδηλþσειò, εκθÝσειò, θεατρικÝò παραστÜσεò, μουσικÝò
συναυλßεò- που οργανþνονται απü α]ν εταιρßα, ττιν διοργÜνωση
σι;νεδρßων Þ μετεκπαιδευτικþν σεμιναρßων
Ζ) κλrηρονομßεò, ερÜνουò και Ýκτακτεò υποχρεþσειò και εισφορÝò των
μελþν που αποφασßζονται απü τη ΓενικÞ ΣυνÝλευση και
}η τιò κÜθε εßδουò οικονομικÝò ενισχÞσειò προò ¹]ν εταιρεßα απü
τρßτουò.

¶ρθρο 6
ΓενικÞ ΣυνÝλευση

Ανþτατο üργανο τηò Εταιρßαò εßναι η συνÝλευση των εταßρων τηò
(Γενικη ΣυνÝλευση), η οποßα αποφασßζει για κÜθε θÝμα τηò
δικαιοδοσßαò τηò με απüλυτη πλειοψηφßα του συνüλου των εταßρων τηò.
Οι αποφÜσειò τηò Γευr«Þò ΣυνÝλευσηò δεσμευουν üλουò τουò εταßρουò
και üλα τα μÝλη τηò Εταιρεßαò. Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση Ýχεττο δικαßωμα να
κατανÝμει δραστηριüτητεò τηò εταιρεßαò σε εταßρουò Þ üχr,
καθορßζονταò με τιò αποφÜσειò τηò τα üρια και το περιεχüμενο των
εργασιþν τουò. Με την ßδια απüφαση η ΓsνιιòÞ ΣυνÝλευση καθορßζει την
αμοιβÞ Þ μισθü για τρßτο Þ γι« εταßρο, σε αντÜλλαγμα τηò σχετικÞò με
το σκοπü τηò Εταιρεßαò εργασßα, στιò εν γÝνει εκδηλþσειò και
δραστη ριüτητεò τηò Εταιρεßαò.

Η Γενιια1 ΣυνÝλευση συγκαλεßται υποχρεωτικÜ τον ΙανουÜριο
απü πρüσκληση του διαχειριστÞ, οπüτε
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κÜθε χρüνου ι εγκρßνει
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τον Ισολογισμü του απερχομÝνου Ýτουò και καταρτßζει τον
προγραμματισμü. ΣυνÝρχεται επßσηò και Ýκτακτα üποτε κριθεß σκüπιμο
Þ το ζητÞσουν εγγρÜφωò δýο (2) τουλÜχιστον εταßροι.

Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση βρßσκεται σε απαρτßα üταν παρευρßσκονται
σε αυτÞ οι μισοß πλÝον ενüò εταßροι και οι αποφÜσειò λαμβÜνονται με
απüλυτη πλειοψηφßα των παρüντων εταßρων.

Για την τροποποßηση του καταστατικοý τηò Εταιρεßαò απαιτεßται
ομüφωνη απüφαση των εταßρων τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò.

ΚÜθε θÝμα που δεν προβλÝπεται απü το παρüν, θα αποφασßξεται
απü τουò εταßρουò κατÜ απüλυτη πλειοψηφßα, στα πλαßσια των
διατÜξεων του Α.Κ. για τιò αστικÝò εταιρεßεò.

Στη Γενr,«Þ ΣυνÝλευση μποροýν επιπλÝον να παρßστανται δýο
τÜξεων Þ βαθμßδων μÝΚ1: ΤακτικÜ, και Επßτιμα.

ΤακτικÜ μÝλη ανακr,lρýσσονται επαγγελματßεò υγεßαò στην
Ογκολογßα, ΦβπεριλαμβανομÝνων Παθολüγων Ογκολüγων,
Ακτινοθεραπευτþν Ογκολüγων, Χειρουργþν Ογκολσγων, Χειρουργþν
Μαστολü¾Φν, Παθολογοανατüμων, Ακτινοδιαγνωστþν Ογκολογßαò,
Νοσηλευτριþν Ογκολογßαò, Μοριακþν Βιολüγων, και Üλλων
επαγγελματιþν υγεßαò που δραστηριοποιοýνται στην Ογκολογßα, εßτε
βρßσκονται στη διÜρκεια τηò ειδßκευσηò εßτε εργÜζονται ωò ειδικευμÝνοι,
στην ΕλλÜδα Þ ιο εξωτερικü.

Επßτιμα μÝλη ανακηρýσσονται φ..lσικÜ Þ νομικÜ πρüσωπα απü την
ΕλλÜδα Þ το εξωτερικü, που ενδιαφÝρονται για τουò σκοποýò τηò
εταιρεßαò και τιò επιδþξειò τÞ§, αδιακρßτωò επιστºιμονικÞò Þ μη
ιδιüτητÜò τουò, καθþò και για την υλικÞ και ηθικÞ ενßσχυση αυτÞò στο
Ýργο τηò, αλλÜ δεν Ýχουν τιò προýποθÝσειò που απαιτοýνται για να
ενταχθοýν στην προαναφερθεßσα βαθμßδα.

Φßλοι τηò Εταιρεßαò θεωροýνται üλα τα φυσικÜ Þ νομικÜ πρüσωπα
που ενδιαφÝρονται και συμβÜλλουν, με οποιοδÞποτε υλικü Þ Üλλο τρüπο
στην ανÜπτυξη των δρÜσεων και την επßτευξη των σκοπþν τηò
Εταιρεßαò.

_Οι δýο πρþτεò βαθμßδεò απαρτßζουν ττ1 ΣυμβουλευτικÞ ΕπιτροπÞ,
ο ρüλοò τηò οποßαò εßναι να διατυπþνει προτÜσειò και παρατηρÞσειò για
τη δραστηριüτητα τηò εταιρεßαò και τη στρατηγικτ1 δρÜοηò τÞ§, τιζ
οποßεò υποβÜλλει στη Γευικη ΣυνÝλευση των εταßρων. Οι προτÜσειò
αυτÝò αποφασßζονται κατüπιν σχετικÞò ψηφοφορßαò μεταξý των μελþν,
ο δε χαρακτÞραò τουò εßναι αμιγþò εισηγητικüò-συμβουλευτικüò και σε
καμßα περßπτωση δεν δεσμεýουν την εταιρεßα.

Οι φßλοι τηò Εταιρεßαò μποροýν να παρßστανται επßσηò με δικαßωμα
γνþμηò, αλλÜ χω
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δικαßωμα ψÞφου.
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παρüντοò Üρθρου. Ο διαχειριστÞò, σε περßπτωση κωλýματοò, δικαιοýται
να εξουσιοδοτÞσει Üλλον εταßρο για τη διενÝργεια συγκεκριμÝνων
διαχειριστικþν Þ εκπροσωπευτικþν πρÜξεων. Η εξουσιοδüτηση πρÝπετ
να εßναι Ýγγραφη και δßδεται εßτε με συμβολαιογραφικü πληρεξοýσιο
εßτε με ιδιωτικü Ýγγραφο με βεβαßωση του γνησßου τηò υπογραφÞò του
διαχειριστÞ-εκπροσþπου απü αρμüδια αρχÞ. Σε αδυναμßα, παραß.ηση, Þ
ανÜκλτlση του διαχειριστÞ που ορßζεται εδþ, η ΓενυòÞ ΣυνÝλευση
προβαßνει στο διορισμü αντικαταστÜτη.

¶ρθρο 8
Μη κερδοσκοπικüò χαρακτÞραò τηò Εταιρεßαò

Η Εταιρßα δεν εßναι κερδοσκοτηκÞ και, συνεπþò, καμßα διανομιÞ κερδþν
δε γßνεται προò τουò εταßρουò εßτε κατÜ τη διÜρκεια εßτε μετÜ τη Μση
τηò Εταιρεßαò. Σε περßπτωση διÜλυσηò τηò εταιρεßαò, οι εταßροι
δικαιοýνται αποκλειστικÜ και μüνο τιºν επιστροφÞ τηò εισφορÜò τουò
Üτοκα.

Τα τυχüν, πÝραν τηò εισφορÜò των εταßρων, καθαρÜ αδιÜθετα
κεφÜλαια τηò Εταιρεßαò για κανÝνα λüγο δεν διανÝμονται μεταξý των
εταßρων αλλÜ διατßθενται για την πραγματοποßηση σκοπιbν συναφþν
προò το εταιρικü.

¶ρθρο 9
Εßσοδοò και Ýξοδοò εταßρων

Για την εßσοδο νÝου εταßρου απαιτεßται ομüφωνη απüφαση τηò ΓενικÞò
ΣυνÝλευσηò των εταßρων, τροποποßηση του καταστατικοý και η κατÜ το
νüμο δημοσßευσÞ του. Απαγορεýεται η μεταβßβαση Þ εκχþρηση
εταιρικοý μεριδßου χωρßò τη συναßνεση των υπολοßπων εταßρων.

Τα εισερχüμενα νÝα μÝλη στην Εταιρεßα εßναι υποχρεωμÝνα να
καταβÜλουν συνεισφορÜ üπωò ορßζεται εκÜστοτε απü τη Γενυ.Þ
ΣυνÝλευση.

Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση των εταßρων με πλειοψηφßα των 2Ι3 του
συνüλου των μελþν τηò μπορεß να διαγρÜψει εταßρο - μÝλοò τηò Γ.Σ.,
εÜν κριθεß üτι παρακωΜει π1 λειτουργßα Þ βλÜπτει το Ýργο τηò εταιρεßαò

Þ δεν επιδεικýει συστºιματικÜ το κατÜ την καλÞ πßσττ1 αναμενüμενο
ενδιαφÝρον για την προþθηση των σκοπþν τηò εταιρßαò. Ο εταßροò που
διεγρÜφη αναλαμβÜνει Üτοκο το ποσü τηò εισφορÜò του στην Εταιρßα,
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εÜν αυτü δεν Ýχει απü ζημ εταιρεßαò.
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ΚÜθε εταßροò μπορεß οποτεδÞποτε να αποχωρÞσει απü την
Εταιρεßα. Στην περßπτωση αυτÞ πρÝπει να απευθýνει Ýγγραφη
ειδοποßηση προò την Εταιρεßα προ μηνüò και να συνυπογρÜψει μαζß με
τουò λοιποýò εταßρουò την σχετικÞ τροποποßηση του καταστατικοý,
προκειμÝνου να δημοσιευθεß νüμιμα η αλλαγÞ τηò εταιρικÞò συνθεσηò.
Σε περιπτωση Üρνησηò τσυ αποχωροýντοò εταßρου να συνυπογρÜψει την
τροποποßηστι, οι λοιποß εταßροι μποροýν να δημοσωýσουν το Ýγγραφο
με το οποßο αυτüò ανακοßνωσε την αποχþρησÞ του. Η Εταιρεßα
συνεχßζεται μεταξý των υπολοßπων εταßρων. Ο εταßροò που επιθυμεß να
αποχωρÞσει αναλαμβÜνει Üτοκη την εισφορÜ του, εÜν δεν Ýχει αναλωθεß
απ6 ζημßεò τηò εταιρεßαò και η ΓενικÞ ΣυνÝλευση προχωρεß στη
δυγραφÞ του.

Και στò δýο παραπÜνω περιπτþσειò, διαγραφÞò Þ αποχþρησηò
εταφου, ο εταßροò που διεγρÜφη Þ απεχþρησε δεν μπορεß να αφþσει
πλην τηò Üτοκηò εισφορÜò του κανÝνα ποσοστü απü την ετÜιρικÞ
περιουσßα.

Η εταιρεßα σι-ινεχßζεται μεταξý των υπολοßπων εταßρων, εÜν
κÜποιοò εταßροò πεθÜνει, πτωχεýσει Þ τεθεß σε δικαστικÞ αντßληψη. οι
καθολικοß Þ ειδικοß διÜδοχοß του δεσμεýονται πλÞρωò απü τιò διατÜξειò
του καταστατικοý αυτοý και δεν Ýχουν Üλλη αξßωση κατÜ ττιò Εταιρεßαò
εκτüò απü την ανÜληψη τº]ò εισφCIρÜò του, εÜν αυτÞ δεν Ýχα α-ναλωθεß
απü ζημßεò τηò εταιρεßαò.

¶ρθρο 10
Δýοη τηò Εταιρεßαò

Η Εταιρεßα λýεται:
Α) Με την πÜροδο του χρüνου για τον οποßο Ýχει συσταθεß, εφ' üσον δεν
αποφασιστεß η συνÝχισÞ τηò κατ' Üρθρο 4.
Β) οποτεδÞποτε με απüφαστι τηò Γενιι«Þò ΣυνÝλευσηò με πλειοψηφßα
τουλÜχ;στσν των 2/3 του συνüλου των εταßρων - μελßον.
Γ) Αν ο σκοπüòτηò καταστεß ανÝφικτοò.

4) Σ" κÜθε Üλλη περßπτωση που ορßζει ο Νüμοò με την επιφýλαξη των
διατÜξεων αυτοý του καταστατικοý

¶ρθρο 1Ι
ΕκκαθÜριση τηò Εταιρεßαò
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Η Εταιρεßα μετÜ τη λÞξη, τη λýση Þ ,ην με οποιονδÞποτε τρüπο διÜλυσÞ
τηò τßθεται αυτοδικαßωò σε εκκαθÜριση, που γßνεται σýμφωνα με το
νüμο.

¶ρθρο 12
Βιβλßα τηò Εταιρεßαò

Η τροποποßηση του παρüντοò, η εßσοδοò και η διαγραφÞ μελþν και τα
πρακτικÜ τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò καταρτßζονται εγγρÜφωò. Ο
διαχειριστÞò υποχρεοýται επßσηò να τηρεß τα φορολογικÜ στοιχεßα και
βιβλßα που επιβÜλλονται απü το νüμο.

¶ρθρο 13
Αρμοδιüτητα Δικαστηρßων

Για κÜθε διαφωνßα Þ δÝνεξη μεταξý των εταßρων, που αφορÜ Þ
προÝρχεται απü την εταιρικÞ σχÝση αρμüδια καθßστανται τα ΔικαστÞρια
των Αθηνþν.

¶ρθρο 14
ΤελικÝò διατÜξειò

Η Εταιρεßα δεν Ýχει κερδοσκοπικü χαρακτÞρα, λειτουργεß κατÜ τιò
διατÜξειò του αρ. 784 ΑΚ και τιò σχετικÝò διατÜξειò του Αστικοý
Κþδικα και αποκτÜ νομικÞ προσωπικüτητα σýμφωνα με αυτÝò. Για τιò
υποχρεþσειò τηò προò τρßτουò, ευθýνεται μüνο η ßδια με την περιουσßα
τηò. Η ευθýνη των εταßρων περιορßζεται στο ποσü τηò εισφορÜò τουò.

Απαγορευεται η εκ μÝρουò των εταßρων 7"Þψη ασφαλιστικþν
μÝτρων ειò βÜροò του προσþπου τηò Εταιρεßαò καθþò και κÜθε πρÜξη
που στρÝφεται κατ' αυτÞò, δυναμþτη να παρακωλýσει, Ýστω και κατ'
ελÜχιστο, ττ1 λειτουργßα τηò Εταιρεßαò και την προþθηση και ευüδωση
του σκοποý τηò.

Το συμφωνητικü αυτü υπογρÜφηκε σε δÝκα (Ι
πρωτüωπα και
υπüλοιπα δýο θα

απο ενα μβαλλüμενο μÝροò, τα
οπου ο
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1) ΑγγελÜκη Σοφßα

2) ΓαλÜνη ΕλÝνη

3) ΛινÜρδου ΕλÝνη

4) ΣαριδÜκη ΖαχαρÝνια

5) Χριστοποýλου ΑθηνÜ

6) ΨυρρÞ ΑμÜντα

7) ΑθανασιÜδηò

Ýhυ*μ-*º ò].jι,:;,,;Ι, Ι,,,ß º 

"ιι,Ι;",,;Ι"
Ý".Ι,l .γ" ' 

,,,, ,,, 
, ,, ;. ,,,:,Jl

*ß" 
Τ_,'λ'r,'_Ι ,, -,:'- ,4:: 1; j μ :1

Α ξ Γirι.;ι,_:.] ,,\,Τ5,Ζ_",,
ri#. τ τι} ι"Ξ,ι !
"*'γυ'; 

', 
. ; ι' ;:, 1; ; , ι,,ß 

,', Ι, ','"ι] 
,

.l_α *θ,,ß ",\ ι,", ' :': . 'ß " ß _ ;ι1 '1:òß;1 ,1
Ι!Q Ιl.,',",",' ,'. . γ,,f ßι . .l τß6ßß,!
F:flτλ ß I l:j;.l,:::'ß"r;rßκ

*,ΦÞ*lη ,-,4:*Τ "
ß',,'« -,.r-, : ηl..ß-.'Ιº º"ß;J}: .Ι - 

ß*

Ι\

rιi-] ßΙ,

\

8) Μπουκοβßναò ΙωÜwηò
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