ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
1] ΠΕΕΒΙ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ
 Είναι το πρωτοβάθµιο όργανο των βιοπαθολόγων ( η Ένωσή µας ).
 Όργανα του Σωµατείου είναι: η Γενική Συνέλευση, το ∆Σ, η Εξελεγκτική Επιτροπή και το Γενικό
Συµβούλιο καθώς και οι Αντιπρόσωποι σε ∆ευτεροβάθµιες οργανώσεις.
Το ανώτατο όργανο είναι η Γενική του Συνέλευση η οποία «έχει την εποπτεία και τον έλεγχο όλων
των οργάνων, δικαιούται οποτεδήποτε να παύει αυτό και αποφασίζει γενικά για οποιοδήποτε θέµα
αφορά το σωµατείο».
Η ΓΣ συνέρχεται τακτικά κάθε στην αρχή κάθε χρόνου (µέχρι τις 28/2) και έκτακτα όταν το κρίνει το
∆Σ ή το ζητήσει το 1/5 των ταµειακώς εντάξει µελών
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι 11µελές και εκλέγεται (όπως και τα υπόλοιπα όργανα) κάθε 2 χρόνια
εκτός από τους αντιπροσώπους των δευτεροβάθµιων οργανώσεων που εκλέγονται όποτε προβλέπει
το καταστατικό τους.
2] ΠΟΣΙΠΥ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 Είναι δευτεροβάθµιο όργανο και αποτελείται:
Α) Από την Ένωσή µας
Β) Από τον Σύνδεσµο των µικρών και µεσαίων διαγνωστικών κέντρων
Γ) Από την Ένωση των ακτινολόγων
∆) Από την Ένωση των πυρηνικών γιατρών
 Τα Όργανα της ΠΟΣΙΠΥ είναι: Η Γενική Συνέλευση (Συνέδριο ) των Αντιπροσώπων των µελών του
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Η Ελεγκτική Επιτροπή
 Οι Αντιπρόσωποι κάθε επιµέρους Ένωσης αναδεικνύονται κατόπιν εκλογών και οι 5 πρώτοι
εκλεγέντες από κάθε Ένωση εισέρχονται στο σώµα των Αντιπροσώπων και ακολουθούν επιπλέον
1 αντιπρόσωπος για κάθε 16 ψηφίσαντες στις εκλογές. ∆ηλαδή αν στις εκλογές της Ένωσης µας,
έρθουν και ψηφίσουν 50 µέλη, θα στείλουµε 5 + 50/16 = 5+3 αντιπροσώπους, αν έρθουν και
ψηφίσουν 150 µέλη, θα στείλουµε 5 + 150/16 = 5+9 αντιπροσώπους.
 Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο ελέγχει και εποπτεύει όλα τα
όργανα της Οµοσπονδίας και µεταξύ των άλλων «αποφασίζει για την στρατηγική και την γενική
δράση της Οµοσπονδίας µε στόχο την επίλυση των προβληµάτων και την προώθηση των θεµάτων
αυτής».
 Συνέρχεται τακτικά µία φορά τον χρόνο και έκτακτα εάν ζητηθεί από το ¼ των µελών της.
 Το ∆Σ είναι 9µελές και 3ετούς θητείας. Εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατά σειρά σταυρών
προτίµησης και τουλάχιστον 1 υποψήφιος από το κάθε ιδρυτικό µέλος.
Η ΠΟΣΙΠΥ εκπροσωπεί τον κλάδο προς όλες τις διοικητικές και δικαστικές αρχές, Ευρωπαϊκές
οργανώσεις, κοινωνικούς φορείς κλπ
Οι αποφάσεις της είναι υπεράνω των αποφάσεων των επιµέρους Σωµατείων τα οποία και
πρέπει να τις εφαρµόζουν.
 Επίσης τα επιµέρους Σωµατεία πρέπει να εναρµονίσουν το περιεχόµενο των καταστατικών τους
µε αυτό της ΠΟΣΙΠΥ ως προς τις υποχρεώσεις τα δικαιώµατά τους και τον τρόπο εκλογής των
αντιπροσώπων.
 Τα µέλη του ∆Σ της ΠΟΣΙΠΥ ενεργούν κι αποφασίζουν κατά συνείδηση χωρίς ουσιαστική
δέσµευση από κανένα όργανο, (ακόµη και από αυτή την ΓΣ που τους έδωσε το χρίσµα του
Αντιπροσώπου) .
 Οι Αντιπρόσωποι µπορούν να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν από τις ΓΣ των επιµέρους
Ενώσεων, ενώ τα µέλη του ∆Σ της ΠΟΣΙΠΥ δεν ανακαλούνται µέχρι να λήξει η τριετής θητεία τους.
3] ΠΕΙΒ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Είναι δευτεροβάθµιο όργανο και αποτελείται από τις:

Α) Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρία
Β) Ελληνική Εταιρία Ανοσολογίας
Γ) Ελληνική Εταιρία Εργαστ. Αιµατολογίας και Αιµοδοσίας
∆) Ελληνική Εταιρία Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδας
Ε) ) Ελληνική Εταιρία Βιοπαθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδας
Στ) Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Βιοχηµείας
Ζ) Την ΠΕΕΒΙ
Η) Την Πανελλήνια Ένωση Ειδικευοµένων Βιοπαθολόγων.
 Οι σκοποί της ΠΕΙΒ είναι κυρίως επιστηµονικοί, η διαφύλαξη του επιστηµονικού κύρους καθώς και
η προάσπιση του γνωστικού αντικειµένου της ειδικότητας, αλλά και επαγγελµατικοί.
Τα Όργανα της ΠΕΙΒ είναι: Η Γενική Συνέλευση των Εκπροσώπων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Η Ελεγκτική Επιτροπή
 Η ΓΣ συγκαλείται τακτικά κάθε τρία χρόνια για να εκλέξει ∆Σ και ΕΕ και εκτάκτως από τον
πρόεδρο του ∆Σ ή µε απόφαση του ∆Σ.
Η ΓΣ αποτελείται από 10 εκπροσώπους από την κάθε Ένωση
 Οι Εκπρόσωποι που αποστέλλονται βγαίνουν είτε απ’ ευθείας από εκλογές είτε από µέλη του ∆Σ
της κάθε Ένωσης.
 Το ∆Σ της ΠΕΙΒ είναι 9µελές µε 3ετή θητεία και εκλέγεται από τους εκπροσώπους (εκλέκτορες)
της κάθε επιµέρους Ένωσης.
 Επιλέγεται ένας από κάθε Ένωση και οι δύο θέσεις που περισσεύουν πληρούνται από τους
αµέσως επόµενους πλειοψηφίσαντες.
 Οι υποψήφιοι για µέλη (και αναπληρωµατικοί) του ∆Σ είναι οποιοιδήποτε από τους
αντιπροσώπους κάθε επιµέρους Σωµατείου το θελήσουν αρκεί να υποβάλλουν αίτηση 20 ηµέρες
πριν (και δεν προσδιορίζονται από τις ΓΣ των Ενώσεων).
 Και εδώ τα µέλη του ∆Σ αποφασίζουν κατά συνείδηση, χωρίς δεσµεύσεις από κανένα και χωρίς
την υποχρέωση να ενηµερώνουν τον οποιονδήποτε για τα πεπραγµένα τους.
Παροµοίως, οι µεν εκπρόσωποι είναι ανακλητοί και αντικαταστάσιµοι από τις επιµέρους Ενώσεις,
ενώ τα µέλη του ∆Σ της ΠΕΙΒ δεν είναι.

