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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 «ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» 

 
 

Η γενική ετήσια συνέλευση μελών της εταιρείας «μελέτης της μικροβιολογικής 
ποιότητας των υδάτων» πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 21η

 

 Ιουνίου 2010, στην 
αίθουσα συσκέψεων  βιβλιοθήκης, Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

Παρόντες: Α. Βανταράκης, Α. Ευστρατίου, Γ. Βασιλαντωνοπούλου, Μ. Γιαγνίση, Δ. 
Ντάκης, Β. Καρμίρης, Α. Μαυρίδου, Α. Τσάκου. 
 
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης ήταν τα εξής: 
 
√ Απολογισμός εργασιών του διοικητικού συμβουλίου. 
√ Ετήσιος οικονομικός απολογισμός. 
√  Άλλα θέματα που προτείνουν τα μέλη εγγράφως. 
√ Αλλαγή του καταστατικού της εταιρείας με στόχο την διεύρυνση των ειδικοτήτων. 
 
 
√ Απολογισμός εργασιών του διοικητικού συμβουλίου: ο πρόεδρος κος Α. Βανταράκης 
παρουσίασε: 

1. την επαναφορά της φορολογικής υποχρέωσης της εταιρείας σε «καθεστώς Φ.Π.Α.», 
γεγονός που διευκολύνει την συνεργασία με φορείς και εταιρείες. 

2. την επαναλειτουργία της ιστοσελίδας www.watermicro.gr, ως όργανο ενημέρωσης και 
επικοινωνίας με τα μέλη της εταιρείας. 

3. την πραγματοποίηση του πρακτικού σεμιναρίου «Μέθοδοι ανάλυσης μικροβιολογικής 
ποιότητας νερών», 9- 11 Νοεμβρίου 2009, 

4. την πραγματοποίηση της διημερίδας «το σύγχρονο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας του 
υδάτινου περιβάλλοντος», 22-23 Μαρτίου 2010, ξενοδοχείο Classical Athens Imperial, 
Αθήνα, σε συνεργασία με την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
Αποχέτευσης). 

Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Πατρών. 

5. την δημοσίευση ανακοινώσεων της εταιρείας στον έντυπο τύπο της Ελλάδας, με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22η

6. την οικονομική ενίσχυση της εταιρείας με τις χορηγίες εμπορικών εταιρειών στα πλαίσια 
των σεμιναρίων και της ιστοσελίδας. 

 Μαρτίου). 

7. την εγγραφή τριών (3) νέων μελών. 
8. την ενεργοποίηση της χορηγίας προς νέους επιστήμονες με την υποτροφία “Γ. 

Σταθόπουλος”. Για το έτος 2010 η υποτροφία απονεμήθηκε στον κο Kelnar Girzi για τη 
συμμετοχή του στο συνέδριο «XXXIII International Congress on Microbial Ecology in 
Health and Disease»,  6-10 Σεπτεμβρίου 2010.  
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9. δεν ευοδώθηκαν οι προσπάθειες της εταιρείας σε συνεργασία με τον Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό 
Συμβούλιο Διαπίστευσης), για την θέσπιση κριτηρίων επιλογής των ενασχολούμενων με 
την μικροβιολογική ανάλυση του νερού. 

10. δεν ευοδώθηκαν οι προσπάθειες της εταιρείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  για την θέσπιση κριτηρίων επιλογής των ενασχολούμενων με 
την μικροβιολογική ανάλυση του νερού. 

11. δεν ευοδώθηκαν οι προσπάθειες της εταιρείας σε συνεργασία με το φορέα ΗΡΑ (Health 
Public Agency) για την διαχείριση του διεργαστηριακού σχήματος EQUASE. 

 
  √ Ετήσιος οικονομικός απολογισμός: δεν πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος οικονομικός 
απολογισμός. 
 
  √  Άλλα θέματα που προτείνουν τα μέλη εγγράφως: η κα Α. Μαυρίδου πρότεινε την 
αναζήτηση και διαχείριση νέου διεργαστηριακού σχήματος. 
 
  √  Αλλαγή του καταστατικού της εταιρείας με στόχο την διεύρυνση των ειδικοτήτων: 
τα μέλη της εταιρείας πρότειναν την τροποποίηση του καταστατικού λειτουργίας (άρθρο 3, 
παράγραφος 1), με στόχο την διεύρυνση των ειδικοτήτων των μελών, που μπορούν να 
εγγραφούν στην εταιρεία. 
 
 
Η Γενική ετήσια συνέλευση μελών της εταιρείας «μελέτης της μικροβιολογικής 
ποιότητας των υδάτων» αποφάσισε τα εξής: 
 

• την διεξαγωγή της ετήσιας γενικής συνέλευσης την 22η

 

 Μαρτίου κάθε έτους με 
αφορμή την επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού. 

• Την σύσταση επιτροπής έρευνας και διαχείρισης νέου διεργαστηριακού σχήματος 
που αποτελείται από : την κα Α. Ευστρατίου, την κα Α. Μαυρίδου, την κα Γ. 
Βασιλαντωνοπούλου, την κα Μ. Γιαγνίση και τον κο Δ. Ντάκη. 

 
• Την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας στο άρθρο 3, παράγραφος 1 ως 

εξής: 
 Άρθρο 3, παράγραφος 1: «Όλοι οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας με την 
υπογραφή του παρόντος αποκτούν αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους της εταιρείας. 
Τακτικά μέλη της εταιρείας εγγράφονται όσοι διαθέτουν αποδεδειγμένη εκπαίδευση ή 
μετεκπαίδευση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (πτυχίο Ιατρικής σχολής, Βιολογίας, 
Μοριακής Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Χημείας, Χημικής Μηχανικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονικής, 
Τεχνολογίας τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ιατρικών εργαστηρίων και άλλα καθώς και ισότιμα 
πτυχία του εξωτερικού)  ή διετή τουλάχιστον εμπειρία και ενεργό απασχόληση στο γνωστικό 
αντικείμενο της μικροβιολογίας υδάτων. Αντεπιστέλλοντα μέλη της εταιρείας εγγράφονται 
όσοι διαθέτουν πτυχίο άλλων ειδικοτήτων ή είναι απόφοιτοι δημόσιων και ιδιωτικών μη 
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ανωτάτων σχολών, οι οποίοι ασχολούνται με ένα από τα αντικείμενα της εταιρείας και δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικού μέλους. Δόκιμα μέλη της εταιρείας εγγράφονται όσοι 
προπτυχιακοί φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Ιατρικής 
σχολής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Χημείας, Χημικής Μηχανικής, 
Κτηνιατρικής, Γεωπονικής, Τεχνολογίας τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ιατρικών εργαστηρίων και 
άλλες καθώς και ισότιμες σχολές του εξωτερικού). Επίτιμα μέλη της εταιρείας 
ανακηρύσσονται επιστήμονες διεθνούς φήμης και τακτικά μέλη που προσφέρουν εξαιρετική 
υπηρεσία υπέρ αυτής. Η ανακήρυξη των επίτιμων μελών πραγματοποιείται με την γενική 
συνέλευση των μελών της εταιρείας μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου και με 
πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών». 
 
 
 
 
Γεωργία Βασιλαντωνοπούλου 
 
Γραμματέας Δ.Σ. 
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