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για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην κρίση των επιστη-
μονικών εργασιών που υποβλήθηκαν για δημοσίευση στο 
περιοδικό μας κατά το έτος 2011.

ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις (βλ. Τόμο 56 / Τεύχος 

3, σ. 124 — Επιστολή από το συντάκτη), το παρόν τεύχος 

αποτελεί τη τελευταία τακτική έντυπη έκδοση του Δελτίου 

Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας. H επιλογή για το 

σχεδιασμό του εξωφύλλου αποτελεί την προσαρμογή του 

layout που φιλοτεχνήθηκε για τις ανάγκες τους δεύτερου 

τεύχους μας το 1956. Τιμής ένεκεν λοιπόν…
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Η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία σας προσκαλεί σε Έκτα-
κτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012  
και ώρα 17,00 στο Μαγγίνειο Αμφιθέατρο του Αρεταιείου Νο-
σοκομείου με αποκλειστικό θέμα: «Τροποποίηση Καταστατικού 
της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας» και συγκεκριμένα: 
α) Τα άρθρα 1 ,2 ,7 ,14 ,15 ,18 ,20, 21 ,3 ,34 έχουν μεταφερθεί 

ως έχουν στη δημοτική γλώσσα.
β) Τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36 έχουν τροποποιηθεί 
με βάση τη συνημμένη στην παρούσα επιστολή πρόταση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέλευση θα συζητη-
θούν και τυχόν προτάσεις των μελών της Εταιρείας.

γ) Το άρθρο 37 θα τροποποιηθεί σύμφωνα με το τελικό αποτέ-
λεσμα της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 17:00  
στο ίδιο ως άνω αμφιθέατρο Μαγγίνειο Αμφιθέατρο του Αρε-
ταιείου Νοσοκομείου (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 70). 

Η οικονομική τακτοποίηση όλων των μελών μπορεί να γίνει 
και στον χώρο της Γενικής Συνέλευσης.

Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί απαρτία την 23η Ιανουαρίου 
2012 και παρακαλείστε για τη μαζική και ενεργή συμμετοχή 
σας στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης λόγω της σοβαρό-
τητας του θέματος.

Στην παρούσα πρόσκληση εσωκλείεται κείμενο, το οποίο 
περιλαμβάνει: α) στην αριστερή στήλη όλο το ισχύον καταστα-
τικό της Εταιρείας και β) στη δεξιά στήλη όλες τις προτεινόμε-
νες τροποποιήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Α. Βατόπουλος Ε. Τρίκκα-Γραφάκου

‣ EDITORIAL

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
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ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται εν Αθήναις επιστημονικόν Σωματείον ιατρών υπό την 
επωνυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με έδραν 
τάς Αθήνας, διεπόμενον υπό του συνόλου των διατάξεων του 
Αστικού Κωδικός και των ειδικών περί Σωματείων Νόμων και 
Νομοθετημάτων.

ΑΡΘΡΟ 2

Η Εταιρεία έχει ιδίαν σφραγίδα κυκλικήν φέρουσαν περιμετρι-
κώς την επωνυμίαν της, εν τω μέσω δε την κεφαλήν της Υγείας.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξις της ερεύνης εις τον 
τομέα της Μικροβιολογίας, τόσον εν Ελλάδι, όσον και επί διε-
θνούς, επιπέδου δια συνεργασίας μεθ' ομοειδών οργάνων ετέ-
ρων χωρών ως και της INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MICRO-
BIOLOGICAL, καθώς επίσης και η συνεργασία Ελλήνων Μικροβι-
ολόγων επί σκοπώ προαγωγής της  Μικροβιολογίας εν Ελλάδι.

ΑΡΘΡΟ 4

Προς εκπλήρωσιν τού σκοπού τούτου ή Εταιρεία:
1) Συνέρχεται εις τακτικός κατά τακτήν ημέραν συνεδριάσεις 

άπαξ κατά 15θήμερον ως και εις έκτακτους συνεδριάσεις, καθ' 
ας γίνονται ανακοινώσεις και επιστημονικαί συζητήσεις όπως 
διαλέξεις επί παντός θέματος ενδιαφέροντος τον κλάδον.

2) Δέχεται ανακοινώσεις και αποστολάς διατριβών γενομένας 
παρ' ιατρών και επιστημονικών συλλόγων και ανακοινουμέ-
νας τη εταιρεία παρά τού προέδρου αυτής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
TOY ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ως έχει στη δημοτική

Ως έχει στη δημοτική

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της έρευνας και της δια-
γνωστικής στην επιστήμη της Μικροβιολογίας στο πλαίσιο της 
ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας,  τόσο στην Ελλάδα όσο 
και σε διεθνές επίπεδο μέσω συνεργασίας με ομοειδή όργανα 
άλλων χωρών καθώς επίσης και η συνεργασία Ελλήνων Ιατρών 
Βιοπαθολόγων με σκοπό την προαγωγή της Μικροβιολογίας 
στην Ελλάδα.

Προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού:
1) Οργανώνει τακτικές κατά τακτή ημέρα συνεδριάσεις μία 

φορά το δεκαπενθήμερο καθώς και έκτακτες συνεδριάσεις, 
κατά τις οποίες γίνονται ανακοινώσεις και επιστημονικές 
συζητήσεις, όπως διαλέξεις επί παντός θέματος, που ενδια-
φέρει τον κλάδο.  

2) Δέχεται ανακοινώσεις και αποστολές διατριβών, που έχουν 
γίνει από ιατρούς και επιστημονικούς συλλόγους και έχουν 
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3) Ορίζει δημοσίας διαλέξεις επί θεμάτων σχετικών προς την 
Μικροβιολογίαν.

4) Δημοσιεύει τα πρακτικά των επιστημονικών αυτής συνε-
δριάσεων είτε εις ίδιον τεύχος, είτε εις τι των εν Αθήναις 
εκδιδομένων ιατρικών (επιστημονικών) περιοδικών.

5) Προκηρύσσει επιστημονικούς διαγωνισμούς εφ' όσον υπάρ-
χει αθλοθέτης ή δωρητής.

6) Διοργανώνει Μικροβιολογικά Συνέδρια.
7) Διοργανώνει επιστημονικός εκδρομάς και εκπαιδευτικά τα-

ξίδια εις τε το Εσωτερικόν και το Εξωτερίκον.
8) Διατελεί εις επαφήν μετά των εν τη αλλοδαπή ειδικών επι-

στημονικών κέντρων.

ΑΡΘΡΟ 5

Η Εταιρεία αποτελείται εκ τακτικών αντεπιστελλόντων, προσέ-
δρων και επίτιμων μελών και εκ δωρητών και ευεργετών.
1) Τακτικά μέλη της Εταιρείας ονομάζονται πάντες οι συμφώ-

νως τω νόμω Ειδικοί Μικροβιολόγοι, οι πτυχιούχοι Ιατρικής 
έχοντες πτυχίον Υγιεινολόγου, και Κτηνίατροι κεκτημένοι 
πτυχίον Μικροβιολογίας, ως επίσης και πτυχιούχοι της' 
Ιατρικής ειδικευόμενοι εις την Μικροβιολογίαν της περιφε-
ρείας Αθηνών και Πειραιώς, εφ' όσον προτείνονται υπό δύο 
τουλάχιστον παλαιών μελών. Επιστήμονες παντός κλάδου 
ασχολούμενοι με την Μικροβιολογίαν δύνανται κατά την 
κρίσιν τού Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέγωνται ως Τα-
κτικά μέλη.

 Η πρότασις αυτή υποβάλλεται υπό του Διοικητικού Συμβου-
λίου εις την Εταιρείαν κατά μιαν τακτικήν ή έκτακτον συνε-
δρίασιν κατά την αμέσως δ' επομένην τοιαύτην η Εταιρεία 

ανακοινωθεί στην εταιρεία από τον Πρόεδρο της.
3) Οργανώνει δημόσιες διαλέξεις για θέματα σχετικά με την 

Μικροβιολογία. Επίσης διοργανώνει και συμμετέχει σε συ-
νέδρια, συζητήσεις, διαλέξεις, σεμινάρια και άλλες σχετικές 
εκδηλώσεις, που αφορούν τους σκοπούς της Εταιρείας. 

4) Δημοσιεύει τα πρακτικά των επιστημονικών συνεδριάσεων 
της είτε στο δικό της περιοδικό είτε σε κάποιο από τα εκδι-
δόμενα στην Ελλάδα ιατρικά (επιστημονικά) περιοδικά.

5) Προκηρύσσει επιστημονικούς διαγωνισμούς, εφόσον υπάρ-
χει αθλοθέτης ή δωρητής. Επίσης μπορεί να καθορίζει ηθικά 
ή υλικά έπαθλα για πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες Ελλή-
νων επιστημόνων σχετικές με τους σκοπούς της Εταιρείας. 
Επίσης δύναται να χορηγεί στα μέλη της υποτροφίες για με-
τεκπαίδευση στο εσωτερικό ή εξωτερικό. Τα παραπάνω ρυθ-
μίζονται από ειδικούς κανονισμούς, που αποφασίζει το ΔΣ. 

6) Διοργανώνει μικροβιολογικά συνέδρια 
7) Διοργανώνει επιστημονικές εκδρομές και εκπαιδευτικά τα-

ξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
8) Διατηρεί επαφή με επιστημονικές εταιρείες και ειδικά επι-

στημονικά κέντρα του εσωτερικού ή εξωτερικού.
9) Εκπονεί επιστημονικές οδηγίες & πρωτόκολλα σχετικά με 

την πρακτική εφαρμογή της εργαστηριακής διαγνωστικής 
μεθοδολογίας. 

10) Δύναται σε συνεργασία με τρίτους να ιδρύσει κέντρα ή ει-
δικά τμήματα έρευνας και να συνάπτει κάθε είδους συμβά-
σεις επ’ ωφελεία των μελών της και προς εκπλήρωση των 
σκοπών της Εταιρείας. 

11) Χρησιμοποιεί γενικά κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για την 
πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.

Η εταιρεία αποτελείται από τακτικά, πρόσεδρα και επίτιμα μέλη:
1) Τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να γίνουν 

όλοι οι ιατροί, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα 
ανά την Ελληνική Επικράτεια και κατέχουν τον τίτλο της 
ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας). 
Επίσης οι ειδικευόμενοι ιατροί στην Ιατρική  Βιοπαθολο-
γία  (Μικροβιολογία), οι πτυχιούχοι Ιατρικής που κατέχουν 
εξειδίκευση Ιατρού Δημόσιας Υγείας ή Υγιεινολόγου και 
οι Κτηνίατροι με εξειδίκευση στη  Μικροβιολογία, Το υπο-
ψήφιο τακτικό μέλος υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγγραφη πρόταση δύο (2) 
τουλάχιστον τακτικών μελών. Η έγκριση ή μη της εισδοχής 
του υποψηφίου γίνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, με ψηφοφορία των παρόντων. 
Αν η αίτηση απορριφθεί, δύναται να υποβληθεί νέα αίτηση 
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αποφαίνεται επί της παραδοχής δια μυστικής ψηφοφορίας 
των παρόντων.

 Εν περιπτώσει απορρίψεως τής προτάσεως δύναται να υπο-
βληθή, νέα τοιαύτη μετά εν τουλάχιστον έτος.

2) Αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας ονομάζονται οι εκτός 
των Αθηνών και Πειραιώς ιατροί Μικροβιολόγοι και Κτηνία-
τροι Μικροβιολόγοι εκλέγονται δε ως και τα πρακτικά μέλη 
προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου. Τακτικόν μέλος της 
εταιρείας απερχόμενον οριστικώς της έδρας αυτής γίνεται 
αυτοδικαίως αντεπιστέλλον τοιούτον.

 Αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας ευρισκόμενα εις Αθή-
νας δικαιούνται να μετέχουν των συνεδριάσεων αυτής ως 
και τα τακτικά δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου. Αν όμως 
η διαμονή των εντός της έδρας καταστή οριστική, γίνονται 
τακτικά μέλη τη αιτήσει των κατόπιν ψηφοφορίας, εφ' όσον 
κέκτηνται τα προς τούτο προσόντα.

3) Πρόσεδρα μέλη της Εταιρείας ονομάζονται ιατροί άλλων 
ειδικοτήτων ή διακεκριμένοι άλλοι επιστήμονες ημεδαποί 
ή αλλοδαποί προτάσει τού Διοικητικού Συμβουλίου και δια 
πλειοψηφίας των 3/4 τουλάχιστον των παρόντων μελών.

 Τα πρόσεδρα μέλη έχουν τα αυτά δικαιώματα και καθήκο-
ντα οία και τα τακτικά, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου

4) Επίτιμα, μέλη της Εταιρείας, ανακηρύσσονται ημεδαποί ή 
αλλοδαποί Μικροβιολόγοι ή Κτηνίατροι -Μικροβιολόγοι δι-
εθνούς φήμης ή τακτικά μέλη της Εταιρείας παράσχοντα 
εξαιρετικής όλως υπηρεσίας υπέρ αυτής.

5) Αλλοδαποί δεν δύνανται να είναι τακτικά μέλη της Εταιρείας.
 Η ανακήρυξις των επίτιμων μελών γίνεται δια γενικής συ-

νελεύσεως των μελών επί τούτω συγκαλουμένης προτάσει 
τού Διοικητικού Συμβουλίου και δια πλειοψηφίας των 3/4 
τουλάχιστον των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 6

Δωρηταί της Εταιρείας ανακηρύσσονται οι προσφέροντες υπέρ 
του ταμείου αυτής ποσόν ουχί έλασσον των 100.000 δραχ. 

μετά την πάροδο ενός έτους. 
 Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται να συμμετέχει στις Γενικές 

Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη 
απόφαση, να εκλέγει και να εκλέγεται στα διοικητικά και 
λοιπά καταστατικά όργανα της Εταιρείας και να λαμβάνει 
μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις της Εταιρείας. 

 Κάθε τακτικό μέλος υποχρεούται να συμμετέχει στις Γενι-
κές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της Εται-
ρείας και να συμπαρίσταται στα Όργανα της Διοίκησης στην 
άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεων της. Να τηρεί το 
καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και 
να ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση, για κάθε μεταβολή που 
αφορά την επαγγελματική του κατάσταση. Να μην αντι-
στρατεύεται στα συμφέροντα της Εταιρείας και να φέρεται 
με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους της Εται-
ρείας και τη Διοίκηση αυτού. Να εκπληρώνει τακτικά τις 
οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία. Να 
συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές που συστήνονται από 
την Εταιρεία και που έχουν σαν σκοπό την προβολή  και την 
προώθηση των αιτημάτων της.

2) Πρόσεδρα μέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται  ιατροί άλλων 
ειδικοτήτων ή διακεκριμένοι άλλοι επιστήμονες ημεδαποί ή 
αλλοδαποί με αποδεδειγμένη επιστημονική δραστηριότητα 
στην ιατρική μικροβιολογία. Η εγγραφή των προσέδρων με-
λών γίνεται με την ίδια διαδικασία για τα τακτικά μέλη. Τα 
πρόσεδρα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
με τα τακτικά πλην αυτών της συμμετοχής στις Γενικές 
Συνελεύσεις, της ψήφου και της εκλογής στα καταστατικά 
όργανα της Εταιρείας.

4) Επίτιμα μέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται ημεδαποί ή 
αλλοδαποί Ιατροί Βιοπαθολόγοι – Μικροβιολόγοι ή άλλοι 
επιστήμονες  διεθνούς φήμης ή τακτικά ή πρόσεδρα μέλη 
της Εταιρείας, που έχουν προσφέρει εξαιρετική υπηρεσία 
σε αυτή. Η ανακήρυξη των επίτιμων μελών γίνεται από τη 
Γενική Συνέλευση, η οποία προσκαλείται προς τούτο με 
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και δια πλειοψηφίας 
των 3/4 των παρόντων.

5) Κάθε μέλος προκειμένου να αποχωρήσει από την Εταιρεία 
υποβάλει έγγραφη δήλωση παραίτησης, υποχρεούμενο να 
καταβάλει τις οικονομικές υποχρεώσεις του μέχρι τη λήξη 
του έτους αποχώρησης.

Δωρητές της εταιρείας ανακηρύσσονται οι προσφέροντες στο 
ταμείο αυτής ποσό όχι μικρότερο από 10.000,00 ευρώ και 
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ευργέται δε οι προσφέροντες τουλάχιστον 500.000 Δραχ. Η 
ανακήρυξις γίνεται δι' έκτακτου συνεδριάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρίας επί τούτω συγκαλουμένης, δημοσιεύ-
εται δε εις τον τύπον. Τούτων τα ονόματα αναγράφονται εις 
ειδικήν τιμητικήν στήλην, αί δε φωτογραφίαι των αναρτώνται, 
εν τω Γραφείω της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7

Εις πάντα τα μέλη άμα τη εκλογή των απονέμεται δίπλωμα 
υπογεγραμμένον υπό τού Προέδρου τού Αντιπροέδρου και τού 
Γενικού Γραμματέως και εσφραγισμένον δια της σφραγίδος τής 
Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8

Κατά το πρώτον Ι5θήμερον έκαστου Ιανουαρίου συνέρχεται ή 
Γεν. Συνέλευσις καθ' ήν πλην των άλλων δια του Διοικητικού 
Συμβουλίου υποβαλλομένων προτάσεων προς έγκρισιν, καθο-
ρίζεται το δικαίωμα έγγραφης ως και η ετήσια συνδρομή δια 
το τρέχον έτος. Η συνέλευσις δύναται να καθορίση οι ιδιαίτε-
ρα δικαιώματα δια τους έχοντα εργαστήρια ως και δια τους μη 
έχοντας τοιαύτα. Η συνέλευσις επίσης καθορίζει το ποσόν τυ-
χόν έκτακτου εισφοράς κατόπιν προηγουμένης λογοδοσίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου και προτάσεως υπ' αυτού. Προς τον 
σκοπόν αυτόν δύναται να συγκληθώσιν και Έκτακτοι Γενικαί 
Συνελεύσεις. Το αποχωρούν μέλος εξακολουθεί να ευθύνεται 
έναντι της Εταιρείας δια τας υπ' αυτού αναληφθείσας υποχρε-
ώσεις καθ' όν χρόνον ήτο μέλος αυτής.

ΑΡΘΡΟ 9

Τακτικόν μέλος καθυστερούν την συνδρομήν του αδικαιολογή-
τως πέραν τού έτους, στερείται τού δικαιώματος του εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι, ουδέ δύναται να μετέχη των Συνελεύσεων της 
εταιρείας, ανακτά δε το δικαίωμα ευθύς ως εκπληρώσει τας 
προς το Ταμείον υποχρεώσεις του. Αν τακτικόν μέλος ή πρό-
σεδρον μέλος καθυστερή αδικαιολογήτως την συνδρομήν του 
πέραν των δύο κατά συνέχειαν ετών, το Διοικητικόν Συμβούλι-
ον προτείνει την διαγραφήν του και η Εταιρεία αποφασίζει δια 
πλειοψηφίας. Μέλος διαγραφέν δια το λόγον τούτον και διακα-
νόνισαν τας προς το Ταμείον της Εταιρείας οφειλάς του, επανε-
γράφεται άνευ άλλης διατυπώσεως.

ΑΡΘΡΟ 10

Εκτός τού ανωτέρω λόγου, πάν μέλος διαγράφεται ή παραι-
τούμενον εγγράφως ή εάν η διαγωγή του ήθελεν αποδειχθή 

ευεργέτες οι προσφέροντες τουλάχιστον 100.000,00 ευρώ. 
Η ανακήρυξη γίνεται σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία συγκαλείται προς τούτο, και 
η απόφαση δημοσιεύεται στον τύπο. 

Ως έχει στη δημοτική

Κατά το πρώτο 15θήμερο εκάστου Ιανουαρίου το Διοικητικό 
Συμβούλιο καθορίζει το δικαίωμα εγγραφής καθώς και την ετή-
σια συνδρομή για το τρέχον έτος. Επίσης το Διοικητικό Συμβού-
λιο ανά πάσα στιγμή καθορίζει ποσό τυχόν έκτακτης εισφοράς. 
Προς τον σκοπό αυτόν δύναται να συγκληθούν και έκτακτες 
Γενικές Συνελεύσεις. Το μέλος που αποχωρεί εξακολουθεί να 
ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για τις ανειλημμένες από αυτό 
υποχρεώσεις καθ’ όσον χρόνο ήταν μέλος αυτής. 

Τακτικό μέλος, που καθυστερεί την συνδρομή του τρέχοντος 
έτους, στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, 
ούτε δύναται να μετέχει στις Συνελεύσεις της Εταιρείας και 
ανακτά το δικαίωμα ευθύς μόλις εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του προς το Ταμείο. Εάν τακτικό ή πρόσεδρο μέλος καθυστερεί 
αδικαιολογήτως την συνδρομή του πέρα των δύο συνεχόμενων 
ετών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διαγραφή του και 
η Εταιρεία αποφασίζει δια πλειοψηφίας. Μέλος διαγραφέν για 
τον λόγο αυτόν το οποίο τακτοποίησε τις προς το Ταμείο οφει-
λές του, επανεγγράφεται χωρίς άλλη διατύπωση. 

Εκτός του ανωτέρω λόγου, κάθε μέλος διαγράφεται είτε παραι-
τούμενο εγγράφως είτε εάν η διαγωγή του ήθελε αποδειχθεί 
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ασυμβίβαστως προς την αξιοπρέπειαν της Εταιρείας, επί φυ-
λασσομένων των διατάξεων τού άρθρου Ι4ού του παρόντος. Εν 
τη τελευταία ταύτη περιπτώσει η διαγραφή γίνεται προτάσει 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή 10 τουλάχιστον (δέκα) μελών 
δι' αποφάσεως της Εταιρείας εν ειδική συνεδριάσει προς τούτω 
συγκαλουμένη και δια πλειοψηφίας των 2/3 τουλάχιστον των 
παρόντων. Η ψηφοφορία είναι μυστική, γίνεται δε αφού πρώ-
τον ή Εταιρεία λάβη γνώσιν της απολογίας του ενδιαφερομένου 
καταλλήλως προσκαλουμένου, ίνα υποβάλη ταύτην γραπτώς ή 
προφορικώς εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11

Η Εταιρεία διοικείται υπό επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου 
εκλεγομένου δια μίαν διετίαν υπό της τακτικής Γενικής Συνε-
λεύσεως των μελών, της συνερχομένης συμφώνως τω αρθώ 
24ω του παραγράφου 4 τού παρόντος Καταστατικού.
Ίνα εκλεγεί τις μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου δέον να έχη 
συμπληρώσει έτος ως τακτικόν μέλος της Εταιρείας προς δε να 
έχη εκπληρώσει τας προς το Ταμείον υποχρεώσεις του και κέ-
κτηται τα υπό του Νόμου απαιτούμενα προσόντα.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουσιν εντός εβδο-
μάδος από της εκλογής των και από αυτών των ιδίων τον Πρό-
εδρον και Αντιπρόεδρον, τον Γενικόν Γραμματέα, τον Ειδικών 
Γραμματέα και τον Ταμίαν, των υπολοίπων παραμενόντων ως 
Συμβούλων. Η ιδιότης του Προέδρου και του Ταμίου δεν δύνα-
ται να συμπέση εις το αυτό πρόσωπον.
Πάσαν δι' Οιονδήποτε λόγον κενουμένην θέσιν μέλους τού Δι-
οικητικού Συμβουλίου, καλούνται όπως καταλάβωσι κατά την 
σειράν επιτυχίας αυτών οι κατά το άρθρον 25 παράγ. 4 εκλεγό-
μενοι αναπληρωματικοί Σύμβουλοι.

ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια της Εταιρείας, επιφυλασ-
σομένων των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση η διαγραφή γίνεται με πρόταση 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή το 1/10 των ταμειακώς τακτο-
ποιημένων μελών της Εταιρείας, με απόφαση της Εταιρείας σε 
ειδική συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται προς τούτο και με πλει-
οψηφία των 2/3 των παρόντων. Η ψηφοφορία είναι μυστική, 
γίνεται δε αφού πρώτα η Εταιρεία λάβει γνώση της απολογίας 
του ενδιαφερομένου καταλλήλως προσκαλουμένου, για να υπο-
βάλει αυτήν γραπτώς ή προφορικώς στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της εταιρείας. 

1) Τη Διοίκηση της Εταιρείας ασκεί επταμελές (7) Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται για δύο (2) έτη από τη Γενι-
κή Συνέλευση της Εταιρείας. Για να εκλεγεί κάποιος μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει συμπληρώσει 
τουλάχιστον δύο (2) έτη ως τακτικό μέλος της Εταιρείας, να 
έχει εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις του και να έχει 
τα νόμιμα προσόντα.  

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε πρώτη συνεδρία-
ση εγγράφως από τον σύμβουλο που πλειοψήφησε, μέσα 
σε μια εβδομάδα από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων 
των αρχαιρεσιών. Αν ο πλειοψηφήσας σύμβουλος δεν συ-
γκαλέσει εμπρόθεσμα το Συμβούλιο τότε αναλαμβάνει να 
το συγκαλέσει ο επιμελέστερος.

3) Στην πρώτη συνεδρίαση και μέχρι την εκλογή Προέδρου, 
προεδρεύει ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος ή εν απουσία του 
ο αρχαιότερος ως προς την εγγραφή στην Εταιρεία σύμβου-
λος. Μετά την εκλογή του Προέδρου με μυστική ψηφοφο-
ρία γίνεται υπό την προεδρία του και κατά σειρά αξιώματος 
η εκλογή των υπολοίπων μελών του προεδρείου, με μυστική 
ψηφοφορία. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γε-
νικού Γραμματέα, και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν 
στο ίδιο πρόσωπο ή σε συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθ-
μού. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του 
Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να διατελέσει το ίδιο 
πρόσωπο για περισσότερες από δύο (2) συνεχείς θητείες.

4) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντα 
του αμέσως μετά την συγκρότηση του σε σώμα, οπότε 
και άρχεται η θητεία του. Το Προεδρείο του απερχόμενου 
Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την 
συγκρότηση του νέου σε σώμα είναι υποχρεωμένο με πρό-
σκληση του νέου Προέδρου να παραδώσει με πρωτόκολλο 
στο νέο Προεδρείο τη σφραγίδα, τα βιβλία, το αρχείο, το 
εκλογικό υλικό και κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας.
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ΑΡΘΡΟ 12

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζον αδικαιολογή-
τως επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις το Διοικητικού Συμβουλίου 
θεωρείται παραιτηθέν και αντικαθίσταται.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικόν Συμβούλιον επιλαμβάνεται παντός ζητήματος 
αφορώντος τας εργασίας, τα συμφέροντα και την αξιοπρέπειαν 
της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 14

Περί πειθαρχικής εξουσίας τού Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον, ασκεί την πειθαρχικήν εξουσί-
αν κατά των μελών τού Σωματείου, επιβάλλει δε πειθαρχικός 
ποινάς επιπλήξεως, βαρείας επιπλήξεως, ή διαγραφής εκ των 
μελών του Σωματείου, δια παράβασιν τού παρόντος Καταστατι-
κού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ή της εν γένει 
περί Σωματείων ισχυούσης Νομοθεσίας εν συνδυασμό προς το 
άρθρον 10ον τού παρόντος. Πειθαρχικήν εξουσίαν κατά των με-
λών του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτού τούτου εν συνόλω, 
ασκεί η Γενική Συνέλευσις του Σωματείου, δυναμένη να επι-
βάλλει πειθαρχικός ποινάς επιπλήξεως, βαρείας επιπλήξεως ή 
εκπτώσεως εκ τού αξιώματος μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου όσον και μέλους τού Σωματείου. Μέλος τι τού Σωματείου 
τιμωρηθέν πειθαρχικώς κατά τα ως άνω υπό του Διοικητικού 
Συμβουλίου δύναται να προσφυγή κατά της τοιαύτης αποφά-
σεως του Διοικητικού Συμβουλίου εις την Γενικήν Συνέλευσιν 
δυναμένης της τελευταίας ταύτης να επικύρωση την απόφασιν 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τελεσιδίκως να μεταβάλει ταύτην 
ή και να εξαφάνιση αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εις τακτικά συνεδριά-
σεις άπαξ του μηνός και έκτακτους τοιαύτα οσάκις ο Πρόεδρος 
κρίνει τούτο επάναγκες η οσάκις υποβληθή έγγραφος αίτησις 
τριών (3) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν απουσιάζει αδικαι-
ολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις, εκπί-
πτει από την ιδιότητα του αυτή, ύστερα και από σχετική από-
φαση του Διοικητικού συμβουλίου και αντικαθίσταται από τον 
πρώτο αναπληρωματικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις 
της Εταιρείας και κατευθύνει τη δράση αυτής προς επιδίωξη και 
πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας, με 
γνώμονα το συμφέρον και την αξιοπρέπεια της Εταιρείας. Είναι 
δυνατή η παύση του Διοικητικού Συμβουλίου και νωρίτερα από 
την προκαθορισμένη θητεία του, και διενεργούνται αρχαιρεσί-
ες για την εκλογή νέου εξ ολοκλήρου Διοικητικού Συμβουλίου, 
εάν: α) Καταψηφισθούν τα πεπραγμένα του σε τακτική Γενική 
Συνέλευση. β) Τεθεί και ψηφισθεί σχετικό θέμα σε τακτική ή 
έκτακτη Γενική Συνέλευση. γ) Παραιτηθεί ολόκληρο το Διοικη-
τικό Συμβούλιο. 

Ως έχει στη δημοτική

Ως έχει στη δημοτική
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Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία αν παρίστα-
νται 4 τουλάχιστον των μελών μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος 
ή Αντιπρόεδρος.
Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται εις 
το βιβλίον Πρακτικών, υπογράφονται υπό των παρόντων κατά 
την συνεδρίασιν Συμβούλων, λαμβάνονται δε δια σχετικής πλει-
οψηφίας των παρόντων συμβούλων. Εν περιπτώσει ισοψηφίας 
νικά η ψήφος τού Προέδρου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύνα-
ται να εκδίδη τους, απαραίτητους εσωτερικούς κανονισμούς εφ 
όσον τυχόν ήθελον κριθή αναγαίοι καταθέτον τούτους νομίμως 
ως η περί Σωματείων Νομοθεσία ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 16

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης Δικαστι-
κής ή Διοικητικής Αρχής, καλεί την Εταιρείαν εις Συνέλευσιν 
και το Διοικητικόν Συμβούλιον εις συνεδρίασιν, προϊσταται των 
Συνεδριάσεων της Εταιρείας και τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
φροντίζει περί της ακριβούς τηρήσεως τού Καταστατικού και 
των περί Σωματείων διατάξεων, υπογράφει πάντα τα έγγραφα 
και τα χρηματικά εντάλματα της Εταιρείας, υπογράφει μετά 
προηγουμένην απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου ή της 
Γενικής Συνελεύσεως πάσαν σύμβασιν και εν γένει επιμελείται 
της προστασίας των συμφερόντων τού Σωματείου. Τον Πρόε-
δρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 17

Ο Γενικός Γραμματεύς καταρτίζει κατ' εντολήν τού Προέδρου 
την ημερησίαν διάταξιν πάσης συνεδριάσεως, ενεργεί την αλ-
ληλογραφίαν της Εταιρείας της όποιας τηρεί ακριβές πρωτό-
κολλον, προσυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 
και λοιπά έγγραφα, διευθύνει την σύνταξιν και επιβλέπει την 
εκτύπωσιν παντός δημοσιεύματος της Εταιρείας. Τον Γενικόν 
Γραμματέα αναπληροί ο ειδικός Γραμματεύς.

 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει, διευθύ-
νει και συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, υπογράφοντας μαζί με το 
Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη. Εισηγείται, σε συνερ-
γασία με το Γενικό Γραμματέα, τα προς συζήτηση θέματα και 
γενικά προΐσταται της Εταιρείας.
Εκτελεί, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, τις αποφά-
σεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. 
Εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε αρχή κρατική, δη-
μοτική, κοινοτική, τις Τράπεζες και κάθε φύσης Οργανισμούς 
και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικά 
πρόσωπα, στις μεταξύ της Εταιρείας και αυτών πάσης φύσεως 
σχέσεις. Υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέα συμβάσεις 
και συμφωνίες, στο όνομα της Εταιρείας, σε εκτέλεση αποφά-
σεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί. 
Ασκεί αγωγές και ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από 
τέτοια, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για 
κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα της Εταιρείας, την 
οποία και εκπροσωπεί προσωπικώς και διορίζει πληρεξούσιους 
Δικηγόρους. Υπογράφει, μαζί με το Γενικό Γραμματέα, όλα τα 
εξερχόμενα έγγραφα της Εταιρείας. Επιβλέπει την πιστή τήρη-
ση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία της 
Εταιρείας και ασκεί έλεγχο σε όλα τα όργανα της Εταιρείας. Σε 
περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώ-
νεται, σε όλα τα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο.

Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λει-
τουργία των γραφείων και υπηρεσιών της Εταιρείας, την κανο-
νική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρη-
ση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων της Εταιρείας και 
γενικά προΐσταται του γραμματειακού μηχανισμού της Εταιρεί-
ας. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, τις προσκλήσεις για 
τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, είναι υπεύθυνος 
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ΑΡΘΡΟ 18

Ο Ειδικός Γραμματεύς συντάσσει, αναγινώσκει και υπογράφει 
τα πρακτικά εκάστης συνεδριάσεως, τηρεί το Αρχείον και το 
Επιοτημονικόν υλικόν της Εταιρείας συντάσσων κατ' έτος ακρι-
βή και πλήρη αυτού κατάοτασιν, μέριμνα δια την σύνταξιν και 
εκτύπωσιν των διαφόρων αυτής δημοσιευμάτων υπό την οδη-
γία ν τού Γενικού Γραμματέως.
Τον Ειδικόν Γραμματέα κωλυόμενον αναπληροί εις των Συμβού-
λων οριζόμενος υπό τού Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, ενεργεί τας 
εισπράξεις και πληρωμάς, συντάσσει εις το τέλος εκάστου 
έτους ισολογισμών των εσόδων και εξόδων κεκλεισμένων τη 
31ην Δεκεμβρίου, τον όποιον υποβάλλει υπό την κρίσιν τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει υπό την οδηγίαν του Προ-
έδρου και του Γενικού Γραμματέως τον προϋπολογισμόν των 
εσόδων και εξόδων εν τη αρχή, εκάστου έτους, υποβάλλει κα-
τάστασιν των καθυστερούντων τας συνδρομάς αυτών μελών, 
ων προσωπικώς υπεύθυνος δια τα διαπεπιστευμένα αυτώ χρή-
ματα και δια πάσαν παράλειψιν. Το υπέρ τας (10.000) δέκα 
χιλιάδας δραχμάς υπόλοιπον ποσόν του Ταμείου καταθέτει 
επ' ονόματι του εις την, Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος εις 
πρώτην ζήτησιν. Τα κατατεθειμένα ποσά ή χρεώγραφα ανα-
λαμβάνωνται υπό του Ταμίου κατόπιν αποφάσεως του Διοικη-
τικού Συμβουλίου. Υπόκειται εις ετησίαν εξέλεγξιν υπό της 
εξελεγκτικής επιτροπής, υποβάλει εις τον Νομάρχην Αττικο-
βιωτίας απολογισμόν των εσόδων και εξόδων παρελθούσης 
χρήσεως μετ' αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνε-
λεύσεως περί εγκρίσεως αυτού και κατάστασιν εμφαίνουσαν 
την κινητήν και ακίνητον περιουσίαν τής Εταιρείας. Τον Τα-
μίαν απόντα ή κωλυόμενων αναπληροί εν μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου οριζόμενον υπό τού ιδίου του ταμίου και υπό 
προσωπικήν αυτού ευθύνην.

για την παραλαβή των εισερχομένων εγγράφων και τον έλεγχο 
των εξερχομένων, και συνεργάζεται μαζί του, στη μελέτη, τη 
διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων της Εταιρείας 
και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της Διοίκησης, την 
οποία εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο, για έγκριση και στη 
συνέχεια την εισηγείται στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση 
κωλύματος ή απουσίας του ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνε-
ται προσωρινά στα καθήκοντα του από τον Ειδικό Γραμματέα 
και σε περίπτωση που και αυτός κωλύεται από σύμβουλο, που 
ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ως έχει στη δημοτική

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος της διαχείρισης των οικονομικών της 
Εταιρείας. Τηρεί το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών. Μέριμνα 
για την έγκαιρη είσπραξη των πόρων της Εταιρείας. Ενεργεί 
όλες τις καταθέσεις, αναλήψεις και πληρωμές της Εταιρείας 
υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, εντάλματα πληρωμής και 
επιταγές. Τηρεί τα μετρητά του Ταμείου, τα χρεόγραφα και τα 
αποδεικτικά εισπράξεων και πληρωμών. Ενημερώνει σε μηνιαία 
βάση το ΔΣ για την κίνηση του ταμείου. Καταθέτει σε καθο-
ρισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο Τράπεζα, στο όνομα της 
Εταιρείας κάθε χρηματικό ποσό, που βρίσκεται στα χέρια του, 
και ξεπερνά τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€). Το ποσό αυτό 
μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τον 
προϋπολογισμό και απολογισμό, και τους υποβάλλει για έγκρι-
ση στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση. Φροντί-
ζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των 
λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξι-
ών, χρηματογράφων κλπ. καθώς και του διαθέσιμου χρηματι-
κού υπολοίπου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπο-
ρεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία, για την 
αντιμετώπιση επειγόντων και απροβλέπτων δαπανών. Όταν 
κωλύεται ο Ταμίας αναπληρώνεται από άλλο μέλος του ΔΣ, που 
ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΑΡΘΡΟ 20

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται εκ τριών (3) μελών εκλε-
γομένων κατά διετίαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυ-
στική ψηφοφορία και σχετικής πλειοψηφίας, ενεργεί δε κατ' 
έτος εξέλεγξιν των βιβλίων και της εν γένι διαχειρίσεως τού 
Ταμείου, και υποβάλλει λεπτομερή έκθεσιν τού πορίσματος τού 
ενεργηθέντος έλεγχου, προς το Διοικητικόν Συμβούλιον και δια 
τούτου εις την Γενικήν Συνέλευσιν. Ο έλεγχος της οικονομι-
κής διαχειρίσεως του Σωματείου, αναφερόμενος εις πάντα τα 
πραγματοποιηθέντα έσοδα και τας πηγάς αυτών, ως και εις τας 
πραγματοποιηθείσας δαπανάς διενεργείται κατ έτος υπό της 
εξελεγκτικής επιτροπής κατά τους όρους τού παρόντος.
Ο Ισολογισμός και απολογισμός εκάστου έτους ως και η έκθεσις 
της εξελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικώς προς 
έγκρισιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εντός τριμήνου από της 
λήξεως τού οικονομικού έτους.
Το Δοικητικόν Συμβούλιον δύναται να ανάθεση εις την Εξελε-
γκτικήν Επιτροπήν όπως προβή και εις έκτακτον έλεγχον του 
Ταμείου. Των εργασιών της Εξελεγκτικής Επιτροπής προΐσταται 
ο λαβών τας περισσοτέρας ψήφους, όστις και επιμελείται εις 
τήρησιν των πρακτικών αυτής.
Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν δύνανται να είναι και 
μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

Οι επίτιμοι Πρόεδροι, εκλέγονται μεταξύ των διατελεσάντων 
ως Προέδρων ή επίτιμων μελών, προτάσσει τού Διοικητικού 
Συμβουλίου ή δέκα τουλάχιστον τακτικών μελών παρά της Γε-
νικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυ-
τον πλειοψηφίαν. Ούτοι άπαξ εκλεγέντες φέρουν τον τίτλον τού 
επιτίμου Προέδρου ισοβίως, και εις ουδεμίαν υποχρεούνται 
πληρωμήν προς την Εταιρείαν.

ΑΡΘΡΟ 22

Η εταιρεία συνέρχεται εις τακτικός και εκτάκτους συνεδριάσεις 
συμφώνως προς τα εν τη παραγράφω I του άρθρου 4, οριζόμενα 
πλην των μηνών Ιουλίου Αυγούστου και Σεπτεμβρίου καθ' ούς 
διακόπτονται αί συνεδριάσεις.
Συμπληρωματικοί ή έκτακτοι συνεδριάσεις δύνανται να ορίζο-
νται μετά σχετικήν απόφασιν της Εταιρείας οπότε τα μέλη αυ-
τής δέον να ειδοποιώνται περί αυτών δι' ειδικών προσκλήσεων.
Δια πάσαν συνεδρίασιν τα μέλη λαμβάνουν γνώσιν της ημερη-
σίας διατάξεως τουλάχιστον 48 ώρας προ της ημέρας της συ-
νεδριάσεως. Αί εργασίαι των συνεδριάσεων γίνονται κατά την 
ακόλουθον τάξιν.

Ως έχει στη δημοτική

Ως έχει στη δημοτική

Η εταιρεία συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ι του άρθρου 4 του 
παρόντος κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, η οποία ορίζει τον τόπο και το θέμα,  κατά τις οποί-
ες γίνονται ανακοινώσεις και επιστημονικές συζητήσεις, όπως 
διαλέξεις επί παντός θέματος, που ενδιαφέρει τον κλάδο.  
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α) Ανάγνωσις και επικύρωσις των πρακτικών της προηγουμέ-
νης συνεδριάσεως.

β) Αλληλογραφία και υπηρεσία κοι ανακοινώσεις του Προε-
δρείου.

γ) Επιστημονικοί ανακοινώσεις.
δ) Συζήτησις, έπ' αυτών.
ε) Προτάσεις ή αιτήσεις των μελών επί των οποίων δικαιούνται 

να λαμβάνουν τον λόγον μόνον εκείνοι όσοι εζήτησαν τούτο 
παρά του Προέδρου προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως.

Η συζήτησις έπ' αυτών δύναται να γενικευθή μόνον αν ζητήση 
τούτο το 1/3 τουλάχιστον των παρόντων μελών (τακτικών).

ΑΡΘΡΟ 23

Δια τάς τακτικός και εκτάκτους συνεδριάσεις η Εταιρεία ευρί-
σκεται, εν απαρτία οσαδήποτε μέλη αυτής και αν είναι παρόντα. 
Προς λήψιν όμως οιασδήποτε αποφάσεως απαιτείται να παρί-
σταται κατ' αυτός τουλάχιστον το 1/4 του όλου αριθμού των 
τακτικών μελών.

ΑΡΘΡΟ 24

Η διάρκεια πάσης μεν ανακοινώσεως ή επιδείξεως δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 20' της ώρας, πάσης δε διαλέξεως την μίαν(1) 
ώραν. Δύναται όμως να παραταθώσι αύται εις το ήμισυ του άνω 
χρόνου μετά πρότασιν τού Προέδρου και συναίνεσιν της Εται-
ρείας. Μετά το πέρας ανακοινώσεως η διαλέξεως εις τους έχο-
ντας να επιφέρουν παρατηρήσεις ο Πρόεδρος δίδει τον λόγον 
επί 5 λεπτά, δύναται όμως να παρατείνη την διάρκειαν επί 5 
ακόμη τη συναινέσει των μελών. Αν οι ζητήσαντες τον λόγον 
είναι πολλοί, δεν υπάρχει δε διαθέσιμος χρόνος, ο Πρόεδρος 
δύναται να αναβάλη την συζήτησιν δια την επομένην συνεδρί-
ασιν ήτις θεωρεί αι ως συμπληρωματική της πρώτης και ήτις 
ορίζεται μετ' απόφασιν της εταιρείας. Μετα τάε παρατηρήσεις 
των μελών δίδεται ο λόγος υπό του Προέδρου επί 10 εις τον 
ενεργήσαντα την επίδειξιν η ανακοίνωσιν εξαιρετικώς δε μόνον 
επιτρέπεται να δοθή εκ δευτέρου λόγος εις εκείνον όστις επι-
θυμεί δι' όλιγολόγου παρατηρήσεως να ανασκευάση τι λεχθέν 
εις αντίκρουσιν προσωπικής αυτού γνώμης. Εις τελικήν αντα-
πάντησιν δικαιούται αρχικός ρήτωρ, μεθ' ό η συζήτησις επί του 
θέματος θεωρείται περαιωμένη. Όστις εκ των μελών επιθυμεί 
να ποιήσηται επίδειξιν ανακοίνωσιν η διάλεξιν ειδοποιεί περί 
τούτου εγκαίρως τον Γενικόν Γραμματέα παραδίδων συγχρόνως 
προς αυτόν σαφή περίληψιν τού θέματος προοριζομένην δια τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων.
Επιδείξεις, ανακοινώσεις ή διαλέξεις μη προαναγγελθείσα! δια 
της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται να γίνωνται, εκτός αν 

Για τις παραπάνω τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις η Εται-
ρεία βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη αυτής και αν είναι 
παρόντα.

Ο τρόπος διεξαγωγής των πιο πάνω τακτικών και έκτακτων συ-
νεδριάσεων ρυθμίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας.
Επίσης το ΔΣ μπορεί να ορίσει επιτροπές ή ομάδες εργασίας για 
την μελέτη και επεξεργασία  επιστημονικών ή άλλων θεμάτων 
που άπτονται του σκοπού αυτής  
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εις εξαιρετικός περιπτώσεις ή Ένωσης, αποφασίζη άλλως.
Πλην των μελών και εις πάντα άλλον δύναται να δοθή υπό του 
Προέδρου ή άδεια να κάμη επίδειξιν, ανακοίνωσιν ή διάλεξιν 
ενώπιον της Εταιρείας υπό τας ανωτέρω Προϋποθέσεις.
Η παραδοχή ή απόρριψις προτάσεως τινός και γενικώς ή λήψις 
αποφάσεων γίνεται είτε δι' αναστάσεως, είτε δι' ονομαστικής 
κλήσεως είτε δια ψηφοδελτίων. Τούτων η χρήσις είναι απαραί-
τητος επί προσωπικών ζητημάτων. Οι αρνούμενοι ψήφον ως και 
τα λευκά ψηφοδέλτια δεν υπολογίζονται εις τον αριθμόν των 
ψηφοφορησάντων. Προκειμένου περί μυστικής ψηφοφορίας 
αυτή επαναλαμβάνεται. Πρότασις απορριφθείσα δεν δύναται να 
υποβληθή εκ νέου υπό την ψήφον των μελών κατά το αυτό έτος.

ΑΡΘΡΟ 25

Η τακτική Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εντός του Ιανουαρίου 
εκάστου έτους η δε ημερησία αυτής διάταξις είναι η εξής:
1) Έκθεσις των πεπραγμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου 

και της Οικονομικής και Γενικής καταστάσεως της Εταιρείας.
2) Έγκρισις τού ισολογισμού παρελθούσης χρήσεως μετ' ανά-

γνωσιν της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3) Ψήφισις του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων νέας χρή-

σεως.
4) Εκλογή ανά παν δεύτερον έτος επταμελούς Διοικητικού 

Συμβουλίου, τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής και τριών 
αναπληρωματικών Συμβούλων.

5) Πλην τούτων συσκέπτεται και αποφασίζει επί παντός ζητή-
ματος το όποιον το Διοικητικόν Συμβούλιον ή το 1/4 του-
λάχιστον των παρόντων μελών ήθελεν υποβάλλει υπό την 
κρίσιν της εντός των ορίων του ισχύοντος καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευσις των μελών ευρίσκεται εν απαρτία αν παρί-
στανται το 1/4 τουλάχιστον των μελών των εχόντων δικαίωμα 
ψήφου και αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν απόλυτον εν συνδυα-
σμώ προς το άρθρον 34ον τού παρόντος Καταστατικού και τας 
σχετικάς διατάξεις τού Νόμου.
Μη γενομένης απαρτίας η Συνεδρίασις επαναλαμβάνεται με τα 
αυτά απολύτως θέματα μετά παρέλευσιν 3 το ολιγώτερον και 
έως το πολύ ήμερων καθ' ήν η Συνέλευσις θεωρείται εν απαρτία 
ουαδήποτε μέλη και αν παρίστανται επιφυλασσομένων των δια-
τάξεων του άρθρου 34 και 35 τού παρόντος. Δύναται το Διοικη-
τινόν Συμβούλιον προκειμένου περί σπουδαίων ζητημάτων να 
προσκαλέση εκτάκτους Γενικός Συνελεύσεις καθ' άς η απαρτία 
ρυθμίζεται ως ανωτέρω. Ταύτας δύνανται να αιτήσωνται ενυπο-
γράφως και μέλη της Εταιρείας ουχί ελάσσονα των δέκα (10). 
Εις την περίπτωσιν ταύτην το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρε-
ούται εντός δεκαημέρου από της λήψεως της αιτήσεως ταύτης 

1) Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εται-
ρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα της Εταιρείας, που δεν 
υπάγεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό στην αρ-
μοδιότητα άλλου καταστατικού οργάνου, ειδικότερα αλλά 
όχι περιοριστικά είναι αρμόδια: α) Να εκλέγει και να ανα-
καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή 
και τους Αντιπροσώπους της Εταιρείας για τις ανώτερου 
βαθμού ενώσεις, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία. β) Να 
εγκρίνει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της προ-
ηγούμενης περιόδου. γ) Να εγκρίνει τον προϋπολογισμό. δ) 
Να διαμορφώνει το πρόγραμμα δράσης. δ) Αποφασίζει για 
την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρείας, προς στέγα-
ση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής, και περί όλων 
των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων ακινήτων της 
Εταιρείας. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές 
και έκτακτες. 

2) Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται μια φορά 
το χρόνο και δέον εντός τριμήνου από την λήξη του οικονο-
μικού έτους κατά την οποία τίθεται υπό έγκριση και έλεγχο 
των μελών:

 α) Ο διοικητικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
 β) Ο οικονομικός απολογισμός του λήξαντος έτους και ο 

προϋπολογισμός του επομένου.
 γ) Η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική 

διαχείριση και
 δ) Κάθε άλλο θέμα, που εισάγεται από το Διοικητικό Συμ-

βούλιο 
3) Έκτακτες Συνελεύσεις πραγματοποιούνται κάθε φορά που 

το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει αναγκαίο με απόφασή 
του ή ήθελε ζητήσει αυτό το ένα πέμπτο (1/5) των ταμεια-
κώς εντάξει μελών, με γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα προς 
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να συγκάλεση την έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν δια προσκλή-
σεων αναγραφουσών την δικαιολογίαν ταύτην. Η απαρτία τού-
των κανονίζεται κατά τα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 26

Δια την εξέτασιν των κάτωθι θεμάτων δύνανται να ορίζωνται 
εισηγητικοί επιτροπαί αποτελούμενοι από 3 ή 5 (τρεις η πέντε) 
αναλόγως του θέματος περισσότερα μέλη τα οποία εκλέγει η 
Εταιρεία δια ψηφοφορία και μετά πρότασιν τού Προέδρου αυ-
τής. Εκάστη εισηγητική επιτροπή συνερχομένη εκλέγει τον 
πρόεδρον και τον εισηγητήν αυτής προς σύνταξιν της οικείας 
εκθέσεως. Εις την εξέτασιν των εισηγητικών επιτροπών παρα-
πέμπονται:
α) Ζητήματα επί των όποιων αι αρχαί εξαιτούνται την γνώμην 

της Εταιρείας
β) Αι υπό επιστημόνων αποστελλόμενοι χειρόγραφοι διατριβαί 

οασάκις ο συγγραφεύς αιτήσηται τούτο και η Εταιρεία το 
θεώρηση σκόπιμον.

γ) Ζητήματα ων η έρευνα κατά την ρίσιν της Εταιρείας πρέπει 
να ανατεθή εις ειδικήν επιτροπήν προς καλυτέραν επεξερ-
γασίαν λόγω της σπουδαιότητος αυτών και

δ) δια τον καθορισμόν προτύπων μεθόδων, εξετάσεων αιτίνες 
θα θεωρούνται έγκυροι κατά την περίπτωσιν διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 27

Αί εισηγητικοί επιτροπαί επί συνήθων αντικειμένων οφείλουν 
να υποβάλουν τάς εκθέσεις αυτών προς την εταιρείαν εντός 
ενός το πολύ μηνός. Επί κατεπειγόντων όμως αντικειμένων 
η Εταιρεία ορίζει συγχρόνως και την προθεσμίαν εντός της 

συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 
στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση 
εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης 
και με ημερήσια διάταξη περιλαμβάνουσα αποκλειστικά θέ-
ματα που  περιέχει η αίτηση των μελών. Εάν το Διοικητικό 
Συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση 
αυτή πλέον συγκαλείται όπως ο νόμος ορίζει.

1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συγκροτείται από τα 
οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Η πρόσκληση για 
τη Γενική Συνέλευση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον 
Γενικό Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και 
αποστέλλεται στα μέλη οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την πρώτη ορισθείσα για τη Γενική Συνέλευση ημερο-
μηνία. Η πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει: 
α) τον τόπο, τη μέρα και την ώρα έναρξης της Γενικής Συ-
νέλευσης. β) τα προς συζήτηση θέματα. γ) αν η Γενική Συ-
νέλευση είναι πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη γ) αν η καλούμενη 
Γενική Συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη.

2) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος 
ο νόμιμος αναπληρωτής του.  Πρώτο μέλημα της Γενικής 
Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και ψη-
φολέκτη, που γίνεται με απόλυτη φανερή πλειοψηφία των 
παρόντων. Εάν σε περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφο-
ριών, δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία εκλέγεται 
ο σχετικά πλειοψηφήσας.

3) Για να ληφθεί απόφαση στη πρώτη ορισθείσα Γενική Συ-
νέλευση, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) 
τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν 
δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση συνέρχεται 
επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπως ορίζει η πρόσκληση, 
κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου 
(1/4), τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 
Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρ-
χεται, όπως ορίζει η πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση και 
με τα αυτά πάντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός 
οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

 
1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με από-

λυτη πλειοψηφία των παρόντων. Οι ψηφοφορίες στις Γενι-
κές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές. Οι φα-
νερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών, ή ανύ-
ψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
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όποιας δέον να υποβολή την έκθεσιν.
Εάν η Εισηγητική Επιτροπή μετά την παρέλευσιν της τεταγμέ-
νης προθεσμίας δεν υποβολή εγκαίρως την έκθεσιν αυτής, η 
Εταιρεία διορίζει αντ' αυτής άλλην.

ΑΡΘΡΟ 28

Αί Εισηγητικοί Επιτροπαί αποτελούνται από τρία η πέντε μέλη, 
τα οποία εκλέγει η Εταιρεία δια ψηφοφορίας, εκάστη δε τούτων 
συνερχομένη εκλέγει τον Πρόεδρον και Εισηγητήν αυτής πρό 
σύνταξιν τής οικείας εκθέσεως.

2) Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται: α) σε εκλο-
γές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, και 
αντιπροσώπων σε υπερκείμενες οργανώσεις, β) σε συμμε-
τοχή σε υπερκείμενες οργανώσεις, γ) σε θέματα εμπιστο-
σύνης προς τη διοίκηση, δ) σε προσωπικά ζητήματα..

3) Δεν επιτρέπεται η υπό μέλους εξουσιοδότηση τρίτου για τη 
συμμετοχή του στα όργανα διοίκησης, στη Γενική Συνέλευ-
ση και στις ψηφοφορίες. Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των 
νομιμοποιημένων μελών απαγορεύεται να παρευρίσκονται 
στη Γενική Συνέλευση τρίτα πρόσωπα πλην του νομικού συμ-
βούλου. Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση επί θέματος, που 
δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορί-
ες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται, με 
φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται στο 
ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το προεδρείο της Γενι-
κής Συνέλευσης. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των δια-
λαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο της Εταιρείας.

 
1) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαί-

ρως προ της λήξης της θητείας του την τακτική Γενική Συ-
νέλευση, κατά την οποία διεξάγονται οι αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Εταιρείας. Η εκλογική 
Γενική Συνέλευση δέον να συγκαλείται ταυτόχρονα με την 
δεύτερη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.  

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει έγγραφη ενημέρωση 
σε όλα τα τακτικά μέλη για κατάθεση υποψηφιοτήτων, τρι-
άντα (30) ημέρες πριν τη σύγκληση της πρώτης κατά σει-
ρά εκλογικής Γενικής Συνέλευσης. Εκλόγιμα είναι όλα τα 
ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη της Εταιρείας, τα 
οποία υποβάλλουν έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας είκοσι 
(20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκληση της πρώτης 
κατά σειρά εκλογικής Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από τη 
λήξη της υποβολής υποψηφιοτήτων να ανακηρύξει τους 
υποψηφίους, κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά για κάθε όρ-
γανο, και να τους γνωστοποιήσει στα μέλη με έγγραφη ανα-
κοίνωση του ή / και στο διαδίκτυο. 

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την πρώτη ορισθείσα ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης 
αποστέλλει σε όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη το 
εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια και σφραγισμένο φάκελο ψη-
φοφορίας). Τα μέλη αυτά δικαιούνται να αποστείλουν το 
φάκελο ψηφοφορίας συστημένο στην Αθήνα, στο όνομα 
και την έδρα της Εταιρείας έως και την ημέρα σύγκλησης 
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της πρώτης κατά σειρά ορισθείσας εκλογικής Γενικής Συ-
νέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κατάσταση 
ψηφισάντων δια αλληλογραφίας και οι φάκελοι ψηφοφορίας 
φυλάσσονται στα γραφεία της Εταιρείας. Φάκελοι ψηφοφο-
ρίας, που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημέρα, θα 
λαμβάνονται υπόψη μόνον εάν δεν πραγματοποιηθεί απαρ-
τία κατά την πρώτη κατά σειρά ορισθείσα εκλογική Γενική 
Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της δεύτερης 
κατά σειρά ορισθείσας Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση 
απαρτίας τελικώς στην τρίτη κατά σειρά ορισθείσα Γενική 
Συνέλευση λαμβάνονται υπόψη όλοι οι φάκελοι, που θα 
έχουν παραληφθεί έως και την ημέρα διεξαγωγής της.

4) Για τη διεξαγωγή εκλογικής Γενικής Συνέλευσης απαιτείται 
η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των οι-
κονομικά τακτοποιημένων μελών.  Αν δεν υπάρχει απαρτία 
κατά την πρώτη σύγκληση συνέρχεται επαναληπτική Γενι-
κή Συνέλευση, όπως ορίζει η πρόσκληση, κατά την οποία 
απαιτείται η παρουσία  του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχι-
στον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.  Αν δεν υπάρ-
ξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται, όπως 
ορίζει η πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση και με τα αυτά πά-
ντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε 
αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 

5) Κατά την εκλογική Γενική Συνέλευση εκλέγεται η τριμε-
λής Εφορευτική Επιτροπή και διεξάγονται οι εκλογές από 
τα παρόντα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, τα οποία δεν 
έχουν ψηφίσει δια αλληλογραφίας και καταχωρούνται σε 
ξεχωριστή κατάσταση ψηφισάντων. Όταν ολοκληρωθεί 
η παραπάνω ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής 
Επιτροπής σφραγίζει την κάλπη και φροντίζει μαζί με τα 
υπόλοιπα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για την ασφαλή 
φύλαξη της ώσπου να συγκεντρωθούν και τα ψηφοδέλτια 
δια αλληλογραφίας. Η Εφορευτική Επιτροπή αμελλητί σε 
συνεδρίαση της ανοίγει την κάλπη και ρίχνονται μέσα οι 
παραπάνω φάκελοι δια αλληλογραφίας προς διασφάλιση του 
απορρήτου.

6) Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται από την Εφορευτική 
Επιτροπή παρουσία και επιθυμούντων υποψηφίων. Συντάσ-
σονται πρακτικά διαλογής και ανάδειξης επιτυχόντων και 
αναπληρωματικών καθώς και πρωτόκολλο ψηφοφορίας, τα 
οποία με το τέλος της διαδικασίας και των εργασιών της 
Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδονται από τον Πρόεδρο της 
στο οικείο Πρωτοδικείο, αντίγραφα δε αυτών παραδίδονται 
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στη συνέ-
χεια εκδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή ανακοίνωση 
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ΑΡΘΡΟ 29

Αί Εκθέσεις των Εισηγητικών Επιτροπών αναγιγνώσκονται εν 
τακτική συνεδριάσει της Εταιρείας επί των πορισμάτων δ' αυ-
τών τα μέλη αποφαίνονται δια φανεράς ψηφοφορίας και το απο-
τέλεσμα καταχωρίζεται εις τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 30

Αι ετήσιοι πρόσοδοι της Εταιρείας αποτελούνται:
1) Εκ των δικαιωμάτων της έγγραφης και της ετήσιας συνδρο-

μής των μελών.
2) Εξ εκουσίων εισφορών των μελών, δωρεών η επιχορηγήσεων.
3) Εκ του προϊόντος εκτάκτων εσόδων, τα οποία η εταιρεία θα 

δύναται να πραγματοποίηση κατά τούς ισχύοντας Νόμους.

ΑΡΘΡΟ 31

Το αποθεματικόν Κεφάλαιον της Εταιρίας αποτελείται:
α) εκ των εκουσίων εισφορών, δωρεών και επιχορηγήσεων 
β) Εκ του δεκάτου πλεονάσματος της ετησίων αυτής εσόδων,
γ) Εκ του προϊόντος των εκτάκτων πόρων.
Το αποθεματικόν κεφάλαιον κατατίθεται εις την Εθνικήν Τράπε-
ζαν τηςΕλλάδος, εντόκως

ΑΡΘΡΟ 32

Η Εταιρεία εκδίδουσα ίδιον περιοδικόν, ευθύς ως οι πόροι της, 
επιτρέψουν τούτο, καταρτίζει επιτροπήν συντάξεως αποτελου-
μένην εκ τού Αντιπροέδρου, τού Γενικού Γραμματέως, τού Ειδι-
κού Γραμματέως, του Ταμίου και δύο μελών.

προς τα μέλη της Εταιρείας με  την  οποία γνωστοποιείται 
το   αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και από την ημερομηνία 
της ανακοίνωσης αρχίζει η προθεσμία για την άσκηση του 
δικαιώματος υποβολής ενστάσεων από τους τυχόν ενδια-
φερομένους εναντίον του κύρους των αρχαιρεσιών. Το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο  υποχρεούται να φυλάξει μαζί με το 
πρωτόκολλο ψηφισάντων και το μητρώο και τα ψηφοδέλτια 
καθώς και τους ταχυδρομικούς φακέλους των ψηφοδελτίων  
για όσο διάστημα υπάρχει εκ του νόμου προθεσμία προσβο-
λής των αρχαιρεσιών και σε περίπτωση προσβολής των μέ-
χρι τελεσίδικης απόφασης.

7) Η γενική συνέλευση της εταιρείας μετά από εισήγηση του 
ΔΣ μπορεί να αποφασίσει την διεξαγωγή των εκλογών δι-
αδικτυακά, αναπροσαρμόζοντας αντιστοίχως τις παραπάνω 
διαδικασίες.

Η εκλογική διαδικασία γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η Εφο-
ρευτική Επιτροπή ανακηρύσσει κατά σειρά επιτυχίας, τους επι-
τυχόντες τακτικούς και αναπληρωματικούς βάσει των σταυρών 
προτίμησης. Επί ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων δι-
ενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση μεταξύ των, 
στην οποία κλήρωση καλούνται και οι ενδιαφερόμενοι.  

Ως έχει στη δημοτική

Το αποθεματικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται:
α) Από τις εκούσιες εισφορές, δωρεές και επιχορηγήσεις. 
β) Από το  πλεόνασμα των  ετήσιων εσόδων αυτής
γ) Από έκτακτους πόρους.
Το αποθεματικό κεφάλαιο  κατατίθεται σε νομίμως λειτουργού-
σα στην Ελλάδα τράπεζα

Η εταιρεία εκδίδει δικό της περιοδικό και διατηρεί ιστότοπο, 
όσο οι πόροι της το επιτρέπουν, και ορίζει  με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου τις Επιτροπές  Σύνταξης. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον κανονισμό, που διέπει 
την λειτουργία του περιοδικού και του  ιστοτόπου.  

Ως έχει στη δημοτική

Με την ίδια Συνέλευση και με την ίδια πλειοψηφία δύναται να 
αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας ή η συγχώνευση αυτής 
με άλλο ανάλογο Σωματείο. Σε αυτήν την περίπτωση και με την 
αυτή πλειοψηφία αποφασίζεται και σε ποιο Φορέα θέλει να πε-
ριέλθει η περιουσία της εταιρείας.

Η τήρηση του παρόντος καταστατικού ανατίθεται στο ζήλο και 
στην επιστημονική συνείδηση των μελών. Οτιδήποτε δεν προ-
βλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τον Αστικό 
Κώδικα και την ειδική περί Σωματείων Νομοθεσία, όπως εκά-
στοτε ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 33

Η Επιτροπή Συντάξεως θέλει υποβάλη εν καιρώ κανονισμόν δι-
έποντα την λειτουργίαν του περιοδικού και τούς πόρους της εν' 
αυτώ δημοσιεύσεως των επιστημονικών εργασιών των μελών 
της Εταιρείας. Ο κανονισμός ούτος εγκρινόμενος υπό του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και της πλειοψηφίας των μελών θα ισχύη 
ως παράρτημα τού παρόντος Κανονισμού, και θα κατατεθή νο-
μίμως εις την αρμόδιαν υπηρεσίαν ως το Ν. Δ/μα 1971 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 34

Άρθρον 34ον. Τροποποίησις του παρόντος Καταστατικού δύνα-
ται να γίνη δι' ειδικής Γενικής Συνελεύσεως προς τούτο συνερ-
χομένης αποφάσει τού Διοικητικού Συμβουλίου είτε τη αιτήσει 
δέκα (10) τουλάχιστον μελών και δια πλειοψηφίας των 3/4 
τουλάχιστον των μελών των εχόντων δικαίωμα ψήφου. Η Συνέ-
λευσις θεωρείται εν απαρτία αν παρίστανται το 1/2 πλέον ενός 
των τακτικών μελών.

ΑΡΘΡΟ 35

Δι' όμοιας συνελεύσεως και δια τη αυτή πλειοψηφίας δύναται 
να αποφασισθή η διάλυσις της Εταιρείας ή η συγχώνευσις αυ-
τής μετ' άλλου αναλόγου Σωματείου. Εν τη περιπτώσει ταύτη 
δια της αυτής πλειοψηφίας αποφασίζεται και εις ποίον Ιατρικόν 
θέλει περιέλθει η περιουσία της εταιρείας.
Άρθρον 36ον. Η τήρησις τού παρόντος Καταστατικού ανατίθε-
ται εις τον ζήλον και την Επιστημονικήν συνείδησιν των μελών. 
Παν ότι δεν προβλέπεται υπό του παρόντος Καταστατικού, ρυθ-
μίζεται υπό των σχετικών περί Σωματείων Νόμων, (οίον Αστι-
κού Κωδικός, Νόμου 28Ι/Ι9Ι4, Ν. Δ/τος 795/Ι-Ι-Ι97Ι κ.λ.π.) ως 
οι Νόμοι περί σωματείων ετροποποιήθησαν ή συνεπληρώθησαν 
μεταγενεστέρως.

ΑΡΘΡΟ 36

Η τήρησις τού παρόντος Καταστατικού ανατίθεται εις τον ζήλον 
και την Επιστημονικήν συνείδησιν των μελών. Παν ότι δεν προ-
βλέπεται υπό του παρόντος Καταστατικού, ρυθμίζεται υπό των 
σχετικών περί Σωματείων Νόμων, (οίον Αστικού Κωδικός, Νόμου 
28Ι/Ι9Ι4, Ν. Δ/τος 795/Ι-Ι-Ι97Ι κ.λ.π.) ως οι Νόμοι περί σωμα-
τείων ετροποποιήθησαν ή συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως.

Οπου υπάρχει η φράση «οικονομικά τακτοποιημένα μέλη»,
μήπως πρέπει να μπεί «ταμειακώς εν τάξει μέλη»
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SUMMARY

During the last decades non-tuberculous mycobacteria (NTM) 
have been increasingly isolated from clinical specimens as 
well as associated with human disease. Most probably, these 
findings are to be attributed to the significant improvement of 
diagnostic methodology, an ever-expanding population of im-
munocompromised patients and the widespread environmen-
tal presence of these opportunistic pathogens. Μycobacterium 
kansasii constitutes one of the most frequently isolated NTM 
species in the clinical laboratory. However, its isolation does 
not necessarily signify true infection as patient colonization 
or environmental contamination of the clinical specimen 
may occur. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει καταγραφεί αυξανόμενη απομό-
νωση «ατύπων» μυκοβακτηριδίων (non-tuberculous mycobac-
teria, NTM) από κλινικά δείγματα και συχνότερη συσχέτισή τους 
με νόσο στον άνθρωπο. Αυτό αποδίδεται στη βελτίωση της εργα-
στηριακής μεθοδολογίας, την συνεχιζόμενη αύξηση του πληθυ-
σμού των ανοσοκατασταλμένων ασθενών και την ευρεία διασπο-
ρά των ευκαιριακών αυτών παθογόνων στο φυσικό περιβάλλον. 
Το Μycobacterium kansasii αποτελεί ένα από τα συνηθέστερα 
είδη ΝΤΜ που απομονώνονται στο κλινικό εργαστήριο. Ωστόσο, 
η ανίχνευσή του δεν υποδηλώνει πάντοτε παρουσία λοίμωξης 
δεδομένου ότι ενδέχεται να αντανακλά αποικισμό του ξενιστή ή 
επιμόλυνση του κλινικού δείγματος από περιβαλλοντική πηγή.

‣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT

Mycobacterium kansasii: 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ
LABORATORY DIAGNOSIS OF RARE
AND COMMON INFECTIONS
BY Mycobacterium kansasii

Φ. Κόντος 1 F. Kontos, Γ. Μάζης 2, 4 G. Mazis, Ν. Αντωνάκος 3 Ν. Αntonakos,
Μ. Μπόμπολα 1 Μ. Bobola, Β. Σακελλαρίου 4 V. Sakellariou,
Π. Παναγόπουλος 3 P. Panagopoulos, Θ. Καρώνης 1 T. Karonis,
Σ. Σπυρίδωνος 4 S. Spyridonos, Γ. Πετρίκκος 3 G. Petrikkos, Λ. Ζέρβα 1 L. Zerva

1 Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας «Αττικόν» Clinical Microbiology Laboratory, “Attikon” University Hospital
2 Α' Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο «Αττικόν» 1st Department of Orthopaedic Surgery, “Attikon”
 University Hospital
3 Δ’ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
 4th Department of Internal Medicine, “Attikon” University Hospital
4 Κλινική Μικροχειρουργικής και Άκρας Χειρός, Νοσοκομείο ΚΑΤ Department of Hand Surgery,
 Upper Limb and Microsurgery, KAT General Hospital

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ADDRESS FOR CORRESPONDANCE

Φανούρης Κόντος Fanouris Kontos
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Clinical Microbiology Laboratory, 
«Αττικόν» Νοσοκομείο Πανεπιστημίου Αθηνών Attikon University Hospital
Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 12462 1 Rimini street, Haidari 12462
Τ: 210 5831900 Τ: +30 210 5831900
E: fankon68@gmail.com E: fankon68@gmail.com



ΤΟΜΟΣ 56 / ΤΕΥΧΟΣ 4

206

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ενώ το Mycobacterium tuberculosis μεταδίδεται από άνθρω-
πο σε άνθρωπο και η απομόνωση του θέτει πάντοτε τη διά-
γνωση ενεργούς λοίμωξης, δεν ισχύει το ίδιο για τα «άτυπα» 
μυκοβακτηρίδια (non-tuberculous mycobacteria, NTM)1,2,3. 
Αυτά ανευρίσκονται κυρίως στο φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτε-
ρα στο νερό και το έδαφος, και η μεγάλη περιβαλλοντική τους 
διασπορά διευκολύνει την έκθεση του ανθρώπου σε αυτά, τον 
αποικισμό του και την ενδεχόμενη εξέλιξη του αποικισμού 
σε νόσο. 

Στα ΝΤΜ περιλαμβάνονται σήμερα περισσότερα από 125 
είδη2. Ο αριθμός τους αυξάνεται, όπως αυξάνεται και ο αριθ-

μός αυτών που συνδέονται με νόσο στον άνθρωπο. Σε πολλές 
χώρες του κόσμου, το βραδέως αναπτυσσόμενο φωτοχρωμογό-
νο Mycobacterium kansasii αποτελεί, μετά το Mycobacterium 
avium complex, το δεύτερο σε συχνότητα απομόνωσης ΝΤΜ1,2. 
Η φυσική του δεξαμενή παραμένει άγνωστη, αλλά πιθανότατα 
είναι το σύστημα ύδρευσης. Καλλιεργείται συχνά από το νερό 
της βρύσης που θεωρείται ότι αποτελεί και πηγή μόλυνσης. Λί-
γες φορές μόνον έχει απομονωθεί από νερό λιμνών ή ποταμών. 
Η λοίμωξη είναι συνηθέστερα πνευμονική και μοιάζει κλινικά 
με την φυματίωση, ενώ σε ασθενείς με σοβαρή ανοσοκαταστο-
λή, όπως ασθενείς με AIDS, μπορεί να είναι διάσπαρτη1,2. Αλλες 
εντοπίσεις, όπως η λεμφαδενίτιδα, είναι πιό σπάνιες. Είναι εν-
διαφέρον το γεγονός ότι σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές 

In this study two cases of definite infection by Μ. kansasii 
are presented. The first patient suffered from tendonitis of 
left wrist and forearm for three years before etiologic diagno-
sis was established. He was successfully treated by surgery 
and administration of a three drug regimen (rifampin, iso-
niazide, clarithromycin) for twelve months. The second pa-
tient suffered from chronic lymphocutic leukemia and was 
immunocompromised. He presented with the most common 
localization of infection by Μ. kansasii, pulmonary infec-
tion. Diagnosis was established by applying internationally 
recommended criteria and appropriate methodology includ-
ing direct molecular testing, liquid medium cultures and 
polyphasic molecular identification of isolates. The reference 
species identification method for NTM (Restriction Fragment 
Polymorphism Analysis of hsp65) demonstrated that both 
isolates belonged to genotype I, which is considered the most 
pathogenic for humans. Susceptibility testing by standard 
broth microdilution method revealed that both strains were 
susceptible to rifampin and isoniazid, resistant to ethambu-
tol, while their susceptibility pattern to secondary agents dif-
fered.

This study demonstrates that proper methodology en-
ables fast and accurate diagnosis of ΝΤΜ infection.

KEYWORDS

Mycobacterium kansasii / diagnosis / molecular testing

Παρουσιάζονται δύο περιστατικά ασθενών με βέβαιη λοίμωξη 
από Μ. kansasii. Στον πρώτο, χρειάσθηκαν 3 χρόνια για να τε-
θεί η αιτιολογική διάγνωση της τενοντίτιδας των καμπτήρων 
του αριστερού καρπού και αντιβραχίου και 12 μήνες χορήγη-
σης τριπλού σχήματος θεραπείας (ριφαμπικίνη, ισονιαζίδη και 
κλαριθρομυκίνη) μετά από τον χειρουργικό καθαρισμό για  
την αποθεραπεία του. Ο δεύτερος ασθενής που έπασχε από 
χρόνια λεμφογενή λευχαιμία ήταν ανοσοκατασταλμένος και 
εμφάνισε την συχνότερη εντόπιση λοίμωξης, την πνευμονική. 
Η λοίμωξη τεκμηριώθηκε στους δύο ασθενείς εφαρμόζοντας 
διεθνώς αποδεκτά κριτήρια αξιολόγησης της απομόνωσης και 
σύγχρονη και ενδελεχή εργαστηριακή μεθοδολογία που πε-
ριελάμβανε άμεση μοριακή διάγνωση, καλλιέργειες σε ειδικό 
υγρό θρεπτικό υλικό και πολυφασική μοριακή ταυτοποίηση  
των στελεχών. Η μέθοδος αναφοράς για την ταυτοποίηση  
των ΝΤΜ (ανάλυση πολυμορφισμού μήκους με περιοριστικές 
ενδονουκλεάσες του γονιδίου hsp65) κατέταξε τα στελέχη και 
των δύο ασθενών στον γονότυπο Ι, τον κατ’ εξοχήν παθογόνο 
για τον άνθρωπο. Ο έλεγχος ευαισθησίας με την ενδεδειγμένη 
μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό έδειξε ότι και τα δύο παρουσί-
αζαν ευαισθησία στην ριφαμπικίνη και ισονιαζίδη, αντοχή στην 
εθαμβουτόλη, ενώ η ευαισθησία τους σε δευτερεύοντες παρά-
γοντες εμφανίστηκε διαφοροποιημένη.

Συμπεραίνεται ότι η λοίμωξη από ΝΤΜ διαγιγνώσκεται τα-
χέως και με ακρίβεια όταν εφαρμόζεται σύγχρονη και ενδεδειγ-
μένη μεθοδολογία.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

Mycobacterium kansasii / διάγνωση / μοριακές τεχνικές

ΔΙAΓΝΩΣΗ ΛΟIΜΩΞΗΣ ΑΠO Mycobacterium kansasii
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παρατηρείται μεγάλη διακύμανση της συχνότητας των λοιμώ-
ξεων από M. kansasii, όπως για παράδειγμα ιδιαίτερα αυξημένη 
επίπτωση στην Λουιζιάνα και το Τέξας των ΗΠΑ, ενώ η νόσος 
στην Αυστραλία είναι σπάνια1,4. Για την Ελλάδα, δεν υπάρχουν 
αντίστοιχα δεδομένα. 

Τα στελέχη M. kansasii διακρίνονται σε 7 γονότυπους 
(Ι-VII)5-7. Λόγω των διαφορών τους, έχει προταθεί η διάκρι-
ση τουλάχιστον ορισμένων από αυτούς, σε ξεχωριστά είδη8. 
Εκτός από τον γονότυπο Ι, όλοι έχουν απομονωθεί από το νερό 
της βρύσης5,8. Αντίθετα, η μεγάλη πλειοψηφία των κλινικών 
στελεχών, σε ποσοστό από 67% έως 96%, ανήκει στον γονό-
τυπο Ι5,7-10. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στελέχη του γονότυ-
που αυτού παρουσιάζουν παγκοσμίως εκσεσημασμένη κλωνι-
κότητα8,9. Ακολουθεί σε συχνότητα ο γονότυπος ΙΙ, ο οποίος 
όμως προκαλεί λοιμώξεις κυρίως σε ασθενείς με AIDS ή άλλους 
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, γεγονός που υποδηλώνει χα-
μηλότερη παθογονικότητα7,11. Τέλος, οι γονότυποι ΙΙΙ-VΙΙ απο-
μονώνονται λιγότερο συχνά ή και εξαιρετικά σπάνια από τον 
άνθρωπο5,8-10. 

Η αυξανόμενη απομόνωση ΝΤΜ από κλινικά δείγματα, 
το γεγονός ότι δεν προσβάλουν αποκλειστικά ανοσοκατασταλ-
μένους και η προβληματική θεραπεία των αντίστοιχων λοιμώξε-
ων, καθιστούν επιτακτική την ταχεία και αξιόπιστη εργαστηρι-
ακή διάγνωση12. Ωστόσο, μεγάλης σημασίας είναι και η κλινική 
αξιολόγηση απομόνωσης στελέχους ΝΤΜ2. Σε δείγματα που 
προέρχονται από φυσιολογικά στείρες ανατομικές περιοχές,  
η αξιολόγηση είναι δεδομένη. Αντίθετα, σε απομόνωση ΝΤΜ 
από δείγμα κατώτερου αναπνευστικού, απαιτείται διάκριση με-
ταξύ επιμόλυνσης, αποικισμού και λοίμωξης. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η παρουσίαση δύο πε-
ριστατικών λοίμωξης από M. kansasii, μίας σπάνιας περίπτωσης 
ασθενούς με τενοντίτιδα και μίας περισσότερο συνηθισμένης 
περίπτωσης πνευμονικής εντόπισης, τα οποία αναδεικνύουν  
το φάσμα των λοιμώξεων που προκαλούνται από το M. kansasii 
και την απαιτούμενη διαγνωστική μεθοδολογία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Πρώτη Περίπτωση.
Άντρας, 45 ετών, με ελεύθερο ιστορικό, παρουσίαζε από τρι-
ετίας ανώδυνo, εξεσημασμένο οίδημα του αριστερού καρπού 
και αντιβραχίου για το οποίο είχε λάβει επανειλημμένως αντι-
φλεγμονώδη από του στόματος. Η κλινική εξέταση έδειξε δι-
άχυτο, σκληρό, κλιδάζον οίδημα της παλαμιαίας επιφάνειας 
του καρπού και αντιβραχίου και ήπιο οίδημα του οπισθένα-
ρος, ενώ η μαγνητική τομογραφία εκσεσημασμένη τενοντίτιδα  

των καμπτήρων. Ο υπόλοιπος κλινικοεργαστηριακός έλεγχος 
ήταν φυσιολογικός με αρνητικά αντι-HIV αντισώματα. Ο ασθενής 
ανέφερε συχνούς μικροτραυματισμούς και έκθεση των χεριών 
του στο νερό λόγω επαγγέλματος δεδομένου ότι ήταν ναυτικός. 

Διενεργήθηκε εκλεκτική υμενεκτομή των τενόντων των 
καμπτήρων, κατά την οποία βρέθηκε αξιοσημείωτη τενοντο-
ελυτρίτιδα. Οι καλλιέργειες διεγχειρητικών δειγμάτων της βλά-
βης ήταν αρνητικές για κοινά βακτήρια, αλλά οι αντίστοιχες 
βιοψίες έδειξαν κοκκιωματώδη φλεγμονή γεγονός που οδήγησε 
στη λήψη μετεγχειρητικού δείγματος του υγρού της παροχέ-
τευσης, το οποίο καλλιεργήθηκε για μυκοβακτηρίδια.

Δεύτερη Περίπτωση.
Άντρας, 81 ετών, με χρόνια λεμφογενή λευχαιμία υπό μα-
κροχρόνια μονοθεραπεία με κορτικοστεροειδή εισήχθη στο 
νοσοκομείο λόγω εμφάνισης εμπύρετου, βήχα και δύσπνοιας 
διάρκειας ενός μηνός. Ο ασθενής εμφάνιζε εκσεσημασμένη 
λευκοκυττάρωση (180.000/mm3) με λεμφοκυτταρικό τύπο, 
υποξυγοναιμία και υπερκαπνία. Η αξονική τομογραφία θώρα-
κος ανέδειξε πολλαπλά διάσπαρτα πυκνωτικού τύπου διηθή-
ματα αμφοτερόπλευρα, με κοιλοποίηση αρκετών από αυτά και 
μικτή εικόνα θαμβής υάλου και «κλάδων δέντρου». Ελήφθησαν 
τέσσερα δείγματα βρογχικών εκκρίσεων που καλλιεργήθηκαν 
για κοινά βακτήρια (όλες αρνητικές) και μυκοβακτηρίδια. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μεθοδολογία Καλλιεργειών και Ταυτοποίησης.
Τα δείγματα των ασθενών επεξεργάσθηκαν όπως ενδείκνυ-
ται3,13. Για την κατεργασία με Ν-ακετυλο-L-κυστεϊνη και NaOH 
χρησιμοποιήθηκε το Mycoprep (Becton  Dickinson). Ακολούθη-
σε χρώση Ziehl-Neelsen (Becton  Dickinson) και εμβολιασμός 
στις φιάλες του  συστήματος υγρών καλλιεργειών BACTEC MGIT 
960 (Becton  Dickinson) καθώς και σε σωληνάρια Loewenstein-
Jensen (bioMerieux) (37°C, 10% CO2). Το μοναδικό δείγμα 
του πρώτου ασθενή εμβολιάστηκε σε ένα επιπλέον σωληνάριο 
Loewenstein-Jensen που επωάστηκε στους 30°C για πιθανή 
απομόνωση του Mycobacterium marinum. Ο χρόνος επώασης 
ήταν 42 ημέρες3,13. 

Στα κλινικά δείγματα που παρουσίαζαν θετική Ziehl-
Neelsen εφαρμόστηκε δοκιμασία PCR πραγματικού χρόνου 
(Real Time PCR) με στόχο τμήμα του 16S rRNA των μυκοβα-
κτηριδίων14. Σύμφωνα με αυτήν, η ταυτοποίηση του είδους βα-
σίζεται στην εύρεση της θερμοκρασίας αποδιάταξης  (melting 
Temperature, Tm) των ιχνηθετών και του τελικού προϊόντος 
της αντίδρασης.

....
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Τα απομονωθέντα στελέχη ταυτοποιήθηκαν αρχικά χρησιμο-
ποιώντας τα kits Genotype Mycobacterium Common Mycobac-
teria (CM) και Additional Species (AS [Hain, Lifescience]). Με 
αυτά αναγνωρίζονται το M. tuberculosis complex και 36 είδη 
ΝΤΜ με μεθοδολογία PCR που στοχεύει τμήμα του 23S rRNA 
και ανάστροφου υβριδισμού. H ταυτοποίηση επιβεβαιώθηκε 
με την πρότυπη μέθοδο ανάλυσης πολυμορφισμού μήκους με 
περιοριστικές ενδονουκλεάσες (Restriction Fragment Length 
Polymorphism, RFLP) μετά από PCR (PCR-RFLP) τμήματος 439 
bp του γονιδίου hsp65 και πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα 
BsteII και HaeIII15. Επιπλέον προσδιορίστηκε η αλληλουχία 
του παραπάνω τμήματος και συγκρίθηκε με αντίστοιχες αλλη-
λουχίες της GenBank.

Ο έλεγχος ευαισθησίας διενεργήθηκε αναδρομικά με μέ-
θοδο μικροαραιώσεων σε Mueller-Hinton broth (MHB) με 5% 
ολεϊκό οξύ, αλβουμίνη και δεξτρόζη (oleic acid, dextrose, 
albumin, ODC) (Sensititre, Trek Diagnostic Systems) και επώ-
αση στους 35ºC για 7 έως 14 ημέρες σύμφωνα με τις οδηγίες 
του CLSI16. Οι συγκεντρώσεις των αντιμικροβιακών  και οι συ-

γκεντρώσεις που υποδεικνύουν ανθεκτικότητα παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1.

Αποτελέσματα Οξεάντοχης Χρώσης και Καλλιεργειών. 
Στο μοναδικό δείγμα του πρώτου ασθενούς η Ziehl-Neelsen 
ήταν θετική. Μετά από 8 ημέρες θετικοποιήθηκε η καλλιέργεια  
του συστήματος MGIT 960 (εικ. 1). Ύστερα από 17 και 19 ημέρες, 
αντίστοιχα, απομονώθηκαν μυκοβακτηρίδια από τα σωληνάρια 
Loewenstein-Jensen που επωάστηκαν στους 30°C και 37°C.  

Από τα τέσσερα δείγματα βρογχικών εκκρίσεων του δεύ-
τερου ασθενούς, σε ένα μόνο η Ziehl-Neelsen ήταν θετική. 
Από το δείγμα αυτό καθώς και από άλλα δύο δείγματα ανα-
πτύχθηκαν μυκοβακτηρίδια στο σύστημα MGIT 960 μετά 
από επώαση 13, 7, και 3 ημερών, αντίστοιχα (η ταχεία θετι-
κοποίηση της τελευταίας φιάλης οφειλόταν στην ταυτόχρονη 
επιμόλυνσή της). Αναφορικά με τις αντίστοιχες καλλιέργειες 
σε Loewenstein-Jensen, ένα μόνο δείγμα ήταν θετικό για μυ-
κοβακτηρίδια (μετά από 23 ημέρες), ενώ δύο επιμολύνθηκαν 
με κοινά μικρόβια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Εύρος συγκεντρώσεων αντιμικροβιακών που εξετάσθηκαν με μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό, συγκεντρώσεις που υποδεικνύουν αν-
θεκτικότητα σύμφωνα με το CLSI16 και αντίστοιχες MICs των στελεχών M. kansasii που απομονώθηκαν από τους ασθενείς No1 και Νο2.

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

ΕΥΡΟΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

(μg/ml)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΥ 
ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
(μg/ml)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
Nο1 MIC 
(μg/ml)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
Νο2 MIC 
(μg/ml)

Ριφαμπικίνη 0,12-8 1 0,5 0,25

Ισονιαζίδη  0,25-8 5 1 1

Εθαμβουτόλη 0,5-16 5 16 16

Στρεπτομυκίνη 0,5-64 10 64 8

Αμικασίνη 1-64 32 64 8

Ριφαμπουτίνη 0,25-8 2 0,25 <0,25

Κλαριθρομυκίνη 0,06-64 16 1 0,25

Σιπροφλοξασίνη 0,12-16 2 >16 4

Τριμεθοπρίμη-
Σουλφαμεθοξαζόλη

1,12/2,38-8/152 2/38 >8/152 >8/152
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Αποτελέσματα Ταυτοποίησης.
Ενα δείγμα από κάθε ασθενή παρουσίαζε θετική Ziehl-Neelsen 
και σε αυτά τα δύο δείγματα διενεργήθηκε η Real Time PCR. 
Οι αντίστοιχες Tm (58.93°C και 59.47°C αντίστοιχα) ήταν χα-
μηλότερες από την μέση τιμή και το εύρος τιμών Τm που αντι-
στοιχούν στα είδη του M. tuberculosis complex (64.35°C, εύ-
ρος 63.27°C-65.42°C) και εντός του χαρακτηριστικού εύρους 
τιμών για το M. kansasii (58.07οC-60.33°C)14. Η εφαρμογή 
της παραπάνω εξέτασης παρείχε αποτελέσματα αποκλεισμού 
της παρουσίας του M. tuberculosis complex και προκαταρκτι-
κής ανίχνευσης M. kansasii εντός 2 ωρών από την διενέργεια 
της οξεάντοχης χρώσης. 

Τα απομονωθέντα στελέχη των δύο ασθενών ταυτοποιή-
θηκαν ως M. kansasii με τα kits Genotype CM και AS. Με την 
μέθοδο PCR-RFLP του γονιδίου hsp65, τα  κλάσματα που προέ-
κυψαν είχαν μεγέθη 235 και 211 bp (BsteII) και 130, 105 και 80 

bp (HaeIII) (εικ. 2) που είναι χαρακτηριστικά του M. kansasii 
γονότυπου Ι7. Για το στέλεχος του πρώτου ασθενούς, ο προσ-
διορισμός της αλληλουχίας έδειξε 100% ομοιότητα με αυτήν 
του M. kansasii ATCC 12478 και κατατέθηκε στην GenBank 
(HM450377).

Αποτελέσματα Ελέγχου Ευαισθησίας.

Οι ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις (minimal inhibitory 
concentration, MIC) των δύο στελεχών που απομονώθηκαν από 
τους ασθενείς παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Και τα δύο ήταν 
ευαίσθητα στην ριφαμπικίνη, ισονιαζίδη, κλαριθρομυκίνη και 
ριφαμπουτίνη, αλλά ανθεκτικά στην εθαμβουτόλη, σιπροφλο-
ξασίνη και τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη. Το στέλεχος του 
πρώτου ασθενούς ήταν επιπλέον ανθεκτικό στην αμικασίνη και 
στρεπτομυκίνη. 

ΕΙΚΟΝΑ 1

Καλλιέργημα M. kansasii από το δείγμα του 
ασθενούς No1: χρώση Ziehl-Neelsen μετά 
από επώαση 8 ημερών στο υγρό θρεπτικό 
υλικό του συστήματος MGIT 960 και θετι-
κοποίηση της φιάλης (μεγέθυνση 600×).

ΕΙΚΟΝΑ 2

Ανάλυση PCR-RFLP του γονιδίου hsp65 του στελέ-
χους M. kansasii που απομονώθηκε από τον ασθε-
νή Νο2. Στο προϊόν πολλαπλασιασμού τμήματος 
του hsp65 (439 bp) επέδρασαν τα περιοριστικά 
ένζυμα BsteII (Β) και HaeIII (Η) για 18 ώρες στους 
37°C. Μετά από ηλεκτροφόρηση σε 3.5% αγαρόζη 

υπό τάση 90V εμφανίζονται (βέλη) κλάσματα με-
γέθους 235 και 211 bp (B) και 130, 105 και 80 bp 
(H), τα οποία είναι χαρακτηριστικά του γονότυπου 
Ι. Μ1: Μάρτυρας μοριακού μεγέθους 25bp DNA 
Step Ladder (Promega), M2: Μάρτυρας μοριακού 
μεγέθους 50 bp DNA Step Ladder (Promega). 

250
200
150

100
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ΕΚΒΑΣΗ ΝΟΣΟΥ

Ο πρώτος ασθενής έλαβε τριπλό θεραπευτικό σχήμα με ριφα-
μπικίνη, ισονιαζίδη και κλαριθρομυκίνη για 12 μήνες με πλήρη 
κλινική αποκατάσταση. Στον δεύτερο ασθενή χορηγήθηκαν ρι-
φαμπικίνη, ισονιαζίδη και εθαμβουτόλη και ο ασθενής απυρέ-
τησε εντός μίας εβδομάδας. Ωστόσο, μετά από δύο μήνες κατέ-
ληξε λόγω του υποκείμενου αιματολογικού νοσήματος.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η  χρόνια τενοντίτιδα και αρθρίτιδα από NTM είναι μία σπάνια 
λοίμωξη που προκαλείται συχνότερα από τα είδη M. marinum, 
M. kansasii, M. avium complex, Mycobacterium malmoense 
και Mycobacterium szulgai17-19. Συνήθως συνδέεται με προη-
γούμενο τραυματισμό, μόλυνση χειρουργικού πεδίου, τοπική 
χορήγηση κορτικοστεροειδών ή παρατεταμένη έκθεση σε νερό 
ή χώμα. Η ανοσοκαταστολή θεωρείται σημαντικός παράγοντας 
κινδύνου, ωστόσο σε αναδρομική μελέτη 50 ασθενών με αρθρί-
τιδα από M. kansasii, περισσότεροι από τους μισούς δεν παρου-
σίαζαν κανένα υποκείμενο νόσημα20. Η καθυστερημένη αιτι-
ολογική διάγνωση (μέσος χρόνος: 5 μήνες) αποτελούσε κοινό 
χαρακτηριστικό και οφειλόταν στην έλλειψη κλινικής υπόνοιας. 

Ο πρώτος ασθενής της παρούσας μελέτης αποτελεί σπανιό-
τατο περιστατικό τενοντίτιδας καρπού και αντιβραχίου από M. 
kansasii που μάλιστα παρέμεινε χωρίς αιτιολογική διάγνωση 
και θεραπεία επί 3 έτη. Υπογραμμίζεται ότι ο ασθενής δεν ήταν 
ανοσοκατασταλμένος. Τα αποτελέσματα της διεγχειρητικής 
βιοψίας ήταν αυτά που οδήγησαν στην υποψία μυκοβακτηρι-
διακής λοίμωξης και τελικά στον ενδεδειγμένο καλλιεργητικό 
έλεγχο. Επομένως, στις χρόνιες τενοντίτιδες θα πρέπει να πε-
ριλαμβάνονται στην διαφοροδιάγνωση και σπάνιοι αιτιολογικοί 
παράγοντες, όπως τα ΝΤΜ.

Η συνήθης εντόπιση της λοίμωξης από M. kansasii είναι 
οι πνεύμονες.  Ωστόσο, σε απομόνωση ΝΤΜ από το κατώτερο 
αναπνευστικό, η κλινική αξιολόγηση είναι δυσχερής δεδομέ-
νου ότι η παρουσία του μυκοβακτηριδίου ενδέχεται να αντι-
προσωπεύει αποικισμό ή επιμόλυνση του κλινικού δείγματος. 
Τα εργαστηριακά κριτήρια διάγνωσης πνευμονικής νόσου από 
ΝΤΜ έχουν πρόσφατα τροποποιηθεί από τις Infectious Diseases 
Society of America και American Thoracic Society2. Σύμφωνα 
με αυτά απαιτούνται: i) απομόνωση του ΝΤΜ από δύο τουλάχι-
στον δείγματα πτυέλων, ή, ii) απομόνωση από ένα τουλάχιστον 
δείγμα βρογχικού ή βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος ή iii) δια-
βρογχική ή άλλου είδους βιοψία πνεύμονα με ιστοπαθολογικά 
ευρήματα συμβατά μυκοβακτηριδιακής λοίμωξης και ταυτό-

χρονη απομόνωση ΝΤΜ ή από το υλικό της βιοψίας, ή από του-
λάχιστον ένα δείγμα πτυέλων ή βρογχικού εκπλύματος. 

Με βάση τα παραπάνω, για τον δεύτερο ασθενή το εργα-
στήριο ζήτησε εκ των προτέρων πολλαπλά δείγματα του κα-
τώτερου αναπνευστικού για καλλιέργειες μυκοβακτηριδίων.  
Το στέλεχος M. kansasii απομονώθηκε από τρία δείγματα, ο 
ασθενής παρουσίαζε κλινική και απεικονιστική εικόνα συμβατή 
με λοίμωξη, ενώ άλλα μικροβιακά αίτια είχαν ήδη αποκλεισθεί. 
H διάγνωση, επομένως, τέθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτή-
ρια, ενώ η κλινική εικόνα του ασθενούς βελτιώθηκε άμεσα με 
τη χορήγηση της ειδικής θεραπείας. 

Η Ziehl-Neelsen ήταν θετική σε ένα κλινικό δείγμα κάθε 
ασθενούς. Εκτός από την ανίχνευση μυκοβακτηριδίου, το απο-
τέλεσμα αυτό υποδείκνυε ότι και η συγκέντρωσή του ήταν 
αρκούντως υψηλή ώστε να ενδείκνυται η εφαρμογή άμεσης 
μοριακής διαγνωστικής μεθόδου. Πράγματι, η Real Time PCR 
απέκλεισε τάχιστα την παρουσία M. tuberculosis στα οξεάντο-
χα-θετικά κλινικά δείγματα, εξαιρετικά σημαντικό γεγονός όχι 
μόνο αναφορικά με την διάγνωση των ασθενών, αλλά και με  
τον πιθανό κίνδυνο νοσοκομειακής μετάδοσης φυματίωσης 
στη περίπτωση του δεύτερου ασθενούς. Επιπλέον, ταυτοποίησε 
προκαταρκτικά το είδος.

Οπως επιβάλλεται πλέον σήμερα, τα επεξεργασμένα κλι-
νικά δείγματα καλλιεργήθηκαν σε σύστημα υγρών θρεπτικών 
υλικών για μυκοβακτηρίδια3. Ο τρόπος λειτουργίας αυτών 
των συστημάτων είναι παρόμοιος με αυτόν των αιμοκαλλιερ-
γειών. Στο MGIT 960, το οποίο αποτελεί ίσως το πιο αξιόλογο 
από τα διαθέσιμα αυτοματοποιημένα συστήματα, ελέγχεται 
συνεχώς η συγκέντρωση του O2 σε κάθε εμβολιασμένη φιάλη. 
Εάν κάποιος μικροοργανισμός αναπτύσσεται στο υγρό της φι-
άλης, καταναλώνει O2 για τον μεταβολισμό του, η κατανάλωση 
ανιχνεύεται και η αντίστοιχη καλλιέργεια χαρακτηρίζεται από 
το σύστημα άμεσα ως θετική. Σε σύγκριση με τις καλλιέργει-
ες σε Loewenstein-Jensen, η μεθοδολογία αυτή παρουσιάζει 
όχι μόνο σημαντικά μικρότερο χρόνο θετικοποίησης των καλ-
λιεργειών, αλλά και μεγαλύτερη ευαισθησία ανίχνευσης μυ-
κοβακτηριδίων3. Πράγματι, στην παρούσα μελέτη τα στελέχη 
απομονώθηκαν νωρίτερα στο MGIT 960 (7, 8 και 13 ημέρες) 
από ό,τι στο υλικό Loewenstein-Jensen (17, 19 και 23 ημέρες, 
αντίστοιχα). 

Τα στελέχη που απομονώθηκαν από το MGIT 960 ταυτοποι-
ήθηκαν ως M. kansasii με τις δοκιμασίες Genotype CM και AS. 
Οι τελευταίες, όπως και η αντίστοιχη INNO-LiPA (Innogenetics), 
καθιστούν δυνατή την ταχύτερη ταυτοποίηση των μυκοβακτη-
ριδίων στο κλινικό εργαστήριο συγκριτικά με την φαινοτυπική 
ταυτοποίηση, η οποία πλέον έχει αποδειχθεί ότι δεν επαρκεί3,12. 
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Για την κλινική αξιολόγηση της απομόνωσης στελέχους ΝΤΜ, 
ωστόσο, απαιτείται η ακριβής ταυτοποίηση του είδους3,12 και, 
παρόλη την αξιοπιστία τους, οι εμπορικές μοριακές δοκιμασί-
ες δεν είναι αλάνθαστες21,22. Αναφορικά με το M. kansasii έχει 
αποδειχθεί ότι η μεθοδολογία Genotype μπορεί να το ταυτοποι-
ήσει λανθασμένα ως Mycobacterium gastri22, μυκοβακτηρίδιο 
που γενετικά συσχετίζεται στενά με το «σύμπλεγμα» των γονο-
τύπων του M. kansasii5,8, ωστόσο έχει σχετισθεί με ανθρώπινη 
νόσο μόνον τέσσερις φορές μέχρι τώρα23.

H δυσχέρεια ορθής ταυτοποίησης του M. kansasii, υπο-
γραμμίζεται από το παράδειγμα μίας άλλης ευρέως διαδεδο-
μένης μοριακής δοκιμασίας του συστήματος Accuprobe (Gen-
Probe Inc.). Με το τελευταίο, η ταυτοποίηση καλλιεργημάτων 
μυκοβακτηριδίων επιτυγχάνεται με DNA-RNA υβριδισμό12. 
Κατά την δεκαετία του 1990 έγινε σαφές ότι ο αντίστοιχος ανι-
χνευτής δεν μπορούσε να αναγνωρίσει έως 56% του ποσοστoύ  
των κλινικών στελεχών M. kansasii6,11,24, για να αποδειχτεί τε-
λικά ότι ταυτοποιούσε μόνο τα στελέχη που ανήκαν στον γο-
νότυπο Ι και ενίοτε στελέχη των γονοτύπων ΙΙΙ και V5,6,8. Ο κα-
τασκευαστής αντικατέστησε το αντιδραστήριο με αποτέλεσμα 
βελτίωση της απόδοσής του. Οπως έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα, 
μόνον ο γονότυπος VI δεν αναγνωρίζεται από το νέο αντιδρα-
στήριο Accuprobe6. 

Για τους παραπάνω λόγους, στην παρούσα μελέτη, η ταυ-
τοποίηση επιβεβαιώθηκε με την μέθοδο αναφοράς, την ανάλυ-
ση PCR-RFLP του γονιδίου hsp6512, η οποία επιπλέον κατέταξε 
τα στελέχη στον γονότυπο Ι, τον κατ’ εξοχήν παθογόνο για  
τον άνθρωπο. Μάλιστα, για τον γονότυπο αυτό έχει τεθεί  
το ερώτημα πιθανής μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο8. Επο-
μένως, ο προσδιορισμός του γονότυπου των M. kansasii δεν απο-
τελεί απλώς χρήσιμο εργαλείο επιδημιολογικών μελετών, αλλά 
υποστηρίζει τον παθογόνο ρόλο ενός κλινικού στελέχους και 
ως εκ τούτου συνιστάται ο χαρακτηρισμός του7,8. Ενώ 81% των 
απομονώσεων στελεχών γονότυπου Ι αποδείχθηκαν κλινικά ση-
μαντικές, το αντίστοιχο ποσοστό αντιστοιχούσε σε 67% για τον 
γονότυπο ΙΙ και σε 6% για όλους τους υπόλοιπους γονότυπους7.

Το Μ. kansasii ανήκει στον περιορισμένο αριθμό ειδών ΝΤΜ, 
για τα οποία αφ’ ενός η κλινική ανταπόκριση στην θεραπευτική 
αγωγή συμφωνεί με τα αποτελέσματα του ελέγχου ευαισθησί-
ας in vitro, και αφ’ ετέρου έχουν καθορισθεί από το CLSI όρια 
ευαισθησίας για συγκεκριμένα φάρμακα16. Η χορήγηση συνδυ-
ασμού ριφαμπικίνης, ισονιαζίδης και εθαμβουτόλης αποτελεί  
τη θεραπεία εκλογής για την πνευμονική λοίμωξη που προκαλεί-
ται από το Μ. kansasii και η ριφαμπικίνη θεωρείται το σημαντι-
κότερο από αυτά2. Όταν εξετάζονται κλινικά στελέχη ασθενών 
που δεν έχουν λάβει προηγουμένως αντι-μυκοβακτηριδιακή 

αγωγή (άγρια στελέχη), οι MICs των παραπάνω παραγόντων εμ-
φανίζουν περιορισμένο εύρος τιμών. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος 
ευαισθησίας δεν θεωρείται απαραίτητος από το CLSI16. Η θερα-
πευτική αποτυχία των λοιμώξεων από Μ. kansasii σχετίζεται με 
αύξηση των MICs της ριφαμπικίνης που σπανιότερα συνοδεύε-
ται από αύξηση των MICs της ισονιαζίδης ή/και εθαμβουτόλης. 
Για αυτούς τους λόγους, η διενέργεια ελέγχου ευαισθησίας 
απαιτείται όταν ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στην αγωγή ή 
υποτροπιάζει2,16.  

Επειδή, ωστόσο, το εργαστήριο συνήθως δεν γνωρίζει εάν 
προηγουμένως χορηγήθηκε θεραπεία στον ασθενή, συνιστά-
ται ως εξέταση ρουτίνας μόνον ο έλεγχος της ευαισθησίας  
στην ριφαμπικίνη16. Σε περίπτωση αντοχής απαιτείται ο έλεγ-
χος και των παρακάτω: ισονιαζίδη, εθαμβουτόλη, στρεπτομυ-
κίνη, ριφαμπουτίνη, κλαριθρομυκίνη, αμικασίνη και τριμεθο-
πρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη. Σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI, 
οι ενδεδειγμένες τεχνικές περιλαμβάνουν τη μέθοδο των ανα-
λογιών σε άγαρ 7Η10, τη μέθοδο  μικροαραιώσεων σε ζωμό 7Η9 
ή MHB με 5% ΟΑD και τη ραδιομετρική BACTEC 460TB16. 

Στη παρούσα μελέτη εφαρμόσθηκε αναδρομικά μέθοδος 
μικροαραιώσεων σε ζωμό που έδειξε ότι και τα δύο στελέχη 
ήταν ευαίσθητα στην ριφαμπικίνη και ισονιαζίδη και ανθεκτικά  
στην εθαμβουτόλη. Η επιλογή της κλαριθρομυκίνης ως τρίτο 
φάρμακο του σχήματος θεραπείας για τον πρώτο ασθενή βασί-
σθηκε εξ αρχής σε δεδομένα της βιβλιογραφίας2,18,25. Τα απο-
τελέσματα του ελέγχου ευαισθησίας επικύρωσαν ότι το σχή-
μα που χορηγήθηκε ήταν ενδεδειγμένο και προέβλεπαν ίαση  
του ασθενούς, όπως ακριβώς συνέβη. Αναφορικά με τον δεύτε-
ρο ασθενή που κατέληξε πολύ σύντομα λόγω της αιματολογικής 
νόσου, τα αποτελέσματα του ελέγχου ευαισθησίας δεν ήταν 
διαθέσιμα έγκαιρα. Από το σχήμα που του χορηγήθηκε, βρέ-
θηκε αργότερα ότι in vitro δραστικότητα παρουσίαζαν μόνον  
η ριφαμπικίνη και η ισονιαζίδη, οι οποίες ωστόσο αποτελούν  
τα σημαντικότερα φάρμακα, ιδιαίτερα η πρώτη2. Ωστόσο, το γε-
γονός ότι κλινικά ο ασθενής ανταποκρίθηκε άμεσα στην αγωγή, 
δεν προεξοφλεί ότι το σχήμα θα οδηγούσε τελικά σε αποθερα-
πεία. Τέλος, και στα δύο στελέχη ανιχνεύθηκε αντοχή και σε 
άλλους παράγοντες, όπως συχνά έχει αναφερθεί σε άλλες γεω-
γραφικές περιοχές10,25-27, ενώ παρατηρήθηκε ότι το στέλεχος 
του πρώτου ασθενή ήταν περισσότερο ανθεκτικό. Όλα αυτά  
τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι ισχύουσες συστάσεις διενέργει-
ας ελέγχου ευαισθησίας16 ενδεχομένως υποτιμούν την συχνό-
τητα αντοχής των στελεχών Μ. kansasii σε φάρμακα εκτός της 
ριφαμπικίνης και πιθανώς χρειάζεται να επαναπροσδιορισθούν.  

Συμπερασματικά, τα δύο περιστατικά που περιγράφηκαν 
αναδεικνύουν το φάσμα των λοιμώξεων που μπορεί να προκλη-
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θούν από το Μ. kansasii, την κλινική αξιολόγηση που απαιτεί-
ται σε περίπτωση απομόνωσης στελεχών στο κλινικό εργαστή-
ριο καθώς και την μεθοδολογία ανίχνευσης, ταυτοποίησης και 
ελέγχου ευαισθησίας. Γίνεται σαφές ότι η τελευταία βασίζεται 
σε ποικιλία μοριακών τεχνικών, συστήματα καλλιεργειών σε 
υγρά θρεπτικά υλικά και πρότυπες μεθόδους προσδιορισμού 
των MICs. Αναγκαστικά, πολλές από αυτές τις τεχνικές δεν εί-
ναι διαθέσιμες στο σύνηθες μυκοβακτηριδιολογικό τμήμα, αλλά 
σε εξειδικευμένα εργαστήρια.
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SUMMARY

The incidence of invasive mycoses caused by emergent fungal 
pathogens has risen considerably over the last two decades. 
This fact is related to several factors, including the invasive 
medical procedures and the increased number of immuno-
compromised patients. Most fungal infections are due to Can-
dida, Aspergillus and Cryptococcus spp. The last two decades 
previously uncommon opportunistic fungal pathogens have 
emerged, (Fusarium spp., Scedosporium spp., Trichosporon 
spp., Rhizopus and Μucor spp.) causing severe infections in 
immunocompromised patients, associated with high morbid-
ity and mortality. The increasing frequency of these infections 
is of great concern because of the difficulties in the diagnosis 
and treatment. We report a fatal case of fungemia caused by 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η επίπτωση των μυκητιακών λοιμώξεων στους ασθενείς των 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αυξήθηκε θεαματικά 
τις δύο τελευταίες δεκαετίες, λόγω του αυξημένου αριθμού  
των ανοσοκατασταλμένων ασθενών (κακοήθεις νόσοι, μεταμο-
σχεύσεις, AIDS, χημειοθεραπεία) που χρήζουν εντατικής νοση-
λείας και θεραπείας. Οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς συνήθως 
είναι ευάλωτοι σε λοιμώξεις κυρίως από τα είδη των Candida, 
Aspergillus και Cryptococcus. Την τελευταία εικοσαετία το φά-
σμα των αιτιολογικών παραγόντων συμπληρώνεται από ένα 
μεγάλο αριθμό υαλο- και φαιοϋφομυκήτων που θεωρούνταν 
μη παθογόνοι ή αίτια μόνο επιφανειακών μυκητιάσεων, όπως 
Fusarium spp., Scedosporium spp., Trichosporon spp., και ζυ-
γομύκητες (Rhizopus και Μucor spp.). Ο αυξανόμενος ρυθμός 
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Trichosporon asahii  FUNGEMIA

Trichosporon asahii in an immunocompromised patient of an 
intensive care unit (ICU) under corticosteroid treatment.

KEYWORDS

Immunocompromised patient / T .asahii

εμφάνισης λοιμώξεων απ’ αυτούς τους μύκητες είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικός. Περιγράφεται θανατηφόρος περίπτωση μυκη-
ταιμίας από Trichosporon asahii σε ανοσοκατασταλμένο ασθε-
νή της ΜΕΘ υπό αγωγή με κορτικοστεροειδή.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

Ανοσοκατασταλμένος ασθενής / T. asahii 

ΕΙΣΑΓΩΓH

Τα είδη Trichosporon ανήκουν στους ζυμομύκητες. Είναι ευρέ-
ως διαδεδομένα στη φύση και στο περιβάλλον και θεωρούνται 
μέλη της φυσιολογικής χλωρίδας του ανθρώπου. Συνήθως είναι 
αίτια ευκαιριακών λοιμώξεων. Η συντριπτική πλειοψηφία αφο-
ρά ανοσοκατασταλμένους ασθενείς,1 πιο συγκεκριμένα ογκολο-
γικούς ασθενείς με ουδετεροπενία, ασθενείς με HIV λοίμωξη, 
εκτεταμένα εγκαύματα, λήψη κορτικοειδών, ενδοφλέβιους 
καθετήρες και ασθενείς μετά εγχείρηση αντικατάστασης καρ-
διακών βαλβίδων. Η θνητότητα σ’ αυτούς τους ασθενείς είναι 
αρκετά υψηλή (64–83%).2 Γι’ αυτό η έγκαιρη διάγνωση και 
η άμεση έναρξη αντιμυκητιακής αγωγής, σε συνδυασμό με  
τον έλεγχο των προδιαθεσικών παραγόντων, είναι καθοριστι-
κής σημασίας για την επιτυχή έκβαση των συστηματικών αυ-
τών λοιμώξεων. Παρουσιάζεται κλινική περίπτωση σηψαιμίας 
από T.asahii  σε ανοσοκατασταλμένο ασθενή της ΜΕΘ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟY

Άνδρας 74 ετών, με ιστορικό βρογχικού άσθματος και αρτη-
ριακής υπέρτασης, εισήχθη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας, 
λόγω οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας και επιδείνωσης της 
κλινικής του εικόνας. Ο ασθενής νοσηλευόταν από τριμήνου 
σε γενικό τριτοβάθμιο νοσοκομείο, λόγω επίμονου αποφρα-
κτικού ίκτερου (τιμές χολερυθρίνης: 30mg/dl ) με κνησμό, 
υπέρχρωση ούρων και αποχρωματισμό κοπράνων. Στα πλαίσια  
της διερεύνησης του ίκτερου ο ασθενής υποβλήθηκε σε  ανα-
λυτικό απεικονιστικό έλεγχο κοιλίας (U/S, CT, MRI) χωρίς ιδιαί-
τερα παθολογικά ευρήματα. Στη βιοψία ήπατος διαπιστώθηκαν 
ήπιες αλλοιώσεις ενεργού ηπατίτιδας με σημαντικού βαθμού 
κεντρολοβιακή χολόσταση και ήπια ίνωση. Πραγματοποιήθηκε 
ιολογικός έλεγχος για ηπατίτιδες, ο οποίος απέβη αρνητικός, 
ενώ απ’ τον ανοσολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη ΑΝΑ 
αντισωμάτων. Με πιθανή διάγνωση την αυτοάνοση ηπατίτιδα, 
ο ασθενής τέθηκε σε αγωγή με κορτιζόνη και αζαθειοπρίνη με 

καλή ανταπόκριση, βελτίωση της ηπατικής του βιοχημείας και 
των εργαστηριακών του ευρημάτων (χολερυθρίνη: 0,9mg/dl). 
Στη συνέχεια όμως η νοσηλεία του επιπλέχθηκε με εμφάνιση 
έντονης υπονατριαιμίας και μικροβιαιμίας από S.aureus, για 
την αντιμετώπιση της οποίας έλαβε βανκομυκίνη. Τα επόμενα 
24ωρα η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώθηκε. Παρουσίασε 
έντονη αναπνευστική δυσχέρεια, υποξυγοναιμία, εμπύρετο 
έως 38°C, ενώ στην Ro θώρακος διαπιστώθηκαν κυψελιδικά 
διηθήματα άμφω. Με αυτήν την κλινική εικόνα ο ασθενής δια-
σωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας, 
όπου μετά τη λήψη καλλιεργειών αίματος, βρογχικών εκκρίσε-
ων, ούρων και IV καθετήρα, τέθηκε σε αντιμικροβιακή αγωγή 
με βανκομυκίνη, γενταμικίνη και σιπροφλοξασίνη.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚH ΔΙΕΡΕYΝΗΣΗ

Μετά από μία εβδομάδα, από καλλιέργειες  των βρογχικών 
εκκρίσεων και της IV γραμμής απομονώθηκαν πολυανθεκτικά 
στελέχη Klebsiella pneumoniae και Acinetobacter baumannii 
και στην αγωγή προστέθηκε κολιστίνη και τιγεκυκλίνη. Παρά 
τη θεραπεία όμως ο ασθενής ανέπτυξε σηπτικό shock την 8η 
μέρα νοσηλείας, που συνοδευόταν από έντονη πτώση του Hct, 
PLT και WBC και σοβαρή δυσλειτουργία ζωτικών οργάνων. Σε 
3 δείγματα αιμοκαλλιεργειών που ελήφθησαν την 11η, την 
14η και την 21η μέρα νοσηλείας καθώς και στην καλλιέργεια  
του IV καθετήρα (11η μέρα) απομονώθηκε  μύκητας, ο οποί-
ος, στη συνέχεια, ταυτοποιήθηκε ως Trichosporon asahii και 
ο ασθενής τέθηκε σε εμπειρική αγωγή με ανιντουλαφουγκίνη 
(200 mg x1) την 13η μέρα. Η ανάπτυξη του μύκητα ανιχνεύ-
τηκε μετά από 1 μέρα επώασης σε φιάλες αιμοκαλλιέργειας  
στο σύστημα BacT/ALERT. H Gram χρώση των άμεσων παρα-
σκευασμάτων έδειξε παρουσία διακλαδιζόμενων υάλινων υφών 
μυκήτων. Αίμα από τη φιάλη ενοφθαλμίστηκε σύμφωνα με 
το πρωτόκολλο του εργαστηρίου για αερόβια και αναερόβια 
καλλιέργεια σε αιματούχο άγαρ (αεροβίως και αναεροβίως), 
McConkey, Chocolate (5% CO2 στους  35°C) και Sabouraud 
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άγαρ. Ο μύκητας αναπτύχθηκε σε 24 ώρες στο Sabouraud άγαρ 
στους 37°C δίνοντας αποικίες γυαλιστερές, με κρεμμώδη και 
λεία σύσταση, και αργότερα πιο ξηρές και ρυτιδώδεις (εικ.1). 
Μικροσκοπικά, με χρώση lactophenol cotton blue, παρατηρή-
θηκαν βλαστοκονίδια, ψευδοϋφές και αρθροκονίδια. Τα φαι-
νοτυπικά αυτά χαρακτηριστικά του απομονωθέντος μύκητα 
ήταν συμβατά με τη μορφολογία του μύκητα T.asahii (εικ. 2). 
Η ταυτοποίηση  έγινε με το σύστημα βιοχημικών δοκιμασιών 
API Rapid Yeast Plus System (bioMerieux SA, Marcy L’Etoile, 
France) και το αυτόματο σύστημα VITEK 2 (bioMerieux ). 
Ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά με τη μέθοδο ταινι-
ών διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικών Εtest (AB 
Biodisk, Solna, Sweden), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή, έδωσε τιμές ΕΑΠ: βορικοναζόλη 0.064 μg/ml, φλου-
κοναζόλη 1 μg/ml, αμφοτερικίνη Β  >32 μg/ml, κασποφουγκίνη 
>32 μg/ml και ανιντουλαφουγκίνη >32 μg/ml. Ειδικά για το 
T.asahii  δεν έχουν ορισθεί  όρια ευαισθησίας-αντοχής CLSI ή 
EUCAST, οι υπάρχουσες οδηγίες CLSI αφορούν τα είδη Candida. 
Μετά την κοινοποίηση στην κλινική των αποτελεσμάτων του 
εργαστηριακού ελέγχου, η θεραπευτική αγωγή τροποποιήθηκε,  
η  φλουκοναζόλη  (400 mg ×2) την 16η μέρα αντικατέστησε 
την ανιντουλαφουγκίνη, που είχε δοθεί αρχικά εμπειρικά, ενώ 
αργότερα προστέθηκε και η βορικοναζόλη (200 mg ×2) την 21η 
μέρα. Ο ασθενής δεν ανταποκρίθηκε στη θεραπευτική αγωγή, 
παρέμεινε σε βαριά σηπτική κατάσταση και κατέληξε την 28η 
μέρα της νοσηλείας του.

ΣΥΖHΤΗΣΗ

Το T.asahii αποτελεί ένα από τα 6 είδη Trichosporon που προ-
καλεί νόσο στον άνθρωπο. Είδη Trichosporon μπορούν να αποι-
κίζουν σε ποσοστό 1–3% ασθενείς που εισάγονται στο νοσο-
κομείο, αλλά η απομόνωσή τους από ανατομικό σημείο φυσιο-
λογικά στείρο μικροβίων πρέπει να λαμβάνεται πάντα σοβαρά 
υπ’ όψιν. Τα είδη T.asahii και T.mucoides ενοχοποιούνται για 
την πρόκληση συστηματικής λοίμωξης και είναι αυτά που απο-
μονώνονται πιο συχνά.3 Μπορεί να προκληθεί διάχυτη λοίμω-
ξη με σήψη και συνήθως συμμετοχή πνευμόνων και νεφρών, 
ενώ ως μεμονωμένες εντοπίσεις έχουν καταγραφεί οι καρδια-
κές βαλβίδες,4 το κεντρικό νευρικό σύστημα (μηνιγγίτιδα),5, 6 
τα οστά και οι αρθρώσεις,7 το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα8 
και χειρουργικά τραύματα. Η οξεία γενικευμένη  τριχοσπορο-
νόσος εκδηλώνεται με μυκηταιμία, μυκητουρία, χοριοαμφι-
βληστρο-ειδίτιδα, πολλαπλές νεκρωτικές δερματικές βλάβες, 
ονυχομυκητιάσεις και εστίες στους πνεύμονες. Η χρόνια γε-
νικευμένη νόσος, που απαντάται συνήθως σε αιματολογικούς 
ασθενείς με ουδετεροπενία,2 έχει την ίδια κλινική και ακτινο-
λογική εικόνα με αυτή της γενικευμένης καντιτίασης. Σπάνιες 
περιπτώσεις λοίμωξης από Trichosporon spp. με πολύ υψηλή 
θνητότητα έχουν παρατηρηθεί και σε νεογνά, πιθανώς λόγω 
του ανώριμου ανοσοποιητικού τους συστήματος.9

Οι λοιμώξεις από είδη Trichosporon είναι σπάνιες λοιμώξεις 
και τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται η παθο-
γονικότητά τους. Αντιπροσωπεύουν  το 0,5–2% των μυκητιά-
σεων,10 από τις οποίες το 65–75% οφείλεται σε εκπροσώπους 
του T.asahii.6 Προσβάλλουν κυρίως ανοσοκατασταλμένους 
ασθενείς, συνήθως με κακοήθειες, καθώς και λήπτες μοσχευ-
μάτων συμπαγών οργάνων,11 αν και έχουν αναφερθεί και περι-
πτώσεις λοίμωξης σε ανοσοεπαρκή άτομα, χωρίς κακοήθεια.5, 

7, 12 Η έκβαση συνήθως των περιστατικών δεν είναι καλή, μια 
και αυτή συσχετίζεται με υψηλή θνητότητα (64–83%).2 Σύμ-
φωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, ο μύκητας παρουσιάζει ποι-
κίλα ποσοστά ευαισθησίας στην αμφοτερικίνη Β, αντοχή στις 
εχινοκανδίνες, ενώ τα περισσότερα στελέχη είναι ευαίσθητα  
στις αζόλες. Θεραπεία εκλογής, μέχρι να γίνουν γνωστά τα απο-
τελέσματα του αντιβιογράμματος, είναι η χορήγηση αζόλης, 
μόνη της ή σε συνδυασμό με αμφοτερικίνη Β, αν και σύμφωνα 
με μελέτες ο συνδυασμός ιτρακοναζόλης και κασποφουγκίνης 
μπορεί να είναι αρκετά αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση 
της τριχοσπορονόσου.13, 14

Τα  τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των λοιμώξεων 
από είδη Trichosporon,  γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση 

ΕΙΚΟΝΑ 1

Μακροσκοπική εικόνα του Tricho-
sporon asahii σε Sabouraud agar, 
μετά από 3 ημέρες στους 37°C.

ΕΙΚΟΝΑ 2

Μικροσκοπική εικόνα του Tricho-
sporon asahii με χρώση lactophe-
nol cotton blue.
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του πληθυσμού των ασθενών υψηλού κινδύνου. Βασικός πα-
ράγοντας κινδύνου που προδιαθέτει στην ανάπτυξη αυτών 
των λοιμώξεων είναι η παρατεταμένη λήψη κορτικοειδών. 
Ο συγκεκριμένος ασθενής ελάμβανε κορτικοστεροειδή, με 
σκοπό την υποχώρηση των συμπτωμάτων της ηπατίτιδας και 
τη βελτίωση της κλινικής του εικόνας. Η καταστολή όμως  
του αμυντικού συστήματος του οργανισμού, εξαιτίας της αγω-
γής με κορτικοειδή και της λευκοπενίας που διαπιστώθηκε με 
τον εργαστηριακό έλεγχο, πυροδότησε  τη μετατροπή των ευ-
καιριακών παθογόνων, όπως το T.asahii, σε παθογόνα. Κατά 
τη διάρκεια της τρίμηνης νοσηλείας του ελάμβανε επί μακρόν 
αντιβιοτικά ευρέως φάσματος, η χρήση των οποίων επίσης 
συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης τριχοσπορονό-
σου, καθώς η καταστροφή της φυσιολογικής χλωρίδας ευνοεί 
την εγκατάσταση μιας μυκητιακής λοίμωξης. Ακόμη, η αιμορ-
ραγική διάθεση που παρουσίαζε ο ασθενής, εξαιτίας της σηπτι-
κής του κατάστασης και της θρομβοπενίας, καθώς και η χρήση 
αγγειακών καθετήρων ευνοούν τη διαταραχή των μηχανικών 
φραγμών του δέρματος και των βλεννογόνων και προδιαθέ-
τουν στην εμφάνιση ευκαιριακών λοιμώξεων. Συγκεκριμένα,  
η απομόνωση του μύκητα  την ίδια ημέρα στο δείγμα του αίμα-
τος και του ενδοφλέβιου καθετήρα δείχνει μία από τις πιθανές 
πηγές προέλευσης του μύκητα. Η έγκαιρη και ενδελεχής λήψη 
αιμοκαλλιεργειών είναι απαραίτητη σε ασθενείς με κλινική ει-
κόνα σοβαρής λοίμωξης χωρίς εμφανή αιτία, δεδομένου ότι  
το μικροβιακό φάσμα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα 
ευρύ, η δε εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή αποδεικνύεται συ-
χνά αναποτελεσματική.

Συμπερασματικά, η έγκαιρη διάγνωση σε συνδυασμό με  
τη γρήγορη και επιθετική χορήγηση κατάλληλης αγωγής αποτε-
λούν τη θεραπεία της μυκητιακής αυτής λοίμωξης με την τόσο 
πτωχή πρόγνωση. Βασική όμως προϋπόθεση για την επιτυχή 
έκβαση της νόσου αποτελεί η αντιμετώπιση τυχόν υποκείμε-
νων νοσημάτων και η ελάττωση των παραγόντων κινδύνου. 
Τέλος, πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα συνεργασίας εργα-
στηριακών και κλινικών ιατρών, καθώς και η ευαισθητοποίηση 
των μικροβιολογικών εργαστηρίων για την έγκαιρη και έγκυρη 
απομόνωση και ταυτοποίηση  αυτών των σπάνιων και  δύσκολα 
αντιμετωπιζόμενων μυκήτων.
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SUMMARY

In recent decades there has been a dramatic worldwide in-
crease in workload and output information in units of health 
services. This necessitates the introduction of computers and 
Information Technology in all levels of organization of these 
units. This new technologies are also useful in the modern 
Microbiology Laboratory by implementing the Laboratory In-
formation System (LIS).

In the present study is described step by step how comput-
erization of the Microbiology Laboratory of the General Hospi-
tal of Amfissa is made and the interactive communication be-
tween the LIS and the computer system of the hospital. Record 
the difficulties encountered and dealt with the initial instal-
lation, but mainly resented the benefits for both workers in 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο 
θεαματική αύξηση του όγκου εργασίας και της παραγόμενης 
πληροφορίας στις μονάδες υπηρεσιών υγείας. Αυτό καθιστά 
αναγκαία την εισαγωγή της πληροφορικής σε όλα τα επίπε-
δα οργάνωσης των μονάδων αυτών. Αναμφισβήτητη είναι και 
η χρησιμότητα της στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο μέσω της 
εφαρμογής του LIS (Laboratory Information System). 

Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται βήμα προς βήμα ο τρό-
πος μηχανοργάνωσης του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του 
Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας και η αμφίδρομη διασύνδεσή 
του με το Σύστημα Πληροφορικής του νοσοκομείου. Καταγρά-
φονται οι δυσκολίες που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν 
από την αρχική εγκατάστασή του μέχρι σήμερα, κυρίως όμως  

‣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW
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the hospital lab and patients. The filing of experience aimed 
at improving the development relevant LIS applications and 
forcing other hospital laboratories to adopt the Laboratory In-
formation Systems. 

KEYWORDS

LIS / Microbiological Laboratory / Health Informatics / comput-
erization / Information Systems / health units

αποτυπώνονται τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν τόσο για 
ασθενείς όσο και για εργαζόμενους στο νοσοκομειακό εργα-
στηριακό περιβάλλον. Η κατάθεση της αποκτηθείσας εμπειρί-
ας αποσκοπεί στην βελτίωση των σχετικών εφαρμογών LIS και 
στην υποκίνηση και άλλων Νοσοκομειακών Εργαστηρίων για 
υιοθέτηση Εργαστηριακών Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

LIS / Μικροβιολογικό Εργαστήριο / Πληροφορική Υγείας / μηχα-
νοργάνωση / πληροφοριακά συστήματα / μονάδες υγείας

EIΣΑΓΩΓΗ

Σε παγκόσμιο επίπεδο τα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν 
προβλήματα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αύ-
ξησης όγκου εργασίας και κόστους. Η εισαγωγή της πληρο-
φορικής συνέβαλλε θετικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης  
των προβλημάτων αυτών με την αποτελεσματική διαχείριση 
της πληροφορίας. Τα οφέλη από την εφαρμογή πληροφορι-
κής σε νοσοκομεία και μονάδες υγείας οδήγησαν στην ανά-
γκη υιοθέτησης της τεχνολογίας αυτής σε παγκόσμια κλίμα-
κα ως επίσημη στρατηγική1, 2.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν σχεδόν 50 δισεκατομ-
μύρια δολάρια στην τεχνολογία «πληροφορική υγείας» σε 
μια προσπάθεια ηλεκτρονικής καταγραφής των δεδομένων1. 
Αυτό αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα και να μειώσει 
το κόστος της περίθαλψης. Όμως παρά την γενική παραδο-
χή, μόνο 7,6% των νοσοκομείων στις ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει 
βασικά συστήματα πληροφορικής και μόλις 1,5% των νοσοκο-
μείων εκτεταμένα συστήματα. Γι αυτό δίνονται πολιτικά και 
οικονομικά κίνητρα προκειμένου οι ιατροί και οι εργαζόμενοι 
να χρησιμοποιούν στην καθημερινή πράξη την ηλεκτρονική 
καταγραφή3–5.

Τα πληροφοριακά συστήματα συνεισφέρουν θετικά στην 
βελτίωση της αποδοτικότητας και  αποτελεσματικότητας των 
νοσοκομείων. 

Στην τεχνολογία πληροφορικής υγείας βαρύνουσα σημα-
σία έχει η εργαστηριακή του εφαρμογή, γνωστή και ως LIS 
(Laboratory Information System). Η καθημερινή μέριμνα των 
εργαστηρίων είναι η παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων 
τα οποία θα βοηθήσουν τον κλινικό ιατρό στη διάγνωση και 
την παρακολούθηση της θεραπείας6. Το 2006, αναφέρθηκε7 

ότι στην Ελλάδα 48% των νοσοκομείων διαθέτει Ολοκληρωμέ-
νο Πληροφοριακό Σύστημα. Στην ίδια μελέτη, αναφέρονται 
επτά επίπεδα πληροφοριακής οργάνωσης των νοσοκομεί-
ων, από το 1ο (χαμηλότερο) επίπεδο έως το 7ο (υψηλότερο).  
Τα επίπεδα αυτά προσδιορίζουν το βαθμό ολοκλήρωσης, δι-
ασύνδεσης, χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, επιμέρους 
εφαρμογών, παρεχόμενων ευκολιών και υπηρεσιών που υφί-
στανται στα διάφορα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστή-
ματα και που αποτυπώνονται στη συγκεκριμένη μελέτη. Στο 
2ο επίπεδο περιλαμβάνονται τα εργαστηριακά πληροφοριακά 
συστήματα. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, 43% των νοσο-
κομείων βρίσκεται στο 2ο ή μεγαλύτερο επίπεδο πληροφο-
ριακής οργάνωσης, συνεπώς σε αυτά τα νοσοκομεία εντοπί-
ζονται εργαστηριακά πληροφοριακά συστήματα. Στη μελέτη, 
δεν διαχωρίζεται λεπτομερώς το ποσοστό ανά είδος εργαστη-
ρίου, πχ ακτινολογικό, μικροβιολογικό κλπ, πρέπει όμως να 
θεωρείται ότι το ποσοστό αυτό σήμερα είναι υψηλότερο μετά 
τα διάφορα έργα πληροφορικής του Γ’ ΚΠΣ στα νοσοκομεία. 

Η εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων στα εργαστή-
ρια (LIS) παράλληλα με την πλήρη αυτοματοποίηση προ-
αναλυτικών, αναλυτικών και μέτα-αναλυτικών διαδικασιών, 
αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων στον εργαστηριακό 
εξοπλισμό, βοήθησε στην παραγωγή ταχέων και αξιόπιστων 
αποτελεσμάτων. Από τη δεκαετία του ‘70 με 10 εξετάσεις ανά 
ώρα και μία παράμετρο (τεχνολογία φωτόμετρου), εκτοξευτή-
καμε σήμερα σε >6000 εξετάσεις την ώρα και περισσότερες 
από 200 παραμέτρους8, 9. Με την κατακόρυφη όμως αύξηση 
της παραγωγής δημιουργήθηκε έντονο πρόβλημα στη διαχεί-
ριση των δεδομένων. Ο όγκος της παραγόμενης πληροφορίας 
είναι τεράστιος και χωρίς τη συμβολή του LIS θα ήταν αδύνατη 
η έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση του6, 8, 9.  Τα οφέλη 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
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του LIS διαχέονται σε όλα τα στάδια της εργαστηριακής πρα-
κτικής, προ-αναλυτικής, αναλυτικής και μέτα-αναλυτικής 
φάσης. Ειδικότερα εξασφαλίζεται:

α) Αποτελεσματικότερη ροή εργασιών.
β) Μείωση χρόνου αποτελέσματος.10, 11

γ) Καλύτερη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μείωση 
εργασιακού stress και βελτίωση συνθηκών εργασίας.12

δ) Ιχνηλασιμότητα δείγματος.
ε) Προτυποποίηση-αξιοπιστία.
στ) Επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών.4

ζ) Αξιοπιστία στατιστικών και οικονομικών δεδομένων.12

η) Περιορισμός σφαλμάτων.
Τα προ-αναλυτικά σφάλματα αποτελούν το 54% των εργα-
στηριακών σφαλμάτων, τα αναλυτικά σφάλματα το 10% του 
συνόλου και τα υπόλοιπα λάθη (36%) αφορούν την μετα-
αναλυτική φάση και είναι γραμματειακής φύσεως (πχ λάθος 
αντιγραφής ονόματος ασθενούς και αποτελεσμάτων στο απα-
ντητικό σημείωμα και στο αρχείο, απώλεια των αποτελεσμά-
των πριν κρατηθεί για αυτά αντίγραφο6, 13). Ειδικά η εφαρμο-
γή LIS ελαχιστοποιεί τα μη αναλυτικά σφάλματα. 

Το LIS αλληλεπιδρά με τα νοσοκομειακά πληροφοριακά 
συστήματα (Hospital Information Systems, HISS) ανταλλάσ-
σοντας οικονομικές, λογιστικές, δημογραφικές κλπ. πληρο-

φορίες, βοηθώντας έτσι στη χάραξη στρατηγικών αποτελε-
σματικότερης πολιτικής υγείας8, 14. 

Ως αρνητικά του LIS και των τεχνολογικών εξελίξεων μπο-
ρεί να θεωρηθούν :

α) Η αυξανόμενη τάση για συγκεντρωτισμό και η εξαφά-
νιση των μικρών εργαστηρίων.

β) Το αυξημένο κόστος αρχικής εγκατάστασης.
γ) Η πιθανότητα εμφάνισης βλαβών του συστήματος.
δ) Προβλήματα μαθησιακής και ψυχολογικής φύσης 

κατά την υιοθέτηση της νέας διαδικασίας.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση της πρα-
κτικής εφαρμογής του LIS στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο 
του Γ.Ν. Άμφισσας, των πλεονεκτημάτων του και της λειτουρ-
γικής του διασύνδεσης με το ολοκληρωμένο σύστημα μηχα-
νογράφησης του νοσοκομείου.

Το Γ.Ν. Άμφισσας είναι νοσοκομείο 120 κλινών. Είναι δε 
το μόνο νοσοκομείο που μαζί με δύο Κέντρα Υγείας εξυπη-
ρετούν τον πληθυσμό του νομού Φωκίδας. Το μικροβιολο-
γικό εργαστήριο του νοσοκομείου εκτελεί ετησίως περί τις 
200.000 εξετάσεις εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών. Λει-
τουργούν όλα τα τμήματα (μικροβιολογικό, βιοχημικό, αιμα-
τολογικό, ορμονολογικό κ.λ.π.) σε ενιαίο χώρο και υπό ενιαία 
διεύθυνση. 

ΕΙΚΟΝΑ 1 Φόρμα δημιουργίας ηλεκτρονικού παραπεμπτικού από ΤΕΠ.
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Το Μάρτιο του 2007 το εργαστήριο επιλέχθηκε πιλοτικά από  
όλα τα νοσοκομεία της Στερεάς Ελλάδας για να εφαρμοστεί 
νέο πληροφοριακό σύστημα LIS πλήρους αμφίδρομης επικοι-
νωνίας με το υπό εγκατάσταση νέο ολοκληρωμένο πληροφο-
ριακό νοσοκομειακό σύστημα. Η επιλογή αυτή αποφασίστηκε 
γιατί υπήρξε προηγούμενη εμπειρία LIS, αλλά και λόγω ενιαί-
ας λειτουργίας των επί μέρους τμημάτων. Σήμερα το παρόν 
LIS εφαρμόζεται με μικρές αλλαγές - εφαρμογές σε όλα τα ερ-
γαστήρια των νοσοκομείων της Στερεάς Ελλάδας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προαναλυτική φάση.

Διαδικασία έκδοσης παραπεμπτικού.
Αρχικά καταγράφονται τα δημογραφικά στοιχεία του ασθε-
νούς σε ιατρικό φάκελο,  όταν πρόκειται για νέο ασθενή, ή 
αναζητούνται όταν πρόκειται για παλαιό. Κατόπιν  σημειώ-
νονται οι επιθυμητές εξετάσεις από μία λίστα ταξινομημέ-
νων εξετάσεων ή διαμορφωμένων, κατά βούληση, ομάδων 
εξετάσεων (panel) και με την κατάλληλη  διαδικασία απλών 
βημάτων διαμορφώνεται το παραπεμπτικό και αποστέλλεται 
on line. Ο ενδιαφερόμενος με εκτυπωμένο παραπεμπτικό 
προσέρχεται στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (ΓΕΙ) προς 
χρέωση και αυτή με τη σειρά της εκδίδει γραπτή απόδειξη.  
Η διαδικασία της ΓΕΙ παρακάμπτεται όταν πρόκειται για ασθε-
νείς του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). 

Κάθε χειρόγραφο παραπεμπτικό καταγράφεται ηλεκτρονικά 
στο σύστημα δια της ΓΕΙ  ή των ΤΕΠ (εικ. 1). Οι κλινικές εκδί-
δουν ηλεκτρονικά παραπεμπτικά και η φόρμα τους ακολου-
θεί τα προς εξέταση δείγματα. Το σύστημα δίνει τη δυνατό-
τητα ηλεκτρονικής επισήμανσης των επειγόντων δειγμάτων 
χρωματικά.

Παραλαβή και αρίθμηση παραπεμπτικού
Κάθε ασθενής με το εκτυπωμένο παραπεμπτικό που προσέρ-
χεται για αιμοληψία στο εργαστήριο του νοσοκομείου παίρ-
νει χειρόγραφα έναν αύξοντα αριθμό ημέρας από τον αιμολή-
πτη, ο οποίος αντιστοιχείται στα δείγματα. 

Οι αιμοληψίες  γίνονται με κλειστό σύστημα (vacutainer) 
και όλα τα φιαλίδια είναι κενού αέρος για λόγους ασφάλειας 
και ταχύτητας. Τα επείγοντα δείγματα σημαίνονται ειδικά με 
πώμα διαφορετικού χρώματος και παράλληλα διακρίνονται   
χρωματικά στο LIS.

Η γραμματεία του εργαστηρίου αναζητεί από δεξαμενή 
μη αριθμημένων παραπεμπτικών που έχουν σταλεί ηλε-
κτρονικά, το παραπεμπτικό του εκάστοτε ασθενούς (εικ. 2). 
Ο αύξων αριθμός που έχει δοθεί χειρόγραφα αντιστοιχείται  
ηλεκτρονικά με τα στοιχεία του ασθενούς. Από τη στιγμή 
της ηλεκτρονικής αρίθμησης δεν μπορεί κανείς να μεταβάλ-
λει τις εξετάσεις του παραπεμπτικού εκτός από τον ιατρό 
Βιοπαθολόγο. 

Κατόπιν ακολουθεί έκδοση γραμμικού κώδικα (bar code) 
που είναι μοναδικός για το κάθε δείγμα (εικ. 3). Οι τεχνο-

ΕΙΚΟΝΑ 2

Μη αριθμημένα δείγματα.
ΕΙΚΟΝΑ 3

Έκδοση barcode.
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λόγοι από ειδικό εκτυπωτή παραλαμβάνουν τις ετικέτες με 
τον γραμμικό κώδικα στο χώρο που γίνεται η διαλογή των 
δειγμάτων. Οι ετικέτες αυτές επικολλούνται σε κάθε δείγμα.  
Τα σεσημασμένα δείγματα φυγοκεντρούνται και κατανέμο-
νται στα επιμέρους τμήματα του εργαστηρίου.

Ο γραμμικός κώδικας έχει διαμορφωθεί ανά κατηγορία 
εξετάσεων (αιμοδιαγράμματος, βιοχημικές, πηκτικότητας 
κτλ.) με βάση τον αναλυτή και το τμήμα που θα δεχθεί  
το δείγμα. Στον γραμμικό κώδικα πλην της κατηγορίας  
των εξετάσεων εμπεριέχονται, το ονοματεπώνυμο του ασθε-
νούς, ο αριθμός μητρώου του ιατρικού φακέλου του στο νο-
σοκομείο και η ημερομηνία αρίθμησης του δείγματος. Αυτό 
επιτρέπει την διαφύλαξη των δειγμάτων και επεξεργασία 
τους σε διαφορετικές ημέρες. Τα επείγοντα δείγματα δεν 
ακολουθούν διαφορετική ροή στο πληροφοριακό σύστημα, 
αλλά προηγούνται χρονικά με την υποστήριξη της αναφερ-
θείσας χρωματικής διάκρισης και της επείγουσας (stat) λει-
τουργίας των αναλυτών.

Αναλυτική φάση.

Α. Αναλυτές.  
α) Αιματολογικός. Τα δείγματα αφού τοποθετηθούν σε ει-

δικούς υποδοχείς (racks), επεξεργάζονται σε κλειστό 
σύστημα χωρίς την παρέμβαση τεχνολόγου. Τα αποτε-
λέσματα εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο τόσο στην 
οθόνη του αναλυτή όσο και στα τερματικά του LIS.

β) Βιοχημικός, πηκτικότητας, χημικής ανάλυσης ούρων, 
ανοσολογικός. Τα δείγματα επεξεργάζονται αυτόματα με 
βάση τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στον γραμμικό 
κώδικα. 

γ) Ημιαυτόματος προσδιορισμού ΤΚΕ (συνεχούς φόρτισης). 
Απαιτείται προγραμματισμός από τεχνολόγο.

Ο προσδιορισμός των καρδιακών παραμέτρων και ειδικών 
σπάνιων ανοσοβιολογικών δεικτών γίνεται σε αντίστοιχους 
ειδικούς αναλυτές που υποστηρίζουν monotest λειτουργία 
(όπως vidas αναλυτής) μετά από προγραμματισμό και τοπο-
θέτηση των δειγμάτων. Τα αποτελέσματα έρχονται on line. 

Γενικά το LIS του εργαστηρίου υποστηρίζει την σύνδεση 
12 διαθέσιμων αναλυτών.

Β. Μη αυτοματοποιημένες αναλύσεις.
Μικροσκοπικά ευρήματα, αποτελέσματα ορολογικών αναλύ-
σεων, αρνητικές καλλιέργειες καταχωρούνται από τον χει-
ριστή σε ειδικά πεδία, είτε επιλέγοντας από προτυπωμένες  
απαντήσεις, είτε διαμορφώνοντας αυτές εκ νέου.

Γ. Θετικές καλλιέργειες – αντιβιόγραμμα.
Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε15, 16:
α) Να δέχεται αποτελέσματα από ημιαυτόματο αναλυτή ταυ-

τοποίησης-αντιβιογράμματος. Σε αυτή την περίπτωση  
ο χειριστής διαμορφώνει την τελική μορφή του αποτελέ-
σματος προσθέτοντας αριθμό αποικιών, αφαιρώντας αντι-
βιοτικά, συμπληρώνοντας κρίσιμες παρατηρήσεις κλπ.

ΕΙΚΟΝΑ 4

Ηλεκτρονική φόρμα καλλιεργειών.
ΕΙΚΟΝΑ 5

Ηλεκτρονική φόρμα διαδικασίας ελέγχου.
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β) Να εισάγονται από το χειριστή το είδος μικροβίου (ηλε-
κτρονικός κατάλογος μικροβίων) και τα κατάλληλα  αντι-
βιοτικά8 (χειροκίνητη διαδικασία τυποποίησης) με επιλο-
γή από διαμορφωμένες λίστες, π.χ. αντιβιοτικά για ουρο-
λοιμώξεις από GRAM αρνητικά, αντιβιοτικά απαιτητικών 
μικροβίων, εντεροκόκκου κλπ.

Τα τρυβλία σημαίνονται με γραμμικό κώδικα16. Δίνεται επί-
σης η δυνατότητα να εισάγονται  χρήσιμες πληροφορίες για 
το είδος του δείγματος και τα σημεία λήψης του υλικού της 
καλλιέργειας (ούρα, τραύμα, τραχηλικό κτλ) (εικ. 4).

Ειδικά προβλήματα.
Τα δείγματα καμπύλης σακχάρου λαμβάνουν έναν αύξοντα 
αριθμό, εκδίδονται όμως ταυτόχρονα πολλαπλοί γραμμικοί 
κώδικες ανά καθορισμένα χρονικά διαστήματα που αντιστοι-
χίζονται με αυτά των λήψεων.

Μέτα-ανάλυση.

Έλεγχος αποτελεσμάτων.
Τα  αποτελέσματα εμφανίζονται στις οθόνες όλων των υπο-
λογιστών του εργαστηρίου με τη σήμανση «με αποτέλεσμα» 
που σημαίνει χωρίς έλεγχο (εικ. 5). Οι ιατροί του τμήματος 
διαθέτουν προσωπικό κωδικό που τους επιτρέπει να έχουν 
την μέγιστη  δυνατή προσβασιμότητα στο σύστημα. Τα απο-
τελέσματα ελέγχονται και καταχωρούνται. Μετά τον έλεγχο 
εμφανίζεται η ένδειξη «έλεγχος εντάξει». Το σύστημα παρέ-
χει τη δυνατότητα να γίνεται ο έλεγχος ανά αναλυτή, ανά κα-
τηγορία εξέτασης, ανά κλινική, ανά εξέταση και ανά ασθενή. 
Κάθε αποτέλεσμα αξιολογείται/συγκρίνεται με το εργαστηρι-
ακό ιστορικό του ασθενούς μέσω της επιλογής «μαζικά παλιά 
αποτελέσματα». Τυχόν αλλαγές είναι εφικτές με παρέμβαση 
του ιατρού. 

Αποτελέσματα που δεν ικανοποιούν αναλύονται εκ νέου 
μέσω της επιλογής «ανάλυση εξέτασης ξανά» ή απορρίπτο-
νται με «απόρριψη αποτελέσματος» προσθέτοντας παρατη-
ρήσεις (λιπαιμικός ορός, πήγμα κτλ). Επαναλήψεις εξετάσεων 
εμφανίζονται στην κατηγορία «εκκρεμείς εξετάσεις». Ο έλεγ-
χος διευκολύνεται με τη δυνατότητα διαμόρφωσης και εμφά-
νισης συναφών εξετάσεων π.χ. σάκχαρο-γλυκοζυλιωμένη 
αιμοσφαιρίνη.

Οι τεχνολόγοι με ενιαίο κωδικό και με ελεγχόμενη προ-
σβασιμότητα δύνανται να παρακολουθούν τη ροή των αποτε-
λεσμάτων ελέγχοντας την δεξαμενή των «εκκρεμών εξετά-
σεων». Από την δεξαμενή αυτή διαμορφώνονται λίστες εργα-

σίας, με φίλτρα ανά θέση εργασίας. Τα ελεγμένα αποτελέσμα-
τα και μόνο αυτά απελευθερώνονται από τους βιοπαθολόγους 
και αποστέλλονται μέσω του συστήματος στα διάφορα τμή-
ματα. Δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των ελεγμένων 
αποτελεσμάτων παρά μόνο από τον διευθυντή του εργαστη-
ρίου (μυστικός κωδικός). Η γραμματέας του εργαστηρίου με 
ειδική προσβασιμότητα εκδίδει ελεγμένα αποτελέσματα (εικ. 
6). Η ηλεκτρονική φόρμα αποτελεσμάτων είναι διαμορφω-
μένη έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης ανά 
όνομα και ημερομηνία, ανά κατηγορία εξετάσεων, ανά κλινι-
κή κτλ και να εκτυπώνονται μεμονωμένα ή μαζικά. Υπάρχει  
η δυνατότητα εκτύπωσης εκκρεμών εξετάσεων για ενημέρω-
ση του ασθενούς. 

Το σύστημα είναι ασφαλές με κωδικούς ελεγχόμενης πρό-
σβασης ανά ειδικότητα εργαζομένου. Παρεμβάσεις σε δημο-
γραφικά στοιχεία γίνονται μόνο από το γραφείο προσωπικού, 
ενώ σε παραμέτρους και αποτελέσματα μόνο από τους ιατρούς 
βιοπαθολόγους. Το παρόν LIS υποστηρίζει την αποστολή δε-
δομένων ηλεκτρονικά μέσω e-mail σε εξεταζόμενους, αλλά 
και σε ειδικούς φορείς όπως WHONET. Επιτρέπει την εξαγωγή 
των αποτελεσμάτων  αυτόματα σε μορφή excel, μεμονωμένα 
ή συνδυαστικά προσθέτοντας προκαθορισμένες παραμέτρους 
κατά βούληση, προκειμένου να γίνει στατιστική επεξεργα-
σία και να εξαχθούν επιστημονικά συμπεράσματα  πχ απο-
τέλεσμα, φύλο, ηλικία, κλινική, ασφαλιστικός φορέας κλπ.

Δεν υποστηρίζει όμως ποιοτικό έλεγχο κι αυτό αποτελεί 
μελλοντική επιδίωξη της εξέλιξης του.

ΕΙΚΟΝΑ 6

Αναζήτηση ελεγμένων αποτελεσμάτων από τη γραμματεία για 
εκτύπωση.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ο ρυθμός διείσδυσης της Τεχνολογίας της Πληροφορικής 
στα ελληνικά νοσοκομεία σταδιακά αυξάνεται. Από το σύνολο  
των εφαρμογών που έχουν εγκατασταθεί στα δημόσια νοσο-
κομεία, περίπου το 80,08 % αφορούν κάλυψη καθαρά διοι-
κητικών λειτουργιών. To 39,02% των νοσοκομείων διαθέτει 
μεμονωμένες διοικητικές εφαρμογές, χωρίς να υπάρχει δια-
σύνδεση με άλλες. Ποσοστό μικρότερο του 5% των νοσοκο-
μείων έχουν διασύνδεση μεταξύ των διοικητικών, εργαστη-
ριακών και ιατρικών εφαρμογών, 46,34% έχουν αναπτύξει 
μερικώς εργαστηριακές εφαρμογές, ενώ μόνο το 19,51% έχει 
πλήρως ανεπτυγμένα και διασυνδεδεμένα μεταξύ τους LIS17. 
Στην χαμηλή εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων στα νο-
σοκομεία, συμβάλλει και το γεγονός ότι μόνο το 20% των για-
τρών στη χώρα μας χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
σε αντίθεση με το 95% των Εγγλέζων συναδέλφων3. 

Η εισαγωγή ενός πληροφοριακού συστήματος σε ένα 
εργαστήριο είναι μια σύνθετη17 διαδικασία η οποία προϋπο-
θέτει πολύ καλή αξιολόγηση των αναγκών του εργαστηρί-
ου έτσι ώστε το πληροφοριακό σύστημα να γίνει εργαλείο 
αύξησης της παραγωγικότητας διατηρώντας την ποιότητα  
των αποτελεσμάτων σε υψηλά επίπεδα. Κατά την εγκατάσταση  
του συστήματος το πληροφοριακό σύστημα δίνει στο εργα-
στήριο πλεονεκτήματα ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζεται ανά-
λογα τόσο όσον αφορά την παραμετροποίηση του όσο και σε 
σχέση με τις ίδιες τις λειτουργίες του. 

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης του πλη-
ροφοριακού συστήματος είναι α) η πλήρης και υποχρεωτική 
τυποποίηση των διεργασιών που συνθέτουν την καθημερινό-
τητα του εργαστηρίου και β) η ιχνηλασιμότητα.  Η δυνατό-
τητα δηλαδή να ακολουθήσουμε τα βήματα μιας διαδικασίας 
προς τα πίσω έτσι ώστε να ανακαλύψουμε την αιτία ενός 
προβλήματος. Η ιχνηλασιμότητα είναι δυνατόν να γίνει από 
ένα σωστά δομημένο πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίου. 
Η τυποποίηση και η ιχνηλασιμότητα σε μια παραγωγική δι-
αδικασία είναι από τις βασικές συνιστώσες της σταθερής και 
υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και απαραίτητη 
προϋπόθεση για την πιστοποίηση της κατά ISO 15189:2007 
(http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42641). 

Πέρα από την τεκμηρίωση της παραγωγικής διαδικασίας 
το υποσύνολο του πληροφοριακού συστήματος του εργαστη-
ρίου το οποίο διαχειρίζεται τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
είναι αναπόσπαστο μέρος του Ιατρικού φακέλου του ασθε-
νούς. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν δεν υπάρχει ολοκλη-

ρωμένο σύστημα Ιατρικού φακέλου εγκατεστημένο σε ένα 
νοσοκομείο το LIS περιέχει ορισμένες από τις πλέον βασικές 
ιατρικές πληροφορίες για κάθε ασθενή. Ένας σημαντικός 
αριθμός εξετάσεων είναι απαραίτητος για την διάγνωση πολ-
λών νοσημάτων ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το αποτέλεσμα 
μιας εξέτασης είναι δεσμευτικό. Άλλες φορές οι διακυμάνσεις 
μιας εξέτασης σε μια χρονική περίοδο καθορίζουν την δοσο-
λογία φαρμάκων. Σε ένα νοσοκομείο χωρίς πληροφοριακό σύ-
στημα είναι σχεδόν αδύνατο να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα  
των εξετάσεων ενός ασθενούς πριν από μερικούς μήνες ή  
τα μαθαίνουμε με μεγάλη καθυστέρηση και με κόστος σε 
χρόνο και ανθρώπινους πόρους. Η ύπαρξη του πληροφορια-
κού συστήματος μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε σχεδόν 
στιγμιαία το πλήρες ιστορικό του ασθενούς όσον αφορά τις 
εξετάσεις του. Ταυτόχρονα η αξιολόγηση του εργαστηρι-
ακού προφίλ του ασθενούς είτε όσον αφορά μια εξέταση  
στην χρονική εξέλιξή της είτε όσον πολλές εξετάσεις ταυτό-
χρονα επιτρέπουν στον γιατρό του εργαστηρίου να συμβάλ-
λει ουσιαστικά στην διαφορική διάγνωση του ασθενούς. 

Όταν υπάρχει σε ένα νοσοκομείο ένα ολοκληρωμένο πλη-
ροφοριακό σύστημα που περιλαμβάνει και Ιατρικό φάκελο, 
τότε υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Έχει αποδειχθεί 
ότι στην περίπτωση αυτή οι γιατροί του εργαστηρίου έχουν 
στην διάθεσή τους κλινικές πληροφορίες οι οποίες τους επι-
τρέπουν να διασταυρώσουν τα αποτελέσματά τους18. Μια 
άλλη σημαντική παράμετρος είναι συμμετοχή του πληροφο-
ριακού συστήματος του εργαστηρίου στην καθημερινή κλι-
νική πράξη μέσω Ιατρικών πρωτοκόλλων. Σε ένα πρωτόκολλο 
που αφορά μια συγκεκριμένη νοσολογική οντότητα πάντα 
υπάρχει ένα σύνολο εργαστηριακών εξετάσεων οι οποίες 
είναι καθοριστικές για την τελική έκβαση. Τα Ιατρικά πρω-
τόκολλα φαίνεται ότι θα χρησιμοποιηθούν πολύ στο μέλλον 
γιατί η υπάρχει μια τάση να γίνεται κοστολόγηση19 μιας θε-
ραπευτικής διαδικασίας με βάση ένα καθορισμένο πρωτόκολ-
λο (Diagnosis related groups).

Εκτός των άλλων πλεονεκτημάτων το LIS αυξάνει τα γενι-
κά έσοδα των νοσοκομείων αποσβένοντας το αρχικό κόστος 
εγκατάστασης20. 

Στο Μικροβιολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου Άμφισ-
σας η διαδικασία εγκατάστασης του ολοκληρωμένου συστή-
ματος LIS ξεκίνησε μετά από διαγωνισμό σε επίπεδο Δ.Υ.Π.Ε. 
Στ. Ελλάδας, διάρκειας 1½ έτους και ορίστηκε ανάδοχος στις 
αρχές του 2007. Προηγήθηκαν διαδικασίες προπαρασκευ-
ής (καταγραφή απαιτήσεων, ομάδες εργασίας, συναντήσεις 
κλπ) διάρκειας ενός χρόνου. Επιλέχθηκε η άμεση αντικατά-
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σταση του προϋπάρχοντος LIS, διαδικασία shock, λόγω της 
αδυναμίας συνύπαρξης δύο διαφορετικών συστημάτων στο 
ίδιο εργαστήριο. Οι δυσκολίες  ήταν αρκετές. Στην ά φάση 
εγκατάστασης, αντιμετωπίστηκαν τόσο έξω-εργαστηριακά 
όσο και ένδο-εργαστηριακά προβλήματα τα οποία συνοπτικά 
ήταν α) έξω-εργαστηριακά: Θέματα υποδομής (δίκτυο, ταχύ-
τητα δικτύου, εγκατάσταση νέων υπολογιστών, σύγχρονων 
εκτυπωτών, γραμμικού κώδικα, οργάνωση γραφείου μηχανο-
γράφησης), διαμόρφωση νέας ροής εργασίας και επικοινωνί-
ας με τη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων, με τα ιατρεία, 
με τα ΤΕΠ και τις κλινικές, καταγραφή πλήρων δημογραφικών 
στοιχείων, ονοματολογία και παραμετροποίηση εξετάσεων 
των παραπεμπτικών, β) ένδο-εργαστηριακά: Καθορισμός της 
ροής εργασίας με την αρίθμηση δειγμάτων, κατάλληλος γραμ-
μικός κώδικας σήμανσης για ανάλυση δειγμάτων διαφορετι-
κών ημερομηνιών, απαντητικά, τιμές αναφοράς, αμφίδρομη 
επικοινωνία αναλυτών, συνδιαμόρφωση με την ανάδοχο 
εταιρεία συμπληρωματικού software και κατάλληλες προσαρ-
μογές για αντιμετώπιση  αναγκών και ατελειών. Στη β’ φάση 
τα προβλήματα αφορούσαν: την ασφάλεια του συστήματος 
και τον βαθμό προσβασιμότητας με διαμόρφωση κωδικών 
πρόσβασης, την αμφίδρομη επικοινωνία με κλινικές και 
τμήματα του νοσοκομείου, διαμόρφωση software ειδικό για  
το τμήμα των καλλιεργειών2, 15, 16, διαχείριση ειδικών εξε-
τάσεων π.χ. καμπύλη σακχάρου, εκκρεμείς εξετάσεις, δια-
μόρφωση ελέγχου αποτελεσμάτων με βάση το ιστορικό των 
εξετάσεων του ασθενούς, πρότυπα εισαγωγής αποτελεσμά-
των χειροκίνητων διεργασιών, διαμόρφωση παραμέτρων στα-
τιστικών κίνησης και αποτελεσμάτων, σύνδεση με WHONET, 
ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων μέσω e-mail.                                                                                                                           

Ως σοβαρότερα προβλήματα μετά την αρχική εγκατάστα-
ση διαπιστώθηκαν : 

άρνηση των ιατρών για on-line παραπεμπτικά, ατελές 
software του LIS ειδικότερα στις καλλιέργειες16, έλλειψη τε-
χνογνωσίας υποστήριξης του συστήματος. Επιπλέον παρα-
τηρήθηκαν δυσλειτουργίες δικτύου, αστάθεια επικοινωνιών, 
ουρές στη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων και στο ερ-
γαστήριο, καθυστερήσεις σε όλα τα στάδια, ατελείς καταχω-
ρήσεις. Καταγράφηκαν προσωπικές αντιδράσεις απόρριψης, 
απογοήτευσης και κόπωσης του προσωπικού και αναδύθηκαν 
γενικές οργανωτικές αδυναμίες όπως π.χ. οι τρόποι διακίνη-
σης ασθενών, τα ωράρια διοικητικών τμημάτων, σύγκρουση 
αρμοδιοτήτων κ.α.

Σταδιακά το σύστημα υιοθετήθηκε από το προσωπικό και 
άρχισε να αποδίδει με αύξηση της παραγωγικότητας. Σήμερα 

μετά από 4 χρόνια λειτουργίας του ολοκληρωμένου LIS δια-
πιστώνονται καθημερινά τα θετικά της εφαρμογής του, όπως: 
τυποποίηση εργασίας, ταχύτητα (τα αποτελέσματα των κλι-
νικών είναι διαθέσιμα εντός 90 λεπτών από την αποστολή 
των δειγμάτων, άμεση εξυπηρέτηση των ΤΕΠ, αποτελέσματα 
για τα τακτικά περιστατικά εντός 24 ωρών)4, 15, εγκυρότητα 
(μηδενισμός λαθών), μείωση κόστους (εξάλειψη περιττών 
εξετάσεων και επαναλήψεων), αξιόπιστο εργαστηριακό ιστο-
ρικό ασθενούς, μείωση εργασιακού στρες, αποδοτικότητα 
εργασίας, αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα (γνώση επίπτω-
σης νοσημάτων στο νομό Φωκίδας). Αισιόδοξα στοχεύουμε 
σε πιστοποίηση του εργαστηρίου, σε on line διασύνδεση με 
εργαστήρια της περιφέρειας και εργαστήρια αναφοράς, σε 
διαδραστική επικοινωνία με πολίτες για τα αποτελέσματα21. 

Συμπερασματικά, η διαδικασία εγκατάστασης LIS και μη-
χανογράφησης στα νοσοκομεία είναι κοπιώδης, χρονοβόρα, 
πολύπλοκη και πολυπαραγοντική. Απαιτεί καλό σχεδιασμό, 
συνεργασίες, αποφασιστικότητα και προσήλωση στο στό-
χο, εκπαίδευση και ειδικές γνώσεις. Αναδεικνύει τα χρόνια 
οργανωτικά προβλήματα των νοσοκομείων και απαιτεί νέες 
οργανωτικές δομές σε επίπεδο εργαστηρίου και νοσοκομεί-
ου. Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της μηχανορ-
γάνωσης είναι ο προσωπικός παράγοντας που κινητοποιείται 
κύρια μετά την διαπίστωση μεγαλύτερης αποδοτικότητας  
της εργασίας. Τα λογισμικά των αναδόχων εταιρειών διαμορ-
φώνονται σε σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια της πρακτική 
τους εφαρμογής και των απαιτήσεων των νοσοκομείων και 
πρέπει να επιλέγονται με βάση την σχετική εμπειρία τους.  
Η κατάθεση της αποκτηθείσας εμπειρίας αποσκοπεί στην βελ-
τίωση των σχετικών εφαρμογών LIS και στην υποκίνηση και 
άλλων νοσοκομειακών εργαστηρίων για υιοθέτηση Εργαστη-
ριακών Πληροφοριακών Συστημάτων.
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Από τον συντάκτη

ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ 
ερωτήσεις με τεκμηριωμένες απαντήσεις

ON-GOING EDUCATION
quizzes with documented answers

ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ;

Ερώτηση 1

Από την καλλιέργεια πύου κοιλιακού αποστήματος και 
μετά από παρατεταμένη επώαση σε αναερόβιες συνθήκες 
απομονώνεται Gram-αρνητικό βακτηρίδιο. Δεν θα ήταν 
ασύνηθες να ταυτοποιηθεί ως Bacteroides fragilis.

Ερώτηση 2

Η Legionella pneumofila δεν αναπτύσσεται σε καλλιεργη-
τικό υλικό που δεν περιέχει κυστεΐνη και σίδηρο.

Ερώτηση 3

Το PPD test δεν διακρίνει μεταξύ ενεργού και παρελθού-
σης λοίμωξης από Μycobacterium tuberculosis.

Ερώτηση 4

H νόσος του Lyme και η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι 
φλεγμονώδεις νόσοι. Όμως στη δεύτερη περίπτωση δεν 
έχει αποδειχθεί ότι κάποια  βακτηριακή φλεγμονή παίζει 
ρόλο στη δημιουργία ιστικών αλλοιώσεων.

Ερώτηση 5

Το Mycobacterium avium διακρίνεται από το Mycobacte-
rium tuberculosis με βάση τον βαθμό οξεαντοχής.

Ερώτηση 6

Τα παθογόνα κλωστηρίδια απαντώνται τόσο στο χώμα όσο 
και ως μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου.

Ερώτηση 7

Η παρουσία Gram-αρνητικών διπλοκόκκων στο εγκεφα-
λονωτιαίο υγρό ενηλίκου συνηγορεί υπέρ λοίμωξης από 
Neisseria meningitides.

Ερώτηση 8

To εξάνθημα του κηλιδώδους πυρετού των Βραχωδών Ορέ-
ων ξεκινά από τον κορμό και επεκτείνεται προς τα άκρα.

Ερώτηση 9

Οι λοιμώξεις από Mycoplasma pneumoniae συνήθως 
αντιμετωπίζονται με την χορήγηση κεφαλοσπορίνης.
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Ερώτηση 10

Η παθογένεση λοιμώξεων από Mycoplasma pneumoniae 
συνδέεται με την προσκόλληση στα κροσσωτά επιθηλι-
ακά κύτταρα, την παραγωγή ενεργού οξυγόνου και την 
ενεργοποίηση του ανοσολογικού συστήματος.

Ερώτηση 11

Στελέχη Haemophilus influenzae non-b και ατυποποίητα, 
συνδέονται με υψηλότερη λοιμογόνο δράση και κίνδυνο 
για τη δημόσια υγεία απ’ ότι στελέχη ομάδος b.

Ερώτηση 12

H μορφή του πνευμονικού άνθρακα μπορεί να έχει πύλη 
εισόδου το δέρμα.

Ερώτηση 13

Η σηπτική κοκκιωμάτωση του νεογνού (granulomatosis 
infantiseptica) είναι αποτέλεσμα λοίμωξης της μητέρας 
από Listeria monocytogenes κατά την διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης.

Σημειώστε το ΣΩΣΤΟ.

Ερώτηση 14

Σημειώστε το σωστό σχετικά με τις σιγκελλώσεις.

A  Οι σιγκέλλες έχουν κατανομή μόνο στις τροπικές πε-
ριοχές.

B  Η παθογονικότητα και η λοιμογόνος δράση των δια-
φόρων ειδών σιγκελλών δεν διαφέρουν ως προς την 
κλινική εικόνα που προκαλούν.

Γ  Η λοιμογόνος δράση των σιγκελλών στηρίζεται κυρί-
ως στην παραγωγή ενδοτοξινών.

Δ  Τα δείγματα κοπράνων πρέπει να καλλιεργηθούν αμέ-
σως μετά τη λήψη.

Ε  Λόγω της δυσκολίας των σιγκελλών να αναπτυχθούν 
σα τεχνητά καλλιεργητικά υλικά, η διάγνωση στηρί-
ζεται κυρίων στην ανίχνευση ειδικών ανατισωμάτων 
εναντίων των πολυσακχαριτών του τοιχώματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1

ΣΩΣΤΟ.

Το Bacteroides fragilis είναι το κύριο, αυστηρά αναερό-
βιο, βακτήριο που ευθύνεται για τις λοιμώξεις στην κοι-
λιά.

Ερώτηση 2

ΣΩΣΤΟ.
Η Legionella pneumofila και άλλες λεγιωνέλλες απομο-
νώνονται από την καλλιέργεια σε charcoal yeast extract 
agar (πλούσιο σε σίδηρο και κυστεΐνη). Δεν αναπτύσσο-
νται σε καλλιεργητικά υλικά όπως π.χ. το αιματούχο άγαρ 
προβάτου που δεν περιέχει τα δύο αυτά συστατικά.

Ερώτηση 3

ΣΩΣΤΟ.
Το PPD test χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της ανο-
σίας στο Mycobacterium tuberculosis. Δεν αναδεικνύει 
την ύπαρξη λοίμωξης. Η καλλιέργεια και η PCR είναι οι 
μέθοδοι για την επιβεβαίωση της λοίμωξης.

Ερώτηση 4

ΣΩΣΤΟ.
Η νόσος του Lyme προκαλείται από την Borrelia burg-
dorferi, πρόκειται επομένως για βακτηριακή λοίμωξη. 
Δεν υπάρχει απόδειξη ότι η ρευματοειδής αρθρίτιδα εί-
ναι βακτηριακής αιτιολογίας αν και θα μπορούσε, καθώς 
η νόσος είναι αγνώστου αιτιολογίας. Eπίσης δεν πρέπει 
να την συγχέουμε με την ρευματική αρθρίτιδα (μεταλοι-
μώδη) από Streptococcus pyogenes – group A.
Ερώτηση 5

ΛΑΘΟΣ.
Όλα τα μυκοβακτηρίδια ανεξαιρέτως, όπως και οι νοκάρ-
διες, είναι οξεάντοχα. Επιπλέον οι τελευταίες διακρίνο-
νται μορφολογικά από το ότι σχηματίζουν νημάτια.

Ερώτηση 6

ΣΩΣΤΟ.
Τα κλωστηρίδια απαντώνται στο χώμα και αποτελούν μέ-
ρος της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου. Είναι αυ-
στηρά αναερόβια και σπορογόνα. Η ιδιότητα παραγωγής 
σπόρων τα καθιστά ανθεκτικά στο περιβάλλον.

Ερώτηση 7

ΣΩΣΤΟ.
Η Νeisseria meningitidis αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη 
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αιτία μηνιγγίτιδας. Η παρουσία Gram-αρνητικών διπλο-
κόκκων στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό θέτει τη διάγνωση.

Ερώτηση 8

ΛΑΘΟΣ.
To κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα του πυρετού των Βραχω-
δών Ορέων αρχίζει από τα άκρα, συμπεριλαμβανομένων 
και των πελμάτων, και προχωρεί προς τον κορμό (κεντρο-
μόλα).

Ερώτηση 9

ΛΑΘΟΣ.
Το Μycoplasma pneumoniae στερείται κυτταρικού τοι-
χώματος. Επομένως αντιβιοτικά τα οποία δρούν μέσω 
της αναστολής συνθέσεως κυτταρικού τοιχώματος όπως 
οι κεφαλοσπορίνες δεν είναι αποτελεσματικά.

Ερώτηση 10

ΣΩΣΤΟ.
Η σύνδεση του Mycoplasma pneumoniae στα κροσσωτά 
επιθηλιακά κύτταρα μέσω των P1 ινιδίων, έχει ως αποτέ-
λεσμα την αναστολή της κίνησης των κροσσών. Η ενερ-
γοποίηση των μακροφάγων και η παραγωγή κυτοκινών 
συντελεί επίσης στην παθογένεση της λοίμωξης.

Ερώτηση 11

ΛΑΘΟΣ.
Ο Haemophilus τύπου b χαρακτηρίζεται από υψηλή δι-
ηθητικότητα και αποτελεί αίτιο επικίνδυνων για τη ζωή 
λοιμώξεων (π.χ. μηνιγγίτιδα, επιγλωτίτιδα). Τα non-b και 
τα ατυποποίητα στελέχη σχετίζονται  με ηπιότερης δια-
δρομής λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Ερώτηση 12

ΛΑΘΟΣ.
Πύλη εισόδου για την εκδήλωση του πνευμονικού άν-
θρακα είναι μόνο οι πνεύμονες.

Ερώτηση 13

ΣΩΣΤΟ.
Η λοίμωξη από Listeria monocytogenes σε υγιείς ενήλι-
κες συνήθως εξελίσεσεται ασυμπτωματικά ή με ήπια συ-
μπτωματολογία. Η Listeria μεταδίδεται διαπλακουντιακά 
στο έμβρυο και προκαλεί αποβολές. Είναι δυνατόν επί-

σης να μολύνει το έμβρυο κατά τη δίοδο του τελευταίου 
από τον γεννητικό σωλήνα.

Ερώτηση 14

Η σωστή απάντηση είναι η Δ.
Με βάση την οροτυπία οι σιγκέλλες κατατάσσονται σε 4 
τύπους (οροτύπους), οι οποίοι διαφέρουν σημαντικά με-
ταξύ τους όσον αφορά την παθογονικότητα και λοιμογό-
νο δράση. Με φθίνουσα σειρά η παθογονικότητα έχει ως 
εξής: Shigella dysenteriae, S. flexneri, S. boydii, S. sonnei. 
Οι σιγκέλλες έχουν παγκόσμια κατανομή και δεν περιορί-
ζονται στις τροπικές περιοχές. Στις θερμότερες περιοχές 
εμφανίζονται όμως συχνότερα επιδημίες. Προϋπόθεση 
για τις επιδημίες αυτές είναι το χαμηλό επίπεδο υγιεινής 
(ατομικό, ομαδικό, περιβάλλοντος). 
Σημαντικοί λοιμογόνοι παράγοντες των σιγκελλών είναι 
τοξίνες προσκόλλησης και διείσδυσης (όχι ενδοτοξίνες) 
στα κύτταρα του εντερικού βλεννογόνου, οι οποίες διευ-
κολύνουν την ενεργό πρόσληψη το μικροβίου.
Η βασική εργαστηριακή προσέγγιση είναι η καλλιέργεια 
δειγμάτων κοπράνων (ή ορθικών επιχρισμάτων). Σημα-
ντικό είναι τον δείγμα να αποσταλεί άμεσα στο εργαστή-
ριο και να καλλιεργηθεί, γιατί οι σιγκέλλες είναι πολύ ευ-
αίσθητες στις μεταβολές του pH των κοπράνων λόγω της 
δευτερογενούς ανάπτυξης της εντερικής χλωρίδας κατά 
την παραμονή στο περιβάλλον.
Η ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων δεν έχει καμία παθο-
γνωμονική σημασία για τη διάγνωση της λοίμωξης, εξ’ 
άλλου οι πολυσακχαρίτες βρίσκονται στη βακτηριακή 
μεμβράνη και όχι στο τοίχωμα.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

13/1- Innovation in Severe Acute Respiratory
14/1/12  Infections (SARI), ESCMID Postgraduate 

Education Course.
 Sitges, Spain. 

www.escmid.org 
 
18/1/12 Ενεργητική και Παθητική Ανοσοποίηση.
 Μηνιαίες επιστημονικές εκδηλώσεις Ιατρικής 

Βιοπαθολογίας, Αιθουσα Εκδηλώσεων ΕΣΔΥ,
 ώρα: 18.00-19.00 

www.hms.org.gr

20/1/12 Exploiting bacteriophages for bioscience, 
biotechnology and medicine.

 London, UK. 
www.regonline.co.uk

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

4-7/2/12 International Conference Molecular Ecology. 
 Vienna, Austria.   

www.vipca.at

10/2- Update on Antibiotic Resistance - from
11/2/12  Laboratory to Clinical Practice, ESCMID 

Postgraduate Education Course. 

 Al-Ain, United Arab Emirates.  
www.escmid.org 

15/2/12 Επιγενετική και Εργαστηριακός Έλεγχος. 
 Μηνιαίες επιστημονικές εκδηλώσεις Ιατρικής 

Βιοπαθολογίας,
 Αιθουσα Εκδηλώσεων ΕΣΔΥ,
 ώρα: 18.00-19.00 

www.hms.org.gr

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

2-3/3/12 Problems in the Diagnosis and Treatment of 
Invasive Fungal Infections: Recent Advances 
in Their Management, ESCMID Postgraduate 
Education Course. 

 Athens, Greece 
www.escmid.org 

14/3- 22nd Annual Meeting of the German Society for 
17/3/12 Virology. 
 Essen, Germany.
 www.conventus.de

15/3- 7ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής 
17/3/12  Βιοπαθολογίας. 
 ΜΕΓΑΡΟ (Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών).
 www.hms.org.gr
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18/3- Annual Conference of the Association for
21/3/12  General and Applied Microbiology (VAAM).
  Tubingen, Germany.
 www.conventus.de

19/3- Preparedness for Emerging Infectious Threats: 
21/3/12  Avoiding Outbreaks in Europe, ESCMID 

Postgraduate Education Course. 
 Marseille, France
 www.escmid.org 

19/3- BSMM Diagnostic Medical Mycology Course. 
23/3/12 Leeds, UK. 
 www.bsmm.org

21/3/12 Ομάδες Αίματος. 
 Μηνιαίες επιστημονικές εκδηλώσεις Ιατρικής 

Βιοπαθολογίας, Αιθουσα Εκδηλώσεων ΕΣΔΥ,
 ώρα: 18.00-19.00
 www.hms.org.gr

26/3- Frontiers in HIV Pathogenesis, Therapy and 
31/3/12  Eradication. Whistler, BC, Canada.  
 www.keystonesymposia.org

29/3- Antimicrobial Stewardship: Measuring,
31/3/12  Auditing and Improving, ESCMID Postgraduate 

Education Course.
 London, UK
 www.escmid.org 

31/3- 22nd European Congress  of  Clinical
3/4/12  Microbiology and Infectious Diseases ECCMID.
 London, UK.  
 www.escmid.org 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

10/4- Environmental Microbiology and Biotechnology 
12/4/12  Conference 2012, Bologna, Italy.  
 www.efb-central.org

15/4- New Antibacterial Discovery and Development.
20/4/12 Lucca, Italy. 
 www.grc.org
  
18/4/12 6th Broadening Microbiology Horizons in 

Biomedical Science Meeting.
 Stratford-Upon-Avon, UK.  
 www.sfam.org.uk

25/4/12 Φλεγμονώδης Αντίδραση. 
 Μηνιαίες επιστημονικές εκδηλώσεις Ιατρικής 

Βιοπαθολογίας, Αιθουσα Εκδηλώσεων ΕΣΔΥ, ώρα: 
18.00-19.00

 www.hms.org.gr

ΜΑΙΟΣ 2012

14/5- Significance of Experimental Models for
17/5/12  Studying Bacterial Meningitis and Sepsis, 

ESCMID Postgraduate Education Course.
 Siena, Italy
 www.escmid.org

16/5- 38ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.
19/5/12 Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα
 www.mednet.gr

23/5/12 Σύγχρονες Μοριακές Τεχνικές στη Διάγνωση 
Νοσημάτων και τα προβλήματά τους. 

 Μηνιαίες επιστημονικές εκδηλώσεις Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας, Αιθουσα Εκδηλώσεων ΕΣΔΥ, ώρα: 
18.00-19.00

 www.hms.org.gr

IΟΥΝΙΟΣ 2012

3-8/6/12 Anaerobes in Health and Disease; How to 
Isolate, Identify and Look for Resistance in 
a Cost-Effective Way, ESCMID Postgraduate 
Technical Workshop.

 Szeged, Hungary
 www.escmid.org

16/6- ASM General Meeting ASM 2012.
19/6/12 San Francisco, CA, USA.
 www.asm.org

20/6/12 Νεότερα Δεδομένα στην Επιδημιολογία της 
Λεγιονέλλωσης. 

 Μηνιαίες επιστημονικές εκδηλώσεις Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας, Αιθουσα Εκδηλώσεων ΕΣΔΥ, ώρα: 
18.00-19.00

 www.hms.org.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ  2012

21/7- 11th ESCMID Summer School. 
27/7/12 Innsbruck, Austria.
 www.escmid.org
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Το Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι η επίσημη 
διμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, με 
σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση των Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μι-
κροβιολόγων, αλλά και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με την 
εργαστηριακή και κλινική ιατρική.

Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών στην Ελληνι-
κή ή την Αγγλική γλώσσα που αφορούν όλους τους τομείς της 
Κλινικής Μικροβιολογίας (Βακτηριολογία, Παρασιτολογία, Μυ-
κητολογία, Ιολογία), αλλά και τις λοιπές εξειδικεύσεις της Ια-
τρικής Βιοπαθολογίας (Εργαστηριακή Αιματολογία-Αιμοδοσία, 
Ιατρική Βιοχημεία και Ανοσολογία).

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Το περιοδικό εκδίδεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και 
είναι προσβάσιμο σε όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της Ελλη-
νικής Μικροβιολογικής Εταιρείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση αποστέλλονται 
αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση siorasgs@otenet.gr υπ ‘όψιν: «Συντακτική 
Επιτροπή, Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, Ascent 
ΕΠΕ, Βασ. Σοφίας 77, 11521, Αθήνα». Χειρόγραφα που παρα-
λαμβάνονται με το ταχυδρομείο, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι 

ηλεκτρονικού αρχείου, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Το υπο-
βαλλόμενο άρθρο θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του 
υπεύθυνου συγγραφέα που να βεβαιώνει ότι όλοι οι συγγρα-
φείς έχουν διαβάσει και συμφωνούν με την υποβολή του χειρό-
γραφου και ότι το άρθρο ή ένα σημαντικό μέρος αυτού δεν έχει 
δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού. Επίσης 
θα πρέπει να αναφέρεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων όλων 
των συγγραφέων. Κατά την παραλαβή, το άρθρο ελέγχεται και 
χαρακτηρίζεται με αριθμό που κοινοποιείται στον υπεύθυνο 
για αλληλογραφία συγγραφέα με απαντητικό ηλεκτρονικό μή-
νυμα. Για κάθε επικοινωνία με το περιοδικό, ο συγγραφέας θα 
πρέπει να χρησιμοποιεί τον κωδικό του άρθρου.

ΕΙΔΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Στο περιοδικό δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγορίες άρθρων:

Ερευνητικές εργασίες.
Περιέχουν αποτελέσματα εργαστηριακών, επιδημιολογικών ή 
κλινικών μελετών προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα που 
δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Η έκταση του κειμένου χωρίς 
τη βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις.
Βραχείες δημοσιεύσεις.
Έχουν την γενική δομή των ερευνητικών εργασιών, όμως έχουν 
μικρότερο μέγεθος έως 1.800 λέξεις και έως 15 βιβλιογραφικές 
παραπομπές. Αφορούν μελέτες που δεν δικαιολογούν την έκτα-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
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ση μιας πλήρους ερευνητικής εργασίας. Η Συντακτική Επιτρο-
πή, μετά από πρόταση των εκάστοτε κριτών, διατηρεί το δικαί-
ωμα να συστήσει στους συγγραφείς να μετατρέψουν μια πλήρη 
ερευνητική εργασία σε βραχεία δημοσίευση, εφόσον, κατά την 
κρίση τους, δεν δικαιολογείται η έκταση που έχει δοθεί. Οι συγ-
γραφείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν εργασίες που έχουν 
εξαρχής τη μορφή βραχειών δημοσιεύσεων.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.
Αποτελούν νέες ή πολύ σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, σπά-
νιες εκδηλώσεις, εφαρμογή νέων διαγνωστικών κριτηρίων ή 
νέων θεραπευτικών μεθόδων. Η έκταση του κυρίως κειμένου 
να μην είναι μεγαλύτερη των 1.500 λέξεων και η βιβλιογραφία 
να μην υπερβαίνει τις 15 παραπομπές.

Ανασκοπήσεις.
Αναλύονται σύγχρονα ιατρικά θέματα, στα οποία παρουσιάζο-
νται οι πρόσφατες εξελίξεις ή αναφέρονται τα συμπεράσματα 
σειράς ερευνητικών μελετών των συγγραφέων. Οι ανασκοπή-
σεις γράφονται από ένα ή δύο συγγραφείς. Η έκταση του κυρί-
ως κειμένου να μην είναι μεγαλύτερη των 10.000 λέξεων και η 
βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 100 παραπομπές.

Γράμματα προς τη σύνταξη.
Περιέχουν κρίσεις ή παρατηρήσεις για δημοσιευμένες μελέτες 
κ.λπ. Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 500 λέξεις και η 
βιβλιογραφία τις 5 αναφορές.

Άρθρα της σύνταξης.
Σύντομα άρθρα σχολιασμού ή κρίσης επίκαιρων θεμάτων, τα 
οποία γράφονται μετά από πρόσκληση της συντακτικής επιτρο-
πής. Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 1000 λέξεις και η 
βιβλιογραφία τις 10 αναφορές.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΑΡΘΡΟΥ
Ως συγγραφέας ενός άρθρου ορίζεται ένα άτομο που έχει 
συνεισφέρει στον σχεδιασμό ή στην εκτέλεση της συγκεκρι-
μένης έρευνας που παρουσιάζει το άρθρο, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιο-
δικών (ICMJE) [http://www.icmje.org/ethical_1author.html]. Το 
περιοδικό θεωρεί όλους τους συγγραφείς, ανεξάρτητα της σει-
ράς τους, ως φέροντες εξίσου την πλήρη ευθύνη ενός άρθρου, 
συμπεριλαμβανομένου και του ορισμού του τίτλου και της 
σειράς των υπολοίπων συγγραφέων. Άτομα που παρεχώρησαν 
προς χρήση εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό, κλινικά ή πρότυπα 
στελέχη, αναλώσιμα ή αντιδραστήρια, έδωσαν οικονομική 
βοήθεια μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης, ή συ-
μπλήρωσαν ερωτηματολόγια, δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι 
πληρούν τα κριτήρια του συγγραφέα. Επίσης τα κριτήρια αυτά 
δεν πληρούν άτομα που κριτίκαραν ή διόρθωσαν ή συμβούλε-

ψαν κατά την διαδικασία της συγγραφής μέρους ή όλου του 
άρθρου. Αυτά τα άτομα μπορούν να αναφερθούν στο κεφάλαιο 
των ευχαριστιών. Ομάδες εργασίας μπορεί να αναφερθούν ως 
συγγραφείς, εφόσον όλα τα μέλη που αποτελούν την ομά-
δα πληρούν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Τέλος, 
αναφέρεται ρητά ότι ο τίτλος του συγγραφέα δεν μπορεί να 
αποδοθεί «τιμής ένεκεν» λόγω θέσης. Τυχόν διαφωνίες που 
ανακύψουν σχετικά με την απονομή του τίτλου του συγγρα-
φέα ή την σειρά των συγγραφέων σε ένα άρθρο, θα σημαίνουν 
αυτόματα την αναστολή της διαδικασίας κρίσης, έως ότου 
αυτά λυθούν, είτε από το σύνολο των συγγραφέων, ή από την 
αρμόδια επιτροπή βιοηθικής και δεοντολογίας του ιδρύματος 
προέλευσης του άρθρου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Τα άτομα στο κεφάλαιο των ευχαριστιών θα πρέπει να έχουν 
εγκρίνει την συμμετοχή τους σε αυτό. Για υλικό που έχει δη-
μοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και υπόκειται σε περι-
ορισμό πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων (copyright) 
θα πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο αυτό 
αποκτήθηκε και πως δόθηκε η άδεια. Κάθε οικονομική βοήθεια, 
είτε δημόσια είτε ιδιωτική θα πρέπει να αναφέρεται ρητά. 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν στο άρθρο κάθε 
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σχετικά με την υπό δημοσί-
ευση μελέτη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής 
Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE) [http://www.icmje.
org/ethical_4conflicts.html]. Θα πρέπει να αναφέρεται κάθε 
χρηματοδότηση που θα μπορούσε να οδηγήσει ή να υπονοήσει 
κατευθυνόμενη εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως επίσης κάθε 
οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να έχει σχέση με την με-
λέτη (π.χ. και όχι περιοριστικά, προηγούμενη κατοχή μετοχών 
ή συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ή λήψη χρηματοδότη-
σης για ομιλίες από εταιρία της οποίας τα προϊόντα ελέγχονται 
στην συγκεκριμένη μελέτη, κλπ.). Η μη ύπαρξη σύγκρουσης 
συμφερόντων θα πρέπει επίσης να αναφέρεται. Εδώ σημειώνε-
ται ότι οι λεπτομέρειες της σύγκρουσης συμφερόντων δεν δη-
μοσιεύονται μαζί με άρθρο, αλλά παραμένουν στην Συντακτική 
Επιτροπή υπό αυστηρή εχεμύθεια. Στο άρθρο δημοσιεύεται μια 
γενικόλογη φράση, π.χ. «Ο συγγραφέας Χ.Χ έλαβε ενίσχυση 
από την εταιρία Ψ.Ψ. για ερευνητικούς σκοπούς, ή για ομιλίες σε 
συνέδρια κλπ.» Αποτυχία της συμμόρφωσης με αυτή την οδη-
γία θα οδηγεί σε επιστροφή του άρθρου για συμπλήρωση, πριν 
την επιστημονική κρίση. Σε περίπτωση που εκ’ των υστέρων 
αποκαλυφθεί σύγκρουση συμφερόντων που δεν δηλώθηκε, η 
συντακτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να το αναφέρει σε 
επόμενο τεύχος με την μορφή «Ο συγγραφέας Χ.Χ. δεν δήλωσε 
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σχετικά με το άρθρο Ζ.Ζ.Ζ. και 
την εταιρία Ψ.Ψ.» 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΡΘΡΩΝ
Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολουθεί τις υποδεί-
ξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών 
(ICMJE) [http://www.icmje.org/urm_main.html]. Αποτυχία των 
συγγραφέων να συμμορφωθούν με τις οδηγίες μπορεί να ση-
μαίνει επιστροφή του άρθρου, πριν την κρίση, για διόρθωση και 
εκ νέου υποβολή. 

Το χειρόγραφο δακτυλογραφείται σε χαρτί μεγέθους Α4 
(212 × 297 χιλ.) με περιθώρια εκατέρωθεν τουλάχιστον 2,5 εκ., 
σε διπλό διάστημα και με συνεχή αρίθμηση σειρών στο αριστε-
ρό περιθώριο (Μενού: Διάταξη σελίδας/Αρίθμηση γραμμών/Συ-
νεχόμενη αρίθμηση). 

Οι ερευνητικές εργασίες, οι βραχείες δημοσιεύσεις και οι 
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν την ίδια κοι-
νή δομή και να περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα, σε ένα ενιαίο 
αρχείο κειμένου (word, text, ή άλλο): τη σελίδα τίτλου, την ελ-
ληνική περίληψη με τις λέξεις κλειδιά, την αγγλική περίληψη 
με τις λέξεις κλειδιά στα αγγλικά, το κυρίως κείμενο, τις ευ-
χαριστίες, τη βιβλιογραφία, τους πίνακες και τις λεζάντες των 
εικόνων. Οι εικόνες θα πρέπει να υποβάλλονται σε ξεχωριστά 
αρχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Η σελίδα τίτλου αποτελεί την πρώτη σελίδα του άρθρου και 
περιλαμβάνει: (α) τον τίτλο του άρθρου, στον οποίο δεν επι-
τρέπονται συντμήσεις λέξεων, (β) τα ονόματα των συγγραφέων 
(πλήρες όνομα και επώνυμο), (γ) το εργαστήριο ή την κλινι-
κή και το νοσοκομείο ή το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η 
εργασία, (δ) την πλήρη διεύθυνση του υπεύθυνου για την αλ-
ληλογραφία συγγραφέα, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού 
τηλεφώνου και μιας ενεργούς διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλ-
ληλογραφίας (e-mail) και (ε) βραχύ τίτλο όχι μεγαλύτερο από 
40 γράμματα. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να 
αναφέρονται στην Ελληνική γλώσσα και στην συνέχεια και στην 
Αγγλική γλώσσα.

Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση 250–400 λέξεις 
(εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που θα έχει έκταση 
έως 250 λέξεις), στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα και θα 
πρέπει να χωρίζεται σε 4 παραγράφους (Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, 
Αποτελέσματα, Συμπεράσματα). Κάτω από την περίληψη θα 
πρέπει να αναφέρονται οι λέξεις κλειδιά (3–6) στην Ελληνική 
και της Αγγλική γλώσσα, που πρέπει να αντιστοιχούν στους διε-
θνείς όρους του Index Medicus και να αποδίδονται στα Ελληνικά 
σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Βιοϊατρική Ορολογία).

Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να χωρίζεται στα τμήματα: Ει-
σαγωγή, Υλικό και μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση, εκτός 
από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που θα πρέπει να αποτε-
λούνται από τα τμήματα: Εισαγωγή, Περιγραφή περίπτωσης, 
Σχόλιο ή Συζήτηση. Στο Υλικό και Μέθοδος περιγράφεται λε-
πτομερώς ο τρόπος επιλογής του υλικού ή των ασθενών, καθώς 
και η μέθοδος που εφαρμόσθηκε, ώστε η έρευνα να μπορεί να 
αναπαραχθεί από ερευνητές που επιθυμούν την εφαρμογή της. 

Σε περιπτώσεις ερευνών που αφορούν σε ανθρώπους, πρέπει 
να διευκρινίζεται ότι τηρήθηκε η Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975) 
και θα πρέπει να αναφέρεται ένα έχει λάβει έγκριση από την 
αντίστοιχη Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας. Στα αποτε-
λέσματα θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσμα-
τα με μορφή κειμένου ή πινάκων (όσο πιο συνοπτικά γίνεται, 
χωρίς επαναλήψεις). Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση 
με τα αποτελέσματα άλλων εργασιών και να αναφέρονται τα συ-
μπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από τα αποτελέσματα της 
μελέτης. Ανάλογα με το μέγεθος του άρθρου μπορεί να γίνει 
σύντμηση των κεφαλαίων των αποτελεσμάτων και της συζήτη-
σης σε ένα κεφάλαιο (Αποτελέσματα-Συζήτηση).

Οι ευχαριστίες θα πρέπει να απευθύνονται σε άτομα με 
ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποίηση της έρευνας, όπως 
προαναφέρθηκε πιο πάνω.

Στην βιβλιογραφία ακολουθείται το διεθνές σύστημα 
Vancouver. Επειδή η αναπαραγωγή των άρθρων από τις ιστο-
σελίδες ανεύρεσης δεν μεταφέρει απόλυτα όλα τα τυπογρα-
φικά στοιχεία (π.χ. ειδικά γράμματα) οι συγγραφείς για να 
εξασφαλίσουν την ορθή απόδοση των αναφορών θα πρέπει να 
ανατρέχουν στο τυπωμένο κείμενο, είτε σε έντυπη, είτε σε ηλε-
κτρονική μορφή (αρχεία .pdf). Όλοι οι συγγραφείς ενός άρθρου 
θεωρούνται από κοινού υπεύθυνοι για την σωστή αναπαραγω-
γή των βιβλιογραφικών αναφορών του άρθρου και η συντακτική 
ομάδα του περιοδικού δεν ελέγχει την τυπογραφική ακρίβειά 
τους. Κόστος διόρθωσης λάθους αναφοράς που τυχόν ζητηθεί 
από τρίτο άτομο μετά την τελική εκτύπωση του τεύχους του 
περιοδικού, επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τους συγγραφείς. Η 
αρίθμηση των αναφορών στο κείμενο γίνεται με την σειρά που 
αναφέρονται στο κείμενο, με αραβικούς αριθμούς, ως εκθέτες, 
μετά τα σημεία στίξης (π.χ.: η συγκεκριμένη παρατήρηση έχει 
αναφερθεί αρχικά από τους Jones και συν.4 και έχει επιβεβαιωθεί 
και από άλλες μελέτες. 5, 7, 8-12).

Άρθρα περιοδικών δημοσιευμένα: Γράφονται τα επώνυ-
μα των συγγραφέων και τα αρχικά του ονόματος χωρίς τελεί-
ες (π.χ. Klotz SA, Penn CC, Negvesky GJ, Butrus SI. Fungal 
and parasitic infections of the eye. Clin Microbiol Rev 2000; 
13:662-685). Όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από έξι, 
αναγράφονται τα πρώτα έξι ονόματα και ακολουθεί η λέξη “et 
al.”, ή «και συν.» για ελληνικό άρθρο (π.χ. Garcia HH, Herrera 
G, Gilman RH, Tsang VC, Pilcher JB, Diaz JF et al. Discrepan-
cies between cerebral computed tomography and western 
blot in the diagnosis of neurocysticercosis. Am J Trop Med 
Ηyg 1994; 50:152-157). Σε περίπτωση αναφοράς ονομάτων 
συγγραφέων στο κείμενο, αναγράφεται μόνο το επώνυμό τους. 
Στα ελληνικά άρθρα, αν οι συγγραφείς είναι δύο, μεταξύ των 
επωνύμων τοποθετείται η λέξη «και». Αν το άρθρο είναι ανυπό-
γραφο, στη θέση των ονομάτων των συγγραφέων αναφέρεται 
“Anonymous” ή «Ανώνυμος» (για Ελληνική δημοσίευση). Για 
τα ηλεκτρονικά περιοδικά που δεν έχουν σελιδοποίηση, ή όπου 
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αυτό επίσης είναι εφικτό, μετά την συντομογραφία του τίτλου 
του περιοδικού θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός DOI (Digi-
tal Object Identifier) (π.χ. Kalil AC. Is cefepime safe for clini-
cal use? A Bayesian viewpoint. J Antimicrob Chemother 2011; 
doi:10.1093/jac/dkr138).

Άρθρα περιοδικών υπό δημοσίευση: Αφορά άρθρα που 
έχουν γίνει αποδεκτά και εκκρεμεί η τελική δημοσίευση τους. 
Ακολουθείται η προηγούμενη οδηγία και μετά την συντομογρα-
φία του περιοδικού αναγράφεται “in press” ή «υπό δημοσίευ-
ση». Εάν κατά την διάρκεια της διαδικασίας κρίσης το άρθρο 
τελικά δημοσιευθεί, οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την 
ανανέωση της αναφοράς με τα στοιχεία του περιοδικού (τεύ-
χος, σελίδες ή νούμερο DOI). 

Σύγγραμμα: αναφέρονται το όνομα του συγγραφέα, ο τίτ-
λος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν περισσότερες από 
μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης, το έτος και οι σελίδες της 
αναφοράς. Για τα κεφάλαια βιβλίων αναφέρεται επιπλέον μετά 
το όνομα του εκδότη και ο τίτλος του βιβλίου (π.χ. Griffiths WD. 
Old world cutaneous leishmaniasis. In: Peters W, Killick-Kend-
rick R (eds). The leishmaniases in biology and medicine. Vol. II. 
London, Academic Press, 1987:617-636).

Εργασίες υπό μορφή ανακοινώσεων σε συνέδρια (προφορι-
κές ή ανηρτημένες), δεν περιλαμβάνονται στην βιβλιογραφία, 
αλλά μπορεί να παρατίθενται σε παρένθεση στο κείμενο, εφό-
σον δεν έχουν παρέλθει πάνω από δύο έτη από την παρουσί-
ασή τους, αναφέροντας το όνομα του πρώτου συγγραφέα, το 
συνέδριο και την σελίδα του τόμου πρακτικών (π.χ. Juncosa  B 
et al, XVII Lancefield International Symposium on Streptococci 
& Streptococcal Diseases, Porto Heli, Greece, 2008, pp63 ).  Με 
παρόμοιο τρόπο θα πρέπει να αναγράφονται και  οι αναφορές 
σε ιστοσελίδες, όπου επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται και η 
ημερομηνία της τελευταίας επίσκεψης και ελέγχου από τους 
συγγραφείς (π.χ. http://www.mednet.gr/whonet, τελευταία επί-
σκεψη, 1η Μαΐου 2011).

Οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα κ.λπ. ονομά-
ζονται ως εικόνες, αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου 
αντιστοιχούν και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς (εικόνα 
1, εικόνα 2 κ.ο.κ.).  Υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως ανεξάρτητα 
αρχεία εικόνων (JPEG, TIFF, BMP, κλπ.) στην υψηλότερη δυνατή 
ανάλυση και η τελική ενσωμάτωση στο περιοδικό προϋποθέτει 
τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τεχνική άποψη. Εικόνες 
που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ή 
ζητείται η εκ νέου υποβολή τους από τους συγγραφείς, γεγονός 
που μπορεί να καθυστερήσει την δημοσίευση. Οι λεζάντες των 
εικόνων θα πρέπει να γράφονται όλες μαζί σε ξεχωριστή σελίδα 
στο κείμενο του άρθρου. 

 Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κειμένου 
όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχόμενους αραβι-
κούς αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας 2, κ.ο.κ.). Οι πίνακες δα-
κτυλογραφούνται σε διπλό διάστημα και σε ξεχωριστή σελίδα 

ο καθένας. Η έκταση κάθε πίνακα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη 
μία σελίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λεζάντες, οι οποίες 
γράφονται στο άνω μέρος της αντίστοιχης σελίδας. Τυχόν επε-
ξηγήσεις αναφέρονται με παραπομπές στο τέλος του πίνακα.

Στην ονοματολογία και στις μονάδες μέτρησης, οι φαρμα-
κευτικές ουσίες αναφέρονται με την χημική και όχι την εμπορι-
κή ονομασία τους. Οι μονάδες των διαφόρων μεγεθών αναφέρο-
νται με τους διεθνώς παραδεκτούς συμβολισμούς και όχι με τις 
ελληνικές ονομασίες τους. Για παράδειγμα, γράφεται κύτταρα/
μl και όχι κύτταρα κ.κ.χ. Η ονοματολογία των βακτηρίων είναι 
αυτή που αναφέρεται στο: Approved lists of Bacterial names 
(Skerman VBD, McGowan V, Sneath PHA, ed. American Soci-
ety for Microbiology (1989) και στο International Journal of 
Systematic and Evolutionary Microbiology. Τα ονόματα των 
ιών θα πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα από τη διεθνή επιτρο-
πή για την ταξινόμηση των ιών (ICTV), όπως αναφέρονται στο 
Virus Taxonomy: Classification and nomenclature of viruses, 
Seventh report of the international Committee on Taxonomy 
of Viruses (van Regenmortel et al, ed. Academic Press, San 
Diego, Calif, 2000).

Οι ανασκοπήσεις ακολουθούν τις ίδιες προηγούμενες γενι-
κές οδηγίες εκτός της κεφαλαιοποίησης που είναι ανάλογη του 
θέματος (δεν ακολουθείται δηλ. η κεφαλαιοποίηση «εισαγωγή, 
υλικό και μέθοδοι, αποτελέσματα συζήτηση»).

Τα γράμματα προς την σύνταξη και τα άρθρα της σύντα-
ξης ακολουθούν τις προηγούμενες γενικές οδηγίες, εκτός του 
γεγονότος ότι δεν έχουν περίληψη ή κεφαλαιοποίηση (υποβάλ-
λονται σε μια ενιαία παράγραφος).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ
Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται κρίνονται από 2 τουλάχι-
στον κριτές. Οι κριτές μπορεί να αποτελούν μέλη της Συντα-
κτικής Επιτροπής ή να είναι άλλοι, ειδικοί για το θέμα, επιστή-
μονες. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια η κρίση για την 
αποδοχή, την τροποποίηση ή την απόρριψη μια υποβληθείσας 
εργασίας να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα (4–6 
εβδομάδες) από την ημερομηνία υποβολής της. Όλη η αλλη-
λογραφία πραγματοποιείται μέσω τη ηλεκτρονικής διεύθυν-
σης (email) του υπεύθυνου συγγραφέα, γι’ αυτό τον λόγο 
ένας ενεργός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι 
απολύτως απαραίτητος.  Σε περίπτωση που οι κριτές ζητήσουν 
διορθώσεις ή προτείνουν αλλαγές, το τελικό διορθωμένο κεί-
μενο υποβάλλεται εκ νέου, ακολουθώντας τις προηγούμενες 
οδηγίες, σε διάστημα 4 εβδομάδων από την επιστροφή του για 
τροποποίηση  και συνοδευόμενο από επιστολή στην οποία θα 
αναφέρονται σημείο προς σημείο όλες οι αλλαγές στο κείμενο, 
καθώς και η αιτιολογημένη αποδοχή ή απόρριψη των προτάσε-
ων των κριτών. Μετά την τελική αποδοχή, η μελέτη αποστέλ-
λεται στο τυπογραφείο. Οι συγγραφείς, εφόσον το επιθυμούν, 
δύνανται να λάβουν τυπογραφικά δοκίμια για διόρθωση. Τα 
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δοκίμια πρέπει να επιστρέφονται στο Τυπογραφείο σε τρείς το 
πολύ ημέρες, μαζί με μια επιστολή που θα δηλώνουν τον αριθ-
μό ανατύπων που επιθυμούν. Η σχετική δαπάνη βαρύνει εξ 
ολοκλήρου τους συγγραφείς. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του κει-
μένου στο στάδιο των τυπογραφικών δοκιμίων χωρίς την άδεια 
της Συντακτικής Επιτροπής.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Μετά την οριστική αποδοχή του άρθρου προς δημοσίευση, ο 
υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπο-
γράψει την επιστολή ανάθεσης της άδειας έκδοσης που μπορεί 
να βρει στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρί-
ας. Η συμπληρωμένη φόρμα θα πρέπει να ταχυδρομηθεί (κατά 
προτίμηση με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφο-
ράς) στην διεύθυνση «Συντακτική Επιτροπή, Δελτίο Ελληνικής 
Μικροβιολογικής Εταιρείας, Ascent ΕΠΕ, Βασ. Σοφίας 77, 115 
21, Αθήνα». Σημειώνεται εδώ ότι μόνο μετά την παραλαβή της 
επιστολής θα αποστέλλεται το άρθρο στο τυπογραφείο. 
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Υπογράφοντας την παρούσα φόρμα, παρέχετε αποκλειστική 
άδεια στην Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρία να προχωρήσει 
στην έκδοση του ως άνω αναφερομένου άρθρου σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή, σε όλες τις γλώσσες. Επίσης παρέχετε 
άδεια στην Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρία να διαχειριστεί 
συμφωνίες με τρίτα μέρη σχετικά με την περαιτέρω έκδοση του 
άρθρου σε οποιαδήποτε μορφή (ενσωματωμένο σε βιβλία, άλλα 
έντυπα, κλπ) για όλη την περίοδο που καλύπτει η άδεια πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας και κάθε ανανέωση αυτής.

Ως άρθρο νοείται όλο το υλικό που έχει υποβληθεί προς κρί-
ση και δημοσίευση και περιλαμβάνει την περίληψη, το κείμενο, 
τις εικόνες, τους πίνακες, τα στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέ-
ων, καθώς και κάθε συμπληρωματικό υλικό που το συνοδεύει.

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες της παρούσας φόρμας 
προσεκτικά και υπογράψτε στο τέλος. Σε περίπτωση που ο ερ-
γοδότης σας έχει τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος άρ-
θρου, θα πρέπει και ο ίδιος ή εκπρόσωπός του να υπογράψει. 
Στην συνέχεια επιστρέψτε την φόρμα το ταχύτερο δυνατόν, με 
συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς. 

Οι συγγραφείς παραμένουν κύριοι των πνευματικών δικαι-
ωμάτων του άρθρου, εκτός και εάν αυτά τα πνευματικά δικαιώ-
ματα ανήκουν στον εργοδότη. 

Το άρθρο σας θα δημοσιευθεί μόνο μετά την παραλαβή από 
την Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρία της παρούσας υπογε-
γραμμένης άδειας έκδοσης και εκτύπωσης

Παρακαλούμε λάβετε υπ’ όψιν σας ότι διατηρείτε τα ακόλουθα 
δικαιώματα, χωρίς να χρειασθεί να λάβετε επιπλέον άδεια από 
την Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρία, αρκεί να μην χρησιμο-
ποιήσετε το άρθρο για οικονομικό όφελος.
Α) Κατά την διαδικασία της κρίσης και πριν την οριστική απο-

δοχή: Εφόσον αναφέρετε ότι το άρθρο έχει σταλεί για κρίση 
στο Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας, μπορείτε 
να διανείμετε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο 
του άρθρου σε συναδέλφους για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Β) Μετά την οριστική αποδοχή: Μπορείτε, εφόσον αναφέρετε 
την Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρία ως εκδότη, να δια-
νείμετε αντίγραφα του άρθρου σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή σε συναδέλφους για εκπαιδευτικούς σκοπούς, να 
ενσωματώσετε τμήματα του άρθρου σε άλλη προσωπική ερ-
γασία σας, ή να χρησιμοποιήσετε το άρθρο στο ίδρυμά σας 
για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Τέλος, 12 μή-
νες μετά την εκτύπωση του άρθρου και μετά την ανάρτησή 
του στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εται-

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ

Όνομα Συγγραφέα1:  .............................................................................................................................................................................................

Διεύθυνση Συγγραφέα2:  .....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Τίτλος άρθρου («Άρθρο»)3: .................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Κωδικός χειρογράφου (εάν είναι γνωστός)4:  ...................................................................................................................................................

Ονόματα όλων των συγγραφέων με την σειρά που εμφανίζονται στο άρθρο5:  ...........................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................
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ρίας, μπορείτε να αναρτήσετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο 
σε προσωπική σας ιστοσελίδα, εφόσον αναφέρετε και την 
σύνδεση της ιστοσελίδας ανάρτησης της Ελληνικής Μικρο-
βιολογικής Εταιρίας.

Όλα τα αιτήματα τρίτων για χρήση του άρθρου στην ολότητά 
του ή εν μέρει, θα τα διαχειρίζεται η Ελληνική Μικροβιολογι-
κή Εταιρία και θα υπόκεινται στην άδειά σας. Όλα τα ερωτή-
ματα θα απευθύνονται στην Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρία 
(siorasgs@otenet.gr).

Με την υπογραφή της παρούσας δήλωσης:
Α) Δηλώνετε υπεύθυνα ότι το άρθρο είναι προσωπική σας αυ-

θεντική εργασία, δεν έχει δημοσιευτεί ή δεν βρίσκεται σε 
διαδικασία δημοσίευσης σε άλλο επιστημονικό περιοδικό, 
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Β) Δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε εξασφαλίσει την άδεια πνευ-
ματικών δικαιωμάτων ώστε να αναπαράγετε στο άρθρο υλι-
κό που δεν ανήκει σε εσάς και ότι έχετε αναφέρει την πηγή 
στις ευχαριστίες.

Γ) Δηλώνετε υπεύθυνα ότι το άρθρο δεν περιέχει παραβίαση 
όρων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή δικαιωμάτων τρίτων. Επί-
σης δεν περιέχει παράνομο, άσεμνο, ανήθικο ή συκοφαντι-
κό υλικό

Δ) Δηλώνετε υπεύθυνα ότι στις περιπτώσεις άρθρων με πε-
ρισσότερους του ενός συγγραφείς, έχετε την εξουσιοδότη-
ση των υπόλοιπων συγγραφέων (γραπτή ή προφορική) να 
υπογράψετε την παρούσα συμφωνία εκ μέρους τους και ότι 
όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και συμφωνήσει με τους 
όρους αυτής της συμφωνίας.

Ε) Δηλώνετε υπεύθυνα ότι κάθε δοσολογία που αναφέρεται 
είναι ακριβής και ότι εάν ακολουθηθεί σωστά δεν θα προκα-
λέσει βλάβη σε άτομο.

ΣΤ) Σε περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω όρους πα-
ραβιασθεί από μέρους σας και ως εκ τούτου υπάρξει κό-
στος (νομικά έξοδα ή αποζημιώσεις, ή άλλου είδους) από 
την Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρία προς τρίτους, θα 
θεωρηθείτε υπεύθυνος αυτού του κόστους, το οποίο θα 
κληθείτε να αποζημιώσετε στην Ελληνική Μικροβιολογική 
Εταιρία.

Με την υπογραφή της παρούσας δήλωσης, συμφωνείτε ότι η 
Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρία μπορεί:
Α) Να εκδώσει το άρθρο στο περιοδικό “Δελτίο Ελληνικής Μι-

κροβιολογικής Εταιρίας”, ή να το ενσωματώσει για εκπαι-
δευτικούς σκοπούς σε άλλη έκδοσή της.

Β) Να αναπαράγει και διανείμει το άρθρο σε όλο τον κόσμο σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε όλες τις γλώσσες.

Γ) Να χρησιμοποιήσει εικόνες του άρθρου στο εξώφυλλο του 
περιοδικού.

Επίσης, εξουσιοδοτείτε την Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρία 
να δράσει εκ μέρους σας για την προστασία των πνευματικών 
δικαιωμάτων του άρθρου έναντι κάθε τρίτου, αν και η Ελληνι-
κή Μικροβιολογική Εταιρία δεν υποχρεούται να το πράξει αυτό 
οπωσδήποτε.

Ως συγγραφέας, τα πνευματικά δικαιώματα του άρθρου πα-
ραμένουν στο όνομά σας (ή στο όνομα του εργοδότη σας, εάν 
τα πνευματικά δικαιώματα του ανήκουν).

◻ Πεδίο Α, μαρκάρετε, εάν τα πνευματικά δικαιώματα ανή-
κουν σε εσάς.

◻ Πεδίο Β, μαρκάρετε, εάν τα πνευματικά δικαιώματα ανή-
κουν στον εργοδότη σας

 Ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων δίνει στην Ελλη-
νική Μικροβιολογική Εταιρία αποκλειστική άδεια να εκδώ-
σει το άρθρο στο «Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εται-
ρίας», σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις γλώσ-
σες. Επίσης παρέχεται άδεια στην Ελληνική Μικροβιολογική 
Εταιρία να διαχειριστεί συμφωνίες με τρίτα μέρη σχετικά 
με την περαιτέρω έκδοση του άρθρου σε οποιαδήποτε μορ-
φή (ενσωματωμένο σε βιβλία, άλλα έντυπα, κλπ) για όλη 
την περίοδο που καλύπτει η άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας 
και κάθε ανανέωση αυτής.

 Όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων:
  ......................................................................................................
 Το όνομά αυτό θα εκτυπωθεί στην πρώτη σελίδα του άρ-

θρου. Είναι αποκλειστική σας ευθύνη να δώσετε το πλήρες 
όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων

◻ Πεδίο Γ, μαρκάρετε, εάν το άρθρο είναι δημόσια περιουσία 
(in the public domain). Βεβαιώνετε ότι το άρθρο είναι δημό-
σια περιουσία και ότι δεν απαιτείται άλλη άδεια εκτύπωσης.

Όνομα συγγραφέα που υπογράφει εκ μέρους των λοιπών συγ-
γραφέων (εάν υπάρχουν)6:
  ......................................................................................................
Υπογραφή:  ........................................................................................
Ημ/νία:  ..............................................................................................

Εάν ο εργοδότης σας (ίδρυμα, εταιρία κλπ.) έχει τα πνευμα-
τικά δικαιώματα του άρθρου, η δήλωση αυτή πρέπει να υπο-
γραφεί και από εξουσιοδοτημένο άτομο του εργοδότη σας, ως 
επιβεβαίωση της συμφωνίας με τους όρους αυτής της άδειας.
Όνομα του εργοδότη του συγγραφέα ή νόμιμου εκπροσώπου 
του7:
  ......................................................................................................
  ......................................................................................................
Υπογραφή:  ........................................................................................
 Ημ/νία:  .............................................................................................
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Τήρηση αρχείου δεδομένων: Η Ελληνική Μικροβιολογική Εται-
ρία αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφα των στοιχεί-
ων αλληλογραφίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο). Κατά περιόδους θα θέλαμε να σας ενημερώ-
νουμε σχετικά με εκδόσεις ή άλλες επιστημονικές δράσεις της 
Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας. Παρακαλούμε μαρκάρετε 
τα παρακάτω πεδία, μόνο εφόσον επιθυμείτε να ερχόμαστε σε 
επαφή μαζί σας:

◻ (μέσω συμβατικού ταχυδρομείου)

◻ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Παρακαλούμε επιστρέψτε την υπογεγραμμένη φόρμα με συ-
στημένο ταχυδρομείο ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην διεύ-
θυνση:
«Συντακτική Επιτροπή, Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής 
Εταιρείας, Ascent ΕΠΕ, Βασ. Σοφίας 77, 11521, Αθήνα»

Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης:
1 Συμπληρώστε το όνομα του υπεύθυνου συγγραφέα που 

έχει εξουσιοδοτηθεί να υπογράψει την παρούσα άδεια.
2 Συμπληρώστε τα στοιχεία του υπεύθυνου συγγραφέα. 
3 Συμπληρώστε τον τίτλο του άρθρου.
4 Συμπληρώστε τον κωδικό του χειρογράφου, εφόσον τον 

γνωρίζετε.
5 Συμπληρώστε τα ονόματα όλων των συγγραφέων με την 

σειρά που εμφανίζονται στο άρθρο (συμπεριλαμβανομένου 
και του δικού σας).

Α Σε περίπτωση που τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε 
εσάς, μαρκάρετε το πεδίο Α και υπογράφετε στο σημείο Νο 
6, αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία.

Β Σε περίπτωση που τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον 
εργοδότη σας, μαρκάρετε το πεδίο Β και υπογράφετε εσείς 
στο σημείο Νο 6 και ο εργοδότης σας ή ο νόμιμος εκπρόσω-
πός του στο σημείο Νο 7, αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία.

Γ Σε περίπτωση που το άρθρο είναι δημόσια περιουσία (public 
domain), μαρκάρετε το πεδίο Γ και υπογράφετε στο σημείο 
Νο 6, αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία.

Τήρηση αρχείου δεδομένων: μαρκάρετε τα αντίστοιχα σημεία, 
μόνο εφόσον θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτική αλληλογραφία.
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