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1Ο: Επιονυμßα -¸δρα

Ιν'hχαλακοτοýλου

64 τρßτοò üροφοò. Για τιò σχÝσειò τηò με το εξωτερικü η Εταιρεßα
SoclETY ΟF ΙΝΤΕΝSΙνΕ CARE MED|CINE»
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σκοποß του σωματεßου εßναι οι ακüλουθοι:

,]:=ºι3:]:
στüι*.,"]15_Ξ*γ,,º§Θ,!«º.,]3!:
Η ανÜττυξη και ποlγθlση
γß.γº ειδικüτητεò
πολυδýναμων, αυτüνομων]ωνκαι ανεξÜρτητων απü συγκεκριμÝνεò
ΙνΙονÜδων.

Η τροÜσπιση και προαγωγÞ των ετταγγελματικþν και επιστημονικþν συμφερüντων

των μελþν του {Εντατικολüγων).

Η θεσμικÞ εκτροσþπηση των Εντατικολüγων και γενικüτερα η προþθηση τηò
συνεργασßαò τουò με την Πολτεßα, την ΕυρωταßκÞ ¸νωση και τη διεθνÞ κοινüτητα,

ΑΡΦΡΟ 3Ο

: ftιºÝσα

ετßτευξηò των σκοπþν του σωματεßου

Οι στüχοι του σωματεßου επιτυγχÜνονται με τη στενÞ επιστημονικÞ συνεργασßα γιατρþν
που, ανεξÜρτητα απü τη βασικÞ τουò ειδικüτητα, Ýχουν σσν κýριο γνωστικü αντικεßμενο και
ενεργÞ ενασχüληση την ΕντατικÞ θεραπεßα ενηλßκων, παιδιþν Þ νεογνþν.
3.1. Σε üτι αφορÜ στην προαγωγÞ τηò ΕντατικÞò Θεραπεßαò στην Ε}ιλÜδα, η ΕΕΕΘ
επιδιþκει:
α) την προαγωγÞ τηò εκταßδευσηò στην ΕντατικÞ θεραπεßα σε üλα τα ετßπεδα (προττυχιακü
- μεταπτυχιακü και δια βßου εκπαßδευση των Εντατικολüγων) καθþò και τηò εκπαßδευσηò των

λοιπþν επιστημüνωγ και του προσωπßκοý των λΙΙονÜδων ΕντατικÞò Θεραπεßαò.

Η

επιβεβλημÝνη συνεχÞò επιμüρφωση των μελþν του Σωματεßου επιδιþκεται με τη διοργÜνωση
επιστημονικþν εκδηλþσεωγ κÜΦε φýσεωò üτωò τ,χ. ΔιαλÝξεων, Συνεδρßων Þ Διεθνþν
¸πιστημονικþν Εκδηλþσεων. Στο πλαßσιο αυτÜ εßναι ιδιαßτερα σημαντικÞ η ουσιαστικÞ
συμβολÞ τηò ΕΕΕθ στην προπαρασκευÞ των εξειδικευομÝνων για την λÞψη του τßτλου τηò
εξειδßκευσηò. ΕπιπλÝογ η ΞΕΕΘ καλýπτει το κüστοò τηò ηλεκτρονικÞò πρüσβασηò σε διεθνÞ
επιστημονικÜ περιοδικÜ. τα οποßα διατßθενται δωρεÜν σε üλα τα ταμειακþò τακτοποιημÝνα
μÝλη μÝσα απü τον διαδικτυακü τüπο ενημÝρωσηò και επικοινωνßαò τηò εταιρεßαò ιτ,τιινιl.ßòυ.qτ.

β) την με κÜθε νüμιμο τρüπο και μÝσο ενßσχυση τηò ¸ρευναò σε θÝματα ΕντατικÞò Θεραπεßαò

{π.χ, Ýκδοση εττιστημονικοý περιοδικοý ηλεκτρονικοý Þ οποιασδÞποτε Üλληò μορφÞò, συμμετοχÞ σε
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διεθνεßò μελÝτεò, συντονισμüò ερευνητßκþν τιροστταθειþν και διενÝργεια πσλυκεντρικþν μÝλ*τ,"ßν
στην ΕλλÜδα, κ.λ.π.)
_,
,

ηερευνητικþν

'η"***-",

οικονομ:κÞ ενßσχυση των μελþν και των
ομÜδων εκ των διαQεσßμQΓ τη+_.,
εταιρεßαò και κατÜ την κρßση του Δ.Σ., για παρακολοýθηση μετεκπαιδε υτι κþν ε κδÞΤιßισετιτ(
συμμετοχÞ σε ερευνητικÜ τrρογρÜμματα στην §λλÜδα Þ το εξωτερικü, θÝσπιση χρηματικþν
βραβεßων νÝων ερευνητþν κ.λ.ττ.

γß την

3,2. Σε üτι αιρορÜ στην προÜσπιση και τηγ προαγωγÞ των επαγγελματικþν
αυμφερüντων τωγ μελþν τßι§, Þ ΕΕΕΦ επ*διþκει:

α) την προÜσπιση του τßτλου του ειδικοý Εντατικολüγου στην ΕλλÜδα, δηλαδÞ
εξασφÜλßση τηò Üσκησηò τηò ΞντατικÞò Θεραπεßαò απü εξειδικευμÝνουò γιατροýò.

την

β) την προÜσπ,ιση και προαγωγÞ των συμφερüντων των τακτικþν μελþν που ασκοýν την
ΕντατικÞ θεραπεßα σε ΙνΙονÜδεò ΕντατικÞò Θεραπεßαò του Δημüσιου και Ιδιωτßκοý τομÝα και τη

λÞψη μÝτρων για την υποστÞρξη των συμφερüντωγ αυτþν.

γ) την ηθικÞ και οικονομικÞ ενßσχυση αναξιοπαθοýντων συναδÝλφων.

δ) την τÞρηση των κανüνων ιατρικÞò πρακτικÞò και συμπεριφορÜò, üπωò αυτοß καθορßζονται
απü την ΙατρικÞ Δεοντολογßα.
ε) τη διασφÜλιση υψηλοý επιπÝδου ιατρικþν υπηρεσιþν

προò το κοινωνικü σýνολο.

3.3. Σε üτι αφορÜ στην εκπροσþπηση και τη συνεργασßα των Εγτατικολüγων με την
Πολτεßα, την ΕυρωπαßΚÞ ¸νωση κα: γενικüτερα τη διεθνÞ κοινüτητα, η ΕΕΕΘ

επιδιþκει:

α) τη θεσμικÞ συμμετοχÞ στα üργανα λÞψηò αποφÜσεων και στα συμβουλευτικÜ üργανα τηò
Πολιτεßαò {Υπουργεßο Υγεßαò, ΚΕΣΥ, ΕπιτροπÝò εξετÜσεων εξε:δßκευσηò, ΕπιτροτÝò κρßσεων
επιλογÞò Þ αξιολüγησηò Εντατικολüγων, κλπ) για üλα τα επιστημονßκÜ θÝματα που αφοροýν
στουò στüχουò και στο γνωστικü αντικεßμενο τηò ΕντατικÞò Θεραπεßαò.
β) την ενημÝρωση των αρμοδßων πολιτειακþν και κυβερνητικþν φορÝων για τιò εξελßξειò και
τιò διεθνεßò προÜαγραφÝò και σπαιτÞσειò στο χþρο τηò ΕιτrατικÞò θεραπεßαò. Με τον τρüπο

θα γßνεται εμφανÞò η αναγκαιüτητα λÞψηò συγκεκριμÝνων και επιστημονικÜ
τεκμηριωμÝνων μÝτρων απü την Πολιτεßα με στüχο την ποσοτικÞ και ποιστικÞ εναρμüνιση των

αυτü

παρεχομÝνων

σιη χþρα μαò υπηρεσιþν με τα ισχýοντα σε Üλλεò προηγμÝνεò χþρεò

{ΕυρωπαΤκÝò και μη}.

γ) την ενημÝρωση και διαφþτιση του κοινωνικοý συνüλου για τιò κατακτÞσειò, τιò δυνατüτητεò.

τα προβλÞματα και τουò περιορισμοýò τηò ΕντατικÞò θερατεßαò σε üλα τα θÝματα που
Üπτονται τηò αντιμετþπισηò των βαρÝωò πασχüντων ασθενþγ.

δ) τη συνεργασßα του Σωματεßου με Üλλεò επιστημονικÝò Ξταιρεßεò και συναφεßò με το
αντικεßμενο ΕπαγγελματικÝò Þ ΕπιστημονικÝò Ενþσειò τηò ΕλλÜδαò και του Εξωτερικοý
καθþò και τη συμβολÞ ΕλλÞνων και ξÝνων επιστημüνων στιò επιστημονικÝò δραστηριüτητεò
και την επßτευξη των σκοπþν του Σωματεßου,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Β

ΕΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ
4Ο: Κατηγορßεò μελþν
fi εταιρεßα απαρτßζπαι απü τακτικÜ, επßτιμα, πÜρεδρα, δüκιμα Και αντεπΙστÝλλοντα μÝλη.
η.τ τÜκτικÜ μÝλη' μπορεß να γßνουν γιατροß που εßναι κÜτοχοι εξειδßκευστlò _ΕντατικÞò
ΘεραπεßÜòj,Jτb; υποραΙιλουν αßτηση με τßτλο εξειδßκευσηò στο Διοικητικü Συμβοýλιο τηò
εεεΟ (Δ ß.), το οποßο και εγκρßνει το αßτημÜ τουò να γßνουν_μÝλη τηò ΕΕΕΘ. Η απüφαση

αυτÞ επικυρþνεται απü τη ΓενικÞ ΣυνÝλευση (Γ.Σ.) τηò ΕΕΕΘ.
+.2 Επßßιυα μÝλη μπορεß να ανακηρυχθοýν Εντατικολüγοι για εξαιρετικÝò υπÝρ τηò Εταιρεßαò
υπηρεσßεò- τουò, οιασδÞποτε μορφÞòι.S παüεδρα μÝλη μπορεß να γßνουν Üλλοι επιστÞμονεò,γιατροß, νοσηλευτÝò,
στο χþρο
φυσκüeεραιτειιΤò, ßεχνßκοß κλπ, οι οποßοι εργÜζονται Þ δραστηρΙοποιοýνταΙ
1
παραγρÜφου
τηò
κριτÞρια
τα
πληροýν
δεν
και
νοσηλεßαò
και
ßηò Ενταßικηò Θεραπεßαò

του παρüντοò.
q.E ηüκιμα μÝΔη μπορεß να γßνουν γιατρο! που Ýχουν διοριστεß για εξειδßκευση στην ΕνΤαΤΙΚÞ
Θεραπεßα και για üσο διÜστημα διαρκεßη εξειδßκευσÞ τουò _
4.5 ΑγßεπιστÝλλογτα υÝλη μπορεß να γßνουν επστÞμονεò που διαμÝνουν στην αλλΟδ_σΠÞ καΙ

@ργoπoUεξυπηρετεßτoUòσKoπoý9.ηòEταlρεßαò,καθþòκαl
εξαΙρετικÝò
επιατημονικοý κýρουò,
για

υπÝρ

5.ß Για τα τακτικÜ μÝλη απαιτεßται να υποβληθεß στο Δ.Σ. αßτηση του

ενδιαφερομÝνου

οποιοιδÞποτε επιστÞμονεò αναγνωρισμÝνου
τηò Εταιρεßαò υπηρεσßεò τουò, οιασδÞποτε μορφÞò..

ΑΡΘΡΟ 5Ο : Διαδικασßα απüκτησηò ιδιüτηταò μÝλουò
προσυπογραφüμενη απü δýο τακτικÜ μÝλη τηò ΕΕΕCI. Η αßτηση του ενδιαφερομÝνου
σßγοδεýεßÜι απü το'βογραφικü του σημεßωμα και τον τßτλο εξειδßκευσηò του. Το Δ.Σ. τηò
Εταιρεßαò εξετÜζει την Üßτηση και εισηγεßται προò τη Γ.Σ, την εγγραφÞ του υποψηφßου
στον καßαλüγο-των'τακτικþν Þ παρÝδρων μελþν. Η εmκýρωση τηò εγγρºρÞò νÝων
ΓενικÞ ΣυνÝλευση
μελþν τßθεταßωò πρþτο θÝμα πρü ημερησßαò διÜταζηò στην επüμενη
bποιασδÞποτε μορφηò (τακτικÞ. Ýκτακτη, κατασrατικÞ Þ εκλογοαπολογιστικÞ}, η οποßα
αφοý ενημερωθεß απü το Δ,Σ. αποφασßζει με ανοικτÞ ψηφοφορßα, Σε περßπτωση Üρνησηò
Για την Ýγκριση
Þ'αντßρρÞσηò, αυτÞ θα πρÝπει να εßγαι επþνυμη και αιτιολογημÝνη,
τακτΙκþν μελþν
παρüντωγ
2/3
των
τ_ων
εγγραφÞò,αßτικοý μÝλουò απαιτεßταιπλειοψηφßα
την απ'οδοχÞ
αμÝσωò
να
ισχýει
αρχßζει
του
ßδιüτητα
Η
μετÜ
στß τ.ß,'ßηò Εταιρεßαò.
μÝλουò
και
εισφορÜò
τηò
πρþτηò
καταβολÞò
προýπüθεση
την
Γ.Σ.
τη
του
απü
τηò αßτησÞξ
με
δικαιþματοò εγγραφÞò του.
5.2 Για τα δüκιμÜ μÝλη απαιτεßται να υποβληθεß σιο ΔΣ αßτηση του ενδιαφερομÝνΟυ
τροσυ]τογραφüμενη απü δýο τακτικÜ μÝλη και συνοδευüμενη απü βεβαßωση του
ιßευθυγτη ßηò ιιΕΘ στην οποßα υπηρετεß ωò εξειδικευüμενοò και την απüφαση δΙορΙσμοý
του απü ßο νπουργεßο Υγεßαò, Το ΔΣ αποφασßζει την εγγραφÞ του στον κατÜλογσ των
δοκßμωγ μελþν {δÝν απαιτεßται προηγοýμενη Ýγκριση τηò Γ.Σ.). Οι ενδιαφερüμενΟΙ μετÜ τη
λÞψÞ τοι.ß τßτλου εξειδßκευσηò επανÝρχοιτßαι με νÝα αιτÞση για απ"üκτηση τηò ιδιüτηταò
του τακτικοý μÝλουò üπωò ορßζεται παραπÜνω (5,1),
5.3 Ετßτιμα, πÜρεδρα και αντεπιστÝλλογτα μÝλη ανακηρýσσονται απü την ΓεwκÞ ΣυνÝλευση
μετÜ απü εισÞγηση του Διο;κητικοý Συμβουλßου τηò Εταιρεßαò.

ΑΡΘΡο 6" : ΕισφορÝò, γποχρεþσειò, προνüμια και καθÞκοντα Μελþν

6.ß

ΕισφορÝò καταβÜλουν τα τακτικÜ, τα πÜρεδρα και τα δüκιμα μÝλη üχι τα αντεπιστÝλλοντα
κα, ßα'ε.rßτ,μα. Το ποσü που σπαιτεßται για την εγγραφÞ και την ετÞσια συνδρομÞ μÝλουò
τηò Εταιρεßαò καθορßζεται κατÜ κατηγορßα μÝλουò απü την Γ.Σ., μετÜ απü εισÞγηση του
Δ.Σ.
το ποσü τηò εισφορÜò των δοκßμων καß των παρÝδρων μελþν εßναι το ÞμΙσυ τηò ετÞσΙαò
εισφορÜò των τακτικþν μελþν
6.2 ΔικÜßþμÜ εκλÝγειν και εκλÝγεσθαι Ýχουν αποκλειστικÜ και μüνον τα τακτΙκÜ μÝλη. Τα
πÜρεδρα και δüκιμα μÝλη συμμετÝχουν στην επιστημονικÞ δραστηριüτητα, Ýχουν üλα τα
πρδγüμια των τακτικþν μελþν πλην του εκλÝγειν και εκλÝγεσθαι. Τα επßτιμα μÝλη Ýχουν

Ε

το δικαßωμα του εκλÝγειν Τα αντεπιστÝλλοντα μÝλη αττλþò συμμετÝχουν σγΧ\
επIσΤημΟVlΚÝòδρασrηρlüτητεòτηòΕΕΕθ./νl''
6.3 ΤακτικÜ μÝλη που οφεßλουν την ετÞσια εισφορÜ τουò Þ Ýχουν Üλλεò οr«ουομιß«ξβlουποχτεþσειò πβοò την Εταιρεßα, δεν Ýχουν το δικαßωμα του εκλÝγ.*
{Φ,ß"{ Ιζb,
εκλÝγεσθαι, μÝχρι εκπληρþσεωò των προò την εταιρεßα υποχρεþσεþν τουò. Νδιλ: :Q,a._
-*
ßßνα" ιιÝ;ß«τò δε;ν κατιτβÜ?λει εντιßò τιτιι Ýτοιιò την εισφορÜ τιιιι, απενεργοπOιε:ßτιΙΙ Þ '
πρüσβαση τοι} crτºιν ιατοσελßδα τη_ò ΕΕΕΘ. Τüσο τα τακτικÜ, üσο και τα πÜρεδρα Υ
μÝλη τα οποßα καθυστεροýν την καταβολÞ τηò ετÞσιαò εισφορÜò πÝραν τηò.- . ---:*Ξ
τριετßαò, ενþ τουò Ýχει γßνει δýο τουλÜχιστον φορÝò Ýγγραφη υπüμνηση,
διαγρÜφονται απü τα μητρþα τηò Εταιρεßαò. Η απüφαση διαγραφÞò λαμβÜνεται
στην προσεχÞ Γ.Σ., μετÜ απü εισÞγηση του Δ.Σ.

6.4 Τα τακτικÜ μÝλη Ýχουν το δικαßωμα και την υποχρÝωση να μετÝχουν στιò
συζητÞσειò των Γ.Σ. και να ψηφßζουν. ¸χουν το δικαßωμα να ε«λÝγουν και να

εκλÝγονται, να ελÝγχουν τlò πρÜξειò των οργÜνων τηò Εταιρεßαò, να λαμβÜνουν
γνþση των πρακτικþν και να ενημερþνονται για τα οικονομικÜ τηò Εταιρεßαò
δÝκα (10) ημÝρεò πριν απü την ΓενικÞ ΣυνÝλευση. f:ßßναι αιιτοτ,üγßτο üτι τα μÝ},η
του σÜ]ματεßοιß, Ýχουν υποχ,ρÝωση να εργÜζονται για την προαγωγÞ των σκοπþν
τηò ΕΕΕΘ και να αποφεýγουν κÜθε δραστηριüτητα που αντιστρατεýεται τουò
σκοποýò τηò.
6.5 Τα μÝλη τηò Εταιρεßαò χÜνουν την ιδιüτητÜ τουò και διαγρÜφονται απü την
δýναμη τηò εταιρεßαò στιò εξÞò περιπτþσεò:
α) üταν η Γ.Σ. τηò ΕΕΕΘ αποφασßσει ττβ, ορισηκÞ διαγραφÞ τουò με τη
διαδικασßα που ορßζεται στι-ιν παρÜγραφο 6.6. επειδι,1 αντιστρατεýονται τα
συμφÝροντα τηò Εταιρεßαò
β) üταν δεν καταβÜλουν τι_ò καθιιρισθεßσεò απü το Δ.Σ. εισφορÝò τιιυò, κατÜ τα
αναφερüμενα στο παρüν (επαιιεγγρÜ.φονται μετα ττ]ν τακτοποßηση πιò
οικονομικÞò ει:κρεμιüτηταò).
γ) üταν καταδικαστοýν με αμετÜκλητη δικαστικÞ απüφαση για ατιμωτικü
αδßκημα Þ περß την εκτÝλεση των επαγγελματικþν τουò καθηκüντων με ποινÞ
Üνω τωγ τριþν μηνþν.
δ) εÜν τεθοýν υπü δικαστικÞ αντßληψη, απαγüρευση Þ επιτροπßα.
6.6 ΚÜθε μÝλοò που αναπτýσσει δραστηριüτητα αντßθετη προò τουò σκοποýò και το
ιαιροò τηò Εταιρεßαò Þ εμποδßζει την εκτÝλεση των αποφÜσεων των οργÜνων τηò
Εταιρεßαò, υπüκειται στιò εξÞò πειθαρχικÝò κυρþσειò ανÜλογα με τη βαρýτητα
τηò πρÜξηò του:
α) ΓραπτÞ επßπληξη
β) ΠροσωρινÞ, Ýωò Ýνα (Ι) Ýτοò, διαγραφÞ και κατÜργηση των κωδικþν
διαδικτýου
ΟριστικÞ
διαγραφÞ
γ)

Προýπüθεση για εοαρξη τηò σχε;τικÞζ διαδικιι.σßαò εßνιτι η ιιποβολιß Ýγγραφηò
καταγγελßαò οποιοδÞπουτε μÝλουò Þ τρßτου προσþπου στο Δ.Σ. τηò ΕΕΕΘ. Το
Δ.Σ. αποφασßζει για τη σοβαρüτητα τηò καταγγελßαò και παραπÝμπει το θÝμα για
συζÞτηση στην προσεχÞ Γ,Σ., αφοιß πριßττα ο καταγγεß.λüμε:νοò ειημεραιt}ε;ß
εγγρÜφωò ¾lα το περιεχβμετ.,ο τηß κατττγγι;λßαò και την ετηκεßμενη συßÞτησ,ι1 τοιι
θÝ;-ιατοò. Η Γ.Σ. αποφασßζει ¾ια το θÝμα πμ;ü ημερÞσιαò διÜταξηò και αφοý
προηγουμÝνωò το εμπλεκüμενο τιÝß"οò εκφρÜσει δημüσια την Üποψτ1 το¼ επι τιιò
γε;νομfiηò κατιτγελßαò, Η απüφαση τηò Ι'.Σ. λαμβÜνεται με μυστικÞ ψηφοφορßα
και ιιε π},ειοιγηφßα τιον }ß τßτ)ν παρüντοτν, αφοý αποχωρÞσουν ο καταγγÝλων(οντεò) και ο καταγγελλüμενοò(-οÞ απü το χþρο τηò Γ.Σ. Εßγαι δυνατιº η

σýγιÜ,ειστ1 Ýκτακτηò Γ.Σ. για σιιξÞτηση καταγγεß,ßα.ò μÝßιουò. μüνιιν υπü τουò
üρουò τιτυ Ü,ρt}ρο¼ Ι5,2 του παρüντοò λ:{ßταστατικοßι. Οπgιιιδιßποτε ποΙν,Þ εßιΙαι
δυνιττüτ, να α,νιτκληθι;ß με τιò ατιτÝò ι.,τò Üιιιιι διαδικασßεò ßιστερα απü ιτ,ßτηστ1 τιlυ
ενι§ιαφι;ριιμß;γιιυ.
ΜÝλοò διαγρÜφεται και κατüτην αιτÞσεωò του ßδιου προò την Εταιρεßα. Στην
περßπτωση αυτÞ, üπωò και στη διαγραφÞ κατüΖην καταγγελßαò δεν επιστρÝφεται
η συνδρομÞ Þ μÝροò αυτÞò του τρÝχοντοò Ýτουò ειζ τον διαγραφüμενο.
Αποτε}εß κα.τιτστατικÞ υτοχρÝιυσ:] ü},ιον ταιν μελßιττ, ν{ι ι]νη|ιεριßνιτιΙν την
γl:αμριατεßα για α}λαγÞ διsυθß}νσειοτ, τουò, ταχυδρομικßι^ιν Þ ηλεκτρονικιßτν. Ýτοι
d)στε γ{ß εξασιραßυßζεται η επικοινωνßακαι η ε.νημιÝριιισlι τουò απü τηιι ΓΙ:ßΙlΦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ

¼ργανα εκπροσþπÞσÞ§, Διοßκησηò και ελÝγχου του Σωματεßου εßναι το ΔιοικητΙκü
Σýμβοýλιο, η ΓενικÞ ΣυνÝΛευση, ο Πρüεδροò, η ΕκτελεστικÞ ΕπιτροπÞ και η
ΕξελεγκτικÞ ΕπιτροπÞ.
ΑΡΘΡο 7Ο: Διοικητικü Συμβοýfuο
7.1 Η Εταιρεßα διοικεßται απü Διοικητικü Συμβοýλιο αποτελοýμενο απü 12 μÝλη καΙ Ýναν
Πρüεδρο, που εκλÝγονται απü τη ΓενικÞ ΣυνÝλευση, δια μυστικÞò ψηφοφορßαò κατÜ τα
κατωτÝρω αναφερüμενα.

7.2

Εντýò δÝκα ημερþν απü τηò συγκροτÞσεωò του νÝου Διοικητικοý Συμβουλßου σε σþμα,
κατüπιν προσκλÞσεωò του νÝου ΠροÝδρου, συνÝρχεται σε κοινÞ συνεδρßαση το παλαιü
και το νÝο Δ.Σ. και γßνεται παρÜδοση και παραλαβÞ τηò διοßκησηò και των περιουσιακþν
στοιχεßων τηò εταιρεßαò, συντασσομÝνου πρωτοκüλλου, το οποßο καταχωρεßταΙ στο
βιβλßο πρακτικþν του Δ.Σ. και υπογρÜφεται νομßμωò.

7.3 τα

μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου εßναι αλληλεγγýωò υπεýθυνα Ýναντι τηò Εταιρεßαò
για τιò τυχüν ζημßεò αυτÞò κατÜ την εκπλÞρωση των καθηκüντων τουò, εφ' üσον η ζημßα
προÞλθε εκ δüλου Þ βαρεßαò αμÝλααò. Τα μÝλη ταυ Δ,Σ. δεν ευθýνονται για αποφÜσειò
που ελÞφθησαν σε θÝματα γ|α τα οποßα διαφþνησαν καß μειοψÞφισαν. Η διαφωνßα
βεβαιοýται απü τα τηρηθÝντα πρακτικÜ του Συμβουλßου.

7,4 Η θητεßα του ΠροÝδρου και του 12 μελοýò Δ.Σ. εßναι διετÞò

.

ΑΡΘΡΟ 8Ο : Σýγκληση Διοικητικοý Συμβουλßου - ΗμερÞσια ΔιÜταξη

8.ß το

Δ.Σ. τηò Εταιρεßαò συγκαλεßται απü τον Πρüεδρο τηò Εταιρεßαò υποχρεωτικÜ
τουλÜχιστον τρειò (3) φορÝò το χρüνο. Η σýγκληση του Δ.Σ. γßνεται με γραπτÞ
πρüσκληση του ΠροÝδρου, η οποßα αποστÝλλεται δι' οιουδÞποτε δοκßμου μÝσου σε üλα
τα μÝλη του Δ.Σ. τουλÜχιστον 20 ημÝρεò προ τηò ημερομηνßαò συνεδριÜσεωò.

8.2 Το Δ.Σ. συγκαλεßται σε ειδικÞ συνεδρßαση, εφüσον τοýτο ζητηθεßεγγρÜφωò απü πÝντε (5)
τουλÜχιστον μÝλη του με θÝμα : " ΑνÜκληση ΕκτελεστικÞò ΕπιτροπÞò". Στην περßπτωση
αυτÞ η απüφαση για ανÜκληση Þ μη τηò ΕκτελεστικÞò ΕπιτροπÞò λαμβÜνεται με απλÞ
πλειοψηφßα, υπü τον üρο να εßναι παρüντα τουλÜχιστον 11 μÝλη του Δ.Σ. Σε üλεò τΙò

Üλλεò περιπτþσειò εßναι σε απαρτßα και συνεδριÜζει εÜν παρευρßσκονται επτÜ
τουλÜχιστον μÝλη.

(7)

\

Ξ

8.3 ΗμερÞσια ΔιÜταξη συνεδριÜσεων του Δ.Σ.
Στην προαναφερθεßσα γραπτÞ πρüσκληση του Πρþδρου για την
συνεδρßασηò του Δ.Σ. αναγρÜφονται και üλα τα θÝματα τηò ημερησßαò διÜτqξη9_
πρüκειται να συζητηθοýν, καθþò και ο τüποò, η ημÝρα και η þρα
βιι
Υποχρεωτικþò σε κÜθε συνεδρßαση του Δ.Σ. θα περιÝχεται στην ημερησßα διÜtgξη'φ*"
θÝμα και η λογοδοσßα τηò ΕκτελεστικÞò ΕπιτροπÞò στο Δ.Σ. ωò και η λογοδοσ}α.του.7/-Α
*J
-J6
Ταμßα για το χρονßκü διÜστημα που θα μßσολαβεßαπü τηυ μια στηß αλλη'συνßδρßασηßüο-*ξ-"β
Δ.Σ. Στην περßπτωση, κατÜ την οποßα ζητηθεß απü οποιοδÞποτε μÝλοò του Δ.Σ., μÝσα
στην κατωτÝρω αναφερομÝνη προθεσμßα, να περιληφθεß ωò θÝμα τηò ημερησßαò
διατÜξεωò και η συζÞτηση τηò εκθÝσεωò τηò ΕξελεγκτικÞò ΕπιτροπÞò τηò διαχειρßσεωò
του Σωματεßου, ο Πρüεδροò εßναι υποχρεωμÝνοò να μεριμνÞσει , üπωò κατÜ την
συνεδρßαση του Δ.Σ. εßναι Ýτοιμη και Ýκθεση τηò ΕξελεγκτικÞò ΕπιτροπÞò προò
συζÞτηση.
ΚÜθε μÝλοò του Δ.Σ. μπορεßνα προτεßνει οποιοδÞποτε θÝμα προò συζÞτηση, εφ' üσον δι'
επιστολÞò του γνωστοποιÞσει τοýτο στον Πρüεδρο και στα μÝλη του Δ.Σ. προ πÝντε {5}
τουλÜχιστον ημερþν απü την ημÝρα τηò συνεδριÜσεωò και εφ' üσον γßνει αποδεκτü απü
την πλειοψηφßα των παρισταμÝνων μελþν του Δ.Σ. κατÜ την συνεδρßαση.
Το Δ.Σ. ελÝγχει τα πεπραγμÝνα τηò ΕκτελεστικÞò ΕπιτροπÞò και καθορßζει το μελλοντικü
Ýργο αυτÞò. Στον Ýλεγχο των πεπραγμÝνων τηò ΕκτελεστικÞò ΕπιτροπÞò δεν μετÝχουν
και δεν Ýχουν ψÞφο τα μÝλη τηò ΕκτελεστικÞò ΕπιτροπÞò, τα οποßα περιορßζονται απλþò
στην ενημÝρωση του Δ.Σ. και μüνο σχετικÜ με το Ýργο τουò.
Η ψηφοφορßα του Δ.Σ. εßναι φανερÞ και γßνεται με ονομαστικÞ κλÞση, πλην αν Üλλωò
ορßζεται στο παρüν.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΚαθÞκοντα και δραστηρýτητεò του Διοικητικοý Συμβουλßου

θ.1 Ο καθορισμüò γενικÞò σrρατηγικÞò σε σχÝση με
τουò σκοποýò τηò Εταιρεßαò.

ζητÞματα που αφοροýν και υλοποιοýν

θ.2

Η σýνταξη και η εισÞγηση στην Γ.Σ. των εσωτερικþν κανüνων λειτουργßαò τηò Εταιρεßαò,
δια των οποßων καθορßζονται λεπτομερÝστατα τα δικαιþματα και οι υποχρεþσειò των
μελþν, ωò και ο τρüποò διεξαγωγÞò των εργασιþν τηò Εταιρεßαò.

9.3

Η αρωγÞ με κÜθε τρüπο αλλÜ και ο Ýλεγχοò των δημοσßων πρÜξεων μελþν τηò Ε.Ξ.Ε,θ
που βρßσκσνται σε επßσημα επιστημονικÜ και πολιτειακÜ üργανα, ΕλληνικÜ, ΕυρωπατκÜ

Þ ΔιεθνÞ, üπωò ΕπιτροπÝò του Υπουργεßου Υγεßαò και του Κ.Ε,Σ.Υ,,

εξετÜσεων εξειδßκευσηò, συμβοýλια επιλογÞò και κρßσεωò γιατρþν κ,λ,π.

9.4

ΕπιτροπÝò

Η εισÞγηση τροποποιÞσεων του Καταστατικοý προò τη Γ.Σ.

θ.5 Τη θÝση του ΑντιπροÝδρου του Δ.Σ, καταλαμβÜνει το μÝλοò του ΔΣ που συγκÝντρωσε τßò
περισσüτερεò ψÞφουò κατÜ τιò αρχαιρεσßεò. Στην πρþτη μετÜ την εκλογÞ του συνεδρßαση
το Δ.Σ. εκλÝγει σπü τα μÝλη του με μυστικÞ ψηφοφορßα το Γενικü ΓραμματÝα, τον Ταμßα
και δýο ακüμη μÝλη, που μαζß με τον Πρüεδρο και τον Αντιπρüεδρο του Δ,Σ. αποτελοýν
την ΕκτελεστικÞ ΕπιτροπÞ,
Απü τα 2 αυτÜ μÝλη το Ýνα εßναι υπεýθυνο για θÝματα εκπαßδευσηò και Ýρευναò και

συμμετÝχει στην Ακαδημßα Ερευναò και Εκπαßδευσηò και το Üλλο για θÝματα
τροÜσπισηò των επαγγελματικþν συμφερüντων των μελþν τηò ΕΕΕΘ και συμμετÝχει
στην αντΙστοιχη επιτροπÞ . Σε συνεργασßα με τον Πρüεδρο και τον Αντιπρüεδρο του ΔΣ
επεξεργÜζονται τα θÝματα τηò αρμοδιüτηταò των και υποβÜλλουν τιò σχετικÝò εισηγÞσειò

ττροò τθ Δ,Σ. και τη Γ,Σ.

9.6 Σε περßπτωση παραßτησηò οποιουδÞποτε μÝλουò τηò ΕκτελεστικÞò επιτροτιÞò (εκτüò του
;τ,ροÝδρου}, το Δ.Σ. εκλÝγει τον αντικαταστÜτη του στην αμÝσωò επüμενη συνεδρßαση του.
Σε περßπτωση παραßτησηò του ΠροÝδρου, καθÞκοντα αναλαμβÜνει ο Αντιπρüεδροò και
προκηρýσονται Üμεσα εκλογÝò για ανÜδειξη νÝου ΠροÝδρου.
θ.7 Το Δ.Σ. αποφασßζει με απλÞ πλειοψηφßα. Επß ισοψηφßαò επαναλαμβÜνεται η ψηφοφορßα,
οπüτε, αν υπÜρχει και πÜλι σοψηφßα, υπερισχýει η ψÞφοò του ΠροÝδρου.

απü τιò σχετικÝò περß
αποφασßζει και επß παντüò θÝματοò που προβλÝπεται
ωυ μλ «εροοσκοπικοý χαβακτÞροò διατÜξειò,

ΑΡΘΡο 1οο
ΜÝλοò του Δ.Σ. που απουσιÜζει αδικαιολογÞτωò

σε τρεßò συνεχεßò

συνεδρΙÜσεΙò,

στιò αρχαιρεσßεò,
ουß,««eßοrοται απü τον πρþτο κατÜσειρÜ επιλαχüντα

ΑντιπροÝδρου
ΑΡΘΡο ßßο : γποχρεþσειò και δικαιþματα προÝδρου και

του

Διοικητικοý Συμβουλßου-

ßß.ß ο

τη ΓενΙκÞ ΣυνÝλευση, üπωò
Πρüεδροò του Σωματεßου, ο οποßοò εκλÝγεται απü
δικαστηρßων
αυτü ενþπιον τrυ-r,ολ,r,«þν, διοικητικþý και ποινικþν

κατωτÝρω, εΚπροσωπεß
Αρεßου πÜγου, του Συμβουλßου
παντüò βαθμοý «α, ο«-Ü,Ξüοßßαò συμπεριλαμβανομÝνων_του
Eιbιkoo Συνταγματικοý Δ,ικαστηρßου, ωò και
Επικρατεßαò, του ειrεγκßικοý Συßεδρßου και ßüυ
. Επßσ_ηò εκπροσωπεß το Σωματεßο στιò
ενþπιον καθε φοροßÝγ,«ηß, δüι«ηr,κηò κλπ αρχÞò
ιδιþτικοý Þ δημοσßου δικαßου, με
συναλλαγÝò του με ßßße.'φυο,«ü' Þ ßομικü "ßrdü",ο
και εξυπηρετοýσα τουò σκοποýò
Üπαραßτητη
κÜθε
οργανισμοýò τρÜπεζÝf αrr, υrroγοÜφων
σýμβαση_ Σ.υψαλεß δια του Γεν, ΓραμματÝωò τα
του Σωματειου αμφοßþ;ρ;bÞ η Ýßερδραρη
ΕπιτροπÞò
r,.uλii ÝυνελευσÞ, ιο μελη τüυ ι.ß. Και,τηò ΕκτελεστικÞò
μÝλη του Σωματεßου οß
του Δ,Σ,
υπü
των
πληρωμÞ
ειò συνεδριασειò, σßζ ""üß.ò_"|"εορεßεß, ßντε,ßτεται την
τοιοýτων,
εκτÜκτων
των
κα|
ωò
προýπολογισθεισþν ßτηΞßrυ'οþαναßν του Σωματεßου
Σωματεßου, πλην του εισπρÜκτοροò, ο
διορßζει και παýει το υπαλληλικü προσωπικü του
τηò ακριβοýò τηρÞσεωò των
οποßοò διορßζεται «ο, *«υß,«ß απü ßον Ταμßα, φροντßζÝι_πεΡßΓραμματÝωò τα ΠραΚΤΙΚÜ Των
τý Γεν
διατÜξεωγ ,ου ««r«-Üτικοý και υπογραφει μεßα
Συμβουλßου. Ειδικþò για την
Διοικητικοý
,ου
kaj
επιτρüßτηξ
συνεδριÜσεωυ ,ηò εßßJrüß«ηß
πιστωτιΚοýò τßτλουò (επιταγÝò,
ανÜληψη πληρωμÞò υποχρεþσεrυ ,ου Σωματεßου με
οι πιστΙ,τικοß αυτοß τßτλοι, εκτüò απü τον
συναλλαγματικÝò κλπ) απαιτεßται να υπογρÜφονται
Üλλωò δεν βαρýνουν το Σωματεßο,
Δ.Σ.,
του
πρüεδρο, και απü ενα ατrιrο οποιοδÞποτ. ιjεχüò
Του, εφ, üσον δηλωθεß
ß1.2. ο Αντιπρüεδροò αναπληροß τον Πρüεδρο στα.καθÞκοντα
απουαÜσει Þ üτι κωλýεται να ασκÞσει τα
εγγρÜφωò απο ,οο hρßεüρο οßß πρüκειταß να
απουσßαò και τÞ του κωλýματοò.
καθÞκοντα ,ου, ,rροοο,ορßòü"rοò το χρονο τηò

ΑΡΟΡΟ ß2Ο Γενικüò ΓραμματÝαò (Γ,Γ,)

οΓενικüòΓραμματÝαòδιεκπεραιþνεικατ'εντολÞτουΔ.Σ.τηναλληλογραφßατηò
τα προò την Εταιρεßα
Εταιρεßαò, τηρεß τα αρχεßα αυτÞò και τιò-σφραγßδεò,.παραλαμβÜνει καταγρÜφει
οποßο
με αýξοντα
στο
αποσταλÝντα Ýγγραφα Þ χειρüγραφα, κρατεßπρþτοκßχιο,
πρακτικþν
συντασσομÝνων
αυτοý
υπ;
των
αριθμü τα εισερχüμrß" ÜγüΙßφδ, κÜeωò κÜßβιρλιο
του Δ,Σ, και
τα
και
Σωματεßου
του
μÝλη
τα
με,ιη
του Δ.Σ. Συγκαλεß, Ι;;;+üλδ;ß ηροεüρüυ,
επιμελεßται τηò τÞρησηò του μητρþου
τηò Εκτελεσπκηò εß,þfi;;þ;;r*ορßÜ. Επßσηò

ßþß

αρχεßου των εργασιþν αυτÞò,
μrrΙω" τηò ΕταιρεßÜò και του

ΑΡΘΡΟ ß3Ο : Ταμßαò
κατατεθειμÝνων σε οιονδÞποτε
α._ ο ταμßαò ,υrργJ"«αθε εßσπραξη και ανÜληψη χρημÜτων.
τηò Εταιρεßαò, εßτε
λογαριασμü
πιστωτικü οργου,ο-μü'l-τρατßεòÜ'επ, ονομÜτß'ßαß' για
του γ|α κÜθε απü
υπ,ευθýνη
απ,αýτüν.και
προσωπικþò εß.ε Ý,Τε,λρα«rορ«ò εαεγüμÝßου
απü κÜθε μÝλοò

τηò ετÞσιαò συνδρομÞò
εκεßνον ενδεχüμενη ζημßα. Ενεργεß την Jßþραξη
τηò Εταιρεßαò.
τηò συνδρομÞò του μÝχρι τηò
ΕÜν κÜποιο μÝλοò τηò Εταιρε{αò καθυστερεß την καταβολÞ
β.-

ß

αυτü ÝγγρÜφωò εντüò του πρþτου
να προσκαλbσει.
'"ροò
εκπλÞρωση τÞò υποχρεþσεωò του, Τα
δεκαπενθημÝρου του μηνüò Δεκεμβρßου
συμμΟρφωθÝνΤων
τουò Κα|

30ηò Νοεμβρßου

ßοι]ιοò

οφεßλεß

εισφüραò
ογüματα τωγ προσκληθÝντων .rροò «oropolh ,ηò

μη

προò τοýτο μελþν μÝχρι τηò 25ηò Δεκεμβρßου αναγγÝλλει ο Ταμßαò προ τηò λÞξεωò
στα μÝλη του Δ,Σ.
ΚÜθε παρÜλειψη υπü του Ταμßα των ανωτÝρω διατÜξεων αποκλεßει την εκ νÝου
τοιοýτου. Οι παραλεßψειò του Ταμßα γνωστοποιοýνται απο τον Πρüεδρο ειò ττιν\
γενομÝνη ΓευκÞ ΣυνÝλευση τηò Εταιρεßαò μετÜ απü την υπü του ΠροÝδρου
ωò Üνω, παραλεßψεων.
γ.- Ο Ταμßαò τηρεß τα προβλεπüμενα υποχρεωτικþò υπü του Φορολογικοý Κþδ κα βι βλ}α 6αι*_:1-*1
στοιχεßα, εκδßδει τιò αναγκαßεò αποδεßξειò απü το προò τοýτο τηροýμενο διπλüτυπο βιβλßο,
κρατÜ τακτικÜ βιβλßα εσüδων κα εξüδων και βιβλßο τηò περιουσßαò τηò Εταιρεßαò, üλα
υπογεγραμμÝνα απο τον εκÜστοτε Πρüεδρο. Προβαßνει σε üλεò εν γÝνει τιò εισπρÜξειò και σε
üλεò τιò με εντολÞ του ΠροÝδρου πληρωμÝò, εßναι δε προσωπικþò υπεýθυνοò δια τα
πεπιστευμÝνα ειò αυτüν, ωò και για τ|ò συνδρομÝò των μελþν, των οποßων την καθυστÝρηση
δεν Ýκανε γνωστÞ στο Διοικητικü Συμβοýλιο προ του τÝλουò Δεκεμβρßου.
δ.- Ο Ταμßαò εßναι υποχρεωμÝνοò να καταθÝτει οποιοδÞποτε ττοσü τηò Εταιρεßαò εντüò τριþν
ημερþν απü τηò εισπρÜξεωò, σε λογαριασμü που θα ανοßγει επ' ονüματι τηò Εταιρεßαò σε
αναγνωρισμÝνη στην ΕλλÜδα ΤρÜπεζα και θα κινεßται απαραιτÞτωò με δýο υπογραφÝò,
συγκεκριμÝνα την υπογραφÞ του ΠροÝδρου κα| του Ταμßα. Με απüφαση του Δ.Σ. δýναται να
γßνει επωφελÝστερη τοποθÝτηση των χρημÜτων. Ο Ταμßαò οφεßλα να συμμορφþνεται προò
τιò εντολÝò του ΠροÝδρου και του Δ.Σ., Üλλωò υποχρεοýται ατομικÜ στην αποκατÜσταση κÜθε
θετικÞò και αποθετικÞò ζημßαò τηò εταιρεßαò.
ε.- Ο Ταμßαò υποχρεοýτα| να συντÜσσει κατ' Ýτοò τον ισολογισμü τηò εταιρεßαò καß να τον
υποβÜλει προò Ýγκριση στο Δ.Σ. σýμφωνα με τα προβλεπüμενα απü τον νüμο. Η υποβολÞ
του ισολογισμσý θα συνοδεýεται και απü σχετικÞ Ýκθεση ελÝγχου τηò ΕξελεγκτικÞò
ΕπιτροπÞò.
ι

ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΕκτελεστικÞ ΕπιτροπÞ : Συγκρüτηση - ΚαθÞκοντα
14.ß Η ΕκτελεστικÞ ΕπιτροπÞ εßναι εξαμελÞò. Συγκροτεßται üπωò περγρÜφεται
παραπÜνω (Üρθρο θ,5) και Ýκτοτε τη συγκαλεß και προεδρεýει ο Πρüεδροò του Δ.Σ. Η
δßÜρκεια τηò θητεßαò τηò εßναι διετÞò. Η ΕκτελεστικÞ ΕπιτροπÞ συνεδριÜζει στην Ýδρα
τηò Εταιρεßαò τουλÜχιστον μßα φορÜ κÜθε μÞνα. Οι αποφÜσειò λαμβÜνονται δια απλÞò
πλειοψηφßαò των παρüντων. ΤÝσσερα μÝλη αποτελοýν απαρτßα. Επß ισοψηφßαò
υπερισχýει η ψÞφοò του ΠροÝδρου.
14.2 Ο κýριοò ρüλοò τηò ΕκτελεστικÞò ΕπιτροπÞò εßναι εισηγητικüò
διεκπεραιωτικüò των αποφÜσεων αυτοý.

προò το Δ.Σ,

και

14.3

Η ΕκτελεστικÞ ΕπιτροπÞ Ýχει τη δυνατüτητα να αποφασßζει για επεßγοιτrα Þ σοβαρÜ
θÝματα, εφüσον το επιβÜλλουν οι περ|στÜσειò, χωρßò την πρüτερη Ýγκριση του Δ.Σ.
πÜντα, üμωò μÝσα στα γενικÜ πλαßσια του καταστατικοý και των προηγοýμενων
αποφÜσεων τηò Γ.Σ. και του Δ.Σ. ΤÝτοιου εßδουò αποφÜσειò τηò ΕκτελεστικÞò ΕπιτροπÞò
επικυρþνονται απü το Δ.Σ κατα την αμÝσωò επüμενη συνεδρßαση του. ¼ταν υπÜρχει
σχετικÞ ευχÝρεια χρüνου, η ΕκτελεστικÞ ΕπιτροπÞ ζητεß την Üποψη των μελþν του
Διοικητικοý Συμβουλßου, εκμεταλλευüμενη üλα τα σýγχρονα μÝσα επικοινωνßαò.

ΑΡΘΡΟ 15Ο: ΓενικÞ ΣυνÝλευση
Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση εßναι το ανþτατο üργανο τηò Εταιρεßαò κα| αποφασßζων επß παντüò εν
γÝνει θÝματοò που προβλÝπεται απü το παρüν και απü τιò σχετικÝò περß σωματεßων μη
κερδοσκοπικοý χαρακτÞροò διατÜξειò του νüμου, εκτüò εκεßνων που Ýχει αποκλειστικÞ
αρμοδιüτητα το Δ.Σ. Þ ο Πρüεδροò και ενδεικτικÜ αποφασßζει γ|α την αποδοχÞ Þ ατ:,οβολÞ
μελþν, Ýχει τη δυνατüτητα ανÜκλησηò οιουδÞποτε αξιþματοò (ακüμα και του ΠροÝδρου),
τροποποιεß το καταστατικü, αναθÝτει οποιοδÞποτε Ýργο αποφασßσει στο Δ.Σ., αποφασßζει τη
διÜλυση τηò Εταιρεßαò, ελÝγχει και εποτττεýει τα üργανα τηò ΔιοικÞσεωò, εκλÝγει τα üργανα
τηò ΔιοικÞσεωò, αποφασßζει για την τýχη τηò περιουσßαò τηò Εταιρεßαò κλπ.

ß5.1 Οι ΓενικÝò Συνελεýσειò των μελþν τηò Εταιρεßαò εßναιτακτικÝò και Ýκτακτεò.
Οι τακτικÝò γßνονται μßα φορÜ κÜθε χρüνο και μÝσα στο πμß.ιτο τρßμηνο εκÜστου Ýτουò.
ΚατÜ την ΤακτικÞ Γ.Σ. εκÜστου Ýτουò λογοδοτεß το Δ.Σ. δια του ΠροÝδρου επß των

πεπραγμÝνων του προηγουμÝνου Ýτουò. Αναγιγνþσκεται ο απολογισμüò καß ο
ισολογισμüò τηò προηγοýμενηò διαχειριστικÞò περιüδου κα| εγκρßνεται ο
προýπολογισμüò τηò νÝαò. Αναγιγνþσκεται η Ýκθεση επß του ελÝγχου τηò διαχειρßσεωò

ΕξελεγκτικÞò ΕπιτροπÞò. Ακολοýθωò η Γ.Σ. αποφαßνεται με φανερÞ ψηφοφορßα περß

>ßσεωò Þ μÞ-τηò δßαχειρßσεωò και των πεπραγμÝνων και απαλλÜσσει üλα τα üργανα
αò ευθýνεò τουò Þ καταλογßζει ευθýνεò σ' αυτÜ.

¸κτακτεò ΓενικÝò Συνελεýσειò γßνονται: α) οσÜκιò το Διοικητικü Συμβοýλιο κρßνει
αναγκαßο, Þ β) το απαιτÞσει το 1/5 των τακτικþν κα| ταμειακÜ τακτοποιημÝνων
αναγρÜφεται και το
μελþν τηò Εταιρεaαò με Ýγγραφη αßτηση προò το Δ.Σ,, στηνοποßα
κυρþσεων
πειθαρχικþν
διαγραφÞò
θÝμα
προκýψει
εÜν
Þ
θÝμα
προò συòÞτηση
Þ γ)
ΓενικÞ
Ýκτακτη
υποχρεωτικÜ
Δ.Σ.
συγκαλεß
του
Πρüεδροò
ο
fτ'η
ßρl'περßπτωση
μÝ,ιοßò.
ßυνελÝυση'ενþò iS ημερþν απü την ημερομηνßα κατÜθεσηò τηò αßτησηò των μελþν
στο Προεδρεßο.

ß5.3 ΧρÝη προσωρινοý ΠροÝδρου τηò Γ.Σ. εκτελεß ο Πρüεδροò του Δ.Σ. μÝχρ|ò üτου να
ε,ßßγfeεß'και γα διαπιστωθεß η απαρτßα. ΧρÝη ΠροÝδρου και ΓραμματÝα στΙò ΓενικÝò
ΣυγÝλεýσειò εκτελοýν μÝλη του Σωματεßου τα οποßα εκλÝγονται απü την ΓενικÞ
ΣυνÝλευση,

ΑΡΘΡΟ 16Ο : ΛÞψη αποφÜσεων ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò
ß6.1 οι αποφασεßζ ýσο στιò ΤακτικÝò üσο και στιò ¸κτακτεò ΓενικÝò ΣυνελεýσεΙò πλην των

ειò το Rρθρο ß9 αναφερομÝνων, λαμβÜνονrαι κατ' απüλυτη πλειοψηφßα των παρüντων
και εχüντων δικαßωμα ψÞφου τακτικþν μελþν, εφ'üσον υπÜρχει η προβλεπüμενη απü το
νüμο και το καταστατικü απαρτßα.
ß6.2 Ο; αποφÜσειò λαμβÜνονται δια φανερÞò ψηφοφορßαò και <<δι' ανατÜσεωò τηò χειρüò»,
εκτüò αν ρητÜ προβλÝπεται μυστικÞ ψηφοφορßα απü το.παρüν καταστατικü Þ ýστερα
απü απüφαση τηò ß.ε., μετα απü πρüταση μÝλουò τηò üταν πρüκειται για προσωπικü
θÝμα.

ΑΡΘΡΟ 'Ι7Ο : Πρüσκληση σε ΓενικÞ ΣυνÝλευση
οι προσκλÞσßιò- για-Γ.Σ., οι οποßεò εßναι Ýγγραφεò, απευθýνονται σε üλα τα μÝλη καΙ
ταυτüχρονη κοινοποßηση στην
γßνονται' απü τον Γßρüεδρο δια του Γεν. ΓραμματÝα με
ιbτοσελßδα τηò ΕΕΕΘ. Η πρüσκληση αναφÝρει λεπτομερþò τον τüπο και το χρüνο τηò
Συνεδρßασηò και τα θÝματα ημερÞσιαò διÜταξηò.

ΑΡΘΡο {8Ο : ΓενικÞ ΣυνÝλευση με θÝμα «Τροποποßηση του ΚαταστατΙκοý» - ΓενΙκÞ

ΣυνÝλευση με θÝμα «ΔιÜλυση τηò Εταιρεßαò».
τροποποιÞσειξ του κατασταßικοý που προτεßνονται γραπτÜ στο Προεδρεßο απü 20
τουλÜχιστον τÜκτιßα μÝλη τηò Εταιρεßαò, συζητοýνται στη προσεχÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση_(τακτικÞ
απbφÜbηò για τροποποßηση του καταστατικοý απαιτεß τη σýγκλειση
Þ Ýκτδκτη). Η λÞψη'με
παροýÜιÜ του % τουλÜχιστον των τακτικþν και ταμεΙακþò
Γ.Σ.
ßοrοοrοr,ßηò
««rοrrο,ημßßων μελþν κα| σε κÜθε περßπτωση üχι λιγüτερων των 50 (πενÞντα), οι
αποφασεßξ λαμβÜνονται με πλειοψηφßα των 3/4 των παρüντων. Η ßδια ενισχυμÝνη απαρτßα
και πλειοψηφßÜ απαιτεßται και για απüφαση διÜλυσηò τηò Εταιρεßαò,

ΑΡΘΡΟ 19Ο : Απαρτßα ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò.
Για να υπÜρξει απαρτßα τηò Γ.Σ. και να ληφθοýν εγκýρωò αποφÜσειò απαιτεßται
παρουσßα του 50ΟΖ των τακτικþν και ταμειακþò τακτοποιημÝνων μελþν στην
καbορισθεßσα πρþτη συνεδρßαση, Üλλωò η συνεδρßαση επαναλαμβÜνεται σε
καθορισμÝνο απü την αρχιιαß πρüσκληση χρüνο και τüπο, χωρßò νÝα επßδοση στα
επαναλτlπτικÞ αυτÞ
μÝλη'καß με τα ßδια θÝματα ημερησßαò διÜταξηò. Στην
συνεδρßαση υπÜρχει απαρτßα και λαμβÜνονται εγκýρωò αποφÜσειò εφ'üσον
παρßσßαται'το 25üΛ των τακτικþν και ταμειακþò τακτοποιημÝνων μελþν και σε κÜθε
περßπτωση τουλÜχιστον 30 (τριÜντα) μÝλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ε

ΑΡΧΑΙΡΕΣ!ΕΣ

ΑΡΘΡο 20ο:

ΕßναΙ δυνατÞ η ψηφοφορßα και δι' αλληλογραφßαò δια την διενÝργεια αρχαιρεσιþν στιò ανÜ
διετßα ΓενικÝò Συνελεýσειò για την ανÜδειξη των οργÜνων εκπροσþπησηò, διοßκησηò κα|
ελÝγχου του Σωματεßου, καθþò και για την Ýκφραση τηò θÝσηò των μελþν σε σοβαρÜ και
επεßγοντα θÝματα και προβλÞματα του σωματεßου"

ΑΡΘΡο 2ßο:

21.1 Η

ΕκλογοαπολογιστικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση και η διενÝργεια αρχαιρεσιþν
πραγματοποΙεßται ανÜ διετßα τον μÞνα ΙανουÜριο. [νßε το σýστημα τηò απλÞò αναλογικÞò
εκλÝγονται ο Πρüεδροò, το 12 μελÝò Δ.Σ. και η τριμελÞò ΕξελεγκτικÞ ΕπιτροπÞ. Η θÞτεßÜ
üλων των εκλεγÝντων εßναι διετÞò. Τιò αρχαιρεσßεò διενεργεß το εν ενεργεßα (απερχüμενο)
Δ.Σ., που εκτελεß τα υπü του νüμου κα| του παρüντοò καταστατικοý προβλεπüμενÜ
καθÞκοντα εφορευτικÞò επιτροπÞò, Ýχον νüμιμη συγκρüτηση και απαρτßα με παρüντα
τουλÜχιστον πÝντε μÝλη. Πρüεδροò αυτÞò τηò Γ.Σ. ορßζεται ο Πρüεδροò τηò ΕξελεκπκÞò
ΕπιτροπÞò.

21.2Τα μÝλη του Δ.Σ. εκλÝγονται μεταξý των τακτικþν και ταμειακþò τακτοποιημÝνων μελþν.
Ψηφßζουν τα ταμαακþò τακτοποιημÝνα τακτικÜ μÝλη.

2ß.3 Η εκλογÞ του ΠροÝδρου του Δ,Σ., ο οποßοò αποκαλεßται και Πρüεδροò τηò Εταιρεßαò, των
μελþν του Δ.Σ. και των μελþν τηò ΕξελεγκτικÞò ΕπιτροπÞò γßνεται δια μυüτικÞò
ψηφοφορßαò δυναμÝνηò να διεξαχθεß και δι' αλληλογραφßαò κατÜ τα κατωτÝρω
λεπτομεριßη αναφερüμενα.

ΟΙ αρχαΙρεσßεò για την ανÜδειξη των οργÜνων του Σωματεßου προκηρýσσονται

απü το εγ

ενεργεßα Διοικητικü Συμβοýfuο Ýνα τουλÜχιστον τρΙμηνο πρ|ν απü την λÞξη τηò θητεßαò
του κατÜ τον ακüλουθο τρüπο:

α) το Δ.Σ. αποστÝλλg ταχυδρομικþò σε üλα τα τακτικÜ μÝλη του την προκÞρυξη για
σýγκληση εκλογοαπολογιστικÞò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò των μελþν κÜι δßεγÝργÝια
αρχαιρεσιþν
β) μαζß με την σχετικÞ προκÞρυξη αποστÝλλεται και ενημερωτικü σημεßωμα στουò
Ýχοντεò οΙκονομικÝò εκκρεμüτητεò με το Σωματεßο και εττισυνÜπτετÜι απαγτητικü
δελτÜριο, επß του οποßου θα δηλοýται η επιθυμßα του μÝλουò να συμμετÝχει ωò υποψÞφιο
γΙα την εκλογÞ του σε οποιοδÞποτε üργανο εκπροσþπησηò, διοßκησηò και ελÝγχου του
Σωματεßου

γ) Το απαντητικü δελτÜριο συμτληρωμÝνο κατÜ την επιθυμßα του μÝßουò γßα την
υτοψηφιüτητα του πρÝπει να παραδßδεταß στη Γραμματεßα εντüò 3ο ημερων ατü την

αποστολÞ του. Η δÞλωση υποψηφιüτηταò μπορεß να γßνει εγγρÜφþò και με οποιοδÞποßε
σýγχρονο μÝσο επικοινωνßαò (ταχυδρομικÞ επιστολÞ, τηλεομοιοτυπßα, ßηλεγρÜφημα, e
mαßΙκλπ).
Η επιβεβαßωση υπü του ενδιαφερομÝνου τηò Ýγκαιρηò παραδüσεωò στο Δ.Σ. τηò
δηλþσεωò περß υποψηφιüτηταò του γßνεται με δικÞ του ευθýνη,
Δηλþσειò μη εγκαßρωò παραληφθεßσεò απü το Δ.Σ. δεν λαμβÜνονται υπ' üψη.
Η υποψηφιüτητα για την εκλογÞ ωò μÝλουò τηò ΕξελεγκτικÞò ΕπιτροπÞò'αποκλεßει την
υποψηφιüτητα για την θÝση του ΠροÝδρου Þ για την θÝση μÝλουò του Δ.Σ. Εßναι üμωò
QυνατÞ η υποψηφιüτητα τακτικοý μÝλουò για την εκλογÞ του και για τη θÝση του
ΠροÝδρου και για θÝση μÝλουò του Δ.Σ.

Το εκτελοýν καθÞκοντα ΕφορευτικÞò ΕπιτροπÞò Δ.Σ. αποστÝλλει, Ýνα τουλÜχιστον μÞνα
τρßν απü τη λÞξη τηò θητεßαò του ταχυδρομικþò στα τακτικÜ μÝλη του: α) 3 διαφορετικοý
χρþματοò ενιαßα ψηφοδÝλτια ανÜ üργανο τηò Εταιρεßαò, Þτοι Ýνα ψηφοδÝλτιο που θα
περιÝχει τα ονüματα των υποψηφßων ΠροÝδρων του Δ.Σ., Ýνα ψηφοδÝλτιο με τα ονüματα
των υποψηφßων μελþν του Δ.Σ., και Ýνα ψηφοδÝλτιο με τα ονüματα των υποψηφßων

μελþν τηò ΕξελεγκτικÞò ΕπιτροπÞò, 2) τον απολογισμü των πεπραγμÝνων τηò

τροηγοýμενηò διετßαò, 3) τον ισολογισμü των δýο προηγουμÝνωγ ετþγ, απü τον οποßο
θα προκýπτε| η οικονομικÞ κατÜσταση του Σωματεßου, 4) την Ýκθεση ελÝγχου τηò
ΕξελεγκτικÞò ΕπιτροπÞò, η οποßα θα αναφÝρεται στην οικονομικÞ διαχεßριση των δýο
προηγουμÝνων ετþν 5) τρεßò διαφορετικοý χρþματοò φακÝλουò (κατ' αντιστοιχßα προò
τα ψηφοδÝλτια}. οι οποßοι θα χρησιμοποιηθοýν σε περßπτωση που το μÝλοò ψηφßσει δι'
αλληλογραφßαò.

ΑΡΘΡο 22ο
22.1ΔιανÝμονται (ταχυδρομικþò Þ την ημÝρα των αρχαιρεσιþν} 3 ψηφοδÝλτια: Ýνα για την
εκλογÞ ΠροÝδρου, Ýνα για την εκλογÞ των μελþν του Δ.Σ. και Ýνα για την ΕξελεκτικÞ
ΕπΙτροπÞ. ΚÜθε μÝλοò Ýχει δικαßωμα να επιλÝξει με σταυρü δßπλα απü το üνομα των
υποψηφßων:
- ΜÝχρι 12 υποψÞφιουò για μÝλη του Δ.Σ.
- ΜÝχρι 3 υποψÞφιουò για ΕξελεγκτικÞ ΕπιτροπÞ.
- ¸να υποψÞφιο για Πρüεδρο του Δ.Σ. τηò Εταιρεßαò

22.2

Η

μυστικüτητα

τηò

ψηφοφορßαò

των αυτοπροσþπωò εμφανιζομÝνων

στον

προκαθορισμÝνο χþρο διενεργεßαò τηò ψηφοφορßαò θα επιτυγχÜνετα| με απομονωμÝνο,
κατÜ οποιοδÞποτε τρüπο, χþρο, Ýτσι þστε να μην εßναι δυνατü σε τρßτουò, να ελÝγξουν
τιò ενÝργειεò του εκλογÝα.

22.3Η μυστικüτητα των δι' αλληλογραφßαò ψηφιζüντων θα επιτυγχÜνεται ωò εξÞò: Το δι'
αλληλογραφßαò ψηφßζον μÝλοò, αφοý σημειþσει τουò σταυροýò δßπλα στα ονüματα των
υποψηφßων τηò επιθυμßαò του επßτων ενιαßων ψηφοδελτßων, εσωκλεßει κÜθε ψηφοδÝλτιο
στον αντßστοιχο φÜκελο, τον οποßο κλεßνεl ερμητικÜ και χωρßò καμßα.επ' αυτοý σημεßωση.
Στη συνÝχεια εσωκλεßει τουò 3 φακÝλουò σε Ýναν μεγαλυτÝρου μεγÝθουò φÜκελο, στον
οποßο και μüνο θα αναγρÜφονται υποχρΕωτικÜ τα στοιχεßα του ψηφßσαντοò μÝλουò (ωò
αποστολÝα} και ο οποßοò φÜκελλοò αποστÝλλεται με συστημÝνη ταχυδρομικÞ ε*lστολÞ Þ
με ταχυμεταφορÝα (coulier} στη Γραμματεßα τηò ΞΕΕθ. οι ψÞφοι των δι'αλληλογραφßαò
ψηφΙσÜντων θα λαμβÜνονται υπ' üψη εφ' üσον οι επιστολÝò τουò παραληφθοýν απü τη
γραμματεßα τηò ΕΕΕθ 24 þρεò πρßγ την ημÝρα που θα Ýχει προκαθοριστεß για την
διενÝργεΙα των αρχαιρεσιþν. Δεν ισχýει σε καμιÜ περßπτωση εξουσιοδüτηση τρßτου
προσþπου για μεταφορÜ επιστολικÞò ψÞφου, οýτε πριν οýτε κατÜ την ημÝρα διεξαγωγÞò
των αρχαιρεσιþν.

22.4 Η Γραμματεßα τηò Εταιρεßαò συγκεντρþνε| τßò συστημÝνεò επιστολÝò ψηφοφορßαò και τιò
καταχωρεß σε ειδικü κατÜλογο στον οποßο σημειþνει δßπλα στο üνομα του αποστολÝα μÝλουò εÜν Ýχει Þ üχι το δικαßωμα να ψηφßσει. Τιò συστημÝνεò αυτÝò επισrολÝò η
Γραμματεßα τιò φυλÜσσει σε ασφαλÝò μÝροò, üπωò ακριβþò παραλÞφθηκαν, καß τιò
παραδßδει μαζß με τον ειδικü, ωò Üνω, κατÜλογο στην ΕφορευτικÞ ΕπιτροπÞ (Δ.Σ.) την
τ}μÝρα των αρχαιρεσιþν. Η ΕφορευτικÞ ΕπιτροπÞ ανοßγει τουò Ýχοντεò τα στοιχεßα του
αποστολÝα φακÝλουò των δικαιουμÝνων ψÞφου και καταγρÜφει την υπÜρξη Þ μη και των
3 εσω:ερικþν φακÝλων και ρßχνει τουò φακÝλουò αυτοýò Üθικτουò στην σφραγισμÝνη
κÜλπη ,μαζß με τουò φακÝλουò των αυτοπροσþπωò ψηφιζüντων, [\ΙετÜ το πÝραò τηò
διαδικασßαò ψηφοφορßαò. ο χρüνοò λÞξηò τηò οποßαò καθορßζεται και αναγρÜφεται στην
προκÞρυξη_των. αρχαßρεσιþν, και εφ' üσον παýσει η προσιßευση ψηφοφüρων η κÜλπη
αποσφραγßζετα| Κα| γßνεται καταμÝτρηση απü την ΕφορευπκÞ ΕπιτροπÞ των φακÝλων ο
αρΙθμüò των οποßων πρÝπει να εßναι ßσοò με το Üθροισμα των αυτοπροσþπωò και δι'
αλληλογραφßαò ψηφισÜντων, üπωò αυτü το Üθροισμα θα προκýπτει απü τουò σχετικοýò
καταλüγουò. Στην συνÝχεια ανοßγονται οι φÜκελοι και γßνεται η καταμÝτρηση των ψÞφων,
τηρουμÝνου προò τον σκοπü αυτü πßνακα διαλογÞò και καταγραφÞò.

22.5 Ακολοýθωò ανακηρýσσεται ο νÝοò Πρüεδροò, τα νÝα
μÝλη του Δ.Σ και τα νÝα μ

ΕξελεγκτικÞò ΕπιτροπÞò, εφ' üσον οι ψηφßσαντεò δÝν ε'ßγαι λιγüτεροι του
τακτικþν και ταμειακþò τακτοποιημÝνων μελþν Þ λιγüτεροß απü 5Ο (ττενÞντα)

περßπτωαη,

ΕÜν δεν

συμπληρωθεß

ο

απαραßτÞτοò αρι§μbò

ψηþι

επαναλαμβÜνογται οß αρχαιρεσßεò με την προαναφερüμενη διÜδικασßÜ
ψηφßσουν τουλÜχιστον 50 (πενÞντα} μÝλη, Οι επιλαχüντεò υποψÞφιοι,
επιτυχßαò θα εßναι οι αναπληρωτÝò και οß αντικαταστÜτεò 1ων μελþν του Δ.
περßπτωση που κÜποιο απü αυτÜ παραιτηθεß Þ χÜσει την ιδßüτητα του. Το ßδιο ισ
για την ΕξελεγκτικÞ ΕπιτροπÞ.
Η ΕφορευτικÞ ΕπιτροπÞ_συντÜσσει πρακτικü περß τηò εκλογÞò, τηò διαλογÞò των
ψÞφων
αναΚηρýξεωò ΤΟυ προÝδρου, των επιτυχüντων μελþν του Δ.Σ.- «αι ,ηò' εòεrιεγκτßκηò
ΕΠιτροπÞò καΙ καθορισψοý τηò σειρÜò των επιλαχüντων, το οποßο υπογbαφεßο, απü τα
μÝλη Τηò ΕφορευτΙκÞò ΕπιτροπÞò και απü τον Πρüεδρο τηò ΓενικÞò Ýßγελεýσεωò, τα
οποßα θα παραδοθοýν στον νÝο Διοικητικü Συμβοýλιο με απüüειξη πÜβαλαβÞò.
ΕÜν δεν υπÜρχουν_. επΙλαχüντεò και υπÜρξει ανÜγκη ανßικατÜστÜσεþò κÜποιοι.ι
μÝλΟυò, η εκλογÞ μÝλουò του Δ.Σ. που θα αντικαταστÞσει'εκεßνο που Ýχασε τηß ιδιüτητα
αυτÞ, γßνεται με επαναληπτικÞ εκλογÞ για το συγκÝκριμÝνο
μÝλοò με την'ανωτÝρω
διαδικασßα.
22.6 Πρüεδροò του Δ.Σ. δεν μπορεß να εκλεγεßυποψÞφιοò που συγκÝντρωσε λιγüτερο απü το
40% ΤΟυλÜχΙστον τωγ ψηφισÜντων. ετÞγ περßτπωσÞ αυτÞ
γßνεται'επαναλÞπτιΚη εκιογη
μεταξý των δýο πρþτων υποψηφßων. Σε περßπτωση ισοψηφßαò γßνεται Ýπανþητπικη
εΚλΟγÞ μεταξý των Ισο_ψηφισÜντων με την ßδια ωò Üνω διÜδßßασßα. :rηυ επαγαλητπικÞ
εκλογÞ εκλÝγεται Πρüεδροò με απλÞ πλειοψηφßα. Επß ισοψηφßαò
μελþν Δ.Σ. ενεργεßταß
ΚλÞρωση μεταξý των ΙσοψηφισÜντων και αναδÝικνýονται κατÜ'σεφαν επιτυχßαò
μÝλÞ η.:
ΚαΙεΠΙλαχüντεò. Πρüεδροò του Δ.Σ δεν μπορεß να εκλεγεßυποψÞφιοò.rου'üεγ Ýeητßυσε
ενεργÜ τουλÜχιστον επß δýο 2ετßεò στο Δ.Σ,
22-7 Η θηΤεßα ΤΟυ Δ,Σ. εßνατ δΙετÞò. Η θητεßα του ΠροÝδρου δεν
μπορεß να ξεπερνÜει τιò δýο
'τßαýση

(2} συνεχüμενεò διετßεò. ßΙtπορεß üμωò να παρεμβληθεß
μιÜò διετßαò και ο
ενδΙαφερüμενοò να επανεκλεγεß κατÜ τα παραπÜνω. l\Ιπορεß εßßßιηß υα υπ"ßρÜ,ιλr,
υποψηφιüτητα σαν μÝλοò του Δ.Σ. χωρßò τον παραπÜνω περιορισμο.'ßια τα
μÝλη του
Δ.Σ. δεν υπÜρχουν οι ταραπÜνω περιορισμοß,

Τα

νεο_εκλεγÝντα
üργανα (Πρüεδροò, μÝλη του Δ.Σ., ΕξελεγκτικÞ ΕπιτροπÞ)
^
αναλαμβÜνουν καθÞκοντα
εντüò δεκσπÝντε (15) ημερþν απü-την'εκλüγÞ τουò, σε
ημερομηνßα κατÜ την οποßα Ýχει ορισθεß κοινÞ συνεδρßαση και παρÜδοση'-παραλαρη
παλαιοý και νÝου Δ.Σ.

22-8

ΑΡοΡο 23ο:

ΛΗΨΗ ΑΠοΦΑΣΞΩΝ ß{Ξ ΙνΙΥΣτΙκΗ ΨΗΦοΦοΡΙΑ

ΕΠß εΙδΙΚþγ σΟβαρþν θεμÜτων καß επειγουσþν περιπτþσεων εßναι δυνατü
με πρüταση
Δ,Σ. Þ 30 ΤΟυλÜχΙστον τακτßκþν μελþν του σωματεßου, αντß τηò σýγκλεισηò εκτακτηò
ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò γα αποφασισθεß η λÞψη αποφÜσεων
μετÜ'απü ψηφο$ορια των
μελþν ετß συγκεκριμÝνου ερωτÞματοò Þ ερωτημÜτþν. Η δßÜÜκασια πüυ"ακßλουgεßται
στιò περmτþσαò αυτÝò εßναι η ßδια με τη διαδικασßα διενÝργειαò αρχαιρεσιþν
ΤΟυ

(ψηφοφορßα αυτοττροσþπωò κα} δια αλληλογραφßαò}.

ΑΡΘΡο 24ο: ΕΞΕΛΕΓΚτΙΚΗ ΕΠΙΤΡοΠΗ

24.1

Η

ΕξελεγκτικÞ ΕπιτροπÞ αποτελεßται ατü τρßα (3) τακτικÜ
μÝλη και δýο (2)
'εß
τα_ οποßα εκλÝγονται απü την Γ.Σ.
των τακτικþν' και ταμειακþò
ΤαΚΤΟΠΟΙημÝνων μελþν τηò Εταιρεßαò, κατÜ τιò αρχαιρεσßεò
για την ανÜδειξη του λ.Σ. και
με την αυτÞ διαδικασßα,
ΤαΚΤΙΚΟß εßναΙ ΟΙ ΠρþτοΙ Τρειò και αναπληρωτÝò οι δýο επüμενοι κατÜ
σειρÜ επιτυχßαò,
που καταλαμβÜνουν τιò κενοýμενεò θÝσειò των τακτικþν.
αναΠληρωματΙκÜ,

\

/\4.2 Η

\Ζ_\

ß»l.*Ι
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_*J

'Δ,ν,"€,ß
:4γ
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ΕξελεγκτικÞ ΕπιτροπÞ εποπτεýει και ελÝγχει την διαχεßριση και γενικÜ την οικονομικÞ
κατÜσταση τηò Εταιρεßαò, τιòπρÜξειò του Δ.Σ. και του Ταμßα, ιδιαßτερα μÜλιστα επιβλÝπει
αν αυτÝò συμφωνοýν με τιò διατÜξειò του Καταστατικοý και τιò αποφÜσειò τηò Γ.Σ.
Δικαιοýται να εξετÜζει τα Ýγγραφα και τα βιβλßα του Σωματεßου και να ζητεßοποτεδÞποτε
την επßδειξη του περιεχομÝνου του ταμεßου. ΣυντÜσσα Ýκθεση για τη διαχεßριση του Δ.Σ.
ΚαΙτην υποβÜλλειδια του Δ.Σ. στη ΓενικÞ ΣυνÝλευση.

24.3 Η ΕξελεγκτικÞ ΕπιτροπÞ κατÜ την πρþτη μετÜ την εκλογÞ τηò συνεδρßαση, εκλÝγει τον
Πρüεδρο τηò, ο οποßοò και διευθýνει τιò εργασßεò τηò. Επßσηò τηρεß βιβλßο πρακτικþν,
στο οποßο καταχωροýντα| τα πρακτικÜ , οι αποφÜσειò τηò, που αφοροýν στουò
διενεργοýμενουò ελÝγχουò, αλλÜ και οι σχετικÝò τηò εκθÝσειò προò τη ΓενικÞ ΣυνÝλευση.
Η ΕξελεγκτικÞ ΕπιτροπÞ αναφÝρεται περß των δραστηριοτÞτων τηò με Ýκθεση τηò
απευθυνüμενη στην ΓενικÞ ΣυνÝλευση δια του Δ.Σ..
. Τα αποτελÝσματα εξελÝγξεωò οφεßλει να ανακοινþσει η ΕξελεγκτικÞ ΕπιτροπÞ και στο
νÝο Δ.Σ, εγγρÜφωò, οσÜκιò τηò ζητηθεß.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ,
ΑΡΘΡΟ 25Ο: Ακαδημßα Σπουδþν ΕντατικÞò Θεραπεßαò

25.1.
ι

25.2.

Για τη συστηματικÞ π,ροþθηση τηò εκπαßδευσηò καß τηò Ýρευναò στο χþρο τηò

ΕντατικÞò Θερατrεßαò ιδρýεται «Ακαδημßα Στrουδþν ΕντατικÞò Θεραπεßαò».

Η ακαδημßα εßναι πενταμελÞò και αποτελεßται : α) απü τον εκÜστοτε Πρüεδρο του
Δ,Σ.τηò Εταιρεßαò, β)τον Αντιπρüεδρο του Δ.Σ. τηò Εταιρεßαò , γ} τον υπεýθυνο για
θÝματα εκπαßδευσηò και Ýρευναò τηò ΕκτελεστικÞò ΕπιτροπÞò του ΔΣ (Üρθρο θ.5) δ}
και2 ακüμη μÝλη τηò ΕΕΕΘ που ορßζονταιαπü το ΔΣ.
Η θητεßα τηò Ακαδημßαò εßναι διετÞò.

25.3.

ΑμÝσωò μετÜ την συγκρüτηση rou Δ.Σ. αυγκροτεßται το üργανο αυτü με πρüσκληση
που σrÝλνεται απü τον Πρüεδρο του Δ.Σ. τηò Εταιρεßαò.

25"4,

Σκοπüò τηò Ακαδημßαò εßναι να μελετÜ τιò υπÜρχουσεò δυνατüτητεò και συνθÞκεò και
υποβÜλλει λεπτομερÞ εισÞγηση για Ýγκριση στο ΔΣ για το σýνολο των εκπαιδευτικþν
και επιστημονικþν δραστηριοτÞτων τηò ΕΞΞΘ μÝσα στην επüμενη διετßα, για το εßδοò
και το τοσü των τροτεινüμενων χρηματικþν επÜθλωγ Þ ερευνητικþν υποτροφιþν και
τον τρüπο απονομÞò τουò σε μÝλη τηò εταιρεßαò, üπωò και για κÜθε θÝμα σχετικü με
την προþθηση τηò εκπαßδευσηò, τηò Ýρευναò και γενικÜ τωγ σκοπþγ τηò Ξταιρεßαò.

Για την καλýτερη εξυπηρÝτηση των σκοπþν αυτþν μετÜ ατrü εισÞγηση τηò
Ακαδημßαò και Ýγκριση του Δ.Σ. καθορßζονται οι διαδικασßεò με τιò οττοßεò

δημιουργοýνται κα] λειτουργοýν ομÜδεò εργασßαò {sections Þ working groups} για
συγκεκριμÝνα γνωστικÜ αντικεßμενα.

Αρθρο 26" : ΕπιτροπÞ προÜστισηò των επαγγελματικþν συμφερüντων των μελþν τηò
ΕΕΕΘ

26"1.

Για θÝματα προÜστισηò των ετταγγßλματιχþν συμφερüντωγ των μελþν τηò ΕΕΕΘ
συστÞνεται ΕπιτροπÞ προÜσπισηò των επαγγελματικþν συμφερüντων των μελþν
τηò ΕΕΕΘ

τ

εßναι τριμελÞò και αττοτýετßαι. : α) απü τον εκÜστοτg Πρüεδρο
Εταßρεßαò,
Δ.Σ.τηò
β) τον Αντιπρüεδρο του Δ.Σ. τηò Εταιρεßαò . γ) τον υπεýθυνο
/.γ_
θÝματδ τrροÜσπισηò των επαγγελματικþν συμφερüντων των μελþν τηò ΕΕΕΘ
}cι ßß {+.
ΔΣ

26.2" Η €τιτροπÞ

,,7-

Η θητεßα τηò ΕπιτροπÞò εßναι διετÞò

26.3,

ΑμÝσωò μετÜ την συγκρüτηση του Δ,Σ, συγκροτεßται το üργανο αυτü με πρüσκληση
που στÝλνεται απü τον Πρüεδρο του Δ.Σ. τηò Εταιρεßαò.

2Θ.4. Σκοπüò

τηò Ακαδημßαò

μελþν τηò

θÝματα
Γ.Σ,

ΕΕΕθ

,

εßγαι

η προÜσπιση των επαγγελματικþν συμφερüντων των

,

Σε συνεργασßα με τον Πρüεδρο και τον Αντιπρüεδρο του ΔΣ επεξεργÜζονται τα
τηò αρμοδιüτηταò των και υποβÜλλουν τιò σχετικÝò εισηγÞσειò προò το Δ,Σ" και τη

ΚΕΦΑΛΑιο

Ζ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 27Ο: Πüροι τηò Εταιρεßαò εßναι:

.
.
.
.

ο

Το δικαßωμα απü τιò εγγραφÝò των μελþν
οι τακτικÝò και Ýκτακτεò συνδρομÝò των μελþν τηò
τα Ýσοδα απü την περιουσßα τηò «αι τιò εκδüσειò ετßιστημονßκþν βιβλßων και περιοδικþν
το δικαßωμα απü τιò τιò εγγραφÝò συνÝδρων και γενικüτερα τα Ýσοδα απü τιò δΙÜφορεò
εκπαιδευτικÝò εκδηλþσειò που διοργανþνεß η εταιρεßα
Τα Ýσοδα απü δωρεÝò, κληρονομιÝò, κληροδοσßεò, χορηγεßεò Þ επιχορηγÞσειò και κÜθε

ÜΜο νüμιμο Ýσοδο.
οι δωρεÝò πÜσηò φýσεωò θα εßναι επþνυμεò και θα γßνονται αποδεκτÝò μετÜ απü
απüφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 28Ο : ΣυνÝδρβ και Üλλεò ΕπιστημονικÝò Εκδηλþσειò

Η διοργÜνωση του Πανελληνßου Συνεδρßου τηò ΕΕΕΦ γßνεται ανÜ Ýτοò Þ διετßα,

κατÜ

προτßμηση το μÞνα Οκτþβριο, Οι ακριβεßò ημερομηνßεò και ο τüποò που θα λÜβει χþρα η
διοργÜνωσÞ του επιλÝγεται απü το Δ,Σ, το οποßο ορßζεται ωò η ΟργανωτικÞ επΙτροπÞ του
Συνεδρßου και Ýχει την απüλυτη ευθýνη. Η ΕπιστημονιχÞ επιτροπÞ του Συνεδρßου ορßζεται
απü την ΞκτελεστικÞ επιτροπÞ με σýμφωνη γνþμη των μελþν του ΔΣ, Εßναι καταστατΙκÞ
υποχρÝωση τηò ΟργανωτικÞò €τrιτροπÞò του Συνεδρßου κα, των λαιπþγ επιστημονικþν

η ευρýτερη δυνατÞ και εγκυρüτερη συμμετοχÞ
ομιλητþν με την απαιτοýμενη εττιστημονικÞ δυνατüτητα. Ταυτüχρονα το ΠανελλÞνιο ΣυνÝδριο
και οß ΕπιστημονικÝò Εκδηλþσειò τηò ΕΕΕθ Ýχουν σκοπü να γßνονται το βÞμα νÝωγ ικανþν
οργÜνων τηò ΕΕΕΘ, να εξασφαλßζεται
εττιστημüνων,
Εκτüò του Πανελληνßου Συνεδρßου τηò

ΕΕΕΘ και των Üλλων επιστημογικþν εκδηλþσεων πΟυ
διοργανþνοντα! με αποκλαστικÞ ευθýνη τηò Εταιρεßαò, εßναι δυνατÞ η συνδιοργÜνωση-

συνχρηματοδüτηση επιστημονικþν εκδηλþσεων σε συνεργασßα με Üλλουò τοπικοýò φορεßò
και ΕπιστημουκÝò Εταιρεßεò καθþò και η χορÞγηση τηò αιγßδαò τηò ΕΕΕΘ σε εκδηλþσειò
Üλλων φορÝων σχετικþν με θÝματα ΕντατικÞò Θεραπεßαò. Οι üροι και οι προOποθÝσειò
συμμετοχÞò Þ ΧορÞγησηò Τηò αιγßδαò τηò ΕΕΕθ σΤιò τΤρΟαναφερüμενεò εκδηλþσειò
προκαθορßζονται με απüφαση του Δ.Σ, κατÜ την Ýναρξη τηò θητεßαò του.
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29Ο : Σφραγßδα τηò Εταιρεßαò.
Ýχει σφραγßδα κυκλικÞ που στην περιφÝρεη τηò γρÜφεται η επωνυμßα τηò
kqi το Ýτοò ιδρýσεωò "19Β4", στο μÝσον δε Ýχει αττεικüνιση καρδßαò και

ονων.

ΚΕΦΑΛΑιο
τΕΛιι{R

Η,

ΔΑτΑΞΕιΣ

ΑΡΘΡο 30ο

Η παροýσα Εταιρεßα διÝπεται ατü τιò διατÜξειò του παρüντοò, τιò σχετικÝò δΙατÜξαò των
Üρθρωγ 78 - 106 Αστικοý Κþδικα και του Εσηγητικοý αυτοý Νüμου, του Ν. 281/º914 "περß

Σωματεßων" και τηò εν γÝνει ΣωματειακÞò νομοθεσßαòΘεþροýγται επßσÞò αυτομÜτωò ενσωματωμÝνεò τυχüν μÝλλουσεò δυτÜξειò του αρμοδßου
Υπουργεßου Þ των αρμοδßων Υπουργεßων, εßτε με την μορφÞ νüμων, εßτε με την μορφÞ
εγκυκλßων αναφερüμενεò στην λειτουργßα των Σωματεßων-

ΑθÞνα 15-5-2006
Για το Σωματεßο

ροò

Δ.Σ.

ΥΡοtνßftηΑΤΗΣ

Η ΓενικÞ ΓραμματÝαò
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