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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
   
Του εις την Αθήνα ιδρυθέντος και εδρεύοντος Επιστηµονικού Σωµατείου µε την 
επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ως αυτό 
τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του 
που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της  15-5-2006.   
   

-------------------------------- 
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
Ι∆ΡΥΣΗ - Ε∆ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 

   

ΑΡΘΡΟ 1
ο

 : Επωνυµία - Έδρα   
 
Ιδρύεται Επιστηµονικό µη κερδοσκοπικό, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» (ΕΕΕΘ), µε έδρα την πόλη των Αθηνών και στην 
οδό  Μιχαλακοπούλου 64 τρίτος όροφος. Για τις σχέσεις της µε το εξωτερικό η 
Εταιρεία χρησιµοποιεί την επωνυµία «HELLENIC SOCIETY OF INTENSIVE CARE 
MEDICINE» (HSICM).   
   

ΑΡΘΡΟ 2
ο

 : Σκοπoί του σωματείου  
 
Βασικοί σκοποί του σωματείου είναι οι ακόλουθοι: 
2.1 Η ανάπτυξη και προώθηση των στόχων της Εντατικής Θεραπείας, μέσα στο 

πλαίσιο πολυδύναμων, αυτόνομων και ανεξάρτητων από συγκεκριμένες 
ειδικότητες Μονάδων. 

2.2 Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και επιστημονικών 
συμφερόντων των μελών του (Eντατικολόγων).  

2.3 Η θεσμική εκπροσώπηση των Εντατικολόγων και γενικότερα η προώθηση της 
συνεργασίας τους με την Πολιτεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή 
κοινότητα. 

 
 

 ΑΡΘΡΟ 3
ο

 : Μέσα επίτευξης των σκοπών του σωματείου 

    Οι στόχοι του σωματείου επιτυγχάνονται με τη στενή επιστημονική συνεργασία 
γιατρών που, ανεξάρτητα από τη βασική τους ειδικότητα, έχουν σαν κύριο γνωστικό 
αντικείμενο και ενεργή ενασχόληση την Εντατική Θεραπεία ενηλίκων, παιδιών ή 
νεογνών. 

3.1. Σε ότι αφορά στην προαγωγή της Εντατικής Θεραπείας στην Ελλάδα, η ΕΕΕΘ 
επιδιώκει: 

α) την προαγωγή της εκπαίδευσης στην Εντατική θεραπεία σε όλα τα επίπεδα 
(προπτυχιακό - μεταπτυχιακό και δια βίου εκπαίδευση των Εντατικολόγων) καθώς και 
της εκπαίδευσης των λοιπών επιστημόνων και του προσωπικού των Μονάδων 
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Εντατικής Θεραπείας. Η  επιβεβλημένη συνεχής επιμόρφωση των μελών του 
Σωματείου επιδιώκεται με τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων κάθε φύσεως 
όπως π.χ. ∆ιαλέξεων, Συνεδρίων ή ∆ιεθνών ‘Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η ουσιαστική συμβολή της ΕΕΕΘ στην προπαρασκευή 
των εξειδικευομένων για την λήψη του τίτλου της εξειδίκευσης. Επιπλέον η ΕΕΕΘ 
καλύπτει το κόστος της ηλεκτρονικής πρόσβασης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 
τα οποία διατίθενται δωρεάν σε όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη μέσα από τον 
διαδικτυακό τόπο ενημέρωσης και επικοινωνίας της εταιρείας www.icu.gr .  

β) την με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο ενίσχυση της Έρευνας σε θέματα Εντατικής 
Θεραπείας 
(π.χ. έκδοση επιστημονικού περιοδικού ηλεκτρονικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, 
συμμετοχή σε διεθνείς μελέτες, συντονισμός ερευνητικών προσπαθειών και διενέργεια 
πολυκεντρικών μελετών στην Ελλάδα, κ.λ.π.) 

γ) την οικονομική ενίσχυση των μελών και των ερευνητικών ομάδων εκ των διαθεσίμων 
της εταιρείας και κατά την κρίση του ∆.Σ., για παρακολούθηση μετεκπαιδευτικών 
εκδηλώσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, θέσπιση 
χρηματικών βραβείων νέων ερευνητών κ.λ.π.    

 

3.2. Σε ότι αφορά στην προάσπιση και την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων 
των μελών της, η ΕΕΕΘ επιδιώκει: 

α) την προάσπιση του τίτλου του ειδικού  Εντατικολόγου  στην Ελλάδα, δηλαδή την 
εξασφάλιση της άσκησης της Εντατικής Θεραπείας από εξειδικευμένους γιατρούς. 

β) την προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων των τακτικών μελών που ασκούν 
την Εντατική θεραπεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του ∆ημόσιου και Ιδιωτικού 
τομέα και τη λήψη μέτρων για την υποστήριξη των συμφερόντων αυτών. 

γ) την ηθική και οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων συναδέλφων. 

δ) την τήρηση των κανόνων ιατρικής πρακτικής και συμπεριφοράς, όπως αυτοί 
καθορίζονται από την Ιατρική ∆εοντολογία. 

ε) τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο. 

 
3.3. Σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση και τη συνεργασία των Εντατικολόγων με την 
Πολιτεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα τη διεθνή κοινότητα, η ΕΕΕΘ επιδιώκει: 

α) τη θεσμική συμμετοχή στα όργανα λήψης αποφάσεων και στα συμβουλευτικά 
όργανα της Πολιτείας (Υπουργείο Υγείας, ΚΕΣΥ, Επιτροπές εξετάσεων εξειδίκευσης, 
Επιτροπές κρίσεων επιλογής ή αξιολόγησης Εντατικολόγων, κλπ) για όλα τα 
επιστημονικά θέματα που αφορούν στους στόχους και στο γνωστικό αντικείμενο της 
Εντατικής Θεραπείας.   

β) την ενημέρωση των αρμοδίων πολιτειακών και κυβερνητικών φορέων για τις 
εξελίξεις και τις διεθνείς προδιαγραφές και απαιτήσεις στο χώρο της Εντατικής 
Θεραπείας. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται εμφανής η αναγκαιότητα λήψης 
συγκεκριμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων από την Πολιτεία με στόχο 
την ποσοτική και ποιοτική εναρμόνιση των παρεχομένων στη χώρα μας υπηρεσιών με 
τα ισχύοντα σε άλλες προηγμένες χώρες (Ευρωπαϊκές και μη). 
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γ) την ενημέρωση και διαφώτιση του κοινωνικού συνόλου για τις κατακτήσεις, τις 
δυνατότητες, τα προβλήματα  και τους περιορισμούς της Εντατικής Θεραπείας σε όλα 
τα θέματα που άπτονται της αντιμετώπισης των βαρέως πασχόντων ασθενών.  

 δ) τη συνεργασία του Σωματείου με άλλες επιστημονικές Εταιρείες και συναφείς με το 
αντικείμενο Επαγγελματικές ή Επιστημονικές Ενώσεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού 
καθώς και τη συμβολή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων στις επιστημονικές 
δραστηριότητες και την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου. 

 
  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΕΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ  

   

ΑΡΘΡΟ 4
ο

 : Κατηγορίες µελών   
Η εταιρεία απαρτίζεται από τακτικά, επίτιµα, πάρεδρα, δόκιμα και αντεπιστέλλοντα 
µέλη.   
4.1 Τακτικά μέλη μπορεί να γίνουν γιατροί που είναι κάτοχοι εξειδίκευσης Εντατικής 

Θεραπείας. Αυτοί  υποβάλλουν αίτηση με τίτλο εξειδίκευσης στο ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΕΕΘ (∆.Σ.), το οποίο και εγκρίνει το αίτημά τους να γίνουν μέλη 
της ΕΕΕΘ. Η απόφαση αυτή επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της 
ΕΕΕΘ. 

4.2 Επίτιμα μέλη μπορεί να ανακηρυχθούν Εντατικολόγοι για εξαιρετικές υπέρ της 
Εταιρείας υπηρεσίες τους, οιασδήποτε μορφής. 

4.3 Πάρεδρα μέλη μπορεί να γίνουν άλλοι επιστήμονες,γιατροί, νοσηλευτές, 
φυσικοθεραπευτές, τεχνικοί κλπ, οι οποίοι εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στο 
χώρο της Εντατικής Θεραπείας και νοσηλείας και δεν πληρούν τα κριτήρια της 
παραγράφου 1 του παρόντος. 

4.4 ∆όκιμα μέλη μπορεί να γίνουν γιατροί που έχουν διοριστεί για εξειδίκευση στην 
Εντατική Θεραπεία και για όσο διάστημα διαρκεί η εξειδίκευσή τους 

4.5 Αντεπιστέλλοντα µέλη µπορεί να γίνουν επιστήµονες που διαµένουν στην 
αλλοδαπή και έχουν παρουσιάσει έργο που εξυπηρετεί τους σκοπούς της Εταιρείας 
καθώς και  οποιοιδήποτε επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, για 
εξαιρετικές υπέρ της Εταιρείας υπηρεσίες τους, οιασδήποτε μορφής. 

 
   
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο

 : ∆ιαδικασία απόκτησης ιδιότητας µέλους 
   
5.1 Για τα τακτικά μέλη απαιτείται να υποβληθεί στο ∆.Σ. αίτηση του ενδιαφερομένου 

προσυπογραφόμενη από δύο τακτικά μέλη της ΕΕΕΘ. Η αίτηση του 
ενδιαφερομένου συνοδεύεται από το βιογραφικό του σημείωμα και τον τίτλο 
εξειδίκευσης του. Το ∆.Σ. της Εταιρείας εξετάζει την αίτηση και εισηγείται προς τη 
Γ.Σ. την εγγραφή του υποψηφίου στον κατάλογο των τακτικών ή παρέδρων 
μελών. Η επικύρωση της εγγραφής νέων μελών τίθεται ως πρώτο θέμα πρό 
ημερησίας διάταξης στην επόμενη Γενική Συνέλευση οποιασδήποτε μορφής 
(τακτική, έκτακτη, καταστατική ή εκλογοαπολογιστική), η οποία αφού ενημερωθεί 
από το ∆.Σ. αποφασίζει με ανοικτή ψηφοφορία. Σε περίπτωση άρνησης ή 
αντίρρησης, αυτή θα πρέπει να είναι επώνυμη και αιτιολογημένη. Για την έγκριση 
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εγγραφής τακτικού μέλους απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων 
τακτικών μελών στη Γ.Σ. της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μέλους αρχίζει να ισχύει 
αμέσως μετά την αποδοχή της αίτησής του από τη Γ.Σ. με την προϋπόθεση 
καταβολής της πρώτης εισφοράς και δικαιώματος εγγραφής του. 

5.2 Για τα δόκιμα μέλη απαιτείται να υποβληθεί στο ∆Σ αίτηση του ενδιαφερομένου 
προσυπογραφόμενη από δύο τακτικά μέλη και  συνοδευόμενη από βεβαίωση του 
∆ιευθυντή της ΜΕΘ στην οποία υπηρετεί ως εξειδικευόμενος και την απόφαση 
διορισμού του από το Υπουργείο Υγείας. Το ∆Σ αποφασίζει την εγγραφή του στον 
κατάλογο των δοκίμων μελών (δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γ.Σ.). Οι 
ενδιαφερόμενοι μετά τη λήψη του τίτλου εξειδίκευσης  επανέρχονται  με νέα 
αιτήση για απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους όπως ορίζεται παραπάνω 
(5.1).     

5.3 Επίτιµα, πάρεδρα και αντεπιστέλλοντα µέλη ανακηρύσσονται από την Γενική 
Συνέλευση µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.   

   
 
ΑΡΘΡΟ 6ο : Εισφορές, Υποχρεώσεις, Προνόµια και Καθήκοντα Μελών 
   
6.1 Εισφορές καταβάλουν τα  τακτικά, τα πάρεδρα και τα δόκιμα μέλη  όχι τα 

αντεπιστέλλοντα και τα επίτιμα.  Το ποσό που απαιτείται για την εγγραφή και την 
ετήσια συνδροµή µέλους της Εταιρείας καθορίζεται κατά κατηγορία µέλους από 
την Γ.Σ., µετά από εισήγηση του ∆.Σ.  
Το ποσό της εισφοράς των δοκίμων και των παρέδρων μελών είναι το ήμισυ της 
ετήσιας εισφοράς των τακτικών μελών  

6.2 ∆ικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν αποκλειστικά και μόνον τα τακτικά μέλη. 
Τα πάρεδρα και δόκιμα μέλη συμμετέχουν στην επιστημονική δραστηριότητα, 
έχουν όλα τα προνόμια των τακτικών μελών πλην του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα 
επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν . Τα αντεπιστέλλοντα μέλη απλώς 
συμμετέχουν στις επιστημονικές δραστηριότητες της ΕΕΕΘ. 

6.3 Τακτικά µέλη που οφείλουν την ετήσια εισφορά τους ή έχουν άλλες οικονοµικές 
υποχρεώσεις προς την Εταιρεία, δεν έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι, µέχρι εκπληρώσεως των προς την εταιρεία υποχρεώσεών τους. Εάν 
ένα μέλος δεν καταβάλλει εντός του έτους την εισφορά του, απενεργοποιείται η 
πρόσβαση του στην ιστοσελίδα της ΕΕΕΘ. Τόσο τα τακτικά, όσο και τα πάρεδρα 
µέλη τα οποία καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας εισφοράς πέραν της 
τριετίας, ενώ τους έχει γίνει δύο τουλάχιστον φορές έγγραφη υπόµνηση, 
διαγράφονται από τα µητρώα της Εταιρείας. Η απόφαση διαγραφής λαµβάνεται 
στην προσεχή Γ.Σ., µετά από εισήγηση του ∆.Σ.     

6.4 Τα τακτικά µέλη έχουν το δικαίωµα και την υποχρέωση να µετέχουν στις 
συζητήσεις των Γ.Σ. και να ψηφίζουν. Έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν και να 
εκλέγονται, να ελέγχουν τις πράξεις των οργάνων της Εταιρείας, να λαµβάνουν 
γνώση των πρακτικών και να ενηµερώνονται για τα οικονοµικά της Εταιρείας δέκα 
(10) ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Είναι αυτονόητο ότι τα μέλη του 
σωματείου, έχουν υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών της 
ΕΕΕΘ και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς 
της.     

6.5 Τα µέλη της Εταιρείας χάνουν την ιδιότητά τους και διαγράφονται από την 
δύναµη της εταιρείας στις εξής περιπτώσεις:   
α) όταν η Γ.Σ. της ΕΕΕΘ αποφασίσει την οριστική διαγραφή τους με τη διαδικασία 
που ορίζεται στην παράγραφο 6.6. επειδή αντιστρατεύονται τα συμφέροντα της 
Εταιρείας 
β) όταν δεν καταβάλουν τις καθορισθείσες από το ∆.Σ. εισφορές τους, κατά τα 
αναφερόµενα στο παρόν (επανεγγράφονται μετα την τακτοποίηση της 
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οικονομικής εκκρεμότητας).   
γ) όταν καταδικαστούν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για ατιµωτικό αδίκηµα 
ή περί την εκτέλεση των επαγγελµατικών τους καθηκόντων µε ποινή άνω των 
τριών µηνών.   
δ) εάν τεθούν υπό δικαστική αντίληψη, απαγόρευση ή επιτροπία.   

6.6  Κάθε µέλος που αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη προς τους σκοπούς και το 
κύρος της Εταιρείας ή εµποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της 
Εταιρείας, υπόκειται στις εξής πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογα µε τη βαρύτητα της 
πράξης του:   
α) Γραπτή επίπληξη   
β) Προσωρινή, έως ένα (1) έτος, διαγραφή  και κατάργηση των κωδικών 
διαδικτύου 

γ) Οριστική διαγραφή   
 
Προϋπόθεση για έναρξη της σχετικής διαδικασίας είναι η υποβολή έγγραφης 
καταγγελίας οποιοδήπουτε µέλους ή τρίτου προσώπου στο ∆.Σ. της ΕΕΕΘ. Το ∆.Σ. 
αποφασίζει για τη σοβαρότητα της καταγγελίας και παραπέµπει το θέµα για 
συζήτηση στην προσεχή Γ.Σ., αφου πρώτα ο καταγγελλόµενος ενηµερωθεί 
εγγράφως για το περιεχόµενο της καταγγελίας και την επικείµενη συζήτηση του 
θέµατος. Η Γ.Σ. αποφασίζει για το θέµα πρό ηµερήσιας διάταξης και αφού 
προηγουµένως το εμπλεκόμενο  μέλος εκφράσει δημόσια την άποψη του επι της 
γενομένης καταγγελίας.  Η απόφαση της Γ.Σ. λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία 
και με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, αφού αποχωρήσουν ο καταγγέλων(-
οντες) και ο καταγγελλόµενος(-οι) από το χώρο της Γ.Σ. Είναι δυνατή η 
σύγκλειση έκτακτης Γ.Σ. για συζήτηση καταγγελίας μέλους, µόνον υπό τους 
όρους του άρθρου 15.2 του παρόντος καταστατικού. Οποιαδήποτε ποινή είναι 
δυνατόν να ανακληθεί µε τις αυτές ως άνω διαδικασίες ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερομένου.    

6.7 Μέλος διαγράφεται και κατόπιν αιτήσεως του ίδιου προς την Εταιρεία. Στην 
περίπτωση αυτή, όπως και στη διαγραφή κατόπιν καταγγελίας δεν επιστρέφεται η 
συνδροµή ή µέρος αυτής του τρέχοντος έτους εις τον διαγραφόµενο.   

6.8 Αποτελεί καταστατική υποχρέωση όλων των μελών να ενημερώνουν την 
γραμματεία για αλλαγή διευθύνσεων τους, ταχυδρομικών ή ηλεκτρονικών, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνίακαι η ενημέρωση τους από την ΕΕΕΘ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Γ 
Όργανα εκπροσώπησης, ∆ιοίκησης και ελέγχου του Σωµατείου είναι το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, η Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος, η Εκτελεστική Επιτροπή και η Εξελεγκτική 
Επιτροπή.   
   
 

ΑΡΘΡΟ 7
ο

 : ∆ιοικητικό Συµβούλιο   
 
7.1 Η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελούµενο από 12 µέλη και 

έναν Πρόεδρο, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, δια µυστικής 
ψηφοφορίας κατά τα κατωτέρω αναφερόµενα.   

 
7.2  Εντός δέκα ηµερών από της συγκροτήσεως του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε 

σώµα, κατόπιν προσκλήσεως του νέου Προέδρου, συνέρχεται σε κοινή 
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συνεδρίαση το παλαιό και το νέο ∆.Σ. και γίνεται παράδοση και παραλαβή της 
διοίκησης και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, συντασσοµένου 
πρωτοκόλλου, το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ. και 
υπογράφεται νοµίµως.   

 
7.3  Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι της 

Εταιρείας για τις τυχόν ζηµίες αυτής κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, 
εφ' όσον η ζηµία προήλθε εκ δόλου ή βαρείας αµέλειας. Τα μέλη του ∆.Σ. δεν 
ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε θέματα για τα οποία διαφώνησαν 
και μειοψήφισαν. Η διαφωνία βεβαιούται από τα τηρηθέντα πρακτικά του 
Συµβουλίου.   

 
7.4  Η θητεία του Προέδρου και του 12 µελούς ∆.Σ. είναι διετής .   

ΑΡΘΡΟ 8
ο

  : Σύγκληση ∆ιοικητικού Συµβουλίου - Ηµερήσια ∆ιάταξη   

8.1  Το ∆.Σ. της Εταιρείας συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Εταιρείας υποχρεωτικά 
τουλάχιστον τρεις (3) φορές το χρόνο. Η σύγκληση του ∆.Σ. γίνεται µε γραπτή 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία αποστέλλεται δι' οιουδήποτε δοκίµου µέσου σε 
όλα τα µέλη του ∆.Σ. τουλάχιστον 20 ηµέρες προ της ηµεροµηνίας συνεδριάσεως.  

8.2 Το ∆.Σ. συγκαλείται σε ειδική συνεδρίαση, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από 
πέντε (5) τουλάχιστον µέλη του µε θέµα : " Ανάκληση Εκτελεστικής Επιτροπής". 
Στην περίπτωση αυτή η απόφαση για  ανάκληση ή µη της Εκτελεστικής Επιτροπής 
λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία, υπό τον όρο να είναι παρόντα τουλάχιστον 11 
µέλη του ∆.Σ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι σε απαρτία και συνεδριάζει εάν 
παρευρίσκονται επτά (7) τουλάχιστον µέλη.   

 
8.3  Ηµερήσια ∆ιάταξη συνεδριάσεων του ∆.Σ.   

Στην προαναφερθείσα γραπτή πρόσκληση του Προέδρου για την σύγκληση 
συνεδρίασης του ∆.Σ. αναγράφονται και όλα τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης 
που πρόκειται να συζητηθούν, καθώς και ο τόπος, η ηµέρα και η ώρα 
συνεδριάσεως. Υποχρεωτικώς σε κάθε συνεδρίαση του ∆.Σ. θα περιέχεται στην 
ηµερησία διάταξη ως θέµα και η λογοδοσία της Εκτελεστικής Επιτροπής στο ∆.Σ. 
ως και η λογοδοσία του Ταµία για το χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβεί από την 
µία στην άλλη συνεδρίαση του ∆.Σ. Στην περίπτωση, κατά την οποία ζητηθεί από 
οποιοδήποτε µέλος του ∆.Σ., µέσα στην κατωτέρω αναφεροµένη προθεσµία, να 
περιληφθεί ως θέµα της ηµερησίας διατάξεως και η συζήτηση της εκθέσεως της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής της διαχειρίσεως του Σωµατείου, ο Πρόεδρος είναι 
υποχρεωµένος να µεριµνήσει , όπως κατά την συνεδρίαση του ∆.Σ. είναι έτοιµη 
και έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής προς συζήτηση.  
Κάθε µέλος του ∆.Σ. µπορεί να προτείνει οποιοδήποτε θέµα προς συζήτηση, εφ' 
όσον δι' επιστολής του γνωστοποιήσει τούτο στον Πρόεδρο και στα µέλη του ∆.Σ. 
προ πέντε (5) τουλάχιστον ηµερών από την ηµέρα της συνεδριάσεως και εφ' όσον 
γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία των παρισταµένων µελών του ∆.Σ. κατά την 
συνεδρίαση.   
Το ∆.Σ. ελέγχει τα πεπραγµένα της Εκτελεστικής Επιτροπής και καθορίζει το 
µελλοντικό έργο αυτής. Στον έλεγχο των πεπραγµένων της Εκτελεστικής 
Επιτροπής δεν µετέχουν και δεν έχουν ψήφο τα µέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, τα οποία περιορίζονται απλώς στην ενηµέρωση του ∆.Σ. και µόνο 
σχετικά µε το έργο τους.   
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Η ψηφοφορία του ∆.Σ. είναι φανερή και γίνεται µε ονοµαστική κλήση, πλην αν 
άλλως ορίζεται στο παρόν.   

   
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  : Καθήκοντα και δραστηριότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου   
 
9.1  Ο καθορισµός γενικής στρατηγικής σε σχέση µε ζητήµατα που αφορούν και 

υλοποιούν τους σκοπούς της Εταιρείας.  
  
9.2  Η σύνταξη και η εισήγηση στην Γ.Σ. των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας της 

Εταιρείας, δια των οποίων καθορίζονται λεπτομερέστατα τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των μελών, ως και ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών της 
Εταιρείας. 

   
9.3  Η αρωγή με κάθε τρόπο αλλά και ο έλεγχος των δημοσίων πράξεων μελών της 

Ε.Ε.Ε.Θ που βρίσκονται σε επίσημα επιστημονικά και πολιτειακά όργανα, 
Ελληνικά, Ευρωπαϊκά ή ∆ιεθνή, όπως Επιτροπές του Υπουργείου Υγείας και του 
Κ.Ε.Σ.Υ., Επιτροπές εξετάσεων εξειδίκευσης, συμβούλια επιλογής και κρίσεως 
γιατρών κ.λ.π. 

 
9.4   Η εισήγηση τροποποιήσεων του Καταστατικού προς τη Γ.Σ.   
 
9.5 Τη θέση του Αντιπροέδρου του ∆.Σ. καταλαµβάνει το μέλος του ∆Σ που 

συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κατά τις αρχαιρεσίες. Στην πρώτη µετά την 
εκλογή του συνεδρίαση το ∆.Σ. εκλέγει από τα µέλη του µε µυστική ψηφοφορία 
το Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και δύο ακόµη µέλη, που µαζί µε τον Πρόεδρο και 
τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή.  
Από τα 2 αυτά μέλη το ένα είναι υπεύθυνο για θέματα εκπαίδευσης και έρευνας 
και συμμετέχει στην Ακαδημία Ερευνας και Εκπαίδευσης  και το άλλο για θέματα 
προάσπισης των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της ΕΕΕΘ και 
συμμετέχει στην αντίστοιχη επιτροπή . Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρο του ∆Σ επεξεργάζονται τα θέματα της αρμοδιότητας των και 
υποβάλλουν τις σχετικές εισηγήσεις προς το ∆.Σ. και τη Γ.Σ. 

  
9.6 Σε περίπτωση παραίτησης οποιουδήποτε μέλους της Εκτελεστικής επιτροπής 

(εκτός του προέδρου), το ∆.Σ. εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην αμέσως 
επόμενη συνεδρίαση του. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, καθήκοντα 
αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος και προκηρύσονται άμεσα εκλογές για ανάδειξη νέου 
Προέδρου.     

 
9.7 Το ∆.Σ. αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία. Επί ισοψηφίας επαναλαµβάνεται η 

ψηφοφορία, οπότε, αν υπάρχει και πάλι ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου.   

 
9.8 Το ∆.Σ. αποφασίζει και επί παντός θέµατος που προβλέπεται από τις σχετικές περί 

Σωµατείων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρος διατάξεις.    
   
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο

    
Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολογήτως σε τρείς συνεχείς συνεδριάσεις, 
αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα στις αρχαιρεσίες.   
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ΑΡΘΡΟ 11ο : Υποχρεώσεις και δικαιώµατα Προέδρου και Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου.  

11.1 Ο Πρόεδρος του Σωµατείου, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, 
όπως κατωτέρω, εκπροσωπεί αυτό ενώπιον των πολιτικών, διοικητικών και ποινικών 
δικαστηρίων παντός βαθµού και δικαιοδοσίας συµπεριλαµβανοµένων του Αρείου 
Πάγου, του Συµβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ειδικού 
Συνταγµατικού ∆.ικαστηρίου, ως και ενώπιον κάθε φορολογικής, διοικητικής κλπ 
αρχής . Επίσης εκπροσωπεί το Σωµατείο στις συναλλαγές του µε κάθε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, µε οργανισµούς Τράπεζες κλπ, 
υπογράφων κάθε απαραίτητη και εξυπηρετούσα τους σκοπούς του Σωµατείου 
αµφοτεροβαρή ή ετεροβαρή σύµβαση. Συγκαλεί δια του Γεν. Γραµµατέως τα µέλη του 
Σωµατείου σε Γενική Συνέλευση, τα µέλη του ∆.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής εις 
συνεδριάσεις, στις οποίες προεδρεύει, εντέλλεται την πληρωµή των υπό του ∆.Σ. 
προϋπολογισθεισών ετησίων δαπανών του Σωµατείου ως και των εκτάκτων τοιούτων, 
διορίζει και παύει το υπαλληλικό προσωπικό του Σωµατείου, πλην του εισπράκτορος, 
ο οποίος διορίζεται και παύεται από τον Ταµία, φροντίζει περί της ακριβούς τηρήσεως 
των διατάξεων του καταστατικού και υπογράφει µετά του Γεν Γραµµατέως τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. Ειδικώς για την ανάληψη πληρωµής υποχρεώσεων του Σωµατείου µε 
πιστωτικούς τίτλους (επιταγές, συναλλαγµατικές κλπ) απαιτείται να υπογράφονται οι 
πιστωτικοί αυτοί τίτλοι, εκτός από τον Πρόεδρο, και από ένα άλλο οποιοδήποτε µέλος 
του ∆.Σ., άλλως δεν βαρύνουν το Σωµατείο.  
 
11.2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του, εφ' όσον 
δηλωθεί εγγράφως από τον Πρόεδρο ότι πρόκειται να απουσιάσει ή ότι κωλύεται να 
ασκήσει τα καθήκοντα του, προσδιορίζοντας το χρόνο της απουσίας και τή του 
κωλύµατος. 
 

ΑΡΘΡΟ 12
ο

  Γενικός Γραµµατέας (Γ.Γ.)   
 

Ο Γενικός Γραµµατέας διεκπεραιώνει κατ΄ εντολή του ∆.Σ.  την αλληλογραφία 
της Εταιρείας, τηρεί τα αρχεία αυτής και τις σφραγίδες, παραλαµβάνει τα προς την 
Εταιρεία αποσταλέντα έγγραφα ή χειρόγραφα, κρατεί πρωτόκολλο, στο οποίο 
καταγράφει µε αύξοντα αριθµό τα εισερχόµενα έγγραφα, καθώς και βιβλίο των υπ΄ 
αυτού συντασσοµένων πρακτικών του ∆.Σ. Συγκαλεί, µε εντολή του Προέδρου, τα 
µέλη του Σωµατείου και τα µέλη του ∆.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής προς 
συνεδρία. Επίσης επιµελείται της τήρησης του µητρώου των µελών της Εταιρείας και 
του αρχείου των εργασιών αυτής.   

ΑΡΘΡΟ 13
ο

 : Ταµίας   
α.- Ο Ταµίας ενεργεί κάθε είσπραξη και ανάληψη χρηµάτων κατατεθειµένων   σε 
οιονδήποτε πιστωτικό οργανισµό ή Τράπεζα επ΄ ονόµατι και για λογαριασµό της 
Εταιρείας, είτε προσωπικώς είτε δια εισπράκτορα εκλεγοµένου απ΄ αυτόν και υπ΄ 
ευθύνη του για κάθε από εκείνον ενδεχόµενη ζηµία. Ενεργεί την   είσπραξη   της   
ετήσιας συνδροµής από κάθε µέλος της Εταιρείας.   
β.- Εάν κάποιο µέλος της Εταιρείας καθυστερεί την καταβολή της συνδροµής του 
µέχρι της 30ης Νοεµβρίου ο Ταµίας οφείλει να προσκαλέσει αυτό εγγράφως εντός του 
πρώτου δεκαπενθηµέρου του µηνός ∆εκεµβρίου προς εκπλήρωση της υποχρεώσεως 
του. Τα ονόµατα των προσκληθέντων προς καταβολή της εισφοράς τους και µη 
συµµορφωθέντων προς τούτο µελών µέχρι της 25ης ∆εκεµβρίου αναγγέλλει ο Ταµίας 
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προ της λήξεως του έτους στα μέλη του ∆.Σ. 
Κάθε παράλειψη υπό του Ταµία των ανωτέρω διατάξεων αποκλείει την εκ νέου εκλογή 
του ως τοιούτου. Οι παραλείψεις του Ταµία γνωστοποιούνται απο τον Πρόεδρο εις την 
πρώτη γενοµένη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας µετά από την υπό του Προέδρου 
διαπίστωση των, ως άνω, παραλείψεων.  
γ.- Ο Ταµίας τηρεί τα προβλεπόµενα υποχρεωτικώς υπό του Φορολογικού Κώδικα 
βιβλία και στοιχεία, εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις από το προς τούτο τηρούµενο 
διπλότυπο βιβλίο, κρατά τακτικά βιβλία εσόδων και εξόδων και βιβλίο της περιουσίας 
της Εταιρείας, όλα υπογεγραµµένα απο τον  εκάστοτε Πρόεδρο. Προβαίνει σε όλες εν 
γένει τις εισπράξεις και σε όλες τις µε εντολή του Προέδρου πληρωµές, είναι δε 
προσωπικώς υπεύθυνος δια τα πεπιστευµένα εις αυτόν, ως και για τις συνδροµές των 
µελών, των οποίων την καθυστέρηση δεν έκανε γνωστή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
προ του τέλους ∆εκεµβρίου.   
δ.- Ο Ταµίας είναι υποχρεωµένος να καταθέτει οποιοδήποτε ποσό της Εταιρείας εντός 
τριών ηµερών από της εισπράξεως, σε λογαριασµό που θα ανοίγει επ' ονόµατι της 
Εταιρείας σε αναγνωρισµένη στην Ελλάδα Τράπεζα και θα κινείται απαραιτήτως µε δύο 
υπογραφές, συγκεκριμένα την υπογραφή του Προέδρου και του Ταµία. Με απόφαση 
του ∆.Σ. δύναται να γίνει επωφελέστερη τοποθέτηση των χρηµάτων. Ο Ταµίας οφείλει 
να συµµορφώνεται προς τις εντολές του Προέδρου και του ∆.Σ., άλλως υποχρεούται 
ατοµικά στην αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας της εταιρείας.   
ε.- Ο Ταµίας υποχρεούται να συντάσσει κατ΄ έτος τον ισολογισµό της εταιρείας και να 
τον υποβάλει προς έγκριση στο ∆.Σ. σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον νόµο. Η 
υποβολή του ισολογισµού θα συνοδεύεται και από σχετική έκθεση ελέγχου της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
 

ΑΡΘΡΟ 14
ο

  : Εκτελεστική Επιτροπή : Συγκρότηση - Καθήκοντα    

14.1 Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι εξαµελής. Συγκροτείται  όπως περιγράφεται 
παραπάνω (άρθρο 9.5) και έκτοτε τη συγκαλεί και προεδρεύει ο Πρόεδρος του 
∆.Σ. Η διάρκεια  της      θητείας της είναι διετής. Η Εκτελεστική Επιτροπή 
συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον µία φορά κάθε µήνα. Οι 
αποφάσεις λαµβάνονται δια απλής  πλειοψηφίας των παρόντων. Τέσσερα µέλη 
αποτελούν απαρτία. Επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

14.2 Ο κύριος ρόλος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι εισηγητικός προς το ∆.Σ. και 
διεκπεραιωτικός των αποφάσεων αυτού. 

14.3 Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για επείγοντα ή 
σοβαρά θέµατα, εφόσον το επιβάλλουν οι περιστάσεις, χωρίς την πρότερη έγκριση 
του ∆.Σ. πάντα, όµως µέσα στα γενικά πλαίσια του καταστατικού και των 
προηγούμενων αποφάσεων της Γ.Σ. και του ∆.Σ. Τέτοιου είδους αποφάσεις της 
Εκτελεστικής Επιτροπής επικυρώνονται από το   ∆.Σ κατα την αμέσως επόμενη 
συνεδρίαση του. Όταν υπάρχει σχετική ευχέρεια χρόνου, η Εκτελεστική Επιτροπή 
ζητεί την άποψη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκµεταλλευόµενη όλα τα 
σύγχρονα µέσα επικοινωνίας.   

ΑΡΘΡΟ 15
ο

 : Γενική Συνέλευση   

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζον επί 
παντός εν γένει θέµατος που προβλέπεται από το παρόν και από τις σχετικές περί 
σωµατείων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρος διατάξεις του νόµου, εκτός εκείνων που 
έχει αποκλειστική αρµοδιότητα το ∆.Σ. ή ο Πρόεδρος και ενδεικτικά αποφασίζει για 
την αποδοχή ή αποβολή µελών, έχει τη δυνατότητα ανάκλησης οιουδήποτε αξιώµατος 
(ακόµα και του Προέδρου), τροποποιεί το καταστατικό, αναθέτει οποιοδήποτε έργο 
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αποφασίσει στο ∆.Σ., αποφασίζει τη διάλυση της Εταιρείας, ελέγχει και εποπτεύει τα 
όργανα της ∆ιοικήσεως, εκλέγει τα όργανα της ∆ιοικήσεως, αποφασίζει για την τύχη 
της περιουσίας της Εταιρείας κλπ.   
15.1 Οι Γενικές Συνελεύσεις των µελών της Εταιρείας είναι τακτικές και έκτακτες.  
 

Οι τακτικές γίνονται µία φορά κάθε χρόνο και µέσα στο πρώτο τρίµηνο εκάστου 
έτους.   
Κατά την Τακτική Γ.Σ. εκάστου έτους λογοδοτεί το ∆.Σ. δια του Προέδρου επί των 
πεπραγµένων του προηγουµένου έτους. Αναγιγνώσκεται ο απολογισµός και ο 
ισολογισµός της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου και εγκρίνεται ο 
προϋπολογισµός της νέας. Αναγιγνώσκεται η έκθεση επί του ελέγχου της 
διαχειρίσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ακολούθως η Γ.Σ. αποφαίνεται µε 
φανερή ψηφοφορία περί εγκρίσεως ή µη της διαχειρίσεως και των πεπραγµένων 
και απαλλάσσει όλα τα όργανα από τις ευθύνες τους ή καταλογίζει ευθύνες σ' 
αυτά. 

   
15.2 Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται: α) οσάκις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

κρίνει τούτο αναγκαίο, ή β) το απαιτήσει το 1/5 των τακτικών και ταµειακά 
τακτοποιηµένων µελών της Εταιρείας  µε έγγραφη αίτηση προς το ∆.Σ., στην 
οποία αναγράφεται και το προς συζήτηση θέµα ή γ) εάν προκύψει θέμα 
διαγραφής ή πειθαρχικών κυρώσεων μέλους. Στη [β] περίπτωση ο Πρόεδρος 
του ∆.Σ. συγκαλεί υποχρεωτικά έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 15 ηµερών 
από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης των µελών στο Προεδρείο.   

15.3 Χρέη προσωρινού Προέδρου της Γ.Σ. εκτελεί ο Πρόεδρος του ∆.Σ. µέχρις ότου 
να ελεγχθεί και να διαπιστωθεί η απαρτία. Χρέη Προέδρου και Γραµµατέα στις 
Γενικές Συνελεύσεις εκτελούν µέλη του Σωµατείου τα οποία εκλέγονται από την 
Γενική Συνέλευση.   

  

ΑΡΘΡΟ 16
ο

 :  Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης   
16.1 Οι αποφάσεις τόσο στις Τακτικές όσο και στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 

πλην των εις το Άρθρο 19 αναφεροµένων, λαµβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων και εχόντων δικαίωµα ψήφου τακτικών µελών, εφ’όσον υπάρχει η 
προβλεπόμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία.   

16.2 Οι αποφάσεις λαµβάνονται δια φανερής ψηφοφορίας και «δι' ανατάσεως της 
χειρός», εκτός αν ρητά προβλέπεται µυστική ψηφοφορία από το παρόν 
καταστατικό ή ύστερα από απόφαση της Γ.Σ., µετά από πρόταση µέλους της όταν 
πρόκειται για προσωπικό θέµα. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο

  : Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση   
Οι προσκλήσεις για Γ.Σ., οι οποίες είναι έγγραφες, απευθύνονται σε όλα τα μέλη 

και γίνονται από τον Πρόεδρο δια του Γεν. Γραµµατέα με ταυτόχρονη κοινοποίηση 
στην ιστοσελίδα της ΕΕΕΘ. Η πρόσκληση αναφέρει λεπτοµερώς τον τόπο και το χρόνο 
της Συνεδρίασης και τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης.  

ΑΡΘΡΟ 18
ο

 : Γενική Συνέλευση µε θέµα «Τροποποίηση του Καταστατικού» - Γενική 
Συνέλευση µε θέµα «∆ιάλυση της Εταιρείας».   
Τροποποιήσεις του καταστατικού που προτείνονται γραπτά στο Προεδρείο από 20 

τουλάχιστον τακτικά µέλη της Εταιρείας, συζητούνται στη προσεχή Γενική Συνέλευση 
(τακτική ή έκτακτη). Η λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού απαιτεί τη 
σύγκλειση καταστατικής Γ.Σ. με παρουσία του ½  τουλάχιστον των τακτικών και 
ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερων των 50 
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(πενήντα). Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η ίδια 
ενισχυµένη απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται και για απόφαση διάλυσης της 
Εταιρείας.    

 
ΑΡΘΡΟ 19

ο
 : Απαρτία Γενικής Συνέλευσης.   

Για να υπάρξει απαρτία της Γ.Σ. και να ληφθούν εγκύρως αποφάσεις απαιτείται 
παρουσία του 50% των τακτικών και ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών στην 
καθορισθείσα πρώτη συνεδρίαση, άλλως η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται σε 
καθορισµένο από την αρχική πρόσκληση χρόνο και τόπο, χωρίς νέα επίδοση στα µέλη 
και µε τα ίδια θέµατα ηµερησίας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση 
υπάρχει απαρτία και λαµβάνονται εγκύρως αποφάσεις εφ' όσον παρίσταται το 25% 
των τακτικών και ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών και σε κάθε περίπτωση 
τουλάχιστον 30  (τριάντα) µέλη.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 20
ο

 :   
Είναι δυνατή η ψηφοφορία και δι' αλληλογραφίας δια την διενέργεια αρχαιρεσιών στις 
ανά διετία Γενικές Συνελεύσεις για την ανάδειξη των οργάνων εκπροσώπησης, 
διοίκησης και ελέγχου του Σωµατείου, καθώς και για την έκφραση της θέσης των 
μελών σε σοβαρά και επείγοντα θέματα και προβλήματα του σωματείου.   

ΑΡΘΡΟ 21
ο

 :   

21.1 Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και η διενέργεια αρχαιρεσιών 
πραγµατοποιείται ανά διετία τον μήνα Ιανουάριο. Με το σύστηµα της απλής 
αναλογικής εκλέγονται ο Πρόεδρος, το 12 µελές ∆.Σ. και η τριμελής Εξελεγκτική 
Επιτροπή. Η θητεία όλων των εκλεγέντων είναι διετής. Τις αρχαιρεσίες διενεργεί 
το εν ενεργεία (απερχόµενο) ∆.Σ., που εκτελεί τα υπό του νόµου και του 
παρόντος καταστατικού προβλεπόµενα καθήκοντα εφορευτικής επιτροπής, έχον 
νόµιµη συγκρότηση και απαρτία µε παρόντα τουλάχιστον πέντε µέλη. Πρόεδρος 
αυτής της Γ.Σ. ορίζεται ο Πρόεδρος της Εξελεκτικής Επιτροπής.   

21.2 Τα µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται µεταξύ των τακτικών και ταµειακώς 
τακτοποιηµένων µελών. Ψηφίζουν τα ταµειακώς τακτοποιηµένα τακτικά µέλη.   

21.3 Η εκλογή του Προέδρου του ∆.Σ., ο οποίος αποκαλείται και Πρόεδρος της 
Εταιρείας, των µελών του ∆.Σ. και των µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται 
δια µυστικής ψηφοφορίας δυναµένης να διεξαχθεί και δι' αλληλογραφίας  κατά   
τα κατωτέρω   λεπτοµερώς  αναφερόµενα.  

       Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Σωµατείου προκηρύσσονται 
από το εν ενεργεία ∆ιοικητικό Συµβούλιο ένα τουλάχιστον τρίµηνο πριν από την 
λήξη της θητείας του κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

 
α) το ∆.Σ. αποστέλλει ταχυδροµικώς σε όλα τα τακτικά µέλη του την προκήρυξη 
για σύγκληση εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης των µελών και διενέργεια 
αρχαιρεσιών  
β) μαζί µε την σχετική προκήρυξη αποστέλλεται και ενηµερωτικό σηµείωµα στους 
έχοντες οικονοµικές εκκρεµότητες µε το Σωµατείο και επισυνάπτεται απαντητικό 
δελτάριο, επί του οποίου θα δηλούται η επιθυµία του µέλους να συµµετέχει ως 
υποψήφιο για την εκλογή του σε οποιοδήποτε όργανο εκπροσώπησης, διοίκησης 
και ελέγχου του Σωµατείου  
γ) Το απαντητικό δελτάριο συµπληρωµένο κατά την επιθυµία του µέλους για την 
υποψηφιότητα του πρέπει να παραδίδεται στη Γραμματεία εντός 30 ηµερών από 
την αποστολή του. Η δήλωση υποψηφιότητας µπορεί να γίνει εγγράφως και µε 
οποιοδήποτε σύγχρονο µέσο επικοινωνίας (ταχυδρομική επιστολή, 
τηλεομοιοτυπία, τηλεγράφηµα, e mail κλπ).  
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Η επιβεβαίωση υπό του ενδιαφεροµένου της έγκαιρης παραδόσεως στο ∆.Σ. της 
δηλώσεως περί υποψηφιότητας του γίνεται µε δική του ευθύνη.  
∆ηλώσεις µη εγκαίρως παραληφθείσες από το ∆.Σ. δεν λαµβάνονται υπ' όψη.   
Η υποψηφιότητα για την εκλογή ως µέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποκλείει 
την υποψηφιότητα για την θέση του Προέδρου ή για την θέση µέλους του ∆.Σ. 
Είναι όµως δυνατή η υποψηφιότητα τακτικού µέλους για την εκλογή του και για 
τη θέση του Προέδρου και για θέση µέλους του ∆.Σ.   
Το εκτελούν καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής ∆.Σ. αποστέλλει, ένα 
τουλάχιστον μήνα πρίν από τη λήξη της θητείας του ταχυδροµικώς στα τακτικά 
µέλη του: α) 3 διαφορετικού χρώματος ενιαία ψηφοδέλτια ανά όργανο της 
Εταιρείας, ήτοι ένα ψηφοδέλτιο που θα περιέχει τα ονόµατα των υποψηφίων 
Προέδρων του ∆.Σ., ένα ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των υποψηφίων µελών του 
∆.Σ., και ένα ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των υποψηφίων µελών της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, 2) τον απολογισµό των πεπραγµένων της προηγούμενης διετίας, 3) 
τον ισολογισµό των δύο προηγουµένων ετών, από τον οποίο θα προκύπτει η 
οικονοµική κατάσταση του Σωµατείου, 4) την  έκθεση ελέγχου της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, η οποία θα αναφέρεται στην οικονοµική διαχείριση των δύο 
προηγουµένων ετών 5) τρείς διαφορετικού χρώματος φακέλους (κατ΄ αντιστοιχία 
προς τα ψηφοδέλτια), οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση που το µέλος 
ψηφίσει δι' αλληλογραφίας.   

   
 

ΑΡΘΡΟ 22
ο

     
 
22.1 ∆ιανέμονται (ταχυδρομικώς ή την ημέρα των αρχαιρεσιών) 3 ψηφοδέλτια: ένα 

για την εκλογή Προέδρου, ένα για την εκλογή των μελών του ∆.Σ. και ένα για 
την Εξελεκτική Επιτροπή. Κάθε µέλος έχει δικαίωµα να επιλέξει με σταυρό δίπλα 
από το όνομα των υποψηφίων:     
- Μέχρι 12 υποψήφιους για µέλη του ∆.Σ.   
- Μέχρι 3 υποψήφιους για Εξελεγκτική Επιτροπή.   
- Ένα υποψήφιο για Πρόεδρο του ∆.Σ. της Εταιρείας 

 
22.2 Η µυστικότητα της ψηφοφορίας των αυτοπροσώπως εµφανιζοµένων στον 

προκαθορισµένο χώρο διενεργείας της ψηφοφορίας θα επιτυγχάνεται µε 
αποµονωµένο, κατά οποιοδήποτε τρόπο, χώρο, έτσι ώστε να µην είναι δυνατό σε 
τρίτους, να ελέγξουν τις ενέργειες του εκλογέα.   

 
22.3 Η µυστικότητα των δι' αλληλογραφίας ψηφιζόντων θα επιτυγχάνεται ως εξής: 

Το δι' αλληλογραφίας ψηφίζον µέλος, αφού σηµειώσει τους σταυρούς δίπλα στα 
ονόµατα των υποψηφίων της επιθυµίας του επί των ενιαίων ψηφοδελτίων, 
εσωκλείει κάθε  ψηφοδέλτιο στον αντίστοιχο φάκελο, τον οποίο κλείνει ερµητικά 
και χωρίς καµία  επ' αυτού σηµείωση. Στη συνέχεια εσωκλείει τους 3 φακέλους σε 
έναν µεγαλυτέρου µεγέθους φάκελο, στον οποίο και μόνο θα αναγράφονται 
υποχρεωτικά τα στοιχεία του ψηφίσαντος µέλους (ως αποστολέα) και ο οποίος 
φάκελλος αποστέλλεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορέα 
(courier) στη Γραμματεία της ΕΕΕΘ. Οι ψήφοι των δι' αλληλογραφίας 
ψηφισάντων θα λαµβάνονται υπ' όψη εφ' όσον οι επιστολές τους παραληφθούν 
από τη γραμματεία της ΕΕΕΘ 24 ώρες πριν την ηµέρα που θα έχει προκαθοριστεί 
για την διενέργεια των αρχαιρεσιών. ∆εν ισχύει σε καμιά περίπτωση 
εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου για μεταφορά επιστολικής ψήφου, ούτε πριν 
ούτε κατά την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 

 
22.4 Η Γραµµατεία της Εταιρείας συγκεντρώνει τις συστηµένες επιστολές 
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ψηφοφορίας και τις καταχωρεί σε ειδικό κατάλογο στον οποίο σηµειώνει δίπλα 
στο όνοµα του αποστολέα - µέλους εάν έχει ή όχι το δικαίωµα να ψηφίσει. Τις 
συστηµένες αυτές επιστολές η Γραµµατεία τις φυλάσσει σε ασφαλές µέρος, όπως 
ακριβώς παραλήφθηκαν, και τις παραδίδει µαζί µε τον ειδικό, ως άνω, κατάλογο 
στην Εφορευτική Επιτροπή (∆.Σ.) την ηµέρα των αρχαιρεσιών. Η Εφορευτική 
Επιτροπή ανοίγει τους έχοντες τα στοιχεία του αποστολέα φακέλους των 
δικαιουµένων ψήφου και καταγράφει την υπάρξη ή μη και των 3 εσωτερικών  
φακέλων και ρίχνει τους φακέλους αυτούς άθικτους στην σφραγισµένη κάλπη 
,μαζί με τους φακέλους των αυτοπροσώπως ψηφιζόντων. Μετά το πέρας της 
διαδικασίας ψηφοφορίας, ο χρόνος λήξης της οποίας καθορίζεται και αναγράφεται 
στην προκήρυξη των αρχαιρεσιών, και εφ' όσον παύσει η προσέλευση 
ψηφοφόρων η κάλπη αποσφραγίζεται και γίνεται καταµέτρηση από την 
Εφορευτική Επιτροπή των φακέλων ο αριθµός των οποίων πρέπει να είναι ίσος µε 
το άθροισµα των αυτοπροσώπως και δι' αλληλογραφίας ψηφισάντων, όπως αυτό 
το άθροισµα θα προκύπτει από τους σχετικούς καταλόγους. Στην συνέχεια 
ανοίγονται οι φάκελοι και γίνεται η καταµέτρηση των ψήφων, τηρουµένου προς 
τον σκοπό αυτό πίνακα διαλογής και καταγραφής.  

 
22.5 Ακολούθως ανακηρύσσεται ο νέος Πρόεδρος, τα νέα µέλη του ∆.Σ και τα νέα 

µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εφ' όσον οι ψηφίσαντες δεν είναι λιγότεροι του 
50% των τακτικών και ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών ή λιγότεροι από 50 
(πενήντα) σε κάθε περίπτωση. Εάν δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός 
ψηφισάντων, επαναλαμβάνονται οι αρχαιρεσίες µε την προαναφερόμενη 
διαδικασία µέχρι να ψηφίσουν τουλάχιστον 50 (πενήντα) µέλη. Οι επιλαχόντες 
υποψήφιοι, κατά σειρά επιτυχίας θα είναι οι αναπληρωτές και οι αντικαταστάτες 
των µελών του ∆.Σ., σε περίπτωση που κάποιο από αυτά παραιτηθεί ή χάσει την 
ιδιότητα του. Το ίδιο ισχύει και για  την Εξελεγκτική Επιτροπή.    
Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό περί της εκλογής, της διαλογής των 
ψήφων ανακηρύξεως του προέδρου, των επιτυχόντων µελών του ∆.Σ. και της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής και καθορισµού της σειράς των επιλαχόντων, το οποίο 
υπογράφεται από τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τον Πρόεδρο της 
Γενικής Συνελεύσεως, τα οποία θα παραδοθούν στον νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε 
απόδειξη παραλαβής.   
Εάν δεν υπάρχουν  επιλαχόντες και  υπάρξει  ανάγκη   αντικαταστάσεως κάποιου 
µέλους, η εκλογή µέλους του ∆.Σ. που θα αντικαταστήσει εκείνο που έχασε την 
ιδιότητα αυτή, γίνεται µε επαναληπτική εκλογή για το συγκεκριµένο µέλος µε την 
ανωτέρω διαδικασία.    

 
22.6 Πρόεδρος του ∆.Σ. δεν µπορεί να εκλεγεί υποψήφιος που συγκέντρωσε 

λιγότερο από το 40% τουλάχιστον των ψηφισάντων. Στην περίπτωση αυτή 
γίνεται επαναληπτική εκλογή µεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας γίνεται επαναληπτική εκλογή µεταξύ των ισοψηφισάντων µε την ίδια 
ως άνω διαδικασία. Στην επαναληπτική εκλογή εκλέγεται Πρόεδρος µε απλή 
πλειοψηφία. Επί ισοψηφίας µελών ∆.Σ. ενεργείται κλήρωση µεταξύ των 
ισοψηφισάντων και αναδεικνύονται κατά σειράν επιτυχίας µέλη ∆.Σ και 
επιλαχόντες. Πρόεδρος του ∆.Σ δεν μπορεί να εκλεγεί υποψήφιος που δεν 
εθήτευσε ενεργά τουλάχιστον επί δύο 2ετίες στο ∆.Σ.  

 
22.7 Η θητεία του ∆.Σ. είναι διετής. Η θητεία του Προέδρου δεν μπορεί να 

ξεπερνάει τις δύο (2) συνεχόμενες διετίες. Μπορεί όμως να παρεμβληθεί παύση 
μιάς διετίας και ο ενδιαφερόμενος να επανεκλεγεί κατά τα παραπάνω. Μπορεί 
επίσης να υποβάλλει υποψηφιότητα σαν μέλος του ∆.Σ. χωρίς τον παραπάνω 
περιορισμό. Για τα μέλη του ∆.Σ. δεν υπάρχουν οι παραπάνω περιορισμοί. 
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22.8 Τα νεοεκλεγέντα όργανα (Πρόεδρος, µέλη του ∆.Σ., Εξελεγκτική Επιτροπή) 

αναλαµβάνουν καθήκοντα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την εκλογή τους, 
σε ηµεροµηνία κατά την οποία έχει ορισθεί κοινή συνεδρίαση και παράδοση -
παραλαβή παλαιού και νέου ∆.Σ.   

 
 

ΑΡΘΡΟ 23
ο

 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ   
 

Επί ειδικών σοβαρών θεμάτων και επειγουσών περιπτώσεων είναι δυνατό με 
πρόταση του ∆.Σ. ή 30 τουλάχιστον τακτικών μελών του σωματείου, αντί της 
σύγκλισης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης να αποφασισθεί η λήψη αποφάσεων 
μετά από ψηφοφορία των μελών επί συγκεκριμένου ερωτήματος ή ερωτημάτων. 
Η διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές είναι η ίδια με τη 
διαδικασία διενέργειας αρχαιρεσιών (ψηφοφορία αυτοπροσώπως και δια 
αλληλογραφίας).   

 
 

ΑΡΘΡΟ 24
ο

 : ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
 
24.1 Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά µέλη και δύο (2) 

αναπληρωµατικά, τα οποία εκλέγονται από την Γ.Σ. εκ των τακτικών και 
ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών της Εταιρείας, κατά τις αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη του ∆.Σ. και µε την αυτή διαδικασία.   
Τακτικοί είναι οι πρώτοι τρεις και αναπληρωτές οι δύο επόµενοι κατά σειρά 
επιτυχίας, που καταλαµβάνουν τις κενούµενες θέσεις των τακτικών.   

 
24.2 Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την διαχείριση και γενικά την 

οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, τις πράξεις του ∆.Σ. και του Ταµία, ιδιαίτερα 
µάλιστα επιβλέπει αν αυτές συµφωνούν µε τις διατάξεις του Καταστατικού και τις 
αποφάσεις της Γ.Σ. ∆ικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του 
Σωµατείου και να ζητεί οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχοµένου του ταµείου. 
Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του ∆.Σ. και την υποβάλλει δια του ∆.Σ. στη 
Γενική Συνέλευση.   

 
24.3 Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη µετά την εκλογή της συνεδρίαση, 

εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Επίσης τηρεί 
βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά , οι αποφάσεις της, που 
αφορούν στους διενεργούµενους ελέγχους, αλλά και οι σχετικές της εκθέσεις 
προς τη Γενική Συνέλευση. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αναφέρεται περί των 
δραστηριοτήτων της µε έκθεση της απευθυνόµενη στην Γενική Συνέλευση δια 
του ∆.Σ..  
Τα αποτελέσµατα εξελέγξεως οφείλει να ανακοινώσει η Εξελεγκτική Επιτροπή και 
στο νέο ∆.Σ. εγγράφως, οσάκις της ζητηθεί.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΑΡΘΡΟ 25
ο

 : Ακαδημία Σπουδών Εντατικής Θεραπείας  

25.1.    Για τη συστηματική προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας στο χώρο της 
Εντατικής Θεραπείας ιδρύεται «Ακαδημία Σπουδών Εντατικής Θεραπείας».  

25.2. Η ακαδημία είναι πενταμελής και αποτελείται  : α) από τον  εκάστοτε Πρόεδρο 
του ∆.Σ.της Εταιρείας,  β)τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. της Εταιρείας , γ) τον 
υπεύθυνο για θέματα εκπαίδευσης και έρευνας της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
∆Σ (άρθρο 9.5)  δ) και 2 ακόμη μέλη της ΕΕΕΘ που ορίζονται από το ∆Σ.   

Η θητεία της Ακαδημίας είναι διετής.  

25.3. Αμέσως μετά την συγκρότηση  του ∆.Σ. συγκροτείται  το όργανο αυτό με 
πρόσκληση που στέλνεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. της Εταιρείας. 

25.4. Σκοπός της Ακαδημίας είναι να  μελετά τις υπάρχουσες δυνατότητες και 
συνθήκες και υποβάλλει λεπτομερή εισήγηση για έγκριση στο ∆Σ για το 
σύνολο των εκπαιδευτικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων της ΕΕΕΘ μέσα 
στην επόμενη διετία, για το είδος και το ποσό των προτεινόμενων χρηματικών 
επάθλων ή ερευνητικών υποτροφιών και τον τρόπο απονομής τους σε μέλη 
της εταιρείας, όπως και για κάθε θέμα σχετικό με την προώθηση της 
εκπαίδευσης, της έρευνας και γενικά των σκοπών της Εταιρείας.  

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών μετά από εισήγηση της 
Ακαδημίας  και έγκριση του ∆.Σ. καθορίζονται οι διαδικασίες με τις οποίες 
δημιουργούνται και λειτουργούν ομάδες εργασίας (sections ή working groups) 
για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.  

 
Αρθρο 26ο :Eπιτροπή προάσπισης των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της 
ΕΕΕΘ 
 
 
26.1. Για θέματα προάσπισης των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της 

ΕΕΕΘ συστήνεται Επιτροπή προάσπισης των επαγγελματικών συμφερόντων 
των μελών της ΕΕΕΘ 

26.2. Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελετίαι. : α) από τον  εκάστοτε Πρόεδρο του 
∆.Σ.της Εταιρείας,  β) τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. της Εταιρείας , γ) τον 
υπεύθυνο για θέματα προάσπισης των επαγγελματικών συμφερόντων των 
μελών της ΕΕΕΘ  του ∆Σ  

 
 Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής  

26.3. Αμέσως μετά την συγκρότηση  του ∆.Σ. συγκροτείται  το όργανο αυτό με 
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πρόσκληση που στέλνεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. της Εταιρείας. 

26.4. Σκοπός της Επιτροπής είναι  η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων 
των μελών της ΕΕΕΘ.  

 
Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ∆Σ επεξεργάζονται τα 
θέματα της αρμοδιότητας των και υποβάλλουν τις σχετικές εισηγήσεις προς το 
∆.Σ. και τη Γ.Σ. 

 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 27
ο

 : Πόροι της Εταιρείας είναι:   

 Το δικαίωμα από τις εγγραφές των μελών  
 Οι τακτικές και έκτακτες συνδροµές των µελών της  
 Τα έσοδα από την περιουσία της και τις εκδόσεις επιστημονικών βιβλίων και 

περιοδικών  
 Το δικαίωµα από τις τις εγγραφές συνέδρων και γενικότερα τα έσοδα από τις 

διάφορες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η εταιρεία    
 Τα έσοδα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, χορηγείες ή επιχορηγήσεις και 

κάθε άλλο νόµιµο έσοδο.  
Οι δωρεές πάσης φύσεως θα είναι επώνυµες και θα γίνονται αποδεκτές µετά από 
απόφαση του ∆.Σ.    

ΑΡΘΡΟ 28
ο

 : Συνέδριο και άλλες Επιστημονικές Εκδηλώσεις 
 
Η διοργάνωση του Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΕΕΘ γίνεται ανά έτος ή διετία, κατά 
προτίμηση το μήνα Οκτώβριο. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ο τόπος που θα λάβει χώρα 
η διοργάνωσή του επιλέγεται από το ∆.Σ. το οποίο ορίζεται ως η Οργανωτική επιτροπή 
του Συνεδρίου και έχει την απόλυτη ευθύνη. Η Επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου 
ορίζεται από την Εκτελεστική επιτροπή με σύμφωνη γνώμη των μελών του ∆Σ. Είναι 
καταστατική υποχρέωση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και των λοιπών 
επιστημονικών οργάνων της ΕΕΕΘ, να εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή και 
εγκυρότερη συμμετοχή ομιλητών με την απαιτούμενη επιστημονική δυνατότητα. 
Ταυτόχρονα το Πανελλήνιο Συνέδριο και οι Επιστημονικές Εκδηλώσεις της ΕΕΕΘ 
έχουν σκοπό να γίνονται το βήμα νέων ικανών επιστημόνων.  
Εκτός του Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΕΕΘ και των άλλων επιστημονικών 
εκδηλώσεων που διοργανώνονται με αποκλειστική ευθύνη της Εταιρείας, είναι δυνατή 
η συνδιοργάνωση-συνχρηματοδότηση  επιστημονικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με 
άλλους τοπικούς φορείς και Επιστημονικές Εταιρείες καθώς και η χορήγηση της 
αιγίδας της ΕΕΕΘ σε εκδηλώσεις άλλων φορέων σχετικών με θέματα Εντατικής 
Θεραπείας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή χορήγησης  της αιγίδας της 
ΕΕΕΘ στις προαναφερόμενες εκδηλώσεις προκαθορίζονται με απόφαση του ∆.Σ. κατά 
την έναρξη της θητείας του. 
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ΑΡΘΡΟ 29
ο

  : Σφραγίδα της Εταιρείας.   
Η Εταιρεία έχει σφραγίδα κυκλική που στην περιφέρεια της γράφεται η επωνυµία της 
Εταιρείας και το έτος ιδρύσεως "1984", στο µέσον δε έχει απεικόνιση καρδίας και 
πνευµόνων.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η' 

ΤΕΛΙΚΕΣ    ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 30
ο

    
Η παρούσα Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, τις σχετικές διατάξεις 
των άρθρων 78 - 106 Αστικού Κώδικα και του Εισηγητικού αυτού Νόµου, του Ν. 
281/1914 "περί Σωµατείων" και της εν γένει Σωµατειακής νοµοθεσίας.   
Θεωρούνται επίσης αυτοµάτως ενσωµατωµένες τυχόν µέλλουσες διατάξεις  του 
αρµοδίου Υπουργείου ή των αρµοδίων Υπουργείων, είτε µε την µορφή νόµων, είτε µε 
την µορφή εγκυκλίων αναφερόµενες στην λειτουργία των Σωµατείων.   

 
 
 
 
   

      Αθήνα 12-4-2006   
Για το Σωµατείο   
   
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                                                     Η Γενική Γραµµατέας   
   
     
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ          ΝΙΝΑ ΜΑΓΚΙΝΑ  
 
 


