ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’
ΙΓΡΤΗ – ΔΠΩΝΤΜΙΑ – ΔΓΡΑ – ΚΟΠΟ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’
ΙΓΡΤΗ – ΔΠΩΝΤΜΙΑ – ΔΓΡΑ – ΚΟΠΟ

ΑΡΘΡΟ 1
Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν, κε ηελ

ΑΡΘΡΟ 1
Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν, κε ηελ

επσλπκία

επσλπκία

«Δπαγγεικαηηθή

Έλσζε

Διιήλσλ

«Δπαγγεικαηηθή

Έλσζε

Διιήλσλ

Γεξκαηνιφγσλ – Αθξνδηζηνιφγσλ», κε έδξα ηελ

Γεξκαηνιφγσλ – Αθξνδηζηνιφγσλ», κε έδξα ηελ

Αζήλα.

Αζήλα.

ΑΡΘΡΟ 2
Η Έλσζε έρεη δηθή ηεο θπθινηεξή ζθξαγίδα πνπ

ΑΡΘΡΟ 2
Η Έλσζε έρεη δηθή ηεο θπθινηεξή ζθξαγίδα πνπ

ζην θέληξν ηεο ππάξρεη ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ

ζην θέληξν ηεο ππάξρεη ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ

Ννζνθνκείνπ «Α. πγγξφο» θαη ζηε πεξηθέξεηα

Ννζνθνκείνπ «Α. πγγξφο» θαη ζηε πεξηθέξεηα

αλαθέξεη

αλαθέξεη

κε

θεθαιαία

«ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ
ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΩΝ

ηνλ

ΔΝΩΗ
–

ηίηιν

ηεο

ΔΛΛΗΝΩΝ

ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΩΝ».

κε

θεθαιαία

«ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ
ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΩΝ

ηνλ

ΔΝΩΗ
–

ηίηιν

ηεο

ΔΛΛΗΝΩΝ

ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΩΝ».

Γηαζέηεη επίζεο παξφκνηα ζθξαγίδα κε ηνλ ηίηιν

Γηαζέηεη επίζεο παξφκνηα ζθξαγίδα κε ηνλ ηίηιν

ηεο ζηα αγγιηθά «PROFESSIONAL UNION OF

ηεο ζηα αγγιηθά «PROFESSIONAL UNION OF

HELLENIC

DERMATOLOGISTS

–

HELLENIC

DERMATOLOGISTS

–

VENEREOLOGISTS». Η ζθξαγίδα απαξαίηεηα

VENEREOLOGISTS». Η ζθξαγίδα απαξαίηεηα

ηίζεηαη ζε φια ηα επίζεκα έγγξαθα ηεο Έλσζεο.

ηίζεηαη ζε φια ηα επίζεκα έγγξαθα ηεο Έλσζεο.

ΑΡΘΡΟ 3
θνπφο ηεο Έλσζεο είλαη ε πξναγσγή ησλ

ΑΡΘΡΟ 3
θνπφο ηεο Έλσζεο είλαη ε πξναγσγή ησλ

επξχηεξσλ επαγγεικαηηθψλ ζθνπψλ ησλ κειψλ

επξχηεξσλ επαγγεικαηηθψλ ζθνπψλ ησλ κειψλ

ηεο, ε κε θάζε ζχλλνκν ηξφπν πξνζηαζία ηεο

ηεο, ε κε θάζε ζχλλνκν ηξφπν πξνζηαζία ηεο

εηδηθφηεηαο ηνπο, ε πξναγσγή θαη αλαβάζκηζε ηνπ

εηδηθφηεηαο ηνπο, ε πξναγσγή θαη αλαβάζκηζε ηνπ

επαγγέικαηνο

επαγγέικαηνο

ηνπ

Γεξκαηνιφγνπ

–

ηνπ

Γεξκαηνιφγνπ

–

Αθξνδηζηνιφγνπ θαη ε εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο

Αθξνδηζηνιφγνπ θαη ε εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο

καο ζηα νηθεία φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

καο ζηα νηθεία φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Δηδηθφηεξα ζθνπνί ηεο Έλσζεο ζεσξνχληαη:

Δηδηθφηεξα ζθνπνί ηεο Έλσζεο ζεσξνχληαη:

1. Η εθπξνζψπεζε ησλ εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ

1. Η εθπξνζψπεζε ησλ εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ

ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ Διιήλσλ Γεξκαηνιφγσλ –

ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ Διιήλσλ Γεξκαηνιφγσλ –

Αθξνδηζηνιφγσλ ζε δεκφζηεο αξρέο, ηαηξηθνχο θαη

Αθξνδηζηνιφγσλ ζε δεκφζηεο αξρέο, ηαηξηθνχο θαη

ινηπνχο νξγαληζκνχο θαη αζθαιηζηηθά ηακεία.

ινηπνχο νξγαληζκνχο θαη αζθαιηζηηθά ηακεία.

2. Η εθπξνζψπεζε ηνπ θιάδνπ έλαληη ηνπ θνηλνχ

2. Η εθπξνζψπεζε ηνπ θιάδνπ έλαληη ηνπ θνηλνχ

θαη ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο ζε επαγγεικαηηθά

θαη ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο ζε επαγγεικαηηθά

ζέκαηα.

ζέκαηα.

3.

Η

παξνρή

ζπκβνπιψλ

θαη

θάζε

είδνπο

3.

Η

παξνρή

ζπκβνπιψλ

θαη

θάζε

είδνπο

ππνζηήξημεο ζηα κέιε ηεο επί επαγγεικαηηθψλ

ππνζηήξημεο ζηα κέιε ηεο επί επαγγεικαηηθψλ

ππνζέζεσλ.

ππνζέζεσλ.

4.

Η

πξνψζεζε

ηεο

επαγγεικαηηθήο

θαη

4.

Η

πξνψζεζε

ηεο

επαγγεικαηηθήο

θαη

επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ησλ κειψλ ηεο κε ίδηεο

επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ησλ κειψλ ηεο κε ίδηεο

δηνξγαλψζεηο ή κε ηελ ππνζηήξημε αλάινγσλ

δηνξγαλψζεηο ή κε ηελ ππνζηήξημε αλάινγσλ

δξαζηεξηνηήησλ άιισλ θνξέσλ θαη θχξηα ηεο

δξαζηεξηνηήησλ άιισλ θνξέσλ θαη θχξηα ηεο

Διιεληθήο Γεξκαηνινγηθήο θαη Αθξνδηζηνινγηθήο

Διιεληθήο Γεξκαηνινγηθήο θαη Αθξνδηζηνινγηθήο

Δηαηξίαο,

Δηαηξίαο,

ε

ζπλεξγαζία

κε

ηελ

νπνία

είλαη

ε

ζπλεξγαζία

κε

ηελ

νπνία

είλαη

απαξαίηεηε ζε φια ηα επηζηεκνληθά ζέκαηα.

απαξαίηεηε ζε φια ηα επηζηεκνληθά ζέκαηα.

5. Η εμαζθάιηζε αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ κειψλ

5. Η εμαζθάιηζε αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ κειψλ

ζε επαγγεικαηηθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη ε

ζε επαγγεικαηηθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη ε

ζχζθημε

ζχζθημε

ησλ

ζρέζεσλ

θηιίαο

θαη

αξκνληθήο

ησλ

ζρέζεσλ

θηιίαο

θαη

αξκνληθήο

ζπλεξγαζίαο κε φια ηα κέιε ηεο επξχηεξεο ηαηξηθήο

ζπλεξγαζίαο κε φια ηα κέιε ηεο επξχηεξεο ηαηξηθήο

νηθνγέλεηαο.

νηθνγέλεηαο.

6. Η παξνρή λνκηθήο ππνζηήξημεο θαη θάιπςεο ζε

6. Η παξνρή λνκηθήο ππνζηήξημεο θαη θάιπςεο ζε

φια ηα κέιε γηα θάζε επαγγεικαηηθφ πξφβιεκα

φια ηα κέιε γηα θάζε επαγγεικαηηθφ πξφβιεκα

πνπ αληηκεησπίδνπλ.

πνπ αληηκεησπίδνπλ.

7. Η δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο βαζηθήο

7. Η δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο βαζηθήο

εθπαίδεπζεο

εθπαίδεπζεο

ησλ

λέσλ

εηδηθεπνκέλσλ

ζηε

ησλ

λέσλ

εηδηθεπνκέλσλ

ζηε

Γεξκαηνινγία – Αθξνδηζηνινγία θαζψο θαη ηεο δηά

Γεξκαηνινγία – Αθξνδηζηνινγία θαζψο θαη ηεο δηά

βίνπ

βίνπ

ζπλερηδφκελεο

κεηεθπαίδεπζεο

φισλ

εθπαίδεπζεο
ησλ

θαη

Γεξκαηνιφγσλ

–

ζπλερηδφκελεο

κεηεθπαίδεπζεο

φισλ

εθπαίδεπζεο
ησλ

θαη

Γεξκαηνιφγσλ

–

Αθξνδηζηνιφγσλ ηεο Διιάδαο.

Αθξνδηζηνιφγσλ ηεο Διιάδαο.

8. Η αξκνληθή θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε

8. Η αξκνληθή θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε

φινπο

φινπο

ηνπο

αξκφδηνπο

θξαηηθνχο

θνξείο

ηνπο

αξκφδηνπο

θξαηηθνχο

θνξείο

(ππνπξγείν Τγείαο, ΚΔΤ θ.ι.π.) θαη κε ηελ ΔΓΑΔ

(ππνπξγείν Τγείαο, ΚΔΤ θ.ι.π.) θαη κε ηελ ΔΓΑΔ

γηα ηελ ζέζπηζε ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ

γηα ηελ ζέζπηζε ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξνπ ζθνπνχ.

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξνπ ζθνπνχ.

9.

Η

εθπξνζψπεζε

ησλ

κειψλ

ηεο

ζηνλ

9.

Η

εθπξνζψπεζε

ησλ

κειψλ

ηεο

ζηνλ

Παλειιήλην Ιαηξηθφ χιινγν θαη ζε φιεο ηηο

Παλειιήλην Ιαηξηθφ χιινγν θαη ζε φιεο ηηο

αληίζηνηρεο

αληίζηνηρεο

επξσπατθέο

θαη

δηεζλείο

ελψζεηο

(UEMS, ACMT, UEMO, AEMH, PWG, θ.ά.) θαη
10.

Κάζε

πεξαηηέξσ

δξαζηεξηφηεηα

πνπ

επξσπατθέο

θαη

δηεζλείο

ελψζεηο

(UEMS, ACMT, UEMO, AEMH, PWG, θ.ά.) θαη
ζα

πξνάγεη ηα ζεκηηά επαγγεικαηηθά θαη επηζηεκνληθά

10.

Κάζε

πεξαηηέξσ

δξαζηεξηφηεηα

πνπ

ζα

πξνάγεη ηα ζεκηηά επαγγεικαηηθά θαη επηζηεκνληθά

ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηεο θαη ζα πξνηείλεηαη απφ

ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηεο θαη ζα πξνηείλεηαη απφ

ην Γ.. πξνο ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Έλσζεο γηα

ην Γ.. πξνο ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Έλσζεο γηα

ςήθηζε.

ςήθηζε.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΔΛΗ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
ΑΤΣΩΝ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΔΛΗ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
ΑΤΣΩΝ
ΑΡΘΡΟ 4
Μέιε ηνπ ζσκαηείνπ κπνξνχλ λα είλαη Έιιελεο ή
αιινδαπνί

γηαηξνί

πνπ

αζθνχλ

ην

ηαηξηθφ

επάγγεικα.
επίηηκα, δφθηκα θαη αξσγά.
κέιε

κπνξνχλ

γίλνπλ

φινη

νη

αζθνχλ ηελ εηδηθφηεηα ζηελ Διιάδα.
Γεξκαηνιφγνη – Αθξνδηζηνιφγνη.
κέιε

αλαθεξχζζνληαη

αζθνχλ

ην

ηαηξηθφ

ή

ππεξεζίεο ζηελ Έλσζε, κε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη
επηθχξσζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.
κέιε

γίλνληαη

Έιιελεο

ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή.

κπνξνχλ

λα

γίλνπλ

φινη

νη

αζθνχλ ηελ εηδηθφηεηα ζηελ Διιάδα.
Γεξκαηνιφγνη – Αθξνδηζηνιφγνη.

αίηεζή ηνπο πξνο ην Γ.. θπζηθά ή λνκηθά
πξνζθέξνπλ

κέιε

αλαθεξχζζνληαη

Έιιελεο

ή

αιινδαπνί ηαηξνί πνπ πξφζθεξαλ εμαηξεηηθέο
ππεξεζίεο ζηελ Έλσζε, κε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη
επηθχξσζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.
κέιε

γίλνληαη

Έιιελεο

ππήθννη

εηδηθεπφκελνη ζηε Γεξκαηνινγία – Αθξνδηζηνινγία,
ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή.
Αρωγά κέιε αλαθεξχζζνληαη κεηά απφ έγγξαθε

Αρωγά κέιε αλαθεξχζζνληαη κεηά απφ έγγξαθε
νπνία

κέιε

εηδηθεπκέλνη Γεξκαηνιφγνη – Αθξνδηζηνιφγνη πνπ

Γόκιμα
ππήθννη

εηδηθεπφκελνη ζηε Γεξκαηνινγία – Αθξνδηζηνινγία,

ηα

επίηηκα, δφθηκα θαη αξσγά.

Δπίηιμα
Έιιελεο

αιινδαπνί ηαηξνί πνπ πξφζθεξαλ εμαηξεηηθέο

πξφζσπα

πνπ

Πρόζεδρα κέιε κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπληαμηνχρνη

Πρόζεδρα κέιε κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπληαμηνχρνη

Γόκιμα

γηαηξνί

επάγγεικα.

Σακηικά
λα

εηδηθεπκέλνη Γεξκαηνιφγνη – Αθξνδηζηνιφγνη πνπ

Δπίηιμα

αιινδαπνί

Σα κέιε δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά, πξφζεδξα,

Σα κέιε δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά, πξφζεδξα,
Σακηικά

ΑΡΘΡΟ 4
Μέιε ηνπ ζσκαηείνπ κπνξνχλ λα είλαη Έιιελεο ή

ζεκαληηθή

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ή άιινπ είδνπο βνήζεηα ζηελ
Έλσζε. Ολνκάδνληαη είηε απιά κέιε είηε δσξεηέο,
είηε επεξγέηεο, είηε κεγάινη επεξγέηεο χζηεξα απφ
ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γ.. θαη θαηά πιεηνςεθία
απφθαζε ηεο Γ.. ρεηηθή αλαθνίλσζε γίλεηαη ζε
κία πλεδξία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη εηδηθφ
Γίπισκα επηδίδεηαη ζηα αξσγά κέιε.
Σα Σακηικά κφλνλ κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ
εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηα φξγαλα ηεο Έλσζεο

αίηεζή ηνπο πξνο ην Γ.. θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα

ηα

νπνία

πξνζθέξνπλ

ζεκαληηθή

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ή άιινπ είδνπο βνήζεηα ζηελ
Έλσζε. Ολνκάδνληαη είηε απιά κέιε είηε δσξεηέο,
είηε επεξγέηεο, είηε κεγάινη επεξγέηεο χζηεξα απφ
ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γ.. θαη θαηά πιεηνςεθία
απφθαζε ηεο Γ.. ρεηηθή αλαθνίλσζε γίλεηαη ζε
κία πλεδξία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη εηδηθφ
Γίπισκα επηδίδεηαη ζηα αξσγά κέιε.
Σα Σακηικά κφλνλ κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ
εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηα φξγαλα ηεο Έλσζεο
θαη ςήθνπ ζηηο δηάθνξεο ςεθνθνξίεο ησλ νξγάλσλ

θαη ςήθνπ ζηηο δηάθνξεο ςεθνθνξίεο ησλ νξγάλσλ

ηεο.

ηεο.
Η εγγξαθή ησλ κειψλ ζηελ Έλσζε γίλεηαη κε απιή
Η εγγξαθή ησλ κειψλ ζηελ Έλσζε γίλεηαη κε απιή

αίηεζε πξνο ην Γ.. ε νπνία ζπλνδεχεηαη κε

αίηεζε πξνο ην Γ.. ε νπνία ζπλνδεχεηαη κε

θσηνηππία ηνπ ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηαο θαη ηεο

θσηνηππία ηνπ ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηαο θαη ηεο

εγγξαθήο ζηνλ νηθείν Ιαηξηθφ χιινγν. Σν Γ..

εγγξαθήο ζηνλ νηθείν Ιαηξηθφ χιινγν. Σν Γ..

δηαηεξεί

δηαηεξεί

επίζεκε

επηβεβαίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ

επηβεβαίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ

ππνςήθηνπ κέινπο. Η εγγξαθή ηζρχεη απφ ηελ

ππνςήθηνπ κέινπο. Η εγγξαθή ηζρχεη απφ ηελ

εκέξα απνδνρήο ηεο αίηεζεο απφ ηε γεληθή

εκέξα απνδνρήο ηεο αίηεζεο απφ ηε γεληθή

ζπλέιεπζε θαη εθπιήξσζεο ησλ πξνο ηελ Έλσζε

ζπλέιεπζε θαη εθπιήξσζεο ησλ πξνο ηελ Έλσζε

νηθνλνκηθψλ

νηθνλνκηθψλ

ηεο

αίηεζεο εγγξαθήο απνθαζίδεηαη απφ ηελ Γ.. κε

αίηεζεο εγγξαθήο απνθαζίδεηαη απφ ηελ Γ.. κε

πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ηαθηηθψλ κειψλ. ε

πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ηαθηηθψλ κειψλ. ε

πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο κπνξεί ν αηηψλ

πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο κπνξεί ν αηηψλ

λα ππνβάιεη λέα αίηεζε, κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ έλα

λα ππνβάιεη λέα αίηεζε, κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ έλα

ρξφλν κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Ο ππνςήθηνο πνπ

ρξφλν κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Ο ππνςήθηνο πνπ

εθιέγεηαη ηαθηηθφ κέινο, απνθηά ηελ ηδηφηεηα ηνπ

εθιέγεηαη ηαθηηθφ κέινο, απνθηά ηελ ηδηφηεηα ηνπ

ηαθηηθνχ κέινπο αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαζέζεη

ηαθηηθνχ κέινπο αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαζέζεη

ζηελ Δηαηξία ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν

ζηελ Δηαηξία ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν

7

7

δηθαίσκα

εγγξαθήο θαη εηζθνξά. Απφ ηελ ακέζσο επφκελε

εγγξαθήο θαη εηζθνξά. Απφ ηελ ακέζσο επφκελε

ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απνθηά φια ηα

ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απνθηά φια ηα

δηθαηψκαηα ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο.

ηνπ

ην

δηθαίσκα

λα

ππνρξεψζεσλ.

παξφληνο

δεηήζεη

Η

θαηαζηαηηθνχ

απνδνρή

γηα

ηνπ

ην

δηθαίσκα

λα

ππνρξεψζεσλ.

παξφληνο

δεηήζεη

Η

θαηαζηαηηθνχ

επίζεκε

απνδνρή

γηα

ηεο

δηθαίσκα

δηθαηψκαηα ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο.

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΡΘΡΟ 5
Σα ηαθηηθά κέιε έρνπλ ππνρξέσζε:

Σα ηαθηηθά κέιε έρνπλ ππνρξέσζε:
1. Να ζπκκνξθψλνληαη αθξηβψο κε ην θαηαζηαηηθφ
ηεο

Έλσζεο,

ηηο

απνθάζεηο

ηεο

Γεληθήο

πλέιεπζεο θαη ηνπ Γ..
2. Να ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο
ηεο Έλσζεο, δηαζθέςεηο, ςεθνθνξίεο θαη εθινγηθέο
δηαδηθαζίεο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηαθηηθά ηηο
εξγαζίεο ηεο, γεληθά δε λα ζπκβάιινπλ ζηελ
πξφνδν ηεο Έλσζεο θαη λα αλαπηχζζνπλ θιίκα

1. Να ζπκκνξθψλνληαη αθξηβψο κε ην θαηαζηαηηθφ
ηεο

Έλσζεο,

ηηο

απνθάζεηο

ηεο

Γεληθήο

πλέιεπζεο θαη ηνπ Γ.., θάζε δε παξάβαζε απηψλ
ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα.
2. Να ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο
ηεο Έλσζεο, δηαζθέςεηο, ςεθνθνξίεο θαη εθινγηθέο
δηαδηθαζίεο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηαθηηθά ηηο
εξγαζίεο ηεο, γεληθά δε λα ζπκβάιινπλ ζηελ
πξφνδν ηεο Έλσζεο θαη λα αλαπηχζζνπλ θιίκα

αγάπεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο.

αγάπεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο.

3. Να είλαη ζπλεπείο κε ηηο ρξεκαηηθέο ηνπο

3. Να είλαη ζπλεπείο κε ηηο ρξεκαηηθέο ηνπο

ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο Έλσζεο.

ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο Έλσζεο.

4. Σν δηθαίσκα ςήθνπ γηα θάζε ζέκα αθφκα θαη ηνπ

4. Σν δηθαίσκα ςήθνπ γηα θάζε ζέκα αθφκα θαη ηνπ

εθιέγεζζαη ζηεξνχληαη ηα κέιε ηεο Έλσζεο πνπ

εθιέγεζζαη ζηεξνχληαη ηα κέιε ηεο Έλσζεο πνπ

δελ θαηέβαιαλ ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ ηξέρνληνο

δελ θαηέβαιαλ ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ ηξέρνληνο

έηνπο κέρξηο ηέινπο Οθησβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο.

έηνπο κέρξηο ηέινπο Οθησβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο.

Σνχην απνθηνχλ ακέζσο κφιηο εθπιεξψζνπλ ηηο

Σνχην απνθηνχλ ακέζσο κφιηο εθπιεξψζνπλ ηηο

πξνο ην ηακείν ππνρξεψζεηο ηνπο. Σαθηηθά κέιε

πξνο ην ηακείν ππνρξεψζεηο ηνπο. Σαθηηθά κέιε

ηεο Έλσζεο, πνπ δελ θαηέβαιαλ γηα δχν ζπλερή

ηεο Έλσζεο, πνπ δελ θαηέβαιαλ γηα δχν ζπλερή

έηε ηηο νθεηιφκελεο ζηελ Έλσζε ζπλδξνκέο,

έηε ηηο νθεηιφκελεο ζηελ Έλσζε ζπλδξνκέο,

παχνπλ λα ζεσξνχληαη ελεξγά θαη δηαθφπηεηαη ε

παχνπλ λα ζεσξνχληαη ελεξγά θαη δηαθφπηεηαη ε

ελεκέξσζή

ελεκέξσζή

ηνπο

θαζψο

θαη

θάζε

είδνπο

ηνπο

θαζψο

θαη

θάζε

είδνπο

πξνζηαηεπηηθή παξέκβαζε ηεο Έλσζεο ππέξ

πξνζηαηεπηηθή παξέκβαζε ηεο Έλσζεο ππέξ

απηψλ. Σα κέιε απηά επαλαπνθηνχλ ηα δηθαηψκαηά

απηψλ. Σα κέιε απηά επαλαπνθηνχλ ηα δηθαηψκαηά

ηνπο ακέζσο κφιηο εμνθιήζνπλ ηηο αλαδξνκηθέο

ηνπο ακέζσο κφιηο εμνθιήζνπλ ηηο αλαδξνκηθέο

ππνρξεψζεηο

ππνρξεψζεηο

δηαδηθαζία

ηνπο

πξνο

ηελ

Έλσζε

ρσξίο

επαλεγγξαθήο.

Με

απφθαζε

ηνπο

πξνο

ηελ

Έλσζε

ρσξίο

ηεο

δηαδηθαζία επαλεγγξαθήο. Με νκφθσλε απφθαζε

Γεληθήο πλέιεπζεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ..

ηνπ Γ.. είλαη δπλαηή ε παξαγξαθή ππνρξέσζεο

είλαη

ππνρξέσζεο

εθπιεξψζεσο ησλ ζπλδξνκψλ αλ δηαπηζησζεί ε

εθπιεξψζεσο ησλ ζπλδξνκψλ αλ δηαπηζησζεί ε

χπαξμε ζνβαξψλ ιφγσλ. Η απφθαζε απηή ηνπ

χπαξμε ζνβαξψλ ιφγσλ.

Γ.. έρεη ηζρχ εθ’ φζνλ ιεθζεί ηνπιάρηζηνλ έλα

δπλαηή

ε

παξαγξαθή

έηνο

πξηλ

ηελ

εμαηξεηηθέο

δηεμαγσγή

πεξηπηψζεηο

ησλ

εθινγψλ.

ε

θαη

ζπληξέρνληνο

ζπνπδαίνπ ιφγνπ, ην Γ.. δχλαηαη λα απνθαζίζεη,
κε εκπεξηζηαησκέλε αηηηνιφγεζε, ηελ εμφθιεζε
θαζπζηεξνπκέλσλ ζπλδξνκψλ, κε άηνθεο κεληαίεο
δφζεηο, ην αλψηεξνλ νθηψ ζπλερείο,.
5. Να ελεκεξψλνπλ ηελ Έλσζε ζε πεξίπησζε
αιιαγήο

ηεο

επαγγεικαηηθήο

ή

ειεθηξνληθήο

δηεχζπλζήο ηνπο.

ΑΡΘΡΟ 6
ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΔΛΩΝ – ΑΠΩΛΔΙΑ ΙΓΙΟΣΗΣΑ
ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΛΟΤ
Όια ηα ηαθηηθά κέιε, εθ’ φζνλ έρνπλ εθπιεξψζεη
ηηο ηακεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, έρνπλ ην δηθαίσκα
ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη.

ΑΡΘΡΟ 6
ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΔΛΩΝ – ΑΠΩΛΔΙΑ ΙΓΙΟΣΗΣΑ
ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΛΟΤ
Όια ηα ηαθηηθά κέιε, εθ’ φζνλ έρνπλ εθπιεξψζεη
ηηο ηακεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, έρνπλ ην δηθαίσκα
ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη.

Κάζε κέινο ράλεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή :

Κάζε κέινο ράλεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή :

1. Με έγγξαθε παξαίηεζε,

1. Με έγγξαθε παξαίηεζε,

ε νπνία εγρεηξίδεηαη

ε νπνία εγρεηξίδεηαη

ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Έλσζεο θαη απεπζχλεηαη

ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Έλσζεο θαη απεπζχλεηαη

πξνο ην Γ.. Η αίηεζε πεξί παξαηηήζεσο ή

πξνο ην Γ.. Η αίηεζε πεξί παξαηηήζεσο ή

απνρσξήζεσο γίλεηαη δεθηή ππνρξεσηηθά απφ ην

απνρσξήζεσο γίλεηαη δεθηή ππνρξεσηηθά απφ ην

Γ.. αλ ππνβιεζεί εγθαίξσο, δειαδή ηξεηο (3)

Γ.. αλ ππνβιεζεί εγθαίξσο, δειαδή ηξεηο (3)

ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξν ηεο ιήμεσο ηνπ ινγηζηηθνχ

ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξν ηεο ιήμεσο ηνπ ινγηζηηθνχ

έηνπο θαη ηζρχεη απφ ην ηέινο απηνχ.

έηνπο θαη ηζρχεη απφ ην ηέινο απηνχ.

2. Με δηαγξαθή, αλ ε δηαγσγή ηνπ απνδεηρζεί

2. Με δηαγξαθή, αλ ε δηαγσγή ηνπ απνδεηρζεί

αζπκβίβαζηε κε ηελ ηαηξηθή δενληνινγία θαη ηελ

αζπκβίβαζηε κε ηελ ηαηξηθή δενληνινγία θαη ηελ

αμηνπξέπεηα ηεο Έλσζεο φπσο επίζεο θαη αλ δελ

αμηνπξέπεηα ηεο Έλσζεο φπσο επίζεο θαη αλ δελ

είλαη ζπλεπήο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζχκθσλα κε

είλαη ζπλεπήο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζχκθσλα κε

ηα άξζξα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, σο κέινπο

ηα άξζξα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, σο κέινπο

ηεο Έλσζεο.

ηεο Έλσζεο.

Η δηαγξαθή γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.., κεηά απφ

Η δηαγξαθή γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.., κεηά απφ

εηζήγεζε

εηζήγεζε

ηνπ

Πεηζαξρηθνχ

πκβνπιίνπ.

Σν

ηνπ

Πεηζαξρηθνχ

πκβνπιίνπ.

Σν

δηαγξαθέλ κέινο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ

δηαγξαθέλ κέινο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ

αλάθιεζε ηεο δηαγξαθήο ηνπ κε αίηεζή ηνπ

αλάθιεζε ηεο δηαγξαθήο ηνπ κε αίηεζή ηνπ

απεπζπλφκελε πξνο ην Γ.., ην νπνίν ππνρξενχηαη

απεπζπλφκελε πξνο ην Γ.., ην νπνίν ππνρξενχηαη

λα θέξεη ηελ αίηεζε απηή πξνο ζπδήηεζε ζηελ

λα θέξεη ηελ αίηεζε απηή πξνο ζπδήηεζε ζηελ

πξψηε Γελ. πλέιεπζε πνπ ζα ζπγθιεζεί, κε

πξψηε Γελ. πλέιεπζε πνπ ζα ζπγθιεζεί, κε

ζρεηηθή εηζήγεζή ηνπ πεξί ηεο απνδνρήο ή φρη ηεο

ζρεηηθή εηζήγεζή ηνπ πεξί ηεο απνδνρήο ή φρη ηεο

απαηηήζεσο απηήο.

απαηηήζεσο απηήο.

Η

Γεληθή

πλέιεπζε

αθνινχζσο

απνθαζίδεη

Η

Γεληθή

πλέιεπζε

αθνινχζσο

απνθαζίδεη

νξηζηηθά πεξί ηεο απνδνρήο ή φρη ηεο ελ ιφγσ

νξηζηηθά πεξί ηεο απνδνρήο ή φρη ηεο ελ ιφγσ

αηηήζεσο ηνπ κέινπο ηεο. Η απφθαζε παίξλεηαη κε

αηηήζεσο ηνπ κέινπο ηεο. Η απφθαζε παίξλεηαη κε

πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ θαη ε ςεθνθνξία

πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ θαη ε ςεθνθνξία

είλαη κπζηηθή.

είλαη κπζηηθή.

Κάζε κέινο πνπ δηαγξάθεηαη ζηεξείηαη ην δηθαίσκα

Κάζε κέινο πνπ δηαγξάθεηαη ζηεξείηαη ην δηθαίσκα

επαλεγγξαθήο. Η ηήξεζε ησλ δενληνινγηθψλ

επαλεγγξαθήο. Η ηήξεζε ησλ δενληνινγηθψλ

αξρψλ ηεο Ιαηξηθήο απνηεινχλ βαζηθφ θαη ζηαζεξφ

αξρψλ ηεο Ιαηξηθήο απνηεινχλ βαζηθφ θαη ζηαζεξφ

πξνζαλαηνιηζκφ

πξνζαλαηνιηζκφ

ηεο

Έλσζεο

θαη

απνηεινχλ

ηεο

Έλσζεο

θαη

απνηεινχλ

ππνρξέσζε παληφο κέινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπ Γ..

ππνρξέσζε παληφο κέινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπ Γ..

ην νπνίν νθείιεη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο λα θηλήζεη

ην νπνίν νθείιεη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο λα θηλήζεη

ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.

ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΡΘΡΟ 7 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Οη πφξνη ηεο Έλσζεο δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθνχο θαη

ΑΡΘΡΟ 7 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Οη πφξνη ηεο Έλσζεο δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθνχο θαη

έθηαθηνπο. Σαθηηθνί είλαη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ

έθηαθηνπο. Σαθηηθνί είλαη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ

κειψλ θαη νη εηήζηεο εηζθνξέο απηψλ. Σν δηθαίσκα

κειψλ θαη νη εηήζηεο εηζθνξέο απηψλ. Σν δηθαίσκα

εγγξαθήο

εγγξαθήο

ησλ

ηαθηηθψλ

κειψλ

ηεο

Έλσζεο

ησλ

ηαθηηθψλ

κειψλ

ηεο

Έλσζεο

θαζνξίδεηαη ζε 20 επξψ θαη ε εηήζηα ζπλδξνκή ζε

θαζνξίδεηαη ζε 20 επξψ θαη ε εηήζηα ζπλδξνκή ζε

20 επξψ. Σα πνζά απηά είλαη δπλαηφλ λα απμεζνχλ

20 επξψ. Σα πνζά απηά είλαη δπλαηφλ λα απμεζνχλ

ή λα ειαηησζνχλ, κε πξφηαζε ηνπ Γ.. πξνο ηε

ή λα ειαηησζνχλ, κε πξφηαζε ηνπ Γ.. πξνο ηε

Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε.

Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε.

Έθηαθηνη πφξνη είλαη :

Έθηαθηνη πφξνη είλαη :

α) Πξνζθνξέο, δσξεέο, επεξγεζίεο, θιεξνλνκίεο,

α) Πξνζθνξέο, δσξεέο, επεξγεζίεο, θιεξνλνκίεο,

θιεξνδνηήκαηα.

θιεξνδνηήκαηα.

β) Δηζπξάμεηο απφ ηε δηνξγάλσζε δηαθφξσλ

β) Δηζπξάμεηο απφ ηε δηνξγάλσζε δηαθφξσλ

εθδειψζεσλ.

επιζηημονικών ή εκπαιδεςηικών εκδηλώζεων

γ) ‘Δζνδα απφ ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο

(διαλέξεων,

Έλσζεο.

ελληνικών και διεθνών) ζηην Αθήνα ή άλλη

Σε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ έρεη ν Σακίαο, ν νπνίνο

πόλη ηηρ Ελλάδορ ή ηος εξωηεπικού.

ζςνεδπίων,

ζεμιναπίων,

θαη θαηαζέηεη φιεο ηηο εηζπξάμεηο ζε ινγαξηαζκφ
ηξαπέδεο πνπ ζα απνθαζίζεη ην Γ..

γ) ‘Έζνδα απφ ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο

Ο ινγαξηαζκφο ηξαπέδεο είλαη επ’ νλφκαηη ηνπ

Έλσζεο.

Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαη ηνπ Σακία.

Σε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ έρεη ν Σακίαο, ν νπνίνο

Σηο επηηαγέο, αλεμαξηήησο πνζνχ, ππνγξάθεη ν

θαη θαηαζέηεη φιεο ηηο εηζπξάμεηο ζε ινγαξηαζκφ

Πξφεδξνο. Δίλαη δε πιεξσηέεο εηο δηαηαγήλ θαη επ’

ηξαπέδεο πνπ ζα απνθαζίζεη ην Γ..

νλφκαηη ηνπ Σακία ηνπ ζσκαηείνπ.

Ο ινγαξηαζκφο ηξαπέδεο είλαη επ’ νλφκαηη ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαη ηνπ Σακία.
Σηο επηηαγέο, αλεμαξηήησο πνζνχ, ππνγξάθεη ν
Πξφεδξνο. Δίλαη δε πιεξσηέεο εηο δηαηαγήλ θαη επ’
νλφκαηη ηνπ Σακία ηνπ ζσκαηείνπ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ
ΑΡΘΡΟ 8
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Η Έλσζε δηνηθείηαη απφ επηακειέο (7) δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην, πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ
ΑΡΘΡΟ 8
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Η Έλσζε δηνηθείηαη απφ επηακειέο (7) δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην, πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ
Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Σακία, ηνλ

Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Σακία, ηνλ

Δηδηθφ Γξακκαηέα θαη δχν ζπκβνχινπο.

Δηδηθφ Γξακκαηέα θαη δχν ζπκβνχινπο.

Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ είλαη ηξηεηήο θαη ιήγεη

Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ είλαη δηεηήο θαη ιήγεη ηελ

ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ θάζε ηξίηνπ ρξφλνπ απφ

ε

ε

Γεθεκβξίνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο

ηελ εθινγή ηνπ, δπλακέλε λα παξαηαζεί κέρξηο

Έλσζεο εθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε κε

εθινγήο λένπ Γ.. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο

κπζηηθή ςεθνθνξία θαη πιεηνςεθία ησλ ηαθηηθψλ

Έλσζεο εθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε κε

κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.

κπζηηθή ςεθνθνξία θαη πιεηνςεθία ησλ ηαθηηθψλ

Σε ζέζε πνπ εθθελψλεηαη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν,

κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.

θαηαιακβάλεη ν εθάζηνηε πξψηνο επηιαρψλ ηεο

Σε ζέζε πνπ εθθελψλεηαη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν,

ςεθνθνξίαο, εάλ δελ ππάξρνπλ επηιαρφληεο θαη

θαηαιακβάλεη ν εθάζηνηε πξψηνο επηιαρψλ ηεο

κέρξη ηεο ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.. κεζνιαβεί

ςεθνθνξίαο, εάλ δελ ππάξρνπλ επηιαρφληεο θαη

ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη κελψλ,

κέρξη ηεο ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.. κεζνιαβεί

δηελεξγείηαη αλαπιεξσκαηηθή εθινγή θαηά ηελ

ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη κελψλ,

πξψηε Γ.. πνπ ζα ζπγθιεζεί. Οη ππνςεθηφηεηεο

δηελεξγείηαη αλαπιεξσκαηηθή εθινγή θαηά ηελ

πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηνπιάρηζηνλ επηά εκέξεο

πξψηε Γ.. πνπ ζα ζπγθιεζεί. Οη ππνςεθηφηεηεο

πξηλ απφ ηε Γ.., ε νπνία θαη απνθαζίδεη κε

πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηνπιάρηζηνλ επηά εκέξεο

κπζηηθή

πξηλ απφ ηε Γ.., ε νπνία θαη απνθαζίδεη κε
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ςεθνθνξία

γηα

ηελ

εθινγή

ηνπ

αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο.

κπζηηθή

Ο πξφεδξνο, ν αληηπξφεδξνο θαη ν γξακκαηέαο ηεο

αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο.

Έλσζεο δελ κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη ζηηο

Ο πξφεδξνο, ν αληηπξφεδξνο θαη ν γξακκαηέαο ηεο

αληίζηνηρεο

Έλσζεο δελ κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη ζηηο

ζέζεηο

ηνπ

Γ..

ηεο

Διιεληθήο

ςεθνθνξία

ζέζεηο

γηα

ηνπ

ηελ

Γ..

εθινγή

ηεο

ηνπ

Γεξκαηνινγηθήο θαη Αθξνδηζηνινγηθήο Δηαηξίαο. Σν

αληίζηνηρεο

Διιεληθήο

αλψηεξν ζπλερέο δηάζηεκα παξνπζίαο ζηηο ζέζεηο

Γεξκαηνινγηθήο θαη Αθξνδηζηνινγηθήο Δηαηξίαο. Σν

ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ γξακκαηέα δελ κπνξεί λα

αλψηεξν ζπλερέο δηάζηεκα παξνπζίαο ζηηο ζέζεηο

ππεξβεί ηηο ηξείο ζεηείεο.

ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ γξακκαηέα δελ κπνξεί λα
ππεξβεί ηηο ηξείο ζεηείεο.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΔΛΩΝ Γ..
Σν κέινο ηνπ Γ.. πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα
ζε ηξεηο ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ζεσξείηαη
απηνδίθαηα φηη έρεη παξαηηεζεί θαη αληηθαζίζηαηαη,
εάλ δελ ππάξμεη αηηηνιφγεζε απνπζίαο, κε πξάμε
ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ Γ.., ηεο απνθάζεσο
ιακβαλνκέλεο δηά πιεηνςεθίαο.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΔΛΩΝ Γ..
Σν κέινο ηνπ Γ.. πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα
ζε ηξεηο ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ζεσξείηαη
απηνδίθαηα φηη έρεη παξαηηεζεί θαη αληηθαζίζηαηαη,
εάλ δελ ππάξμεη έγγξαθε θαη απνδεδεηγκέλε
αηηηνιφγεζε απνπζίαο, κε πξάμε ησλ ππνινίπσλ
κειψλ ηνπ Γ.., ηεο απνθάζεσο ιακβαλνκέλεο δηά
πιεηνςεθίαο. Η απφθαζε απηή ιακβάλεηαη ζε
ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία έρεη πξνεγνπκέλσο θιεζεί,
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ειεθηξνληθψο, λα
παξαζηεί ην κέινο πνπ απνπζίαζε, πξνθεηκέλνπ
λα ππνβάιεη ηηο ηπρφλ δηθαηνινγίεο ηνπ. Σν Γ..
ππνρξενχηαη λα αθνχζεη ην κέινο. Η κε
πξνζέιεπζή ηνπ φκσο, δελ απνηειεί εκπφδην ζηε
ιήςε ηεο πξνθεηκέλεο απφθαζεο ηνπ Γ...

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΠΑΡΣΙΑ Γ..
Σν Γ.. επξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληεο
ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο θαη ηξία ηνπιάρηζηνλ
κέιε

θαη

απνθαζίδεη

δηα

πιεηνςεθίαο

ησλ

παξφλησλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε
ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Οη απνθάζεηο ηζρχνπλ κε
ηελ αλαγξαθή ηνπο ζην βηβιίν πξαθηηθψλ θαη αθνχ
ππνγξαθνχλ απφ ηα παξφληα κέιε ζε εχινγν
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πάλησο πξηλ ηελ επφκελε
ζπλεδξίαζε ηνπ Γ..
ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο θαη ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθήο
Γεξκαηνινγηθήο θαη Αθξνδηζηνινγηθήο Δηαηξίαο ην
παξαπέκπεηαη

κε

πξσηνβνπιία

νπνηνπδήπνηε Γ.. απφ ηα αλσηέξσ ζσκαηεία
ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΔΓΑΔ, ε νπνία επηιχεη
ην δήηεκα θαη απνθαίλεηαη .

ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο θαη ηξία ηνπιάρηζηνλ
κέιε

θαη

απνθαζίδεη

δηα

πιεηνςεθίαο

ησλ

παξφλησλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε
ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Οη απνθάζεηο ηζρχνπλ κε
ηελ αλαγξαθή ηνπο ζην αξρείν πξαθηηθψλ θαη αθνχ
ππνγξαθνχλ απφ ηα παξφληα κέιε ζε εχινγν
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πάλησο κέρξη ηελ επφκελε
ζπλεδξίαζε ηνπ Γ..

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ απνθάζεσλ

ζέκα

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΠΑΡΣΙΑ Γ..
Σν Γ.. επξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληεο

Η θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ απφ φια
ηα κέιε ηνπ Γ.. ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ Γ..,
αθφκα θαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε.
ε

εμαηξεηηθέο

ζπνπδαίνπ

πεξηπηψζεηο,

ιφγνπ,

πξαγκαηνπνηεζεί

ην

θαη

κε

Γ..

ππάξρνληνο
κπνξεί

ειεθηξνληθά

λα
κέζα

επηθνηλσλίαο (π.ρ. ηειεδηάζθεςε, κέζσ δηαδηθηχνπ
θαη άιια) ή θάπνηα κέιε ηνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
απηφ κε απηνχο ηνπο ηξφπνπο. Η ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία αθνινπζείηαη φηαλ έρεη εμαζθαιηζηεί ν
απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο θαη ην αδηάβιεην ηεο
επηθνηλσλίαο θαη αθνχ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο δηεμαγσγήο. Οη ζχκβνπινη πνπ θαηά
ηελ

πξνθεηκέλε

δηαδηθαζία

ζπκκεηέρνπλ,

ππνινγίδνληαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο θαη
ηεο πιεηνςεθίαο ηεο ζπλεδξίαζεο.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ απνθάζεσλ
ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο θαη ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθήο
Γεξκαηνινγηθήο θαη Αθξνδηζηνινγηθήο Δηαηξίαο ην
ζέκα

παξαπέκπεηαη

κε

πξσηνβνπιία

νπνηνπδήπνηε Γ.. απφ ηα αλσηέξσ ζσκαηεία
ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΔΓΑΔ, ε νπνία επηιχεη
ην δήηεκα θαη απνθαίλεηαη .

ΑΡΘΡΟ 11
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ Γ..
Σν Γ.. αζρνιείηαη κε θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηηο
εξγαζίεο, ηα ζπκθέξνληα, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηε
ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο.
Γηα ην ιφγν απηφ, ζπλεδξηάδεη θάζε θνξά πνπ ν
Πξφεδξνο θξίλεη απηφ απαξαίηεην ή φηαλ ηξία
ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ Γ.. ην δεηήζνπλ εγγξάθσο.
ε

θάζε

πεξίπησζε

ζπλεδξηάδεη

ηνπιάρηζην

ηέζζεξεηο θνξέο ην ρξφλν.
Σν Γ.. πξνηείλεη ζηε Γ.. ηελ επ’ ακνηβή
απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ
γξαθείσλ ηεο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ.

ΑΡΘΡΟ 11
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ Γ..
Σν Γ.. αζρνιείηαη κε θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηηο
εξγαζίεο, ηα ζπκθέξνληα, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηε
ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο. Φξνληίδεη ηηο ππνζέζεηο
ηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζθνπψλ ηεο κε θάζε πξφζθνξν λφκηκν ηξφπν ή
κέζν, ελδεηθηηθψο δε (θαη φρη πεξηνξηζηηθψο) κε:
1. ηελ δηνξγάλσζε ή ζπκκεηνρή ζε ηνπηθά,
παλειιήληα
ή
δηεζλή
Γεξκαηνινγηθά
θαη
Αθξνδηζηνινγηθά ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο,
ζπκπφζηα, νκηιίεο, ή άιιεο επηζηεκνληθέο ή
εθπαηδεπηηθέο εθδειψζεηο θαη δηαδηθηπαθά.
2. ηελ ζπλεξγαζία κε άιιεο, φκνηεο ή παξεκθεξείο
Δλψζεηο, Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο, Γεξκαηνινγηθά
Κέληξα, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη
Οξγαληζκνχο , Διιεληθνχο ή θαη αιινδαπνχο.
3. ηελ δηαηήξεζε ηαθηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο
Παλεπηζηεκηαθέο, Δ..Τ. θαη άιιεο Κιηληθέο
Γεξκαηνινγίαο – Αθξνδηζηνινγίαο ζηελ Διιάδα ή
ζην εμσηεξηθφ.
4. ηελ ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο
θξαηηθνχο θνξείο.
5. ηελ άζθεζε θάζε λνκίκνπ κέζνπ ελψπηνλ ησλ
πνιηηηθψλ, πνηληθψλ, δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη
θάζε άιιεο αξρήο ηεο ρψξαο ή ηεο αιινδαπήο, γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ θαη
δηθαησκάησλ ηεο Έλσζεο ή/θαη ησλ κειψλ ηεο.
6. ηελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ πξνο νπνηνδήπνηε
θνξέα (Γεκφζην ή Ιδησηηθφ) ή πξφζσπν, επί
ζεκάησλ
πξφιεςεο
δεξκαηνινγηθψλ
θαη
αθξνδηζηνινγηθψλ λνζεκάησλ (π.ρ. θαξθίλνο ηνπ
δέξκαηνο, αθκή, ςσξίαζε θ.α.), κεζφδσλ,
κεραλεκάησλ θαη ηερλνινγηψλ βειηίσζεο ηεο
αηζζεηηθήο ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ εμαξηεκάησλ
απηνχ (ηξίρεο, φλπρεο, ππνδφξην ιίπνο) θαζψο θαη
ηελ εθπφλεζε νδεγηψλ θαη ζπζηάζεσλ ζχκθσλα
κε ηνπο θξαηνχληεο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο
επηζηήκεο, επί φισλ ησλ αλσηέξσ,.
7. ηελ έθδνζε βηβιίσλ, θπιιαδίσλ, πεξηνδηθψλ θαη
θάζε είδνπο έληππνπ ή ειεθηξνληθνχ πιηθνχ, θαζψο
θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ κέζσλ καδηθήο
ελεκέξσζεο, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη γεληθά θάζε
έγθξηηεο επηζηεκνληθά θαη δενληνινγηθά κεζφδνπ,
πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη γηα ηελ πξνάζπηζε
ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο δεξκαηνινγηθήο θνηλφηεηαο.
8. ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ άιισλ
νξγάλσλ ηεο Έλσζεο θαη ηδίσο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηεο.
Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη θάζε θνξά πνπ ν Πξφεδξνο
θξίλεη απηφ απαξαίηεην ή φηαλ ηξία ηνπιάρηζηνλ
κέιε ηνπ Γ.. ην δεηήζνπλ εγγξάθσο. ε θάζε

πεξίπησζε

ζπλεδξηάδεη

ηνπιάρηζην

ηέζζεξεηο

θνξέο ην ρξφλν.
Σν Γ.. πξνηείλεη ζηε Γ.. ηελ επ’ ακνηβή
απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ
γξαθείσλ ηεο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. εθπξνζσπεί ηελ Έλσζε
απέλαληη ζε θάζε ηξίην θαη κπξνζηά ζε θάζε
δηθαζηηθή ή άιιε αξρή. Δπίζεο δηεπζχλεη ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.., ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο,
θξνληίδεη γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ, ππνγξάθεη φια ηα έγγξαθα ηεο
Έλσζεο θαη δίδεη εληνιή γηα ηελ πιεξσκή θάζε
ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο. Αλ δελ εθδνζεί άιιε
απφθαζε ηεο Γ.. εθπξνζσπεί ηελ Έλσζε ζηνλ
Π.Ι.., ζηελ UEMS θαη ζε θάζε άιιν ζπιινγηθφ
νξγαληζκφ.

Όηαλ

ν

Πξφεδξνο

απνπζηάδεη

ή

θσιχεηαη ηνλ αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ελεξγεί κε εληνιή ηνπ
Πξνέδξνπ ηελ αιιεινγξαθία ηεο Έλσζεο ηεξεί ηα
αξρεία ηεο, θξαηά ηηο ζθξαγίδεο, παξαιακβάλεη ηα
έγγξαθα πνπ απνζηέιινληαη ζηελ Έλσζε, ηεξεί ην
κεηξψν ησλ κειψλ θαη ην πξσηφθνιιν, θαηαγξάθεη
κε αχμνληα αξηζκφ ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα
έγγξαθα, ηεξεί βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ Γ.. θαη ησλ
Γεληθψλ πλειεχζεσλ, ζπγθαιεί κε εληνιή ηνπ
Πξνέδξνπ ή κε αίηεζε ηξηψλ κειψλ ηνπ ην Γ.. ζε
ζπλεδξίαζε θαη ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηνλ Δηδηθφ
Γξακκαηέα.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. εθπξνζσπεί ηελ Έλσζε
απέλαληη ζε θάζε ηξίην θαη κπξνζηά ζε θάζε
δηθαζηηθή ή άιιε αξρή. Δπίζεο δηεπζχλεη ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.., ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο,
θξνληίδεη γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ, ππνγξάθεη φια ηα έγγξαθα ηεο
Έλσζεο θαη δίδεη εληνιή γηα ηελ πιεξσκή θάζε
ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο. Όηαλ ν Πξφεδξνο
απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ηνλ αλαπιεξψλεη ν
Αληηπξφεδξνο. Αλ δελ εθδνζεί άιιε απφθαζε ηεο
Γ.. ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. εθπξνζσπεί ηελ Έλσζε
ζηνλ Π.Ι.., ζηελ UEMS θαη ζε θάζε άιιν
ζπιινγηθφ νξγαληζκφ. Με απφθαζή ηνπ κπνξεί ν
Πξφεδξνο ηνπ Γ.. λα νξίζεη ηαθηηθά κέιε ηεο
Έλσζεο σο εθπξνζψπνπο ηεο ζε εκεδαπνχο θαη
δηεζλείο νξγαληζκνχο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο
ε εθπξνζψπεζε ηνπ νξηζζέληνο εθπξνζψπνπκέινπο λα κελ είλαη ηαπηφρξνλε ζε δηαθνξεηηθνχο
νξγαληζκνχο.
.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ελεξγεί κε εληνιή ηνπ
Πξνέδξνπ ηελ αιιεινγξαθία ηεο Έλσζεο ηεξεί ηα
αξρεία ηεο, θξαηά ηηο ζθξαγίδεο, παξαιακβάλεη ηα
έγγξαθα πνπ απνζηέιινληαη ζηελ Έλσζε, ηεξεί ην
κεηξψν ησλ κειψλ θαη ην πξσηφθνιιν, θαηαγξάθεη
κε αχμνληα αξηζκφ ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα
έγγξαθα, ηεξεί βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ Γ.. θαη ησλ
Γεληθψλ πλειεχζεσλ, ζπγθαιεί κε εληνιή ηνπ
Πξνέδξνπ ή κε αίηεζε ηξηψλ κειψλ ηνπ ην Γ.. ζε
ζπλεδξίαζε θαη ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηνλ Δηδηθφ
Γξακκαηέα.

ΑΡΘΡΟ 14
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο ζπληάζζεη, δηαβάδεη θαη

ΑΡΘΡΟ 14
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο ζπληάζζεη, δηαβάδεη θαη

ππνγξάθεη ηα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ..,

ππνγξάθεη ηα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ..,

θξνληίδεη γηα ηε ζχληαμε θαη εθηχπσζε ησλ

θξνληίδεη γηα ηε ζχληαμε θαη εθηχπσζε ησλ

δηαθφξσλ δεκνζηεπκάησλ ηεο Έλσζεο, κε ηηο

δηαθφξσλ δεκνζηεπκάησλ ηεο Έλσζεο, κε ηηο

νδεγίεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, ηνπ νπνίνπ είλαη

νδεγίεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, ηνπ νπνίνπ είλαη

ζε θάζε ηη βνεζφο θαη αλαπιεξσηήο.

ζε θάζε ηη βνεζφο θαη αλαπιεξσηήο.

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΑΜΙΑ
Ο Σακίαο ηεξεί ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Έλσζεο

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΑΜΙΑ
Ο Σακίαο ηεξεί ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Έλσζεο

ελεξγεί εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο, ζπληάζζεη ζην

ελεξγεί εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο, ζπληάζζεη ζην

ηέινο θάζε δεχηεξνπ ρξφλνπ ηζνινγηζκφ εζφδσλ –

ηέινο θάζε ηξίηνπ ρξφλνπ ηζνινγηζκφ εζφδσλ –

εμφδσλ, πνπ ππνβάιιεη ζηελ θξίζε ηνπ Γ..,

εμφδσλ, πνπ ππνβάιιεη ζηελ θξίζε ηνπ Γ..,

θαηαξηίδεη κε ηηο νδεγίεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ

θαηαξηίδεη κε ηηο νδεγίεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ

Γεληθνχ

Γξακκαηέα

ησλ

Γεληθνχ

Γξακκαηέα

εζφδσλ

θάζε

ππνβάιιεη

εζφδσλ

θάζε

ηνλ

πξνυπνινγηζκφ

πξνζερνχο

δηεηίαο,

ηνλ

πξνζερνχο

πξνυπνινγηζκφ
ηξηεηίαο,

ησλ

ππνβάιιεη

θαηάζηαζε κε ηα κέιε πνπ έρνπλ θαζπζηεξήζεη ηηο

θαηάζηαζε κε ηα κέιε πνπ έρνπλ θαζπζηεξήζεη ηηο

ζπλδξνκέο ηνπο, έρεη ηελ πξνζσπηθή επζχλε γηα ηα

ζπλδξνκέο ηνπο, έρεη ηελ πξνζσπηθή επζχλε γηα ηα

δηαπηζηεπκέλα ζ’ απηφλ ρξήκαηα θαη γηα θάζε

δηαπηζηεπκέλα ζ’ απηφλ ρξήκαηα θαη γηα θάζε

παξάιεηςε.

παξάιεηςε.

Η δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Έλσζεο ζα

Η δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Έλσζεο ζα

πξέπεη λα είλαη δηαθαλήο θαη ν έιεγρνο πξνζηηφο

πξέπεη λα είλαη δηαθαλήο θαη ν έιεγρνο πξνζηηφο

απφ ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή.

απφ ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή.

Ο Σακίαο ειέγρεηαη απφ ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή

Ο Σακίαο ειέγρεηαη απφ ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή

θάζε ρξφλν θαη δελ ελεξγεί πιεξσκέο ρσξίο

θάζε ρξφλν θαη δελ ελεξγεί πιεξσκέο ρσξίο

έγγξαθε εληνιή, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Πξφεδξν

έγγξαθε εληνιή, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Πξφεδξν

θαη

θαη

πξνζππνγξακκέλε

απ’

απηφλ

ή

ηνλ

πξνζππνγξακκέλε

απ’

απηφλ

ή

ηνλ

Αλαπιεξσηή ηνπ Πξνέδξνπ. Σα ρξήκαηα πνπ

Αλαπιεξσηή ηνπ Πξνέδξνπ. Σα ρξήκαηα πνπ

έρνπλ αλαιεθζεί, αλ δελ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην

έρνπλ αλαιεθζεί, αλ δελ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην

ζθνπφ πνπ αλαιήθζεθαλ, θαηαζέηνληαη πάιη ζηελ

ζθνπφ πνπ αλαιήθζεθαλ, θαηαζέηνληαη πάιη ζηελ

Σξάπεδα. Ο ηακίαο ζπλεπηθνπξείηαη απφ ινγηζηή κε

Σξάπεδα. Ο ηακίαο ζπλεπηθνπξείηαη απφ ινγηζηή κε

αλάινγε απνδεκίσζε κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ..

αλάινγε απνδεκίσζε κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ..

ΑΡΘΡΟ 16
ΔΞΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ (Δ.Δ.)
Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία κέιε

ΑΡΘΡΟ 16
ΔΞΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ (Δ.Δ.)
Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία κέιε

εθ ησλ νπνίσλ ν πιεηνςεθίζαο ζηηο αξραηξεζίεο

εθ ησλ νπνίσλ ν πιεηνςεθίζαο ζηηο αξραηξεζίεο

πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο. Σα κέιε ηεο

πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο. Σα κέιε ηεο

εθιέγνληαη θάζε

Γεληθή

εθιέγνληαη θάζε ηξία ρξφληα απφ ηε Γεληθή

πλέιεπζε καδί κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ην

πλέιεπζε καδί κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ην

Πεηζαξρηθφ πκβνχιην κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Η

Πεηζαξρηθφ πκβνχιην κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Η

Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ελεξγεί ηνλ έιεγρν ηνπ

Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ελεξγεί ηνλ έιεγρν ηνπ

Σακείνπ θαη ππνβάιιεη ηελ έθζεζή ηεο ζηε ηαθηηθή

Σακείνπ θαη ππνβάιιεη ηελ έθζεζή ηεο ζηε ηαθηηθή

Γεληθή

Γεληθή

δχν ρξφληα απφ

πλέιεπζε

ησλ

κειψλ.

ηε

Μέινο

ηεο

πλέιεπζε

ησλ

κειψλ.

Μέινο

ηεο

Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο κπνξεί λα παξαθνινπζεί

Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο κπνξεί λα παξαθνινπζεί

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ..

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ..

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ (Π..)
Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην εθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ (Π..)
Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην εθιέγεηαη αλά ηξηεηία απφ

πλέιεπζε. Δίλαη ηξηκειέο θαη απνηειείηαη απφ ηξία

ηελ

ηαθηηθά

απφ

απνηειείηαη απφ ηξία ηαθηηθά κέιε, ηα νπνία

ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε εθιεγφκελα επίζεο

αλαπιεξνχληαη απφ ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά

απφ ηελ Γ..

κέιε εθιεγφκελα επίζεο απφ ηελ Γ..

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη πάληνηε απφ ηξία (3)

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη πάληνηε απφ ηξία (3)

κέιε.

κέιε.

ε πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ην Γ.. απνθαζίδεη

ε πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ην Γ.. απνθαζίδεη

ηελ παξαπνκπή ηνπ ελ αηαμία επξηζθνκέλνπ

ηελ παξαπνκπή ηνπ ελ αηαμία επξηζθνκέλνπ

κέινπο πξνο ην Π.. φπνπ, αθνχ θιεζεί ην κέινο

κέινπο πξνο ην Π.. φπνπ, αθνχ θιεζεί ην κέινο

λα απνινγεζεί (εγγξάθσο), ην Π.. ζπληάζζεη

λα απνινγεζεί (εγγξάθσο), ην Π.. ζπληάζζεη

έθζεζε θαη ππνβάιιεη ηνλ θάθειν ζην Γ.. ηεο

έθζεζε θαη ππνβάιιεη ηνλ θάθειν ζην Γ.. ηεο

Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί αηηηνινγεκέλε

Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί αηηηνινγεκέλε

απφθαζε, δειαδή απαιιαγή, απιή ζχζηαζε,

απφθαζε, δειαδή απαιιαγή, απιή ζχζηαζε,

επίπιεμε, δηαγξαθή ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο

επίπιεμε, δηαγξαθή ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο

παξαπνκπή ζηελ Γ.. ή ζηνλ Ιαηξηθφ χιινγν.

παξαπνκπή ζηελ Γ.. ή ζηνλ Ιαηξηθφ χιινγν.

Η πξφηαζε ηνπ Π.. είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην Γ..

Η πξφηαζε ηνπ Π.. είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην Γ..

Η φιε δηαδηθαζία απφ ην Π.. θαη ην Γ..

Η φιε δηαδηθαζία απφ ην Π.. θαη ην Γ..

επηβάιιεηαη λα ζπκπιεξσζεί ζε δηάζηεκα δχν

επηβάιιεηαη λα ζπκπιεξσζεί ζε δηάζηεκα δχν

κελψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο εληνιήο.

κελψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο εληνιήο.

Σν Π.. ππνβάιιεη έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ

Σν Π.. ππνβάιιεη έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ

ζηελ ηαθηηθή Γ.. ησλ κειψλ.

ζηελ ηαθηηθή Γ.. ησλ κειψλ.

κέιε,

ηα

νπνία

αλαπιεξνχληαη

Γεληθή

πλέιεπζε.

Δίλαη

ηξηκειέο

θαη

ΑΡΘΡΟ 18
ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ (Γ..)
Η ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ην αλψηαην

ΑΡΘΡΟ 18
ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
Η Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ην αλψηαην δηνηθεηηθφ

δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο Έλσζεο, ζπγθαιείηαη αλά

φξγαλν ηεο Έλσζεο.

δηεηία

δεχηεξνπ

Η ηαθηηθή (εθινγναπνινγηζηηθή) Γεληθή πλέιεπζε

εμακήλνπ θάζε δεχηεξνπ έηνπο, θαη ζπλέξρεηαη

ζπγθαιείηαη αλά ηξηεηία θαη ζπγθεθξηκέλα εληφο ηνπ

ζηελ Αζήλα.

δεχηεξνπ εμακήλνπ θάζε ηξίηνπ έηνπο, θαη κπνξεί

Η Γ.. ζεσξείηαη φηη επξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ

λα ζπλέιζεη ζηελ Αζήλα ή ζε άιιε πφιε πνπ ζα

παξεπξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ ην ¼ ησλ ηαθηηθψλ

απνθαζίζεη νκφθσλα ην Γ..

κειψλ πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο

Η Γ.. ζεσξείηαη φηη επξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ

ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηελ Έλσζε κέρξη ηεο

παξεπξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ ην ¼ ησλ ηαθηηθψλ

ελάξμεσο ηεο Γ..

κειψλ πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο

ε πεξίπησζε κε απαξηίαο επαλαιακβάλεηαη ζε

ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηελ Έλσζε κέρξη ηεο

πξνθαζνξηζκέλν απφ ην Γ.. ρξφλν θαη ηφπν θαη

ελάξμεσο ηεο Γ..

ζεσξείηαη ζε απαξηία κε παξφληα ηνπιάρηζηνλ ην

ε πεξίπησζε κε απαξηίαο επαλαιακβάλεηαη ζε

1/10 ησλ κειψλ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε

πξνθαζνξηζκέλν απφ ην Γ.. ρξφλν θαη ηφπν θαη

καηαηψλεηαη θαη ην Γ.. πξνθεξχζζεη λέα ηαθηηθή

ζεσξείηαη ζε απαξηία κε παξφληα ηνπιάρηζηνλ ην

Γ.., παξαηεηλνκέλεο ηεο ζεηείαο απηνχ κέρξη ηεο

1/10 ησλ κειψλ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε

λφκηκεο εθινγήο λένπ Γ..

καηαηψλεηαη θαη ην Γ.. πξνθεξχζζεη λέα ηαθηηθή

Ψήθνο κε εμνπζηνδφηεζε δελ γίλεηαη δεθηή.

Γ.., παξαηεηλνκέλεο ηεο ζεηείαο απηνχ κέρξη ηεο

Ο Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο ε ζε πεξίπησζε

λφκηκεο εθινγήο λένπ Γ..

απνπζίαο ή θσιχκαηφο ηνπ ν Αληηπξφεδξνο ηνπ

Ψήθνο κε εμνπζηνδφηεζε δελ γίλεηαη δεθηή.

Γ.. πξνεδξεχεη ησλ Γ.. Μφλν ζηε δηαδηθαζία

Ο Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο ε ζε πεξίπησζε

δηεμαγσγήο αξραηξεζηψλ πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο

απνπζίαο ή θσιχκαηφο ηνπ ν Αληηπξφεδξνο ηνπ

ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο.

Γ.. πξνεδξεχεη ησλ Γ.. πιελ ηεο Καηαζηαηηθήο,

Η ηαθηηθή Γ.. απνθαζίδεη επί παληφο ζέκαηνο ηεο

φπνπ

Έλσζεο. Μεηαμχ ησλ ζεκάησλ γηα ηα νπνία

ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο, θαη ηεο

απνθαζίδεη πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αθφινπζα, ηα

δηαδηθαζίαο

δηεμαγσγήο

νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηα ζέκαηα ηεο

πξνεδξεχεη

ν

εκεξήζηαο δηάηαμεο:

Δπηηξνπήο.

α) Σα πεπξαγκέλα ηνπ απεξρνκέλνπ Γ.. ζηα

Ψήθνο κε εμνπζηνδφηεζε δελ γίλεηαη δεθηή.

νπνία νπσζδήπνηε πεξηιακβάλνληαη ηα ζέκαηα ηα

ε

αλαθεξφκελα ζηελ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ.

θαηεπείγνληνο θαη ζνβαξνχ ιφγνπ, πξνβιέπεηαη ε

Πξνο ην ζθνπφ απηφ ην Γ.. ππνρξενχηαη λα

δπλαηφηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο γηα ηελ άκεζε

ππνβάιιεη πξνο ηελ Γ.. έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ

ιήςε απφθαζεο απφ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε

ηνπ θαη έθζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Έλσζεο.

ησλ κειψλ. Η ςεθνθνξία δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά

β) Αλάγλσζε ηεο έθζεζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ

κε κέζν ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη εηδηθφηεξα

Π..

κέζσ εηδηθήο ηζηνζειίδαο πνπ ζα ππάξρεη γηα ηνλ

θαη

ζπγθεθξηκέλα

εληφο

ηνπ

δηεμάγεηαη

εμαηξεηηθέο

γηα

ηελ

Πξφεδξνο

εθινγή

Πξνέδξνπ

αξραηξεζηψλ,
ηεο

πεξηπηψζεηο,

φπνπ

Δθνξεπηηθήο

ππάξρνληνο

γ) Αλάγλσζε ηεο έθζεζεο ηεο Δ.Δ. θαη έγθξηζε ηνπ

ζθνπφ απηφ, ε ιεηηνπξγία θαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο

ηζνινγηζκνχ (απνινγηζκνχ) παξειζνχζεο ρξήζεο.

νπνίαο ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο

δ) Ψήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη

ςήθνπ πιεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ν

εμφδσλ ηεο λέαο ρξήζεο θαη

λφκνο νξίδεη ζηελ παξαδνζηαθή ςεθνθνξία. ηηο

ε)

Αξραηξεζίεο

γηα

ηελ

εθινγή

ηξηκεινχο

έθηαθηεο

απηέο

πεξηπηψζεηο

πξνεγείηαη

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζα δηελεξγήζεη ηηο

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.., ην νπνίν δίδεη

αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή ηνπ λένπ Γ.., ηνπ λένπ

θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πξνο ηνπο ςεθνθφξνπο.

Π.. θαη ηεο λέαο Δ.Δ.

Η ηαθηηθή Γ.. απνθαζίδεη επί παληφο ζέκαηνο ηεο

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία,

Έλσζεο. Μεηαμχ ησλ ζεκάησλ γηα ηα νπνία

εθηφο απφ εάλ νη παξφληεο ζηε Γ.. απνθαζίζνπλ

απνθαζίδεη πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αθφινπζα, ηα

δηαθνξεηηθά. Φαλεξή ςεθνθνξία απνθιείεηαη ζε

νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηα ζέκαηα ηεο

πεξίπησζε εθινγψλ ή γηα πξνζσπηθά ζέκαηα.

εκεξήζηαο δηάηαμεο:
α) Σα πεπξαγκέλα ηνπ απεξρνκέλνπ Γ.. ζηα
νπνία νπσζδήπνηε πεξηιακβάλνληαη ηα ζέκαηα ηα
αλαθεξφκελα ζηελ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ.
Πξνο ην ζθνπφ απηφ ην Γ.. ππνρξενχηαη λα
ππνβάιιεη πξνο ηελ Γ.. έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ
ηνπ θαη έθζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Έλσζεο.
β) Αλάγλσζε ηεο έθζεζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ
Π..
γ) Αλάγλσζε ηεο έθζεζεο ηεο Δ.Δ. θαη έγθξηζε ηνπ
ηζνινγηζκνχ (απνινγηζκνχ) παξειζνχζεο ρξήζεο.
δ) Ψήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη
εμφδσλ ηεο λέαο ρξήζεο θαη
ε) Αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή ηνπ λένπ Γ.., ηνπ
λένπ Π.. θαη ηεο λέαο Δ.Δ.
Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία,
εθηφο απφ εάλ νη παξφληεο ζηε Γ.. απνθαζίζνπλ
δηαθνξεηηθά. Φαλεξή ςεθνθνξία απνθιείεηαη ζε
πεξίπησζε εθινγψλ ή γηα πξνζσπηθά ζέκαηα.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΘΡΟ 19
1. 1. Σελ δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε
1. Η Γ.. θαηά ηελ νπνία εθιέγνληαη ην λέν Γ.., ην
ησλ λέσλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο επηθνξηίδεηαη
λέν Π.. θαη ε λέα Δ.Δ. ηεο Έλσζεο,
ηξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία εθιέγεηαη
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη
κε θαλεξή ςεθνθνξία δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο ζε

κηθξφηεξν ησλ δχν κελψλ θαη φρη κεγαιχηεξν ησλ

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ, πνπ πξνεγείηαη ηεο

ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία

Σαθηηθήο.

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηαθηηθή Γ..

Σα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο δελ κπνξνχλ

Η εκέξα θαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο Γ.. θαηά ηελ

λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα γηα ην Γ., Π.. ή Δ.Δ.

νπνία εθιέγνληαη ηα αλσηέξσ φξγαλα, θαζνξίδεηαη

Ωο κέιε ηεο κπνξνχλ λα είλαη κφλνλ ηαθηηθά κέιε

απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, έμη ηνπιάρηζηνλ

ηεο Έλσζεο αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ θηήζεσο ηεο

εβδνκάδεο πξν ηεο εκέξαο ηεο ζπγθιήζεψο ηεο.

ηδηφηεηάο ηνπο σο ηαθηηθνχ κέινπο. Δθιέγνληαη ηξία

Καηά ηηο αξραηξεζίεο (αλά δηεηία) εθιέγνληαη :

κέιε θαη έλα αλαπιεξσκαηηθφ. Σν αξραηφηεξν

Α. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε εληαίν

κέινο νξίδεηαη σο Πξφεδξνο θαη έλα κέινο απηήο

ςεθνδέιηην

σο Γξακκαηέαο.

Β. Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην κε άιιν εληαίν

Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ

ςεθνδέιηην

αδηάβιεηε θαη αζθαιή δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ,

Γ. Η Σξηκειήο Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή κε μερσξηζηφ

επηθνηλσλεί κε ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Δ.Γ.Α. κε επηζηνιέο

επίζεο εληαίν ςεθνδέιηην.

θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Έλσζεο, θαη

2. Γηθαίσκα εθινγήο γηα ην Γ.. θαη ηελ Δ.Δ. ηεο

θαζνξίδεη

Έλσζεο έρνπλ φια ηα ηαθηηθά κέιε. Γηα ην Π..

ππνςεθηνηήησλ γηα ηα αμηψκαηα, ηελ δηάξθεηα ηεο

απαηηείηαη

ςεθνθνξίαο θαη ηελ ελ γέλεη δηαδηθαζία γηα ηελ

δεθαεηήο

ηνπιάρηζηνλ

άζθεζε

ηεο

ηελ

πξνζεζκία

ππνβνιήο

ησλ

εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα.

αλάδεημε ησλ λέσλ νξγάλσλ ηεο ’Δλσζεο.

Δπί ηζνςεθίαο εθιέγεηαη ην αξραηφηεξν κέινο.

Η εκέξα θαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο Γ.. θαηά ηελ

Σν κέινο ηνπ Γ.. πνπ πιεηνςήθεζε ζπγθαιεί ηνπο

νπνία εθιέγνληαη ηα αλσηέξσ φξγαλα, θαζνξίδεηαη

λενεθιεγέληεο

απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, έμη ηνπιάρηζηνλ

κέζα

ζε

έλα

κήλα

απφ

ηελ

εκεξνκελία ησλ αξραηξεζηψλ, γηα ηελ θαηαλνκή

εβδνκάδεο πξν ηεο εκέξαο ηεο ζπγθιήζεψο ηεο.

ησλ ζέζεσλ ηνπ Γ.., κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Σα

Καηά ηηο αξραηξεζίεο (αλά ηξεηία) εθιέγνληαη :

εθιεγέληα κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ζε

Α. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε εληαίν

ζπλεδξίαζε κεηαμχ ηνπο εθιέγνπλ έλα απ’ απηά σο

ςεθνδέιηην.

πξφεδξν.

Β. Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην κε άιιν εληαίν

3.

Πξνβιέπεηαη

ε

δπλαηφηεηα

νη

αλσηέξσ

ςεθνδέιηην.

αξραηξεζίεο λα γίλνπλ κε δειηία απνζηειιφκελα

Γ. Η Σξηκειήο Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή κε μερσξηζηφ

ηαρπδξνκηθψο, κε ηελ εμήο δηαδηθαζία.

επίζεο εληαίν ςεθνδέιηην.

Δληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εθινγή ηεο Δθνξεπηηθήο

2. Γηθαίσκα εθινγήο γηα ην Γ.. θαη ηελ Δ.Δ. ηεο

Δπηηξνπήο

Έλσζεο έρνπλ φια ηα ηαθηηθά κέιε. Γηα ην Π..

θαη

ηελ

άκεζε

αλάιεςε

ησλ

θαζεθφλησλ ηεο αλαγγέιινληαη νη ππνςεθηφηεηεο

απαηηείηαη

δεθαεηήο

γηα ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο.

εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα.

Έμη εβδνκάδεο ηνπιάρηζηνλ πξν ησλ εθινγψλ ε

Δπί ηζνςεθίαο εθιέγεηαη ην αξραηφηεξν κέινο.

Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα έρεη απνζηείιεη

Σν κέινο ηνπ Γ.. πνπ πιεηνςήθεζε ζπγθαιεί ηνπο

ζε φια ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Δηαηξίαο :

λενεθιεγέληεο

Ι. Καηάινγν ησλ ππνςεθίσλ

εκεξνκελία ησλ αξραηξεζηψλ, γηα ηελ θαηαλνκή

κέζα

ηνπιάρηζηνλ

ζε

έλα

άζθεζε

κήλα

απφ

ηεο

ηελ

ΙΙ. Αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ πνπ έρνπλ θάλεη θαη ησλ

ησλ ζέζεσλ ηνπ Γ.., κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Σα

ζηφρσλ πνπ έρνπλ, αλ θπζηθά θαηαζέζνπλ ζρεηηθφ

εθιεγέληα κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ζε

πιηθφ ζηελ Δπηηξνπή.

ζπλεδξίαζε κεηαμχ ηνπο εθιέγνπλ έλα απ’ απηά σο

ΙΙΙ. Οδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εκεξνκελία, ηφπν,

πξφεδξν.

ψξα θαη ηξφπν εθινγήο θαη

3.

ΙV. Σα αληίζηνηρα ςεθνδέιηηα ζε έλα κφλν εηδηθφ

αξραηξεζίεο λα γίλνπλ κε δειηία απνζηειιφκελα

θαη νκνηφκνξθν θάθειιν.

ηαρπδξνκηθψο, κε ηελ εμήο δηαδηθαζία.

Σα έρνληα δηθαίσκα ςήθνπ κέιε ζα πξέπεη λα

Μεηά ηελ εθινγή θαη ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ

απνζηέιινπλ,

ηα

ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο αλαγγέιινληαη νη

ςεθνδέιηηά ηνπο, θαλνληθά ζπκπιεξσκέλα, ψζηε

ππνςεθηφηεηεο γηα ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο νη νπνίεο

λα

αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο.

κε

παξαιακβάλνληαη

ζπζηεκέλν
απφ

ηνλ

γξάκκα,
Πξφεδξν

ηεο

Πξνβιέπεηαη

ε

δπλαηφηεηα

νη

αλσηέξσ

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε

Έμη εβδνκάδεο ηνπιάρηζηνλ πξν ησλ εθινγψλ ε

ησλ αξραηξεζηψλ. Σα ςεθνδέιηηα ζα βξίζθνληαη

Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα έρεη απνζηείιεη

κέζα ζηνλ θαιά ζθξαγηζκέλν νκνηφκνξθν θάθειιν

ζε φια ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Δηαηξίαο :

πνπ θαη απηφο ζα βξίζθεηαη κέζα ζην ζπζηεκέλν

Ι. Καηάινγν ησλ ππνςεθίσλ

γξάκκα ηνπ κέινπο πνπ ςεθίδεη.

ΙΙ. Αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ πνπ έρνπλ θάλεη θαη ησλ

ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξαιαβήο ηνπο, ηα

ζηφρσλ πνπ έρνπλ, αλ θπζηθά θαηαζέζνπλ ζρεηηθφ

ςεθνδέιηηα επηζηξέθνληαη ζηνπο απνζηνιείο ηνπο.

πιηθφ ζηελ Δπηηξνπή.

Καηά ηηο αξραηξεζίεο, αλνίγνληαη νη ζπζηεκέλεο

ΙΙΙ. Οδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εκεξνκελία, ηφπν,

επηζηνιέο, αλεπξίζθεηαη ην φλνκα ηνπ κέινπο ζηνλ

ψξα θαη ηξφπν εθινγήο θαη

θαηάινγν ησλ κειψλ, δηαγξάθεηαη ην φλνκα θαη

ΙV. Σα αληίζηνηρα ςεθνδέιηηα ζε έλα κφλν εηδηθφ

ακέζσο κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ν εηδηθφο

θαη νκνηφκνξθν θάθειιν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ

νκνηφκνξθνο

ζθξαγίδα ηεο Έλσζεο.

θαιά

ζθξαγηζκέλνο

ξίρλεηαη κέζα ζηελ θάιπε.

θάθειινο

Σα έρνληα δηθαίσκα ςήθνπ κέιε ζα πξέπεη λα
απνζηέιινπλ,

κε

ζπζηεκέλν

γξάκκα,

ηα

ςεθνδέιηηά ηνπο, θαλνληθά ζπκπιεξσκέλα, ψζηε
λα

παξαιακβάλνληαη

απφ

ηνλ

Πξφεδξν

ηεο

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε
ησλ αξραηξεζηψλ. Σα ςεθνδέιηηα ζα βξίζθνληαη
κέζα ζηνλ θαιά ζθξαγηζκέλν νκνηφκνξθν θάθειιν
πνπ θαη απηφο ζα βξίζθεηαη κέζα ζην ζπζηεκέλν
γξάκκα ηνπ κέινπο πνπ ςεθίδεη.
V. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξαιαβήο ηνπο,
ηα ςεθνδέιηηα επηζηξέθνληαη ζηνπο απνζηνιείο
ηνπο ρσξίο λα αλνηρηνχλ.
VI. Καηά ηηο αξραηξεζίεο, αλνίγνληαη νη ζπζηεκέλεο
επηζηνιέο, αλεπξίζθεηαη ην φλνκα ηνπ κέινπο ζηνλ

θαηάινγν ησλ κειψλ, δηαγξάθεηαη ην φλνκα θαη
ακέζσο κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ν εηδηθφο
νκνηφκνξθνο

θαιά

ζθξαγηζκέλνο

θάθειινο

ξίρλεηαη κέζα ζηελ θάιπε.
4. Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ε ςεθνθνξία γηα ηηο
αλσηέξσ αξραηξεζίεο λα δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά κε
κέζν ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη εηδηθφηεξα
κέζσ εηδηθήο ηζηνζειίδαο πνπ ζα ππάξρεη γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ, ε ιεηηνπξγία θαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο
νπνίαο ζα εμαζθαιίδνπλ ηε κνλαδηθφηεηα θαη
κπζηηθφηεηα

ηεο

πξνυπνζέζεσλ

ςήθνπ
πνπ

ν

πιεξνπκέλσλ
λφκνο

νξίδεη

ησλ
ζηελ

παξαδνζηαθή ςεθνθνξία. Οη νδεγίεο πξνο ηνπο
ςεθνθφξνπο ζα δίδνληαη απφ ηελ Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή.
5. Κάζε κέινο κπνξεί λα ςεθίζεη κφλνλ κία θνξά,
φηαλ δε ιάβεη κέξνο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία
νξηζηηθνπνηείηαη ε επηινγή ηνπ θαη δελ έρεη
δπλαηφηεηα αλαθηήζεσο ράξηλ δηνξζψζεσο.

ΑΡΘΡΟ 20
Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο δηεμάγνληαη φπνηε ην

ΑΡΘΡΟ 20
Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο δηεμάγνληαη φπνηε ην

Γ.. θαηά πιεηνςεθία απνθαζίδεη, γηα ζνβαξά θαη

Γ.. θαηά πιεηνςεθία απνθαζίδεη, γηα ζνβαξά θαη

επείγνληα ζέκαηα ή αλ ην δεηήζεη αηηηνινγεκέλα θαη

επείγνληα ζέκαηα ή αλ ην δεηήζεη αηηηνινγεκέλα θαη

ελππφγξαθα ην 1/3 ησλ ηακηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ

ελππφγξαθα ην 1/3 ησλ ηακηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ

ηαθηηθψλ κειψλ ηεο Έλσζεο.

ηαθηηθψλ κειψλ ηεο Έλσζεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΙΑΛΤΗ ΩΜΑΣΔΙΟΤ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΙΑΛΤΗ ΩΜΑΣΔΙΟΤ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ

ΑΡΘΡΟ 21
ε εηδηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη κε απφιπηε

ΑΡΘΡΟ 21
ε εηδηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη κε απφιπηε

πιεηνςεθία

πιεηνςεθία

ησλ

ηαθηηθψλ

κειψλ

πνπ

έρνπλ

ησλ

ηαθηηθψλ

κειψλ

πνπ

έρνπλ

δηθαίσκα ςήθνπ κπνξεί λα απνθαζηζηεί ε δηάιπζε

δηθαίσκα ςήθνπ κπνξεί λα απνθαζηζηεί ε δηάιπζε

ηεο Έλσζεο ή ε ζπγρψλεπζή ηεο ζε άιιν αλάινγν

ηεο Έλσζεο ή ε ζπγρψλεπζή ηεο ζε άιιν αλάινγν

ζσκαηείν. ε πεξίπησζε δηάιπζεο, ε πεξηνπζία

ζσκαηείν. ε πεξίπησζε δηάιπζεο, ε πεξηνπζία

ηεο Έλσζεο πεξηέξρεηαη ζηελ ΔΓΑΔ. Με ηελ ίδηα

ηεο Έλσζεο πεξηέξρεηαη ζηελ ΔΓΑΔ. Με ηελ ίδηα

απφθαζε γηα δηάιπζε ηεο Έλσζεο, νξίδεηαη θαη

απφθαζε γηα δηάιπζε ηεο Έλσζεο, νξίδεηαη θαη

Δπηηξνπή γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο,

Δπηηξνπή γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο,

κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.

κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.

ΑΡΘΡΟ 22
Σξνπνπνίεζε απηνχ ηνπ Καηαζηαηηθνχ κπνξεί λα

ΑΡΘΡΟ 22
Σξνπνπνίεζε απηνχ ηνπ Καηαζηαηηθνχ κπνξεί λα

γίλεη έλα ρξφλν απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ,

γίλεη έλα ρξφλν απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ,

χζηεξα απφ ζχγθιηζε εηδηθήο Γ.. πνπ ζα γίλεη κε

χζηεξα απφ ζχγθιηζε εηδηθήο Γ.. πνπ ζα γίλεη κε

αίηεζε ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθψλ κειψλ.

αίηεζε ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθψλ κειψλ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ’
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ’
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

ΑΡΘΡΟ 23
Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην
θαηαζηαηηθφ, απνθαζίδεη ην Γ.. θαη νη ζρεηηθέο
απνθάζεηο, εάλ θξηζνχλ απφ ην Γ.. φηη είλαη
κείδνλνο

ζεκαζίαο,

πιεηνςεθίαο απφ ηελ Γ..

επηθπξψλνληαη

δηα

ΑΡΘΡΟ 23
Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην
θαηαζηαηηθφ ή ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία
πεξί ζσκαηείσλ θαη επξίζθεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ
ζθνπνχ ηεο Έλσζεο, απνθαζίδεη ην Γ.. θαη νη
ζρεηηθέο απνθάζεηο, εάλ θξηζνχλ απφ ην Γ.. φηη
είλαη

κείδνλνο

ζεκαζίαο,

πιεηνςεθίαο απφ ηελ Γ..

επηθπξψλνληαη

δηα

