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ΣYΛΛoΓoY EΠΙΣTHMONΙKOY YΓΕΙoNoMΙKoY ΠPoΣΩΠΙKoY
E.O.Π.Y.Y. ΘEΣΣΑΛONΙKHΣ -B. EΛΛAΔoΣ

Αρθρo 1 'Εδρα -Tiτλog
Ιδρriεται oωματεio ,με 6δρα την Θεooαλονiκη, και με τiτλo _επωνυμiα <Σr5λλoγοg
Eπιoτημoνικor5 Yγειoνομικo6 Πρooωπικo6 E.O.Π.Y.Y. Θεooαλoνiκηg -B. Eλλιiδoq>

Αρθρo 2Σκoπ6c,

A) Σκoπ69 τoυ Συλλ6γoυ εiναι η μελ6τη ,η πρoστασiα και πρoαγωγη των
εργαoιακiυν, οικovομικων ,αοφαλιoτικiυν κoινωνικιilν και oυνδικαλιoτικr1lν

oυμφερ6ντων των μελiυν τoυ.
B) Η αρτι6τερη επαγγελματικη κατ6ρτιoη τoυg
Γ) Η μ6ρφωση και η Ψυχαγωγ[α τoυg
Δ) H αν0πτυξη o16oεων oυναδελφικ6τηταζ με το υπ6λoιπo πρoσωπικ6 του

E.o.Π.Y.Y.
oι oκoποi αυτoi

επιτυγ1d,νονται αντioτοι1α:
A) Mε παραoτ&oειg και υπoβoλ69 υπoμνημ6των προζ τoυg αρμoδioυq και 6λα τα
ν6μιμα μ6τρα πoυ κρiνoνται πρ6oφoρα απ6 τo Διoικητικ6 Συμβο6λιo τoυ Συλλ6γου
επiλυoη των ζητημ&των τoυ Eπιoτημoνικori
η την Γενικη Συν6λευoη τoυ για
Yγειονoμικoιi Προοωπικο6 τoυ E.o.Π.Y.Y.
B) Mε τη λειτουργiα λ6oμ9 ,βιβλιoθηκηg διαλ6ξεων και μαθημ6των.

ην

Γ)Mε ην διοργdνωoη εκδρομων ,καλλιτεxyικιbν εορτων και θερινιilν

καταoκηνωσεων.
Δ)Mε την 6κδοoη περιoδικοιi ,μελετων ,δημοoιεr5oεων στoν τυπο (ηλεκτρoνικ6 και
6ντυπο) ,διοργ&νωoη ομιλιcbν και oυνεδρiων - οεμιναρiων για τα μ6λη του ουλλ6γου,
αλλd και για τουg αoφαλιoμεvoυζ και τoυg εργoδ6τεq ,oγετικd με την υγειoνoμικη
τουg περiθαλψη.
E) Mε κ&θε ν6μιμο μ6oο και τρ6πο για την ευ6δωoη και υλoπoiηση των oκοπiυν του
oυλλ6γου.
Για την επwυγ1α τoυ oκoπoli τoυ ο oriλλoγog μπoρεf να oυνεργdζεται με 6λλα
oωματεiα πoυ 61oυν 6μοιου9 oκοπolig και να oυντονiζει κοιν69 δρdoειg μαζi τουq.
ΣT)Eπioηq με την oυγκρ6τηoη μαζi με 6λλου9 6μοιoυ9 η παρεμφερεfg oυλλ6γου9,
δευτερoβdθμιων οργανωoεων or5μφωνα με τιζ ν6μιμεq διατd,ξειq και διαδικαoiεq..
ΑρΘρo

3 M6λη

A) M6λη τoυ Συλλ6γoυ μπορo6ν να εiναι 6λο το Eπιoτημoνικ6 Yγειoνoμικ6
Προοωπικ6 πoυ υπηρετεi oτιg διdφoρεq μoν6δε9 τoυ E,.O.Π.Y.Y oτη Θεooαλoνiκη η
τιq &λλεg π6λει9 τηq B6ρεια9 Eλλdδοg, η οε 6πoιo d,λλo υγειoνομικ6 oμματιoμ6
πρoκι5ψει oτο μ6λλoν, το οποio πρooωπικ6 παp6γετ τιζ υ7ηρεσiεg τoυ με
οπoιαδηπoτε μoρφη νoμικηq o16oηq και υπ6γεται στον Yγειoνομικ6 κανονιoμ6 τoυ

E.o.Π.Y.Y.

Tα μ6λη τoυ oυλλ6γoυ διακρiνονται σε ε'πιτιψα και τακτικd, η ενεργd.

Ωg επiτιμα μ6λη γfνονται δεκτd, και εγγρ6φοντα1στο βιβλiο επfτιμων μελων, 15οτερα
απ6 απ6φαση τoυ Δ.Σ. τoυ oυλλ6γου, πρ6oωπα τα oπoiα με την oτdoη τoυq και τη

δραoτηρι6ητd τουg πρoo6φεραν η πρooφ6ρoυν σημαντικ6q υπηρεoiεq για την

τcραy|ilατoτεοiηoη των oκoπiον του oυλλ6γου.
Tα επiτιμα μ6λη απαγορεtiεται να μετ61ουν oτιq oυνελεtioειg, και να εκλ6γoυν η να
εκλ6γoνται oτο Δ.Σ. επi ποινη ακυρ6τητα9..

B)Tακτικ0 μ6λη τoυ oυλλ6γου εiναι 6λοι 6οoι ε[vαι εγγεγραμμ6νoι στα μητρiυα τoυ
ουλλ6γoυ και αoκoriν τo ανωτ6ρω αναφερ6μενo επdγγελμα.
Γ)Για την εγγραφη των τακπκ(ον μελων,εφ6oον πληροr5ν τιg πρo0ποΘ6oει9,
υπoβ0λλεται αiτηoη πρog τo Δ.Σ. ,το oποiο εγκρiνει την εγγραφη κατ& πλειoψηφiα.
Mετ& την 6γκριoη τηg αiτηοηg απ6 το Δ.Σ. γiνεται η εγγραφη oτα μητρωα μελιilν του
ουλλ6γoυ.
Δ) Η παρακρ&τηoη τηg μηνιαiαq oυνδρομηg γiνεται αυτ6ματα απ6 τoν E.O.Π.Y.Y,
αφor5 πρoηγουμθνωg 61ει ενημερωθεi εγγρ&φωg απ6 τo Σriλλογο και στη oυν61εια
αποδiδεται oτo Σ6λλoγo, τo ποo6 τηg οπoiαg ορiζεται με απ6φαoη τoυ Δ.Σ. και εiναι
ioo για 6λα τα μ6λη.

Tα ποo6 των συνδρoμιilν καθiυg και τηζ εγγραφηζ μπoρoιiν να αναπρoσαρμ6ζονται
με απ6φαoη τoυ Δ.Σ..
Tα τακτικd, μ6λη του oυλλ6γoυ 61oυν τo δικαiωμα να εκλ6γoυν κα1 να εκλ6γονται
oτα 6ργανα του ουλλ6γου.
Nα oυμμετθ1oυv oτιq Γενικ69 Συνελεrioειg
E) H ιδι6τητα του τακτικof μ6λoυ9 παtiει με την
α. με την εκo6oια απo1dυρηoη τoυ, κατ6πιν αιτηoεωζ, και y'ωpiqδικαiωμα επιoτρoφηg
των καταβληθ6ντων ειοφοριi:v,
των
β. μ'.η διαγραφη τoυ ,κατ6πιν απ6φαoη9 του Δ.Σ., λ6γω μη καταβoληq
αρ1ικiον
των
ειoφορiον τoυ ,καθiυq και με τη oυνταξιοδ6τηoη, η τη μη εκπληρωoη
προ$ποθ6oεων εγγραφηg λ6γω μεταβοληg o16oεω9 εργαoiαg με τον E,.O.Π.Y.Y. (π1
απ6λυoη9).

Γ.)M6λoq τoυ ουλλ6γoυ πoυ δεν oυμμoρφωνεται με τιg διατdξειg τoυ καταστατικoδ
και επιδεικvιiει διαγωγη αναξιoπρεπη και αoυμβiβαoτη με τα συμφ6ρoντα τoυ
oυλλ6γoυ, καθiυg και τουζ oκοποr5q του, διαγρ6φεται με απ6φαoη τoυ Δ.Σ.
Τα μ6λοq που διαγρd,φεται για τoυg παραπ6νω λ6γουq 61ει δικαiωμα μετd την
κowoποiηoη τηg απ6φαoηq απ6 τo Δ. Σ. να προoφriγει wωπιον τηg Γενικηg
Συν6λευoη9 τoυ oυλλ6γoυ.
Αρθρo 4-Π6ροι
Π6ρoι τoυ oυλλ6γoυ εiναι η μηνιαiα oυνδρομη των μελiον καθiυg και κ6Θε 6κτακτη
oυνδρoμη πoυ θα ληφθεi με απ6φαοη του Δ.Σ. για ην αντιμετrilπιoη 6κτακτων
αναγκiον. Επioηg τα 6ooδα απ6 κ6θε εiδoυg διοργανiooειq εκδηλciloεων o6μφωνα με
τα προαναφερ6μεvα oτo παρ6ν καταστατικ6, καθiυq
και κdθε d,λλο 6ooδο απ6 ν6μιμη πηγη ειooδηματοq ,καθrΙlq και δωρε69 η
κληρoνoμι69.

Αρθρo 5 Διοiκηoη τoυ Συλλ6γoυ.
'oργανα τoυ oυλλ6γoυ εiναι Γενικη Συν€λευoη
η
Eξ ελεγκτικη Επιτ p oπ"fi .

Α)Διοικητικ6

,

τo Διoικητικ6 Συμβo6λιo και η

Συ μβοriλιο.

o Σιiλλογοq διοικεiται απ6 διoικητικ6 oυμβoriλιo με εw6α μ6λη (9), πoυ εκλ6γεται
με τριεη θητεiα απ6 τα μ6λη πoυ απαρτiζoυν την Γενικη Συν6λευoη κατ6πιν
μυoτικηg ψηφoφoρiαg μεταξri των τακτικioν μελioν τoυ oυλλ6γoυ.
To orioτημα εκλoγηg πoυ εφαρμ6ζεται εiναι αυτ6 τηg απληg αναλoγικηg ,κατd, τα
oριζ6μwα λεπτoμεριbg οτo ν6μo.

B)Kατιi τη διw6ργεια των εκλoγiον και 6oον αφoρd ην εκλογη αντιπρooiυπων για
υπερκεiμενα oυνδικαλιoτικd 6ργανα ,στην Ψηφoφορiα λαμβ&νoυν μ6ρoζ μ6νo τα
μ6λη του oυλλ6γoυ ,πoυ υπηρετο6ν με o16oη μ6νιμη9 oυμβαoηg εργαoiαq η με o16oη
oιiμβαοηg εργαoiαg αορioτου 1c6νου 'oι 61oντε9 o16οη οδμβαoηg εργαoiαg
οριoμενoυ 1ρ6νoυ λαμβ&νουν μ6ρog μ6νo oτη ψηφοφορiα για την εκλoγη των
oργ&νων του oυλλ6γoυ. Για την συμμετο1η oτιg εκλoγ69 πoυ αφoρo6ν υπερκεiμενα
oυνδικαλιoτικd,6ργανα, των oυμβαoιor51ων oριoμ6νoυ 1ρ6νoυ, απαιτεiται απ6φαoη
των συγκεκριμεvων οργ6νων.
Γ)Δεv επιτρ6πεται να μετ61ουv στo Διoικητικ6 Συμβo6λιo πρ6oωπα oυνδε6μενα
μεταξιi τoυg με oυγγενεια μεχρL και τoυ 4ou βαθμοf . Σε περνwωoη εκλογηg
πρoorilπων oυνδε6μενων μεταξ6 τoυζ με oυγγ6νεια,θεωρεiται μη εκλ6γιμo τo

πρ6oωπo το oπoio 6λαβε τιg λιγ6τερε9 ψηφoυg. Σε περiπτωση ισo\μηφiαg μεταξδ των
δr5o ,η απ6φαoη λαμβ&νεται με δημ6oια κληρωoη .

Δ)To Διοικητικ6 oυμβo6λιo απoτελεiται απ6 τον πρ6εδρο, 6ναν αντιπρ6εδρo, 6να
ταμiα ,τoν γεvικ6 γραμματ6α και π6ντε ουμβοιiλουg. Συνεδρι6ζει τακτικd,, δ6ο φορ6q
τo μηνα και 6κτακτα αv6λoγα με τιg αν6γκε9 του oυλλ6γου. oι αποφ&oειg
λαμβdνoνται κατd πλειοψηφiα και σε ιοoψηφiα υπεριoβει η ψηφοζ του Πρo6δρoυ.
o Πρ6εδρo9 υπo1ρεoιiται να oυγκαλ6oει Δ.Σ. εφ6ooν υπoβληΘεi αiτηoη απ6 τρiα
μ6λη του Συμβoυλioυ .K6Θε μ6λο9 τoυ Δ.Σ. τo oποiο απουoιdζει oε τρειg (3)
oυνε16μενε9 τακτικ69 oυνεδρι6oει9,μπoρεi να αντικαταoταθεi, κατ6πιν
προειδoποιησεωζ, με απ6φαoη του Δ.Σ., απ6 τoν κατd oειρd εκλoγηg πρrbτο
αναπληρωματικ6.
Tον Πρ6εδρo αναπληρrirνει o πρiυτog αντιπρ6εδρoζ ,η o 61ων τιq περιoo6τερε9
Ψηφoυζ oιiμβoυλog ,τotiτoν δε π6λι ο επ6μενoq κατd, oειρd, εκλογηg τακτικ69
oιiμβoυλοg..

E)To Δ.Σ. oυγκροτεtται oε oiυμα oτην πρiοτη oυνεδρiαoη τoυ, μθoα oε οκτιi: μ6ρεq
απ6 την εκλογη τoυg μετ6 απ6 πρ6oκληση τoυ oυμβοriλoυ, πoυ 6λαβε τoν
μεγαλfτερo αριθμ6 ψηφων ,η εν6g των υπoλoiπων εκλεγμ6νων oυμβοr5λων ε&ν αυτ69
αδρανεi. Kατd, την πρωτη oυνεδρiαoη, εκλ6γουν μεταξ6 των oυμβofλων, τoν
Πρ6εδρo ,τον Αντιπρ6εδρo ,τον Γεvικ6 Γραμματ6α και τoν Tαμfα.
H ιδι6τητα τoυ Πρo6δρoυ και του Ταμiα δεν επιτρ6πεται να oυμπiπτει oτo iδιo
πρ6oωπο.

ΣT) To Δ.Σ. θεωρεiται' 6τι' βρioκεται oε απαρτiα εφ6ooν εiναι παρ6ντα πεντε μ€λη
τoυ.
Σεπεpνττωoη παραiηoηg oλ6κληρoυ τoυ Δ.Σ.η ομαδικηg παραiτηoηg αριθμοf
μελdlν πoυ να μην εiναι δυνατη η απαρτiα oτο Δ.Σ. oι παραιτηΘ6ντε9 διoικo6ν
πρooωρινd, ,ψi'xριτην εκλoγη ν6ων μελiυν υπoχρεoriμεvoι να oυγκαλ6oουν ΓεvιΦ
Συν6λευoη μ6oα oε 15 μ6ρε9.
Aρθρο 6
Καθηκoντα του Προ6δρoυ-Eκπροoioπηοη

o Πρ6εδρoζ εκπροσωπεi τo Σ6λλoγο σε 6λε9 τoυ τιg o16oει9 δικαoτικ69 και εξiυδικεg
και γενικd ενcbπιον των δημooiων φoρ6ων και των Διoικητικiον αρ1ων.
Συγκαλεi και διευθr5νει τιq oυνεδρι6oει9 τoυ Διoικητικοf Συμβoυλioυ ,ειoηγεiται τα
θ6ματα που αφoρofν το o6λλoγo στo Δ.Σ αλλιi και στην Γενικη Συν6λευoη.
Eπioηg υπoγρdφει μαζi με τoν Γενικ6 Γραμματ6α 6λα τα 6γγραφα , τιq απoφd,σειζ ,τα
1ρηματικ6 εντdλματα, τα πρακτικ6 των oυνεδρι6oεωv τoυ Δ.Σ. καθrilg και των
Γεvικιilν Συνελεr5oεων.
ΚαΘηκοντα τoυ Aντιπρo6δρου.

o Aντιπρ6εδρο9 αναπληρiυνει oε περiπτωoη απoυoiαg
6λα τα καΘηκoντα τoυ.

η κωλδματog τον Πρ6εδρο oε

Καθηκoντα Γενικof Γραμματ6α.

o Γενικ69 Γραμματ6α9 φρoντiζει για την φ6λαξη τoυ αρ1εioυ τoυ oυλλ6γου ,την
τηρηoη των πρακτικiυν των ουνεδριd,οεων τoυ Δ.Σ. και των Γενικων Συνελεfoεων,
διατηρεi και διεξdγει την αλληλoγραφiα τoυ oυμβoυλiου και υπoγρdφει μαζi με τoν
Πρ6εδρo τα 6γγραφα και τιg απoφdoειg του Διoικητικoti Συμβoυλioυ και τηζ Γεvικηg
Συν6λευoηq.
Συνυπογρd,φει μαζi με τoν Πρ6εδρo τα wτ6λματα πληρωμων ,τηρεi τα βιβλiα
πρακτικri:ν ειoερ1oμ6νων και εξερ16μενων εγγρ6φων ,φυλdooει τη oφραγiδα του
Συλλ6γου. Eπioηg τηρεi και το βιβλiο Mητριiloυ των μελιilν του Συλλ6γου.
Τo Γενικ6 Γραμματ6α oε περiπτωοη απoυoiαg η κωλriματοq αναπληριilνει 0λλo μ6λo9
του Συμβoυλiου, που oρiζεται απ6 τo Δ.Σ.
Kαθηκοντα Tαμiα

o Tαμiαg εvημερωνεται για τιg oυνδρoμ69 και τιg λoιπ69 ειoφορ69 του oυλλ6γoυ.
Eiναι υπεfθυνog για την τηρηση των βιβλiων πoυ εiναι υπoχρεωτικd, για τα oωματεiα,
τα οπoiα εiναι αριΘμημεvα και επioημα θεωρημ6να, διεvεργεi τιg πληρωμ6q βdoει
διπλoαiπων ενταλμd,των πoυ υπoγρdφονται απ6 τoν Πρ6εδρo και τoγ γενικ6
γραμματ6α ,και επioηg εiναι υπε6θυνoζ να καταΘ6τει σε μια απ6 τι'g αναγvωρισμεvεζ
Tρdπεζεg τιc'ειoπρi,,ξειζ τoυ Συλλ6γoυ. To πoo6 πoυ μπoρεiνα κρατ0 oτo ταμεiο του
Συλλ6γου δεν πρ6πει να υπερβαiνει τo ποo6 των 1ιλiων ευρril (1000 E).
Eπtoηg εiναι υπειiθυνoζ για την διαφιiλαξη και την δια1εiριση τηζ περιουoiαg τoυ
Συλλ6γoυ και υπoβd,λλει εγκαiρωg oτο Δ.Σ τον πρotlπολoγιoμ6 και τoν oικονoμικ6
απoλογιoμ6.

Σε πεpilττωoη κωλriματog η παραiτηoηg αναπληριilνεται απ6 6λλο μ6λoq τoυ
Συμβoυλiου κατ6πιν απ6φαoη9 του Δ.Σ.

ΑρΘρo 10

Για την καλl5τερη λειτoυργiα τoυ Συλλ6γoυ τo Δ.Σ. μπoρεi να oμματiξετ ε;ltττpoπ€c,
απ6 5 i7 ψi'λη εiτε για ειδικd ζητηματα ,εtτεytα ην εκτ6λεoη και παρακoλoδθηoη
ζητημdτων πoυ αφoρotiν τo Σιiλλoγo σε κdθε περιφερειακ6 υπoκατ&oτημα.
oι ετnτροπ6g αυτ6q μποροriν εiτε να ορiζονται αιτ6 τo Δ.Σ. κατ6 τη κρioη του ,εiτε να
εκλ6γoνται απ6 τoυg υπηρετo6ντεζ στo κd,Θε κτηριo η υπoκατd,oτημα ,με ψηφoφορiα.
Αρθρο

11

-EξελεγκτιΦ Βπιτρoπf1

H Eξελεγκτικη Eπιτρoπ"fi, ειλ6γεται μαζi με τo Διoικητικ6 oυμβοδλιo, εiναι τριμεληq
και 61ει και ιodριθμα αναπληρωματικd μ6λη.
Kαθηκον τηg εtναι o oικονoμικ69 6λεγ1oζ τoυ Tαμεiου και η υποβoλη ενrilπιον τηg
Γεvικηq Συν6λευoηζ τηg ο1ετικηq 6κΘεoη9 κd,θε οικoνoμικ6 6τoq.
Η εξελεγκτικη Eπιτροπf1ψετα την εκλoγη ηg εκλ6γει μεταξri των μελiυν τηg τον
προToτdμενo

Αρθρο

12

ηg

.

-Γεvικη Συν6λευoη

H Γεvικτi Συν6λευoη των μελcbν τoυ Συλλ6γου αποτελεi τo ανιbτατo 6ργανo τoυ
Συλλ6γoυ και oυγκαλεiται κατd, τουg 6ρoυ9 του ν6μου , απ6 τo Διοικητικ6 Συμβοriλιo
με 6γγραφη η ηλεκτρονικη πρ6oκληoη ,η οπofα αναφθρει:
α)Tον τ6πo,'ην ημ6ρα και την ιbρα τηg oυν6λευoη9 ,καθiυq και τα θ6ματα πoυ θα
oυζητηθofν.
β)αν εtvαι πρωτη,δεriτερη ητpiτηγια τoν καΘοριoμ6 τηgαπαρτ1αc,.

H Γενικη Συν6λευoη κατd, τιg oυνεδριdοειζ τηg εκλ6γει τoν Πρ6εδρo τηζ και τoν
γραμματ6α τηg .
oι αποφd,oειζ τηζ Γεvικηg Συν6λευoη9 λαμβdνoνται κατ6 πλειοψηφfα τoυ Ιl2 πλ6oν
τoυ εv6g των παρ6ντων ,εφ' 6oον αυτη βρioκεται oε απαρτiα, διαφoρετικd εiναι
0κυρεq.

Η Γενικη Συν6λευoη βρioκεται oε απαρτiα ωg εξηq:
1. Kατd, την α' oυν6λευoη πp6πει να εiναι παρ6ντε9 τo Ιl3 τoυλdμoτoν τoυ 6λoυ
αριθμo6 των τακτικri:ν μελων πoυ εiναι ταμειακd, τακτoπoιημθvoι και 61ουν δικαiωμα
Ψηφoυ.
2.F'Cxν δεν επιτευ1Θεi απαρτiα οτην πρiοτη ο'υν6λευοη oυγκαλεiται ν6α, με τα fδια
θ6ματα ,ψετα απ6 παρ6λευoη τριiον τo λιγ6τερo και εντ69 δ6κα τo περιoo6τερo
ημεριilν απ6 την πριΙlτη. Kατd τη δεriτερη ουν6λευoη πp6πεινα εtvαι παρ6ντεq τo Ιl4
τουλd1ιoτoν τoυ 6λου αριθμoιi των τακτικιbν μελιbν που εivαι ταμειακ6
τακτoπoιημ6νοι και 61ουν δικαiωμα ψηφου.
3 .Edv δεν επιτευ1θ εi απαpτiα otiτε oη δε6τερη oυν6λευoη ,τ6τε oυγκαλεiται τρiτη
εvτ6g oκτiο το πoλri ημερcbν .Kατd ην τρiτη αυη oυν6λευoη αρκεi να εiναι παρ6ντεq
τo tl5 τoυλd,μοτον τoυ 6λoυ αριθμoti των τακτικιilν μελιilν που 61oυν δικαfωμα
Ψηφoυ και εiναι ταμειακd, τακτoπoιημ6νoι.

oι Tακτικ69 Συνελε6oει9 διαιρo6νται σε τακτικ69 και 6κτακτε9
oι τακτικ69 μπoρoliν να oυν6ρ1oνται κdθε τρiμηνo μετα αlτ6 απ6φαoη
.

τoυ Δ.Σ. και
oτην πρiυτη Γενικη Συν6λευoη τoυ 6τoυ9 ,υπoβ6λλεται o απολoγιoμ69 και γiνεται
λoγoδοoiα των πε1τpαyμ6νων του Δ.Σ. ,oτην επ6μενη υποβ&λλεται η 6κθεoη τηq
εξελεγκτικηg επιτροπηg.
oι 6κτακτε9 Γενικ69 Συνελεfoειg oυγκαλofνται απ6 τo Δ.Σ 6πoτε παρoυoιαoθεi
ανftγκη γι αυτ6. Eπioηq εφ6οoν ζητηθεf με αfτηoη εγγρ6φωq cιπ6 τo Τl20 των
τακτικιbν μελiον πoυ 61oυν δικαiωμα Ψηφoυ και για oυγκεκριμ6να θ6ματα.
H διοiκηoη του Συλλ6γoυ σε περiπτωοη υπoβοληg αιτηoεωq απ6 τo 1'120 των μελiυν,
oυγκαλεt τη Γενικη Συνι1λευoη εντ69 πρoΘεoμtαg 20 ημερiυν απ6 την υπoβoλη τηg

αiηoηq.
H ψηφoφoρiα των μελiυν

τηg Γενικηg Συν6λευoηζ πoυ αφορd διdφoρα θθματα γiνεται
δια ανατd,oεωg ηζ 1ειρ6q ,διαφορετικα 6πωq 61ει απoφαoιοθεi απ6 το Δ.Σ.
H ψηφoφoρiα των μελrbν τηg Γενικηg Συν6λευoηg, πoυ αφoρd, εκλογ69 εiναι μυοτικη
και γiνεται με ψηφoδ6λτια ,τηρoιiνται δε οι διατdξειg oι πρoβλεπ6μενε9 απ6 τo ν6μο.

Αρθρo 13 -Tρoπoπofηoη Kαταοτατικori _Διdλυoη
Tρoπoπoiηση τoυ Kαταoταπκοr5 μπορεf να γiνει με απ6φαoη τηg Γενικηq
Συν6λευoη9 πoυ συγκαλεiται για αυτ6 τo oκoπ6. H απαρτiα καθiυg και η
απαιτotiμενη για την απ6φαoη πλειoψηφfα απoτελεtταιαπ6 τα3l4 των παρ6vτων
μελiυν , εφ6οον εfvαι παρ6ντα τo 1'12 τουλd1ιoτoν των τακτικiυν μελiυν πoυ 61oυν
δικαiωμα ψηφου και εiναι ταμειακ& τακτoποιημθvα
o oliλλογog διαλιiεται αν τα μ6λη του μειωθofν κdτω απ6 δ6κα η αν αποφαoιoθεi
απ6 τη Γενικη Συν6λευoη με πλειοψηφiα των 3l4 των τακτικiον μελων με δικαiωμα
Ψηφoυ και με απαρτiα τoν |l2 των τακτικiυν μελiυν που εiναι ταμειακd
τακτοποιημ6νoι.
Σε πεpιπτωoη διdλυoηg τoυ Σωματεioυ τα 1ρηματα του Συλλ6γoυ κατατiΘεvται σε
μiα αναγvωριoμwη τραπεζα και διατiθενται με απ6φαoη του Δ.Σ.

Αρθρo
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H Διοiκηoη τoυ Συλλ6γoυ δεν μπoρεi να κρατ6 οτα 16ρια τηζ και μ6oω του Tαμεiου
1,ρηματικ& ποod, μεγαλr5τερα των μλfων ευρiο (1000 E ).
Τα υπ6λoιπα πood, θα κατατiθενται σε μiα αναγvωριομενη Tρdπεζα., απ6 την oπoiα
θα γiνεται ανdληψη με απ6φαoη τoυ Δ.Σ..
To Διοικητικ6 Συμβοriλιo 61ει τo δικαiωμα να προολαμβdνει και να απολfει το
πρooωπικ6 που εiναι αναγκαio για τιζ ανdγκεq τoυ σωματε[oυ, εiτε τακτικ6 εiτε
6κτακτo, και να καΘoρfζει τo riψoq τηg αμoιβηg τoυg.EπioΠζ, να καθoρiζει τo riψog
τηq αμoιβηg και των εξ6δων, των διαφ6ρων πρooiυπων εiτε εiναι μ6λη τoυ
Διoικητικοri Συμβoυλiου, εiτε μ6λη του Σωματεiου, εiπεπρ6oωπα εκτ6q τoυ
oωματεiου και αo1oλοfνται με δι&φoρεg υποθ6oειζ τoυ σωματεioυ.
Αρθρo 15 Σφραγiδα

o oriλλoγog€γει κυκλικη oφραγiδα η oποfα φ€ρει περιμετρικd τιg λ6ξει9
<Σιiλλoγοg Eπιoτημονικoιi Yγειονoμικοti Προoωπικo6 E.O.Π.Y.Y. Θεg/νικηg_
B. Eλλιiδοq >.
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Kιiθε θ6μα πoυ δεν πρoβ}ν6πεται απ6 το παρ6ν καταστατικ6 θα ρυΘμiζεται με
απ6φαoη του Δ.Σ.

ΑρΘρo 16o
M6λog τoυ oυλλ6γoυ δεν 61ει δικαiωμα ψηφoυ oτη Γενικη Συν6λευoη, εdν η
απ6φαoη αφoρd κd,πoια δικαιoπραξiα η την εναρξη η την διακoπη δtκηq μεταξf του
oυλλ6γoυ και του μ6λoυ9 η τoυ oυζιiγoυ τoυ η oυγγενo69 τoυ εξ αfματog ,μ61rι και
τoυ 3ou βαθμoι1.
'oπoυ στo καταστατικ6 αναφ6ρoντα1
χρηματικ& ποo6 ,τo 6ψo9 αυτiυν μπορεi να
αναπρoσαρμ6ζεται με απ6φαoη τoυ Δ.Σ.
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Το παρ6ν καταστατικ6 απoτεχεtται απ6 δεκαεπτd, dρθρα ,και τρoπoπoηθηκε απ6 τη
Γεvικη Συν6λευoη των μελιbν τoυ την 6 Mαρτioυ 2013 και υπoγρdφεται απ6 τoν
Πρ6εδρo και τoν Γενικ6 Γραμματ6α τoυ Διoικητικoδ Συμβoυλiου.

Θεooαλoν[κη, 6 Mαρτioυ

o Πρ6εδρoq

2Ο13.

o Γενικ69 Γραμματ6αq.

