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 KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Σωματείου με την επωνυμία  

«Πανελλήνιος Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας (Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ) 

 

Αρθρο 1
ο
  

Επωνυμία – Εδρα – Σφραγίδα 

1. Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την 

επωνυμία «Πανελλήνιος Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας 

(Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ) και έδρα την Αθήνα, στα γραφεία της Ελληνικής 

Καρδιολογικής Εταιρείας, οδός Ποταμιάνου 6, 11528. 

2. Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική, στην περίμετρό της αναγράφεται ο 

τίτλος του Σωματείου και στο μέσον το έτος ιδρύσεώς του, (2004). 

Αρθρο 2
ο
  

Σκοπός 

1. Σκοπός του Σωματείου είναι η μελέτη και προαγωγή της καρδιολογίας σε όλα 

της τα στάδια. 

2. Η ενθάρρυνση, προώθηση και εκτέλεση έρευνας σε θέματα που αφορούν την 

ιατρική εκπαίδευση στην καρδιολογία. 

3. Η προαγωγή και εφαρμογή των συγχρόνων μεθόδων ιατρικής εκπαίδευσης 

στην καρδιολογία. 

4. Η διασύνδεση και συνεργασία με ομοειδείς ή άλλες επιστημονικές εταιρείες, 

αναγνωρισμένα ιδρύματα κοινοφελούς χαρακτήρα ή φορείς με σκοπό τον 

συντονισμό του έργου και την προαγωγή των θεμάτων που σχετίζονται με την 

ιατρική εκπαίδευση και έρευνα. 

5. Η οργάνωση, συμμετοχή και πραγματοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων 

6. Η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των επιστημονικών και εργασιακών 

συμφερόντων των μελών, στα πλαίσια εξυπηρετήσεως του κοινωνικού 

συνόλου και βελτιώσεως της λειτουργίας των κρατικών καρδιολογικών 

κλινικών. 
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Μέσα 

Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία θα προβαίνει: 

1. Στην οργάνωση επιστημονικών εκδ ηλώσεων, συμποσίων, σεμιναρίων με 

σκοπό την προαγωγή της ιατρικής εκπαίδευσης στην καρδιολογία. 

2. Στη δημιουργία προγραμμάτων συμβατικού και ηλεκτρονικού τύπου, 

οπτικοακουστικών προγραμμάτων και εντύπων, αποσκοπούντων στην 

προαγωγή της ιατρικής εκπαίδευσης στην καρδιολογία. 

3. Στη χρήση κάθε πρόσφορου γενικά μέσου, κατά τη κρίση του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, για την πραγμάτωση των σκοπών του 

Σωματείου. 

Αρθρο 3
ο
 

Μέλη 

Μέλη του Σωματείου δύνανται να είναι Ιατροί που υπηρετούν ή υπηρέτησαν σε 

Κρατικά Νοσοκομεία της επικράτειας και κατέχουν ή κατείχαν θέση Διευθυντών 

Καρδιολογικής Κλινικής. Μέλη του Σωματείου δύνανται να είναι και οι 

συνταξιοδοτηθέντες ή/και παραιτηθέντες Διευθυντές Καρδιολογικής Κλινικής 

Κρατικών Νοσοκομείων. 

Η εγγραφή νέων μελών γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: 

1. Υποβολή αίτησης του υποψηφίου. 

2. Εγκριση της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από προφορική ή 

γραπτή εισήγηση από ένα (1) μέλος του. 

Το Σωματείο αποτελείται από τακτικά, αρωγά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη. 

α. Τακτικά μέλη του Σωματείου είναι τα κανονικώς εγγραφόμενα με την παραπάνω 

διαδικασία, υποχρεούμενα να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους.  

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα ταμειακώς εν τάξει τακτικά 

μέλη του Σωματείου, που υπηρετούν σε Κρατικά Νοσοκομεία της επικράτειας και 

κατέχουν θέση Διευθυντών Καρδιολογικής Κλινικής. 
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Δικαίωμα του εκλέγειν, αλλά όχι του εκλέγεσθαι, έχουν και τα ταμειακώς εν τάξει 

τακτικά μέλη του Σωματείου, που υπηρέτησαν σε Κρατικά Νοσοκομεία της 

επικράτειας και κατείχαν θέση Διευθυντών Καρδιολογικής Κλινικής , 

συμπεριλαμβανομένων σ’ αυτή την περίπτωση και των συνταξιούχων και 

παραιτηθέντων Διευθυντών Καρδιολογικής Κλινικής Κρατικών Νοσοκομείων.    

β. Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν άτομα, τα οποία επιθυμούν να βοηθήσουν 

οικονομικώς ή επιστημονικώς το Σωματείο. 

Τα αρωγά μέλη δεν καταβάλλουν συνδρομή.  

Τα αρωγά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

γ. Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν ιατροί ή επιστήμονες έχοντες σχέση με 

την Ιατρική Επιστήμη ή εκπαίδευση από πόλεις της αλλοδαπής. 

Τα αντεπιστέλλοντα μέλη δεν καταβάλλουν συνδρομή.  

Τα αντεπιστέλλοντα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

δ. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα, ημεδαποί και αλλοδαποί, οι οποίοι 

προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο στα πλαίσια των σκοπών του ή 

άτομα, που με τη γενική προσφορά τους μπορούν, κατά τη κρίση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, να προωθήσουν τους σκοπούς του ή άτομα που έχουν προσφέρει 

εξαιρετικές υπηρεσίες στην επιστήμη της Καρδιολογίας. Επίτιμα μέλη μπορούν να 

γίνουν και ήδη τακτικά μέλη του Σωματείου. 

Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν συνδρομή.  

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Η εγγραφή τακτικού, αντεπιστέλλοντος και αρωγού μέλους γίνεται με την πιο πάνω 

περιγραφόμενη διαδικασία. Τα επίτιμα όμως μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς αυτήν.  
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Η είσοδος νέων μελών στην Εταιρεία επιτρέπεται πάντοτε. Τα μέλη δικαιούνται να 

αποχωρήσουν από την Εταιρεία οποτεδήποτε, μετά από προηγούμενη έγγραφη 

γνωστοποίηση της επιθυμίας αποχώρησής τους στο Δ.Σ. της εταιρείας».   

 Αρθρο 4
ο
 

Πόροι 

Οι πόροι του Σωματείου είναι: 

α. Η εφ’ άπαξ εισφορά για την εγγραφή των μελών η οποία ορίζεται κάθε φορά με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Η ετήσια συνδρομή των μελών η οποία ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ. Οι δωρεές, οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι επιχορηγήσεις και κάθε άλλη 

εκούσια προσφορά μελών ή τρίτων. 

δ. Τα έσοδα από την περιουσία, τις δραστηριότητες και από τις διάφορες εκδηλώσεις 

του Σωματείου. 

ε. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος. 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απονέμονται, ανάλογα με το 

μέγεθος της προσφοράς, οι τίτλοι του φίλου, του δωρητή, του ευεργέτη, του μεγάλου 

ευεργέτη κ.ο.κ. 

Αρθρο 5
ο
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Τα όργανα του Σωματείου είναι: 

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

β. Η Γενική Συνέλευση και 

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Σωματείο διοικείται από Εννεαμελές (9 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, (Δ.Σ.), που 

εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, για 

περίοδο τριών (3) ετών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 7 

του παρόντος. 

Τα μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται σε τακτικά (9 μέλη) και αναπληρωματικά (4 μέλη) .  

Ως τακτικά μέλη του Δ.Σ. ανακηρύσσονται τα εξής : 1) το πρώτο κατά σειρά 

πλειοψηφήσαν μέλος του Σωματείου από τους υποψήφιους Συντονιστές Διευθυντές, 

2) το πρώτο κατά σειρά πλειοψηφήσαν μέλος από το σύνολο των εκ της επαρχίας 

υποψηφίων μελών του Σωματείου, 3)  τα επτά (7) πρώτα κατά σειρά 

πλειοψηφήσαντα μέλη του Σωματείου από το σύνολο των υποψηφίων μελών. Εις την 

υποθετική περίπτωση, που εκ της εκλογικής διαδικασίας δεν εκλεγεί τουλάχιστον 

ένας Συντονιστής Διευθυντής και ένα μέλος από την επαρχία, τότε το τυχόν μη 

εκλεγέν μέλος εκ των ως άνω μελών (υποψήφιος Συντονιστής, υποψήφιο μέλος εκ 

της επαρχίας) καταλαμβάνει υποχρεωτικά μία θέση εις το ανακηρυσσόμενο Δ.Σ. και 

παίρνει τη θέση του τελευταίως εκλεγέντος μέλους του Δ.Σ. ή των δύο τελευταίως 

εκλεγέντων μελών στο Δ.Σ. αντίστοιχα. 

Ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. ανακηρύσσονται τα ακολουθούντα με σειρά 

επιτυχίας τέσσερα (4) μέλη εκ του συνόλου των υποψηφίων μελών.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων γι’ αυτή τη 

θέση.  

Τα τυχόν αποχωρούντα ή παραιτούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά επιτυχίας τους στη 

ψηφοφορία. Ως αποχώρηση ή παραίτηση θεωρείται και η αδικαιολόγητη απουσία 

μέλους από τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη 

του Δ.Σ. είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα. Η θέση τους είναι τιμητική και άμισθη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημέρα 

διενέργειας των εκλογών, με πρόσκληση του συμβούλου, που έλαβε τις περισσότερες 

ψήφους στις αρχαιρεσίες και συγκροτείται σε Σώμα. Εκλέγει με μυστική ψηφοφορία 
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τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Σε ισοψηφία 

κάποιων εκ των οργάνων αυτών επαναλαμβάνεται εκ νέου η ψηφοφορία και αν 

προκύψει εκ νέου ισοψηφία, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων, προς 

ανάδειξη του προσώπου που θα καταλάβει την αντίστοιχη – εκάστη φορά -  θέση. 

Πρόεδρος του Δ.Σ. για λόγους κύρους εκλέγεται πάντοτε ένας Συντονιστής 

Διευθυντής εκ των εκλεγμένων μελών του Δ.Σ. Μόνον εις την υποθετική περίπτωση, 

που δεν υπάρχει ούτε ένας υποψήφιος Συντονιστής Διευθυντής για το Δ.Σ. κατά την 

εκλογική διαδικασία, τότε και μόνον τότε, τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. 

καταλαμβάνει Διευθυντής, που θα υπερισχύσει κατά την εκλογική διαδικασία 

σύμφωνα με τα ανωτέρω περιγραφόμενα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται ανα δίμηνο σε τακτική συνεδρίαση, εκτάκτως 

δε, όταν το ζητήσουν πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του, ή το κρίνει ο Πρόεδρος 

αναγκαίο. 

Για την νόμιμη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία 

πέντε (5) τουλάχιστον μελών εκ των οποίων ο ένας υποχρεωτικώς να είναι ο 

Πρόεδρος η ο Αντιπρόεδρος, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση γίνεται από τον Πρόεδρο εγγράφως με 

επιστολή ή τηλεομοιοτυπικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σ’αυτή δε 

αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως, όπως και τα προς συζήτηση και 

εξέταση θέματα. Εκτάκτως δύναται να συζητηθούν θέματα εκτός ημερησίας διάταξης 

εφόσον το αποφασίσει η πλειοψηφία των παρισταμένων.  

Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα, στα οποία 

καταχωρίζονται οι αποφάσεις του ελήφθησαν, όπως και οι διαφορετικές γνώμες των 

μειοψηφησάντων μελών του Δ.Σ. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη 

του Δ.Σ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την προώθηση και την επιτυχία των σκοπών 

του Σωματείου, εντός των διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού του, διοικεί 

το Σωματείο και διαχειρίζεται την περιουσία του. Αποφασίζει για κάθε θέμα που 

αφορά το Σωματείο, εκτός εκείνων για τα οποία απαιτείται απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει 
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το προσωπικό του Σωματείου, καθορίζοντας ταυτοχρόνως τις αρμοδιότητες και τις 

αποδοχές του. Καταρτίζει και εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του 

Σωματείου. Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, 

ισολογισμό και απολογισμό. Αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα. 

Αποφασίζει για την εγγραφή ή διαγραφή μελών ή την επιβολή πειθαρχικών ποινών. 

Αποφασίζει για τον καθορισμό και απονομή τιμητικών διακρίσεων. Καθορίζει τον 

τρόπο εκπροσώπησης σε διάφορα συνέδρια και τους όρους συνεργασίας με άλλα 

επιστημονικά σωματεία. Προβαίνει στη σύσταση επιτροπών που το υποβοηθούν στο 

έργο του, ή άλλων συλλογικών οργάνων (ομάδων εργασίας κτλ) από μέλη αυτού ή 

μέλη του Σωματείου ή και άλλα τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας τη θητεία και τον 

τρόπο λειτουργίας τους. Προκηρύσσει υποτροφίες και βραβεία. Προβαίνει σε 

περιοδικές ή άλλες εκδόσεις κλπ. Με ειδικές αποφάσεις του, που λαμβάνονται με 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει 

την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε ένα ή περισσότερα μέλη του και να 

συνιστά, κατά την κρίση του, ειδικές επιτροπές και συμβουλευτικά όργανα. 

                                                Αρθρο 6
ο
 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Πρόεδρος 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον του Δημοσίου των πάσης φύσεως 

Δημοσίων, Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών, ως και παντός τρίτου φυσικού ή 

νομικού προσώπου. Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο και 

διευθύνει τις εργασίες του, υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα, συνυπογράφει τα 

εντάλματα πληρωμών και τις εντολές εισπράξεων χρημάτων, καθορίζει την ημερήσια 

διάταξη των θεμάτων προς συζήτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο και ενεργεί κάθε 

τι που αποσκοπεί στην κανονική και νόμιμη λειτουργία του Σωματείου. Λογοδοτεί 

στη Γενική Συνέλευση επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και 

δικαιούται να παρίσταται σε όλες τις επιτροπές, τμήματα, ομάδες κλπ του Σωματείου. 

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. 
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Σε περίπτωση παραιτήσεως ή κωλύματος ασκήσεως για οποιοδήποτε λόγο των 

καθηκόντων του Προέδρου πέραν των τριών (3) μηνών, τη θέση του καταλαμβάνει 

αρχικά, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το πρώτο αναπληρωματικό εκλεγμένο 

μέλος αυτού και στη συνέχεια η θέση του καλύπτεται από ένα Συντονιστή Διευθυντή, 

εφόσον υπάρχει, εκ των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με μυστική 

μεταξύ τους ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου αυτών. Εις 

περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται εκ νέου η ψηφοφορία και αν προκύψει εκ 

νέου ισοψηφία, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων, προς ανάδειξη του 

προσώπου που θα καταλάβει τη θέση.  

Αντιπρόεδρος 

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, υποκαθιστώντας 

τον σε όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις. Δυνατόν, μετά από πρόταση του 

Προέδρου και απόφαση του Δ.Σ. να του ανατεθεί ο έλεγχος ή η επίβλεψη 

συγκεκριμένου τομέα δραστηριοτήτων του Σωματείου. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή 

κωλύματος ασκήσεως για οποιοδήποτε λόγο των καθηκόντων του Αντιπροέδρου 

πέραν των τριών (3) μηνών, τη θέση του καταλαμβάνει αρχικά, ως μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, το πρώτο αναπληρωματικό εκλεγμένο μέλος αυτού και στη 

συνέχεια η θέση του καλύπτεται από ένα εκ των τακτικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου με μυστική μεταξύ τους ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου αυτών. Εις περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται εκ νέου η ψηφοφορία 

και αν προκύψει εκ νέου ισοψηφία, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων, 

προς ανάδειξη του προσώπου που θα καταλάβει τη θέση. 

Γενικός Γραμματέας 

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τις υπηρεσίες του Σωματείου. Φροντίζει για την 

εφαρμογή του Καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών, καθώς και για την 

εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Εισηγείται τις υποθέσεις του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τηρεί τα 

πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ελέγχει την εργασία των τυχόν 

απασχολουμένων υπαλλήλων του Σωματείου, διεξάγει την αλληλογραφία του 

Σωματείου, συνυπογράφων με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα, τηρεί τη 

σφραγίδα του Σωματείου και το μητρώο των μελών του, καταρτίζει σε συνεργασία με 
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τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων των συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

επιβλέπει τα λογιστικά βιβλία εσόδων και εξόδων και προσυπογράφει με τον 

Πρόεδρο και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών του Σωματείου. 

Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά 

του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίον ορίζεται από αυτό. Σε περίπτωση 

παραιτήσεως ή κωλύματος ασκήσεως για οποιοδήποτε λόγο των καθηκόντων του 

Γενικού Γραμματέα πέραν των τριών (3) μηνών, τη θέση του καταλαμβάνει αρχικά, 

ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το πρώτο αναπληρωματικό εκλεγμένο μέλος 

αυτού και στη συνέχεια η θέση του καλύπτεται από ένα εκ των τακτικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου με μυστική μεταξύ τους ψηφοφορία και με απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου αυτών. Εις περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται εκ νέου 

η ψηφοφορία και αν προκύψει εκ νέου ισοψηφία, γίνεται κλήρωση μεταξύ των 

ισοψηφησάντων, προς ανάδειξη του προσώπου που θα καταλάβει τη θέση. 

Ταμίας 

Ο Ταμίας εκτελεί χρέη διαχειριστού του Σωματείου, έχοντας τη ευθύνη για κάθε 

οικονομική ανωμαλία. Συντάσσει τον Ισολογισμό, Απολογισμό και Προϋπολογισμό 

του επομένου έτους, τους οποίους θέτει υπ’όψιν του Δ.Σ., για την εν συνεχεία 

παρουσίαση και έγκρισή τους στην ετήσια τακτική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης 

του Σωματείου. Εισπράττει τις εισφορές των μελών και τα λοιπά έσοδα του 

Σωματείου και ενεργεί τις πληρωμές με εντάλματα, τα οποία συνυπογράφουν ο 

Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου. Εισπράττει επίσης χρήματα από 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις 

εισπράξεως. Τηρεί τα βιβλία και έντυπα για την καλή λειτουργία της οικονομικής 

διαχείρισης του Σωματείου. Επίσης ο Ταμίας φροντίζει για την κατάθεση των 

χρημάτων του Σωματείου, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τις τρέχουσες ανάγκες, 

οι οποίες καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αναγνωρισμένη 

τράπεζα και μάλιστα σε λογαριασμό που ανοίγει επ’ονόματι του Σωματείου. Τα 

χρήματα αναλαμβάνει ο Ταμίας, κατόπιν εντολής του Προέδρου. Επίσης, ο Ταμίας 

υποχρεούται να παρουσιάζει στην Εξελεγκτική Επιτροπή όλα τα λογιστικά βιβλία και 

τα δικαιολογητικά της διαχείρισής του οποτεδήποτε του ζητηθούν από τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή 

κωλύματος ασκήσεως για οποιοδήποτε λόγο των καθηκόντων του Ταμία πέραν των 
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τριών (3) μηνών, τη θέση του καταλαμβάνει αρχικά, ως μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, το πρώτο αναπληρωματικό εκλεγμένο μέλος αυτού και στη συνέχεια η 

θέση του καλύπτεται από ένα εκ των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

με μυστική μεταξύ τους ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου αυτών. 

Εις περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται εκ νέου η ψηφοφορία και αν προκύψει εκ 

νέου ισοψηφία, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων, προς ανάδειξη του 

προσώπου που θα καταλάβει τη θέση». 

      Άρθρο 7
ο
 

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής (Ε.Ε.) γίνεται από πίνακα υποψηφίων. Υποψηφιότητα μπορεί να 

υποβάλλει οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Σωματείου, ταμειακώς εντάξει, μετά από 

δήλωση της επιθυμίας του αυτής και της υποψηφιότητάς του εγγράφως ή 

τηλεομοιοτυπικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τον Γενικό Γραμματέα του 

Σωματείου, οκτώ (8) ημέρες πριν από τις εκλογές, ο οποίος και συντάσσει το σχετικό 

ψηφοδέλτιο.  

Ένας υποψήφιος κατ’ελάχιστο πρέπει να είναι Συντονιστής Διευθυντής για να 

καταλάβει τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ.. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίου 

Συντονιστή Διευθυντή, τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. καταλαμβάνει υποψήφιος 

Διευθυντής.    

Ένας υποψήφιος κατ’ ελάχιστο πρέπει να είναι υποψήφιο μέλος, που υπηρετεί στην 

επαρχία για να καταλάβει τη θέση του ενός μέλους στο Δ.Σ. Σε περίπτωση μη 

ύπαρξης υποψηφίου μέλους υπηρετούντος στην επαρχία είναι δυνατόν τη θέση του 

στο Δ.Σ. να καταλάβει υποψήφιο μέλος υπηρετών στην Αττική. 

Εκ των υποψηφίων εκλέγονται : εννέα (9) τακτικά μέλη στο Δ.Σ., εκ των οποίων: ένα 

(1) τουλάχιστον μέλος πρέπει να είναι Συντονιστής Διευθυντής και ένα (1) 

τουλάχιστον μέλος  πρέπει να είναι Διευθυντής υπηρετών στην επαρχία. Επίσης, 

εκλέγονται και τέσσερα (4) αναπληρωματικά μέλη για το Δ.Σ., καθώς και τρία (3) 

τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη για την Ε.Ε. 
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Κάθε μέλος το οποίο ψηφίζει έχει δικαίωμα να θέσει σταυρό προ του ονόματος του 

υποψηφίου και μέχρις εννέα (9) σταυρούς για τα μέλη του Δ.Σ. και τρεις (3) για τα 

μέλη της Ε.Ε. Ψηφοδέλτιο με λιγότερους σταυρούς θεωρείται έγκυρο, ενώ 

ψηφοδέλτιο με περισσότερους σταυρούς θεωρείται άκυρο. Επίσης, άκυρο θεωρείται 

κάθε ψηφοδέλτιο, που δεν έχει έστω ένα σταυρό, που είναι σκισμένο, που φέρει άλλα 

ζωγραφισμένα σχήματα πάνω του πλην του σταυρού.  

Αρχαιρεσίες 

Οι εκλογές διενεργούνται κάθε 3 χρόνια κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Συνεδρίου της 

εταιρείας στην έδρα της.   

Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη 

Γενική Συνέλευση κατά την ημέρα διενεργείας των εκλογών. Στην Επιτροπή αυτή δεν 

επιτρέπεται να συμμετέχουν υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Υπεύθυνος για την 

σύνταξη και ορθή συμπλήρωση του εκλογικού καταλόγου είναι ο απερχόμενος 

Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων διεξάγεται κλήρωση για την ανάδειξη του 

εκλεγέντος, το αποτέλεσμα της οποίας καταχωρίζεται στο Πρακτικό Ψηφοφορίας.   

Για τα αποτελέσματα των εκλογών συντάσσεται Πρακτικό, όπου αναγράφονται οι 

ψηφίσαντες και ο αριθμός των σταυρών, τους οποίους έλαβαν οι υποψήφιοι.  

Ενστάσεις των υποψηφίων ή/και οιουδήποτε μέλους της εταιρείας εξετάζονται από 

την Εφορευτική Επιτροπή η οποία και αποφαίνεται τελεσίδικα επ’αυτών.  

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. 

                                               Αρθρο 8
ο
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Αποτελείται 

από τα τακτικά μέλη του και καθορίζει το έργο του Δ.Σ., και τον τρόπο εκπληρώσεως 

της αποστολής του Σωματείου. Αποφασίζει τελεσίδικα για κάθε θέμα το οποίο 

απασχολεί το Σωματείο ή βρίσκεται σε εκκρεμότητα και εκλέγει ανά τριετία τα μέλη 
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του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Επίσης αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Σωματείου που δεν 

υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα: 

α. Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, της Εφορευτικής 

και της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

β. Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ. Να αποφασίζει την έγκριση ή την απόρριψη του προϋπολογισμού και του 

ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από 

κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

δ. Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. 

ε. Να αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου και τη διάλυσή του και 

στ. Να ελέγχει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο αυτού και 

εκτάκτως όσες φορές κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. 

Εκτάκτως επίσης συγκαλείται η Γ.Σ. όταν αυτό ζητήσουν είκοσι (20) τουλάχιστον 

ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Στην περίπτωση αυτή οφείλει το Δ.Σ. 

να συγκαλέσει την έκτακτη αυτή συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το 

βραδύτερον από το χρόνο που θα περιέλθει στο Δ.Σ. εγγράφως, το σχετικό αίτημα. 

Η σύγκλιση της Γ.Σ. (τακτική – έκτακτη) γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο 

καθορίζει τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την συνέλευση, όπως και τον χρόνο 

και τόπο όπου θα λάβει χώρα αυτή. Προς τον σκοπό αυτό αποστέλλεται από το Δ.Σ. 

στα μέλη του Σωματείου πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα παραπάνω και ότι 

σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί εντός οκτώ (8) 

ημερών στον ίδιο τόπο και χρόνο ανεξαρτήτως παρουσίας συγκεκριμένου αριθμού 

μελών του Σωματείου. Η παραπάνω πρόσκληση, υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο 

και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., αποστέλλεται ταχυδρομικώς στα μέλη του 

Σωματείου δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 
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Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με ανάταση της χειρός. Για 

προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία μόνο αν ζητηθεί τέτοια και ληφθεί 

απόφαση από τη Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται άλλως σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις που αναγράφονται στο παρόν Κατασταστικό ή το Νόμο. Η Γενική 

Συνέλευση δε μπορεί να αποφασίσει για την προσθήκη θέματος στην ημερήσια 

διάταξη ούτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 

Το Δ.Σ. θέτει υπόψη της Γ.Σ. την Εκθεση της Ε.Ε. τον Προϋπολογισμό της επόμενης 

χρήσεως ή και ό,τι άλλο θέμα κριθεί σκόπιμο να τύχει ελέγχου και εγκρίσεως από την 

Γ.Σ. 

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για όλα τα θέματα της 

ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντα το ¼ των ταμειακώς τακτοποιημένων 

τακτικών μελών της, κατά δε την επαναληπτική σύγκλισή της οποιοσδήποτε αριθμός 

παρόντων μελών. Προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως εκλέγεται δι’ανατάσεως της 

χειρός Τριμελής Επιτροπή, (πρόεδρος-γραμματέας-μέλος) η οποία διευθύνει τις 

εργασίες της Γ.Σ. και τηρεί τα σχετικά Πρακτικά. Σε περίπτωση εκλογής Δ.Σ. ή Ε.Ε. 

στην παραπάνω επιτροπή δεν επιτρέπεται να συμμετέχει υποψήφιος για το Δ.Σ. ή την 

Ε.Ε. 

Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται η λογοδοσία, διοικητική και 

διαχειριστική, του Διοικητικού Συμβουλίου, η έγκριση του απολογισμού του 

διαρρεύσαντος και του προϋπολογισμού του επόμενου έτους και του προγράμματος 

μελλοντικής δράσης του Σωματείου, καθώς και η συζήτηση των θεμάτων που 

περιελήφθησαν στην ημερήσια διάταξη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την ίδια 

τακτική Συνέλευση γίνεται ανά τριετία η εκλογή των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Κάθε μέλος του Σωματείου, το οποίο δικαιούται κατά τις προηγούμενες διατάξεις και 

επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική 

Επιτροπή, υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα έγγραφη δήλωση οκτώ (8) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος του 

αριθμού των προβλεπομένων θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής, ως και του αριθμού των αναπληρωματικών μελών, σχετικές 
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προτάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από τακτικά μέλη απευθείας στη Γενική 

Συνέλευση. 

Αρθρο 9
ο
 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου 

ανατίθεται σε τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται όταν και όπως το Δ.Σ., 

με τριετή θητεία. Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας 

και δύο (2) αναπληρωματικά από τους επιλαχόντες, κατά σειράν επιτυχίας. 

Η Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τις ενέργειες του Διοικητικού 

Συμβουλίου ως προς τη νομιμότητα τους και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία 

υποβάλλει στην ετήσια Γενική Συνέλευση. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και το Διοικητικό 

Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει, οποιοδήποτε έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία 

που κρίνονται αναγκαία ή απαραίτητα για την άσκηση του ελεγκτικού της έργου. 

Η Ε.Ε. συνέρχεται εντός 10ημέρου από του πέρατος της ψηφοφορίας με μέριμνα του 

πλειοψηφήσαντος μέλους και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας με μυστική 

ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 

                                               Αρθρο 10
ο
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ – 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου προτείνει στην 

Γ.Σ. το Δ.Σ. Κατά την συνέλευση για λήψη της σχετικής αποφάσεως απαιτείται η 

παρουσία τουλάχιστον του ημίσεως (1/2) των τακτικών ταμειακώς εντάξει μελών του 

Σωματείου, η δε απόφαση λαμβάνεται με θετικές ψήφους των ¾ των παρόντων 

μελών κατά τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η συνέλευση θα 

επαναληφθεί εντός οκτώ (8) ημερών στον ίδιο τόπο και χρόνο, οπόταν και απαιτείται  

η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/2) των τακτικών ταμειακώς εντάξει 

μελών του Σωματείου, η δε απόφαση λαμβάνεται με θετικές ψήφους των ¾ των 
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παρόντων μελών κατά τη συνεδρίαση. ανεξαρτήτως παρουσίας συγκεκριμένου 

αριθμού μελών του Σωματείου. 

Είναι δυνατή η σύμφωνα με το νόμο αποχώρηση μέλους του Σωματείου, κατόπιν 

εγγράφου αιτήσεώς του προς το Δ.Σ., το οποίο προβαίνει και στην διαγραφή του 

μέλους αυτού από το Σωματείο. 

Διαγραφή μέλους του Σωματείου είναι δυνατή μετά από απόφαση του Δ.Σ.  για 

πράξεις του μέλους αυτού, οι οποίες αντιτίθενται προς τον σκοπό του Σωματείου ή 

για συμπεριφορά ανάρμοστη, αναξιοπρεπή ή δικαιολογούσα την διαγραφή αυτή ή για 

μη συμμόρφωση του προς τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή τις 

αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου ή για σπουδαίο 

λόγο. Η πρόταση διαγραφής και η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται από το Δ.Σ. του 

Σωματείου με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. 

Αν το παράπτωμα του μέλους είναι μικρότερης σημασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο 

δύναται να επιβάλει σε αυτό, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις 

ακόλουθες ποινές: 

α. Προφορική ή γραπτή σύσταση ή επίπληξη. 

β. Αποβολή μέχρι ένα χρόνο. 

Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαγράφονται τα μέλη που 

καθυστερούν τις συνδρομές δύο ή περισσοτέρων ετών, μετά από έγγραφη ειδοποίησή 

τους. 

Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, η εκκαθάρισή του γίνεται από τριμελή 

Επιτροπή που ορίζει η Γ.Σ., η δε περιουσία του Σωματείου περιέρχεται, όπου 

αποφασίζει η Γ.Σ., ουδέποτε όμως επιστρέφεται στα μέλη του Σωματείου. 

 

 Ακριβές αντίγραφο εκ του Τροποποιημένου Καταστατικού διά της Γενικής 

Συνέλευσης του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Ιατρική Εταιρεία 

Διευθυντών Καρδιολογίας (Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ) και εγκριθέντος με την υπ’ αριθ. 511/2012 

Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας). 


