
                      Αθήνα, 10/06/2009

                          ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  10/06/2009 Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.

Σήμερα  την  10η Ιουνίου  2009,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  18.00,  στο  Αμφιθέατρο  του
Νοσοκομείου  «Ελληνικός  Ερυθρός  Σταυρός»  (Κοργιαλένειο  –  Μπενάκειο),  συνεκλήθη
γενική  συνέλευση  του  συλλόγου  μετά  από  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  με
αποκλειστικό σκοπό τη συζήτηση για την απόφαση τροποποίησης  του καταστατικού της
Εταιρείας.  Η Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε  από το Διοικητικό  Συμβούλιο με  την από
18/05/2009  απόφασή  του  και  κοινοποιήθηκε  σε  όλα  τα  μέλη  της  ΠΙΕΔΚΑΡ,  τα  οποία
εκλήθηκαν  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  8,  στα  χρονικά  πλαίσια,  που
προβλέπει το καταστατικό.

Στη Γενική  Συνέλευση ήταν  παρόντες  17 Διευθυντές  ταμειακώς εντάξει  επί  συνόλου 31
Διευθυντών τακτικών μελών ταμειακώς εντάξει. Διαπιστώθηκε απαρτία κατά τη διάρκεια
της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίστηκε ομόφωνα, από τα παρόντα μέλη, η τροποποίηση
4 άρθρων του αρχικού καταστατικού.

Τα 4 άρθρα που τροποποιήθηκαν ήταν τα εξής:  Άρθρο 1ο,  Άρθρο 3ο,  Άρθρο 5ο και  Άρθρο
7ο.

Το άρθρο 1ο αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 1ο 

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, Τ.Κ 11528.

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

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



Το άρθρο 3ο αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 3ο

Μέλη

Μέλη του Σωματείου δύνανται να είναι Ιατροί που υπηρετούν σε Κρατικά Νοσοκομεία της 

επικράτειας και κατέχουν θέση Διευθυντών Καρδιολογικής Κλινικής.

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.

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

ή επιστημονικώς το Σωματείο.

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

Ιατρική Επιστήμη ή εκπαίδευση από πόλεις της αλλοδαπής.

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.

Τα επίτιμα και αρωγά μέλη δεν καταβάλλουν συνδρομή.



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

διαδικασία. Τα επίτιμα όμως μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 

μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς αυτήν.

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς εν τάξει Τακτικά μέλη του Σωματείου.

Το άρθρο 5ο αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 5ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τα όργανα του Σωματείου είναι:

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

β. Η Γενική Συνέλευση και

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο

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 και αναπληρωματικά.

Ως τακτικά μέλη του Δ.Σ. ανακηρύσσονται δύο (2) κατά σειρά πλειοψηφήσαντα μέλη από 

τους υποψήφιους Συντονιστές Διευθυντές και τα κατά σειρά πλειοψηφήσαντα επτά (7) 

πρώτα μέλη του Σωματείου από το σύνολο των λοιπών υποψηφίων. Τα ακολουθούντα με 

σειρά επιτυχίας τέσσαρα (4) μέλη, ανακηρύσσονται αναπληρωματικά. 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 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 τη 

θέση.

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 ενας 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, 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 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.

Το άρθρο 7ο αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 7ο

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 

εγγράφως ή τηλετυπικως προς τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου, οκτώ (8) ημέρες πριν 

από τις εκλογές, ο οποίος και συντάσσει το σχετικό ψηφοδέλτιο. 

Δύο υποψήφιοι κατ’ελάχιστο πρέπει να είναι Συντονιστές Διευθυντές για να καταλάβουν τις

θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου αντίστοιχα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίου 

Συντονιστή Διευθυντή είναι δυνατόν τη θέση του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου να 

καταλάβει υποψήφιος Διευθυντής.

Εκ των υποψηφίων εκλέγονται εννέα (9) τακτικά, εκ των οποίων 2 τουλάχιστον Συντονιστές 

Διευθυντές, και τέσσαρα (4) αναπληρωματικά μέλη για το Δ.Σ. και τρία (3) τακτικά και δύο 

(2) αναπληρωματικά μέλη για την Ε.Ε.

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. 



Αρχαιρεσίες

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

εταιρείας.

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.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων διεξάγεται κλήρωση για την ανάδειξη του εκλεγέντος.

Για τα αποτελέσματα των εκλογών συντάσσεται Πρακτικό, όπου αναγράφονται οι 

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

Ενστάσεις των υποψηφίων 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.

TO   ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΛΛΙΚΑΖΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


