Αρ. Πρωτοκόλλου 4/2019

Σήμερα Κυριακή, 5 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η συνέλευση του
Πανελλήνιου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ).
Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, αποφασίστηκαν από κοινού με τα υπόλοιπα μέλη του
Δ.Σ. τα εξής θέματα:
1. Εκλογές ΔΣ
2. Ενημέρωση για τις λογιστικές/νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας
3. Εκκρεμότητες παράδοσης-παραλαβής στοιχείων Εταιρείας στο υπηρεσιακό ΔΣ
4. Εκκρεμότητες μετά το πέρας των εκλογών του Παραρτήματος Ιωαννίνων
5. Τραπεζικός λογαριασμός Παραρτημάτων
6. Παρουσίαση πακέτων προσφοράς για την ανάληψη του 26ου ΕΣΦΙΕ
7. Συζήτηση σχετικά με την θεματολογία της Γενικής Συνέλευσης
Στη συνέλευση ήταν παρόντα τα εξής μέλη του Δ.Σ. της ΕΕΦΙΕ:
●
●
●
●
●
●
●
●

Καλούσης Γεώργιος (Υπ. Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ- Πρόεδρος Παραρτήματος Λάρισας)
Νεοφύτου Παναγιώτα (Υπ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ- Πρόεδρος Παραρτήματος
Κρήτης)
Καπασούρη Ευθυμία (Υπ. Γενική Γραμματέας- Πρόεδρος Παραρτήματος
Αλεξανδρούπολης)
Καπνίσης Δημήτριος (Γενικός Ταμίας Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ)
Βαμβακάρης Κωνσταντίνος (Μέλος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ-Πρόεδρος ΕΕΦΙΕ Παραρτήματος
Αθηνών)
Λαλές Γεώργιος (Μέλος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ-Πρόεδρος ΕΕΦΙΕ Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης)
Αναγνώστου Θεόδωρος (Μέλος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ-Πρόεδρος ΕΕΦΙΕ Παραρτήματος
Ιωαννίνων)
Αποστολός Αναστάσιος (Μέλος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ- Αντιπρόεδρος ΕΕΦΙΕ Παραρτήματος
Πατρών) οποίος έχει δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με παράγραφο 5 άρθρο 12 του
καταστατικού.

1. Εκλογές ΔΣ
Ορίστηκαν οι εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου στις 21 Ιουνίου 2019.
Επομένως, η καταληκτική ημερομηνία ανάδειξης εκλεκτόρων ορίστηκε η 21η Μαΐου
2019 και αναμένεται να αποσταλούν στο eefie.info@gmail.com τα ονόματα των
εκλεκτόρων ως την 21η Μαΐου και ώρα 23:59.

Η διαδικασία ανάδειξης εκλεκτόρων διεξάγεται σύμφωνα με το 15.1.1.γ
Γιατην εκλογή των εκλεκτόρων οι Συνελεύσεις των Παραρτημάτων συνέρχονται
τουλάχιστον ένα μήνα προ των εκλογών σε ημερομηνία οριζόμενη από τα
Συ.Π.. Για κάθε Παράρτημα-Ολομέλεια ορίζονται δύο ημερομηνίες. Στην πρώτη
πρέπει να παρίστανται τα μισά συν ένα μέλη (απαρτία), και σε περίπτωση μη
απαρτίας η εκλογή των εκλεκτόρων γίνεται την δεύτερη ημερομηνία (χωρίς την
προϋπόθεση απαρτίας) που δεν πρέπει να απέχει πέραν της εβδομάδος από την
πρώτη.
Η ανάδειξη της εφορευτικής επιτροπής και η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων
θα οριστούν σε επόμενη συνέλευση ΔΣ.
Αναμένεται το κάθε παράρτημα να αποστείλει στο eefie.info@gmail.com τις λίστες
μελών τους ως την Πέμπτη 9 Μαΐου και ώρα 23:59.
2. Ενημέρωση για τις λογιστικές/νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας
Ολοκληρώθηκε η φορολογική δήλωση του 2017 και προβλέπεται η φορολογική του
2018 να κατατεθεί ως τα τέλη του Ιουνίου. Αναμένεται η ενημέρωση από τον λογιστή
για τις πιθανές υποχρεώσεις της Εταιρείας (ενδεχόμενο εγγραφής της Εταιρείας στο
ΓΕΜΗ).
3.Εκκρεμότητες παράδοσης-παραλαβής στοιχείων Εταιρείας στο υπηρεσιακό ΔΣ
Εκκρεμεί μέχρι σήμερα η παράδοση των βιβλίων και των σφραγίδων της Εταιρείας
στο υπηρεσιακό ΔΣ.
4. Εκκρεμότητες μετά το πέρας των εκλογών του Παραρτήματος Ιωαννίνων
Μετά το πέρας των εκλογών του ΣυΠ Ιωαννίνων δεν έχει παραδοθεί από την τέως
Πρόεδρο (Αρετή Λάγιου), στο νέο Συμβούλιο η διαχείριση της ομάδας και της σελίδας
στο facebook ούτε οι κωδικοί για το email του Παραρτήματος.
Αποφασίστηκε ομόφωνα από το ΔΣ να θέσει περίοδο μιας εβδομάδας (ως τις 12
Μαΐου 2019) ώστε η κάτοχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου να τα παραδώσει στο νέο εκλεγμένο ΣυΠ. Σε αντίθετη περίπτωση
αποφασίστηκε ομόφωνα το ΔΣ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες βάση
καταστατικού για την διευθέτηση όποιας εκκρεμότητας.
5. Τραπεζικός λογαριασμός Παραρτημάτων
Θα συζητηθεί εκ νέου το παρόν θέμα σε επόμενη συνέλευση ΔΣ.
6. Παρουσίαση πακέτων προσφοράς για την ανάληψη του 26ου ΕΣΦΙΕ
Εγκρίθηκε ομόφωνα το πακέτο προσφοράς του Παραρτήματος Πατρών και αναμένεται να
παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση. Το παρόν πακέτο πληροί τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις σύμφωνα με άρθρο 35 παράγραφο 8.

7. Συζήτηση σχετικά με την θεματολογία της Γενικής Συνέλευσης
● Τροποποίηση καταστατικού σύμφωνα με απόφαση ΔΣ 04.06.2018, βάσει
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45.
● Ισολογισμοί 23ου και 24ου ΕΣΦΙΕ
● Παρουσίαση προγράμματος Ιατρικής Απόβασης 2019
● Παρουσίαση πρότασης 26ου ΕΣΦΙΕ
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