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Ψήφισμα 1: Τροποποίηση άρθρων 3,4,5 
 

Αρχικό άρθρο 3.4 

 

Τηρείται αρχείο μελών της Εταιρείας, με τις αιτήσεις εγγραφής των μελών όλων των κατηγοριών. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 3.4 

 

Τηρείται αρχείο μελών της Εταιρείας, με τις αιτήσεις εγγραφής των μελών όλων των κατηγοριών (σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). Όσα προσωπικά στοιχεία των μελών καταγράφονται στο αρχείο 

έχουν παραχωρηθεί εμπιστευτικά από τα μέλη προς την Εταιρεία και δε μεταβιβάζονται σε τρίτους. 

 

Αρχικό άρθρο 4.1 

 

Η προϋπόθεση για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος της Εταιρείας είναι να έχει την ιδιότητα του 

προπτυχιακού φοιτητή Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής Σχολής ή Σχολής 

Μοριακής Βιολογίας, ελληνικού ή ξένου ανώτατου πανεπιστημιακού ιδρύματος με ανώτατο όριο 

ηλικίας το 35
ο 
έτος. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 4.1  

 

Η προϋπόθεση για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος της Εταιρείας είναι να έχει την ιδιότητα του 

προπτυχιακού φοιτητή Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής Σχολής ή Σχολής 

Μοριακής Βιολογίας, ελληνικού ή ξένου ανώτατου πανεπιστημιακού ιδρύματος. (ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ: 35
ο
 ΕΤΟΣ) 

 

Αρχικό άρθρο 4.2 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους της Εταιρείας καταθέτει αίτηση μέλους 

σε ένα Παράρτημα της Εταιρείας. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου 

ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ότι διαθέτει τα απαραίτητα 

προσόντα της παραγράφου για την ιδιότητα του τακτικού μέλους και ότι δεν στερείται των πολιτικών του 

δικαιωμάτων και του δικαιώματος συμμετοχής σε συνεταιρισμούς ή ενώσεις και έχει λευκό ποινικό 

μητρώο. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 4.2  

 

Κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους της Εταιρείας καταθέτει αίτηση μέλους 

σε ένα Παράρτημα της Εταιρείας. Η αίτηση έχει κοινή μορφή για όλα τα Παραρτήματα και o αιτών/-

ούσα θα τη συμπληρώνει με προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία ο αιτών/-ούσα 

αποδέχεται ότι παραχωρεί εμπιστευτικά στην Εταιρεία.  

 

Τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησης θα είναι: Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία Εγγραφής, τρέχον Έτος 

Σπουδών, Τηλέφωνο και E-mail Επικοινωνίας. Για την εξακρίβωση των παραπάνω στοιχείων είναι 

απαραίτητη η επίδειξη της Φοιτητικής Ταυτότητας (πάσο) ή Βεβαίωσης Σπουδών.  



 

 

 

Παράλληλα, στην αίτηση, το υποψήφιο μέλος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν στερείται των πολιτικών του 

δικαιωμάτων και του δικαιώματος συμμετοχής σε συνεταιρισμούς ή ενώσεις και έχει λευκό ποινικό 

μητρώο.  

 

Αρχικό άρθρο 4.5 

 

Το δικαίωμα εγγραφής των μελών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., πριν από το τέλος κάθε χρόνου για 

το επόμενο. Το δικαίωμα εγγραφής καταβάλλεται εφάπαξ με την κατάθεση της αίτησης εγγραφής. Αν 

κάποιο μέλος είναι ταμειακώς εντάξει αποδεικνύεται από την απόδειξη καταβολής της συνδρομής. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 4.5  

 

Το δικαίωμα εγγραφής με το συνοδό χρηματικό ποσό (το ύψος του οποίου καθορίζεται ετησίως από 

το Δ.Σ. της Εταιρείας) καταβάλλεται εφάπαξ με την κατάθεση της αίτησης εγγραφής. 

 

Αρχικό άρθρο 5.1 

 

Για την συμμετοχή των μελών στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) και στις Συνελεύσεις των Παραρτημάτων 

(Σ.Π.) και την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου και του εκλέγεσθαι, αρκεί η εγγραφή στην Εταιρεία να 

έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 2 μήνες πριν τη σύγκληση της Συνέλευσης. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 5.1 

 

Για τη συμμετοχή των μελών στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) και στις Συνελεύσεις των Παραρτημάτων 

(Σ.Π.) και την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου και του εκλέγεσθαι, η εγγραφή στην Εταιρεία 

πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 2 μήνες πριν τη σύγκληση της Συνέλευσης. 

 

Αρχικό άρθρο 5.4.6  

 

Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν όλα τα δικαιώματα που τους απονέμει ο νόμος και το παρόν 

καταστατικό. Μπορούν να εκλεγούν και να εκλέγονται σε όλα τα διοικητικά όργανα 2 μήνες αφότου 

έχουν εγγραφεί στην Εταιρεία. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 5.4.6 

 

Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν όλα τα δικαιώματα που τους απονέμει ο νόμος και το παρόν 

καταστατικό. Μπορούν να εκλεγούν και να εκλέγονται σε όλα τα διοικητικά όργανα 2 μήνες αφότου 

έχουν εγγραφεί στην Εταιρεία, εφόσον είναι προπτυχιακοί φοιτητές Ιατρικής και σύμφωνα με τις 

διατάξεις των Κεφαλαίων 6 και 9 του παρόντος Καταστατικού.  

 

Αρχικό άρθρο 5.4.10 

 

Μπορούν να αιτούνται την ανακήρυξή τους σε ομότιμα μέλη εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του 

σχετικού άρθρου 6. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 5.4.10  

 



 

 

Μπορούν να είναι υποψήφια για ανακήρυξη σε ομότιμα μέλη με βάση τη διαδικασία που 

περιγράφεται στο σχετικό άρθρο 6 και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.  

 

Αρχικό άρθρο 5.6.2 

 

Έχει γίνει δεκτή η παραίτησή τους από τη Συνέλευση που Παραρτήματος στο οποίο ανήκουν. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 5.6.2  

 

Έχει γίνει δεκτή η παραίτησή τους, από τη Συνέλευση που Παραρτήματος στο οποίο ανήκουν ή από 

το Δ.Σ. με απλή πλειοψηφία.  

 

Προσθήκη άρθρου 5.8  

 

Τα μέλη με την εγγραφή τους στην Εταιρεία και τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής με τα στοιχεία 

τους (Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία Εγγραφής, τρέχον Έτος Σπουδών, Τηλέφωνο και E-mail 

Επικοινωνίας) αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και δίνουν το δικαίωμα στην 

Εταιρεία να κάνει χρήση των στοιχείων για προωθητικές ενέργειες και ενημερώσεις για τις δράσεις 

της χωρίς να τα μεταβιβάσει σε τρίτους.  

 

Προσθήκη άρθρου 5.9  

 

Τα μέλη που το επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν ως μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του 

εκάστοτε Παραρτήματος στο οποίο υπάγονται. 

 

Κάθε μέλος της ΕΕΦΙΕ έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην Οργανωτική Επιτροπή του 

Παραρτήματος στο οποίο υπάγεται. Η συμμετοχή είναι προαιρετική για τα μέλη, όπως και ο αριθμός 

των δράσεων στις οποίες το κάθε μέλος θα συμμετάσχει οργανωτικά. 

 

Ψήφισμα 2: Τροποποίηση άρθρου 6 

 
6.1 Οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος ομότιμο μέλος είναι: 

 

Αρχικό άρθρο 6.1.1 

 

Να  διαθέτει  πτυχίο  Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής  ή  Νοσηλευτικής  Σχολής  ή Σχολής 

Μοριακής Βιολογίας, ελληνικού ή ξένου ανώτατου πανεπιστημιακού  ιδρύματος, να έχει  διατελέσει        

τακτικό  μέλος     της  ΕΕΦΙΕ         και      να  έχει     προσφέρει σημαντικά     στην  προαγωγή του έργου της Εταιρείας. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 6.1.1 

 

Να διαθέτει πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής ή Νοσηλευτικής Σχολής ή Σχολής 

Μοριακής Βιολογίας, ελληνικού ή ξένου ανώτατου πανεπιστημιακού ιδρύματος, να έχει διατελέσει 

τακτικό μέλος της ΕΕΦΙΕ και να έχει προσφέρει σημαντικά στην προαγωγή του έργου της Εταιρείας. 

Η προσφορά αυτή οφείλει να πιστοποιείται ρητά με επίσημες βεβαιώσεις ή αναγραφή σε επίσημα 

έντυπα της Εταιρείας.  

 

Αρχικό άρθρο 6.1.2 

 



 

 

Να υπάρχει γραπτή εισήγηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας πέντε τουλάχιστον μελών της Εταιρείας από 

τουλάχιστον τρία διαφορετικά Παραρτήματα. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 6.1.2 

 

Να υπάρχει γραπτή εισήγηση ηλεκτρονικά προς το Δ.Σ. της Εταιρείας πέντε τουλάχιστον μελών της 

Εταιρείας από τουλάχιστον τρία διαφορετικά Παραρτήματα.  

 

Ψήφισμα 3: Τροποποίηση άρθρου 8 

 

Αρχικό άρθρο 8.4 

 

Οι οικονομικές σχέσεις των ταμείων των Παραρτημάτων με το Γενικό Ταμείο, καθώς επίσης 

οι τακτικές δαπάνες ή έκτακτες δαπάνες για λειτουργικά ή άλλα έξοδα, ρυθμίζονται με 

εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας με απόφαση των δύο τρίτων 

(2/3) των μελών του. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 8.4  

 

Οι οικονομικές σχέσεις των ταμείων των Παραρτημάτων με το Γενικό Ταμείο, καθώς επίσης 

οι τακτικές δαπάνες ή έκτακτες δαπάνες για λειτουργικά ή άλλα έξοδα, ρυθμίζονται από τις 

διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, όπως περιγράφεται στα Άρθρα/Κεφάλαια 

(ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) και στις αρμοδιότητες του Γενικού Ταμία. Κάθε 

περίπτωση που προκύπτει και δεν ορίζεται από το παρόν Καταστατικό διευθετείται σε 

συνεδρίαση Δ.Σ. της Εταιρείας με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.  

 

Ψήφισμα 4: Τροποποίηση άρθρου 10 

 

Κατάργηση Άρθρου 10.6.5  

 

Αποδέχεται συνολικά και κατά κράτος χωρίς ψηφοφορία, επί προηγηθείσας θετικής ψήφου 

των πενταμελών Συμβουλίων των Παραρτημάτων, τις εκ του Δ.Σ. της Εταιρείας 

προτεινόμενες καταστατικές τροποποιήσεις. 

 

Αρχικό άρθρο 10.10 

 

Στην αρχή κάθε Γ.Σ εκλέγονται προσωρινά μεταξύ των μελών, τρία μέλη με αρμοδιότητες 

εφορευτικής επιτροπής: απαριθμούν τα παριστάμενα μέλη με δικαίωμα ψήφου και μετρούν 

τις ψήφους. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 10.10 

 

Στην αρχή κάθε Γ.Σ. εκλέγονται προσωρινά μεταξύ των μελών, τρία μέλη από τρία (3) 

διαφορετικά Παραρτήματα με αρμοδιότητες Εφορευτικής Επιτροπής: απαριθμούν τα 

παριστάμενα μέλη με δικαίωμα ψήφου και μετρούν τις ψήφους.  



 

 

 

Ψήφισμα 5: Τροποποίηση άρθρου 12 

 

Αρχικό άρθρο 12.5.1 

 

Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος τόσο του προέδρου όσο του αντιπροέδρου ενός 

παραρτήματος την αντίστοιχη θέση του μέλους καταλαμβάνει οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα 

παριστάμενα μέλη του Συμβουλίου του συγκεκριμένου Παραρτήματος. Το μέλος αυτό συμμετέχει 

χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν φέρει γραπτή εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο του Παραρτήματος 

ότι εκπροσωπεί και δεσμεύει το παράρτημα από το οποίο προέρχεται στη συγκεκριμένη συνεδρίαση 

του Δ.Σ. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 12.5.1 

 

Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ενός Παραρτήματος 

να παραστούν στο Δ.Σ. αποφασίζεται σε έκτακτο Συμβούλιο Παραρτήματος και με απόλυτη 

πλειοψηφία το μέλος του Συμβουλίου Παραρτήματος που θα αντικαταστήσει στη συνεδρίαση με 

δικαίωμα ψήφου.  

 

Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. υπάγονται: 

 

Αρχικό άρθρο 12.6.5 

 

Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των Παραρτημάτων οι οποίες συγκεντρώνουν στον προϋπολογισμό 

τους έξοδα που ξεπερνούν το απόθεμα του Ταμείου του Παραρτήματος. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 12.6.5 

 

Ο έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων όλων των Παραρτημάτων σε ετήσια βάση και ο έλεγχος 

του ισολογισμού του έτους ανά Παράρτημα.  

 

Αρχικό άρθρο 12.6.7 

 

Ο καθορισμός της προσαρμογής του ύψους της του δικαιώματος εγγραφής μέλους 

 

Τροποποιημένο άρθρο 12.6.7 

 

Ο καθορισμός της προσαρμογής του ύψους της του δικαιώματος εγγραφής μέλους, το οποίο είναι 

κοινό για όλα τα Παραρτήματα της ΕΕΦΙΕ και αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση.  

Προσθήκη άρθρου 12.6.11  

 

Το Δ.Σ. είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να παραχωρεί την άδεια στα Παραρτήματα για χρήση του 

Α.Φ.Μ. ή αλλων επίσημων κωδικών ή εγγράφων της Εταιρείας προς χρήση για αιτήσεις ή άλλους 

λόγους ενώπιον τρίτων φορέων. Κάθε εν λόγω ενέργεια αποφασίζεται σε συνεδρίαση του Δ.Σ. με 

απόλυτη πλειοψηφία. 

 

Προσθήκη 12.6.12  

 



 

 

Ο καθορισμός του υπεύθυνου διαχείρισης της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.eefie.org). 

 

Ψήφισμα 6: Τροποποίηση άρθρου 13 

 

Αρχικό άρθρο 13.5 

 

Η κάθε διαρκής Επιτροπή αποσαφηνίζει το αντικείμενο και τον τρόπο της δράσης της στα πλαίσια του 

παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 13.5 

 

Η κάθε Διαρκής Επιτροπή αποσαφηνίζει το αντικείμενο και τον τρόπο της δράσης της στα πλαίσια 

του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας οφείλοντας να ενημερώνει το Δ.Σ. της 

Εταιρείας υποχρεωτικά κάθε έξι μήνες για το πλάνο δράσης της.  

 

Αρχικό άρθρο 13.6 

 

Κάθε διαρκής επιτροπή ρυθμίζει τις οικονομικές σχέσεις της και κάθε δαπάνη ή έσοδο σε συνεργασία 

με το Γενικό Ταμία της Εταιρείας και τον Πρόεδρο. Γενικά, οι επιτροπές οφείλουν να ενημερώνουν το 

Δ.Σ. για τις οικονομικές τους δραστηριότητες. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 13.6 

 

Κάθε Διαρκής Επιτροπή ρυθμίζει τις οικονομικές σχέσεις της και κάθε δαπάνη ή έσοδο σε 

συνεργασία με τον Γενικό Ταμία της Εταιρείας και τον Πρόεδρο. Οι επιτροπές οφείλουν να 

ενημερώνουν το Δ.Σ. για τις οικονομικές τους δραστηριότητες ανά έξι μήνες και να παρουσιάζουν 

επίσημο ετήσιο ισολογισμό στο Δ.Σ. κατά τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων τους.  

 

Κατάργηση άρθρου 13.Α.2 

 

Η διάρκεια ύπαρξης και λειτουργίας του Alumni είναι απεριόριστη εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις 

του παρόντος καταστατικού.  

 

Αρχικό άρθρο 13.Α.3.3 

 

Να παρέχει συμβουλές στο ΔΣ, στα Συ.Π. και σε μεμονωμένα μέλη της Εταιρείας, εφόσον το ίδιο το 

Alumni κρίνει σκόπιμο ή εφόσον του ζητηθούν από τα παραπάνω πρόσωπα και ομάδες. Το Alumni 

δεν παρεμβαίνει στη λήψη και στην εκτέλεση αποφάσεων των παραπάνω οργάνων, εφόσον αυτό δεν 

του ζητηθεί. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 13.Α.3.3.  

 

Να παρέχει συμβουλές στο Δ.Σ., στα Συ.Π. και στον Πρόεδρο του εκάστοτε ΕΣΦΙΕ, εφόσον του 

ζητηθούν από τα παραπάνω όργανα διοίκησης. Το Alumni δεν παρεμβαίνει στη λήψη και στην 

εκτέλεση αποφάσεων των παραπάνω οργάνων.  

 

Αρχικό άρθρο 13.Α.3.4 

 



 

 

Να συμμετέχει στο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & Διεθνές FORUM νέων 

Ιατρών (ΕΣΦΙΕ και διεθνές FORUM), όπως ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού 

που ρυθμίζουν το ΕΣΦΙΕ και διεθνές FORUM. Με παράκληση της οργανωτικής επιτροπής του ΕΣΦΙΕ 

και διεθνές FORUM μπορεί να δεχτεί ή όχι τη συμμετοχή του με επιπλέον τρόπους που ορίζονται από 

την οργανωτική επιτροπή. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 13.Α.3.4 

 

Να συμμετέχει στο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & Διεθνές Forum Νέων 

Ιατρών (ΕΣΦΙΕ και Διεθνές Forum), όπως ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού 

που ρυθμίζουν το ΕΣΦΙΕ και Διεθνές Forum. O τρόπος συμμετοχής στις εργασίες του Συνεδρίου 

συναποφασίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή του εκάστοτε Συνεδρίου και του Δ.Σ. του Alumni.  

 

Αρχικό άρθρο 13.Α.5.2 

 

a. Η θητεία του ΔΣ του Alumni είναι μονοετής. Μετά από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από 

την ανάδειξη του ΔΣ, το ΔΣ οφείλει να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ, οι οποίες 

θα διενεργηθούν πριν τη συμπλήρωση ενός (1) μηνός από τη λήξη της θητείας του. Η 

προκήρυξη εκλογών πρέπει να αναφέρει τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο διενέργειας 

εκλογών, καθώς και την περίοδο υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες. Η ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής υποψηφιοτήτων 

θα πρέπει να απέχει από την ημερομηνία των εκλογών τουλάχιστον επτά (7) ημέρες. Οι 

υποψηφιότητες κατατίθενται εγγράφως στον Πρόεδρο του ΔΣ του Alumni με κοινοποίηση στα 

μέλη του ΔΣ. Ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών πρέπει να διασφαλίζει τον αδιάβλητο και 

μυστικό χαρακτήρα της ψήφου. Ακόμα, εκλογές μπορούν να προκηρυχθούν έκτακτα από το 

ΔΣ οποιαδήποτε στιγμή κατά την θητεία του, εφόσον η απόφαση λαμβάνεται με ομοφωνία, 

και από τη Συνέλευση (Assembly) όπως ορίζεται στο 13Α.6. Η θητεία του νέου ΔΣ αρχίζει με την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών. Η ψήφος για  την  εκλογή  του   ΔΣ  είναι μυστική. 

Δικαίωμα  ψήφου   για   την   ανάδειξη    μελών  του ΔΣ («εκλέγειν») έχουν όλα τα μέλη του Alumni 

που έχουν αποκτήσει την ιδιότητά τους αυτή τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προκήρυξη 

των εκλογών. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας («εκλέγεσθαι») για τη θέση μέλους (Alumni 

Board Member) του ΔΣ, έχουν όλα τα μέλη του Alumni με τουλάχιστον ένα (1) έτος από την 

απόκτηση της ιδιότητάς του μέλους του Alumni, ενώ   δικαίωμα  υποβολής υποψηφιότητας 

(«εκλέγεσθαι») για τη θέση του Προέδρου (Alumni President) του ΔΣ, έχουν όλα τα μέλη του 

Alumni με τουλάχιστον μία (1) θητεία προϋπηρεσίας στη θέση του μέλους του ΔΣ (Alumni 

Board Member). Κάθε μέλος του Alumni που έχει διατελέσει Πρόεδρος του ΔΣ, δεν μπορεί 

να υποβάλει ξανά υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου. Σε περίπτωση παραίτησης 

τριών (3) ή περισσότερων μελών του ΔΣ από αυτήν τους την ιδιότητα, το ΔΣ της Εταιρείας 

διορίζει υπηρεσιακό ΔΣ του Alumni με θητεία έξι (6) μηνών και το επιφορτίζει με την ευθύνη 

διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη ΔΣ του Alumni.  

 

b.Το πρώτο ΔΣ του Alumni από την έναρξη της λειτουργίας του θα οριστεί ως υπηρεσιακό 

από το ΔΣ της Εταιρείας, με θητεία ενός (1) έτους και πλήρεις αρμοδιότητες 

 

Τροποποιημένο άρθρο13.Α.5.2  

 



 

 

Η θητεία του Δ.Σ. του Alumni είναι μονοετής. Μετά από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από 

την ανάδειξη του Δ.Σ., το Δ.Σ. οφείλει να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., οι 

οποίες πραγματοποιούνται την τρίτη ημέρα του Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών 

Ιατρικής Ελλάδας και Διεθνούς Forum. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η προκήρυξη αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα 

της ΕΕΦΙΕ ένα (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.  

 

Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7) ημέρες και η 

ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής υποψηφιοτήτων θα πρέπει να απέχει από την 

ημερομηνία των εκλογών τουλάχιστον επτά (7) ημέρες. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται 

εγγράφως στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Alumni και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας με 

κοινοποίηση στα μέλη του Δ.Σ..  

 

Ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών πρέπει να διασφαλίζει τον αδιάβλητο και μυστικό 

χαρακτήρα της ψήφου. Ακόμα, εκλογές μπορούν να προκηρυχθούν έκτακτα από το Δ.Σ. του 

Alumni σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Εταιρείας οποιαδήποτε στιγμή κατά την θητεία του, 

εφόσον η απόφαση λαμβάνεται με ομοφωνία, και από τη Συνέλευση (Assembly) όπως 

ορίζεται στο 13Α.6. Η θητεία του νέου Δ.Σ. αρχίζει με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 

των εκλογών. Η ψήφος για την εκλογή του Δ.Σ. είναι μυστική.  

 

Δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ. («εκλέγειν») έχουν όλα τα μέλη του Alumni 

που έχουν αποκτήσει την ιδιότητά τους αυτή τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την 

προκήρυξη των εκλογών. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας («εκλέγεσθαι») για τη θέση 

μέλους (Alumni Board Member) του Δ.Σ., έχουν όλα τα μέλη του Alumni με τουλάχιστον ένα 

(1) έτος από την απόκτηση της ιδιότητάς του μέλους του Alumni, ενώ δικαίωμα υποβολής 

υποψηφιότητας («εκλέγεσθαι») για τη θέση του Προέδρου (Alumni President) του Δ.Σ., 

έχουν όλα τα μέλη του Alumni με τουλάχιστον μία (1) θητεία προϋπηρεσίας στη θέση του 

μέλους του Δ.Σ. (Alumni Board Member). 

 

Κάθε μέλος του Alumni που έχει διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ., δεν μπορεί να υποβάλει 

ξανά υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου. Κάθε μέλος του Alumni που έχει υπηρετήσει 

τρεις (3) θητείες σε θέση μέλους του Δ.Σ. του Alumni δεν μπορεί να υποβάλει ξανά 

υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση του Δ.Σ. του Alumni. Σε περίπτωση παραίτησης τριών 

(3) ή περισσότερων μελών του Δ.Σ. από αυτήν τους την ιδιότητα, αυτόματα εκπίπτουν και 

τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. της Εταιρείας διορίζει υπηρεσιακό Δ.Σ. του Alumni με 

θητεία μέχρι και το επόμενο ΕΣΦΙΕ και το επιφορτίζει με την ευθύνη διενέργειας εκλογών 

για την ανάδειξη Δ.Σ. του Alumni. 

 

Αρχικό άρθρο 13.Α.5.3  

 

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτά κάθε έξι (4) μήνες το πολύ ή έκτακτα μετά από απόφαση του 

προέδρου και συμφωνία τουλάχιστον ακόμα δύο (2) μελών του ΔΣ. Σε περίπτωση 

απόφασης για συνεδρίαση του ΔΣ, ο πρόεδρος συγκαλεί τη συνεδρίαση του ΔΣ τουλάχιστον 

μία (1) βδομάδα πριν την πραγματοποίησή της, ενημερώνοντας τα μέλη του ΔΣ για τον τόπο, 

τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης. Κάθε ένα από τα πέντε μέλη του ΔΣ 

έχει μόνο μια ψήφο, η οποία δε μεταβιβάζεται, με εξαίρεση την περίπτωση ισοψηφίας οπότε 



 

 

υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Σε κάθε συνεδρίαση του ΔΣ κατατίθενται και ψηφίζονται 

προτάσεις για τον προγραμματισμό των δράσεων και των συνεργασιών του Alumni και την 

κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη του. Ακόμα, ψηφίζεται η σύγκληση Συνέλευσης (Assembly) 

του Alumni, όπως ορίζεται στο 13Α.6 και η έγκριση εισδοχής νέων μελών. Για όλες τις 

άνωθεν αποφάσεις απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία. Τέλος, το ΔΣ προκηρύσσει έκτακτα 

εκλογές ανάδειξης νέου ΔΣ, και για την απόφαση αυτή είναι απαραίτητη η ομοφωνία των 

μελών του ΔΣ. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 13.Α.5.3 

 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτά κάθε τέσσερις (4) μήνες το πολύ ή έκτακτα μετά από απόφαση 

του Προέδρου και συμφωνία τουλάχιστον ακόμα δύο (2) μελών του Δ.Σ.. Σε περίπτωση 

απόφασης για συνεδρίαση του Δ.Σ., ο Πρόεδρος συγκαλεί τη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

τουλάχιστον μία (1) βδομάδα πριν την πραγματοποίησή της, ενημερώνοντας τα μέλη του 

Δ.Σ. για τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης. Κάθε ένα από τα 

πέντε μέλη του Δ.Σ. έχει μόνο μια ψήφο, η οποία δε μεταβιβάζεται, με εξαίρεση την 

περίπτωση ισοψηφίας οπότε υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.  

 

Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. κατατίθενται και ψηφίζονται προτάσεις για τον 

προγραμματισμό των δράσεων και των συνεργασιών του Alumni και την κατανομή 

αρμοδιοτήτων στα μέλη του. Ακόμα, ψηφίζεται η σύγκληση Συνέλευσης (Assembly) του 

Alumni, όπως ορίζεται στο 13Α.6 και η έγκριση εισδοχής νέων μελών. Για όλες τις άνωθεν 

αποφάσεις απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία. Τέλος, το Δ.Σ. προκηρύσσει έκτακτα εκλογές 

ανάδειξης νέου Δ.Σ. σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Εταιρείας, και για την απόφαση αυτή είναι 

απαραίτητη η ομοφωνία των μελών του Δ.Σ.. 

 

Αρχικό άρθρο 13.Α.6 

 

Η Συνέλευση (Assembly) του Alumni αποτελείται από όλα τα μέλη του Alumni. Συγκαλείται 

από το ΔΣ του Alumni για τη λήψη αποφάσεων με άμεση ψήφο όλων των μελών, όταν αυτό 

κρίνεται σκόπιμο από το ΔΣ για τα εκάστοτε ζητήματα. Ακόμα, το ΔΣ οφείλει να συγκαλέσει 

Συνέλευση για τη λήψη απόφασης σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα, όταν τα μισά και 

παραπάνω μέλη του Alumni το ζητήσουν εγγράφως. Το ΔΣ οφείλει να ενημερώσει όλα τα 

μέλη του Alumni καθώς και το ΔΣ της Εταιρείας για τη σύγκληση Συνέλευσης, για τον τόπο, 

το χρόνο και τον τρόπο διενέργειάς της, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη διενέργειά της. Η 

λήψη αποφάσεων γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών. Εξαίρεση 

αποτελεί η απόφαση για προκήρυξη εκλογών από τη Συνέλευση και η απόφαση για διάλυση 

του Alumni, οι οποίες χρειάζονται το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ψήφων όλων των μελών του 

Alumni και όχι μόνο των παρευρισκόμενων. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 13.Α.6  

 

Η Συνέλευση (Assembly) του Alumni αποτελείται από όλα τα μέλη του Alumni. Συγκαλείται 

από το Δ.Σ. του Alumni για τη λήψη αποφάσεων με άμεση ψήφο όλων των μελών και 

πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του ΕΣΦΙΕ και δε συμπίπτει με τη διεξαγωγή της Γ.Σ. της 

Εταιρείας. Ακόμα, το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει Συνέλευση για τη λήψη απόφασης σε 

κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα, όταν τα μισά και παραπάνω μέλη του Alumni το ζητήσουν 



 

 

εγγράφως.  

 

Το Δ.Σ. οφείλει να ενημερώσει όλα τα μέλη του Alumni καθώς και το Δ.Σ. της Εταιρείας για 

τη σύγκληση Συνέλευσης τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη διενέργειά της με ανάρτηση στην 

επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η λήψη αποφάσεων γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρευρισκόμενων μελών. Εξαίρεση αποτελεί η απόφαση για προκήρυξη εκλογών από τη 

Συνέλευση και η απόφαση για διάλυση του Alumni, οι οποίες χρειάζονται το ογδόντα τοις 

εκατό (80%) των ψήφων όλων των μελών του Alumni και όχι μόνο των παρευρισκόμενων. 

Σε περίπτωση πρόωρης προκήρυξης εκλογών ορίζεται υπηρεσιακό Δ.Σ. Alumni από το Δ.Σ. 

της Εταιρείας και οι εκλογές πραγματοποιούνται την τρίτη ημέρα του ΕΣΦΙΕ όπως 

αναγράφεται στο άρθρο 13.Α.5.2.  

 

Ψήφισμα 7: Τροποποίηση άρθρου 15 

 

Οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής: 

 

Αρχικό άρθρο 15.1.1  

 

γ) όσον αφορά στα Παραρτήματα, πέραν των Συμβουλίων Παραρτημάτων: Ένας 

εκλέκτορας ανά συμπληρούμενα 40 μέλη για έκαστο Παράρτημα και μέχρι των 120 μελών – και 

ένας εκλέκτορας ανά συμπληρούμενα 80 μέλη για έκαστο Παράρτημα μετά τα πρώτα 120 

μέλη (π.χ. Παράρτημα με 90 μέλη: 2 εκλέκτορες, Παράρτημα με 300 μέλη: 7 εκλέκτορες). Για 

την 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. 

 

Σε περίπτωση έκτακτων εκλογών, οι εκλέκτορες ψηφίζουν στα Παραρτήματα από όπου 

προέρχονται με ευθύνη τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, που ορίζει η έκτακτη Συνέλευση 

Παραρτήματος. Τα αποτελέσματα στέλνονται σε φάκελο σφραγισμένο κι υπογεγραμμένο κι 

από τα 3 μέλη της εφορευτικής επιτροπής, στο Γενικό Γραμματέα της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. ο οποίος στη 

συνέχεια ανακοινώνει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 15.1.1  

 

γ) όσον αφορά στα Παραρτήματα, πέραν των μελών των Συμβουλίων Παραρτημάτων: Ένας 

εκλέκτορας ανά συμπληρούμενα 40 μέλη για έκαστο Παράρτημα και μέχρι των 160 μελών 

– και ένας εκλέκτορας ανά συμπληρούμενα 100 μέλη για έκαστο Παράρτημα μετά τα πρώτα 

160 μέλη.   

 

Για την 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. 

 

Σε περίπτωση έκτακτων εκλογών, οι εκλέκτορες ψηφίζουν στα Παραρτήματα από όπου 

προέρχονται με ευθύνη τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, που ορίζει η έκτακτη Συνέλευση 

Παραρτήματος. Τα αποτελέσματα στέλνονται σε φάκελο σφραγισμένο κι υπογεγραμμένο κι 

από τα 3 μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, στο Γενικό Γραμματέα της ΕΕΦΙΕ ο οποίος στη 

συνέχεια ανακοινώνει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα. 

 

Αρχικό άρθρο 15.1.2 

 

Σε κάθε περίπτωση παραίτησης περισσοτέρων των έξι (6) μελών του Δ.Σ., ή με την απόφαση 

έκτακτων εκλογών από την πλειοψηφία του Δ.Σ., συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. με ανακοινώσεις 

στις επτά ιατρικές σχολές της Ελλάδας και στο περιοδικό της Εταιρείας, με την οποία καλούνται 

όσοι επιθυμούν και έχουν τα απαιτούμενα από το καταστατικό προσόντα να υποβάλουν 

υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου, η του Αντιπροέδρου, ή του Γενικού Γραμματεία, 

ή του Γενικού Ταμία της Εταιρεία. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 15.1.2  

 

Σε κάθε περίπτωση παραίτησης περισσοτέρων των έξι (6) μελών του Δ.Σ., ή με την 

απόφαση έκτακτων εκλογών από την πλειοψηφία του Δ.Σ., συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. με 

ανακοινώσεις στις 7 ιατρικές σχολές της Ελλάδας και στο περιοδικό της Εταιρείας, από την 

οποία είτε ορίζεται Υπηρεσιακό ΔΣ είτε πραγματοποιούνται εκλογές. Το Δ.Σ. που προκύπτει 

σε κάθε περίπτωση διατηρεί τη θητεία του μέχρι τις επόμενες καθορισμένες εκλογές Μαΐου 

- Ιουνίου. 

 

Αρχικό άρθρο 15.1.3 

 

Και για τα τέσσερα αιρετά αξιώματα του Δ.Σ. της Εταιρείας, για να υποβάλει κάποιο τακτικό 

μέλος υποψηφιότητα είναι απαραίτητο να έχει διατελέσει 1 τουλάχιστον χρόνο μέλος του Δ.Σ. ή 

κάποιου Συ.Π., ή να έχει διατελέσει Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας ή Ταμίας της Οργανωτικής 

Επιτροπής (βάσει της οριστικής σύνθεσης της Οργ. Επιτροπής, που αναγράφεται στο τελικό 

Πρόγραμμα του Συνεδρίου) του Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, κατά 

την προηγούμενη διετία. Ο εκλεγόμενος Πρόεδρος δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχή 

θητεία στο αξίωμα του Προέδρου. Κανένα μέλος στο οποίο έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή 

δεν δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας ή 

Ταμίας της Εταιρείας. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 15.1.3  

 

Και για τα τέσσερα αιρετά αξιώματα του Δ.Σ. της Εταιρείας, για να υποβάλει κάποιο τακτικό 

μέλος υποψηφιότητα είναι απαραίτητο να έχει διατελέσει 1 τουλάχιστον θητεία ως μέλος του 

Δ.Σ. ή κάποιου Συ.Π., ή να έχει διατελέσει Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας ή Ταμίας της 

Οργανωτικής Επιτροπής (βάσει της οριστικής σύνθεσης της Οργανωτικής Επιτροπής, που 

αναγράφεται στο τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου) του ΕΣΦΙΕ, κατά την προηγούμενη 



 

 

διετία.  

 

Ο εκλεγόμενος Πρόεδρος δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχή θητεία στο αξίωμα του 

Προέδρου. Κανένα μέλος στο οποίο έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή δεν δικαιούται να θέσει 

υποψηφιότητα για Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας ή Ταμίας της Εταιρείας.  

 

Αρχικό άρθρο 15.1.4 

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται με γραπτή ή ηλεκτρονική δήλωση του ενδιαφερομένου προς Δ.Σ., 

πρέπει δε οι δηλώσεις αυτές να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία της Εταιρείας το αργότερο 

τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 15.1.4  

 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή ή ηλεκτρονική δήλωση του ενδιαφερομένου 

προς το Δ.Σ., πρέπει δε οι δηλώσεις αυτές να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία της Εταιρείας 

το αργότερο τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ.. Στη συνέχεια το 

ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο παρουσιάζεται στη Γ.Σ..  

 

Αρχικό άρθρο 15.1.5 

 

Το Δ.Σ. ελέγχει της υποψηφιότητες και όσες κρίνει ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι 

σύμφωνες με τις διατάξεις του καταστατικού τις καταχωρεί με αλφαβητική σειρά σε τέσσερα 

χωριστά ψηφοδέλτια: 1 ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους για το αξίωμα του Προέδρου, 1 

ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους για το αξίωμα του Αντιπροέδρου, 1 ψηφοδέλτιο με τους 

υποψήφιους για το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα, 1 ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους για το 

αξίωμα του Γενικού Ταμία. 

  

 

Τροποποιημένο άρθρο 15.1.5 

 

Το Δ.Σ. ελέγχει της υποψηφιότητες και όσες κρίνει ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι 

σύμφωνες με τις διατάξεις του Καταστατικού τις καταχωρεί με αλφαβητική σειρά για κάθε 

αξίωμα (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας) σε κοινό ψηφοδέλτιο. 

 

 

Ψήφισμα 8: Τροποποιήσεις άρθρων 16,18, 20, 21 

 

16.2 Τα άλλα καθήκοντα του προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: 

 

Προσθήκη άρθρου 16.2.10 

 

Η συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Alumni, η προκήρυξη των εκλογών του Alumni 

μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Alumni, η ενημέρωση του για τις δραστηριότητες των 

Διαρκών Επιτροπών.  

 



 

 

18. Τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα είναι τα ακόλουθα: 

 

Αρχικό άρθρο 18.7 

 

Η ευθύνη ενημέρωσης των νέων μελών σχετικά με τους σκοπούς και του στόχους της 

Εταιρείας, όπως επίσης για τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν την Εταιρεία, σε 

συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.  

 

Τροποποιημένο άρθρο 18.7 

 

Η ευθύνη ενημέρωσης όλων των μελών των κατά τόπους Συ.Π. σχετικά με τους σκοπούς, 

τους στόχους και τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν την Εταιρεία και η επίλυση αποριών 

και μετάδοση γνώσεων επί πρακτικών ζητημάτων για την εύρυθμη δράση των 

Παραρτημάτων σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.  

 

 

Τα καθήκοντα του Γενικού Ταμία είναι τα ακόλουθα: 

 

Αρχικό άρθρο 20.7 

 

Συντονίζει τη συνεργασία των Παραρτημάτων και των Επιτροπών με το Δ.Σ. και το Γενικό 

Ταμείο σε οικονομικό επίπεδο. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 20.7 

 

Λαμβάνει τον ισολογισμό όλων των Παραρτημάτων ανά 3 μήνες και των Διαρκών 

Επιτροπών ανά 6 μήνες και ενημερώνει το Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση για οποιοδήποτε 

πρόβλημα ανακύψει.  

 

Αρχικό άρθρο 21 

 

Καθήκον των μελών είναι να εκφράσουν την βούληση των οργάνων του Παραρτήματος στο 

οποίου εκπροσωπούν, μέσα από τις προτάσεις και τις αποφάσεις αυτών, και κατόπιν 

συνεννόησης με το Συμβούλιο του Παραρτήματος. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 21 

 

Καθήκον των μελών είναι να εκφράσουν την βούληση των οργάνων του Παραρτήματος το 

οποίο εκπροσωπούν, μέσα από τις προτάσεις και τις αποφάσεις αυτών, και κατόπιν 

συνεννόησης με το Συμβούλιο του Παραρτήματος. Οι προτάσεις του μελών θα πρέπει να 

τεκμηριώνονται με την αποστολή του Πρακτικού του Συμβουλίου ή της Συνέλευσης 

Παραρτήματος από τον Γραμματέα του Παραρτήματος στον Γενικό Γραμματέα πριν την 

ανακοίνωση της Ημερήσιας Διάταξης και τη διεξαγωγή της συνεδρίασης.  

 

Ψήφισμα 9: Τροποποιήσεις άρθρου 22 

 



 

 

Αρχικό άρθρο 22.4 

 

Το Π.Σ. συγκαλείται κατόπιν προτάσεως τριών μελών του Δ.Σ., για παραβίαση 

συγκεκριμένων παραγράφων του καταστατικού της Εταιρείας. Επίσης, Πειθαρχικό 

Συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί, για οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ της Εταιρείας ή για 

οποιοδήποτε μέλος Συ.Π. κατόπιν έγγραφης πρότασης του 1/7 των μελών της Εταιρείας 

στην πρώτη περίπτωση ή του 1/3 των μελών του Παραρτήματος στην δεύτερη περίπτωση. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 22.4 

 

Το Π.Σ. συγκαλείται κατόπιν προτάσεως τριών μελών του Δ.Σ., για παραβίαση 

συγκεκριμένων παραγράφων του καταστατικού της Εταιρείας.  

Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί, για οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας 

κατόπιν έγγραφης πρότασης του 1/7 των μελών ή κατόπιν εγγραφής πρότασης του 7/11 

των υπολοίπων μελών του Δ.Σ., καθώς και για οποιοδήποτε μέλος Συ.Π. κατόπιν έγγραφης 

πρότασης 1/3 των μελών του Παραρτήματος ή κατόπιν εγγραφής πρότασης τουλάχιστον 

του 3/5 των υπολοίπων μελών του Συ.Π.  

 

Ψήφισμα 10: Τροποποιήσεις άρθρων 25,26 

 

Προσθήκη άρθρου 25.3 

 

Όργανα του κάθε Παραρτήματος είναι: 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 25.3  

 

Η Οργανωτική Επιτροπή Παραρτήματος (Ο.Ε.):  

 

Στην Οργανωτική Επιτροπή του Παραρτήματος συμμετέχουν τα ενεργά μέλη της Εταιρείας 

μετά από δική τους επιθυμία. Η συμμετοχή είναι προαιρετική για τα μέλη, όπως και ο 

αριθμός των δράσεων στις οποίες το κάθε μέλος θα συμμετάσχει οργανωτικά. 

 

Οι Υπεύθυνοι Δράσεων ή επιμέρους Ομάδων προέρχονται από τα μέλη της Ο.Ε. και 

ορίζονται από τα μέλη του Συμβουλίου Παραρτήματος. Οι Υπεύθυνοι οφείλουν να 

συνεργάζονται με το Συ.Π. για τη διεκπεραίωση των Δράσεων και να το ενημερώνουν για 

κάθε εξέλιξη.  

 

Πριν τη λήξη της θητείας του το απερχόμενο Συ.Π. οφείλει να χορηγήσει σε όσα μέλη της 

Ο.Ε. το επιθυμούν επίσημη βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται η συμμετοχή του μέλους 

και αναγράφονται αναλυτικά οι δράσεις που συμμετείχε και η θέση που κατείχε σε καθεμία 

από αυτές.  

 

 

Αρχικό άρθρο 26.13 

 



 

 

Υπεύθυνη των ψηφοφοριών είναι εφορευτική επιτροπή του αποτελείται από τρία μέλη που 

εκλέγονται στην αρχή της συνέλευσης με φανερή ψηφοφορία και οι οποία έχουν την ευθύνη 

της καταμέτρησης των μυστικών ψήφων και της ανοικτής ψηφοφορίας. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 26.13 

 

Υπεύθυνη των ψηφοφοριών είναι Εφορευτική Επιτροπή του αποτελείται από τρία μέλη που 

εκλέγονται στην αρχή της Συνέλευσης με φανερή ψηφοφορία και τα οποία έχουν την ευθύνη 

της καταμέτρησης των μυστικών ψήφων και της ανοικτής ψηφοφορίας. Τα μέλη της 

Εφορευτικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα ψήφου.  

 

Ψήφισμα 11: Τροποποιήσεις άρθρων 27,28 

 

Το Συ.Π. είναι αρμόδιο για: 

 

Προσθήκη άρθρου 27.4.7  

 

Ο καθορισμός του Υπεύθυνου Διαχείρισης της επίσημης ιστοσελίδας του Παραρτήματος 

(www.eefie.org/...).  

 

Αρχικό άρθρο 27.7 

 

Σε περίπτωση παραίτησης τριών ή περισσοτέρων μελών του Συμβουλίου, ή μετά τη λήξη 

της νομικής θητείας του, προκηρύσσονται εκλογές στην επόμενη Σ.Π. 

(Εκλογοαπολογιστική) για την εκλογή νέου Συμβουλίου. Οι εκλογές θα πρέπει να οριστούν το 

αργότερο εντός μίας εβδομάδας από την εκλογοαπολογιστική Σ.Π. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 27.7  

 

Σε περίπτωση παραίτησης τριών ή περισσοτέρων μελών του Συμβουλίου ή μετά τη λήξη 

της νόμιμης θητείας του, εκπίπτουν αυτομάτως και τα υπόλοιπα μέλη του τέως Συ.Π.. Σε 

αυτή την περίπτωση το Δ.Σ. της Εταιρείας είναι αρμόδιο να προκηρύξει εκλογές στην 

επόμενη Σ.Π. (Εκλογοαπολογιστική) για την εκλογή νέου Συ.Π.. 

  

Σε κάθε περίπτωση το νέο Συμβούλιο θα έχει θητεία μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη 

περίοδο εκλογών Ιουνίου-Ιουλίου. Σε περίπτωση προκήρυξης εκλογών, αυτές θα πρέπει να 

οριστούν το αργότερο εντός μίας εβδομάδας από την Εκλογοαπολογιστική Σ.Π.. Το Συ.Π. 

που εκπίπτει οφείλει να παραδώσει εντός μιας εβδομάδας όλα τα έγγραφα, τις σφραγίδες 

και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, τα οποία ανήκουν στη δικαιοδοσία του 

Παραρτήματος, στο νέο Συ.Π..  

 

Αρχικό άρθρο 28.1 

Το Συ.Π. κατά τη λήξη της νόμιμης θητείας του είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει περίοδο 

κατάθεσης υποψηφιοτήτων, η οποία θα διαρκεί μία εβδομάδα, και ημερομηνία 

εκλογοαπολογιστικής Σ.Π., η οποία πρέπει να είναι μετά την περίοδο κατάθεσης 

υποψηφιοτήτων και εντός τριών εβδομάδων από τη λήξη της θητείας του Συ.Π.. 



 

 

 

 

Τροποποιημένο άρθρο 28.1  

 

Το Συ.Π. κατά τη λήξη της νόμιμης θητείας του είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει περίοδο 

κατάθεσης υποψηφιοτήτων σε κάποιο από τα επίσημα μέσα πληροφόρησης των μελών του 

Παραρτήματος ή της Εταιρείας, η οποία θα διαρκεί μία εβδομάδα καθώς και ημερομηνία 

Εκλογοαπολογιστικής Σ.Π., η οποία πρέπει να είναι μετά την περίοδο κατάθεσης 

υποψηφιοτήτων και εντός τριών εβδομάδων από τη λήξη της θητείας του Συ.Π..  

 

Προσθήκη άρθρου 28.2.3 

 

Για να υποβάλει κάποιο τακτικό μέλος υποψηφιότητα για την θέση του Προέδρου του Συ.Π. 

είναι απαραίτητο να έχει διατελέσει μια (1) τουλάχιστον θητεία σε οποιαδήποτε από τις 

υπόλοιπες θέσεις του Συ.Π..  

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος που να πληροί τα κριτήρια, αρκεί κάποιος να 

είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.  

 

Προσθήκη άρθρου 28.2.4 

 

Μόνο τα μέλη του Παραρτήματος τα οποία έχουν διατελέσει μέλη της Ο.Ε. του 

Παραρτήματος του πρόσφατου Ακαδημαϊκού Έτους και το οποίο αποδεικνύεται από την 

αναγραφή του ονόματος τους στα επιστημονικά έντυπα ή από τη Βεβαίωση του απελθόντος 

Συμβουλίου μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέση στο Συ.Π..  

 

Προσθήκη άρθρου 28.5.3  

 

Το Συ.Π. ελέγχει της υποψηφιότητες και όσες κρίνει ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι 

σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού τις καταχωρεί με αλφαβητική σειρά 

ξεχωριστά για κάθε θέση σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Μετά την προθεσμία κατάθεσης των 

υποψηφιοτήτων ο Γραμματέας συντάσσει το ψηφοδέλτιο και το αναρτά στην ιστοσελίδα του 

Παραρτήματος για την πληροφόρηση των μελών.  

 

Ψήφισμα 12: Τροποποιήσεις άρθρων 29,31,32 

 
Ο Πρόεδρος του Συ.Π. έχει τα εξής καθήκοντα: 

 

Προσθήκη άρθρου 29.11 

 

Συντονίζει την Οργανωτική Επιτροπή του Παραρτήματος σε συνεργασία με τα μέλη του 

Συμβουλίου Παραρτήματος και τους Υπευθύνους που ορίζονται από τη Συνέλευση 

Παραρτήματος για τις εκάστοτε Δράσεις.  

 

Ο Γραμματέας του Συ.Π. έχει τα εξής καθήκοντα:  

 

Αρχικό άρθρο 31.7 

 



 

 

Έχει την ευθύνη της εύρεσης χώρου για να στεγάζονται τα γραφεία του Παραρτήματος και την 

ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας αυτού μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του 

Παραρτήματος. 

 

 

Τροποποιημένο άρθρο 31.7 

 

Έχει την ευθύνη της εύρεσης χώρου για να στεγάζεται το γραφείο του Παραρτήματος μαζί 

με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Παραρτήματος. 

 

 

Προσθήκη άρθρου 31.8 

 

Ελέγχει τις νέες αιτήσεις μελών και διατηρεί ενημερωμένο το αρχείο μελών του 

Παραρτήματος, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει για κάθε μέλος υποχρεωτικά 

Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία Εγγραφής, Τρέχον Έτος Σπουδών, Τηλέφωνο και E-mail 

Επικοινωνίας. Παράλληλα αποστέλλει τα στοιχεία των νέων μελών στον Γενικό Γραμματέα 

κάθε τρεις μήνες και ενημερώνει για τα μέλη που έχουν χάσει την ιδιότητα τους λόγω κτήσης 

πτυχίου κτλ.  

 

Ο Ταμίας του Συμβουλίου Παραρτήματος έχει τα εξής καθήκοντα: 

 

Αρχικό άρθρο 32.2 

 

Έχει την ευθύνη της σύνταξης και της ανακοίνωσης του ετήσιου απολογισμού – ισολογισμού 

στην τελευταία Σ.Π. (εκλογοαπολογιστική) και την ευθύνη της παρουσίασης του απολογισμού 

– ισολογισμού ενώπιον της Γ.Σ. έπειτα από συνεννόηση με το Γενικό Ταμία και τον Πρόεδρο του 

Παραρτήματος. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 32.2 

 

Έχει την ευθύνη της σύνταξης και της ανακοίνωσης του ετήσιου απολογισμού – ισολογισμού 

στην τελευταία Σ.Π. (Εκλογοαπολογιστική) και την ευθύνη της παρουσίασης του 

απολογισμού – ισολογισμού ενώπιον του Δ.Σ. έπειτα από συνεννόηση με το Γενικό Ταμία 

και τον Πρόεδρο του Παραρτήματος.  

 

Αρχικό άρθρο 32.4 

 

Διαχειρίζεται τον τραπεζικό λογαριασμό του  Παραρτήματος  μαζί με  τον Γενικό Ταμία. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 32.4  

 

Διαχειρίζεται σε συνεργασία με τον Γενικό Ταμία και έπειτα από συνεννόηση με τον Πρόεδρο 

του Παραρτήματος τις καταθέσεις του Παραρτήματος στον κοινό Τραπεζικό Λογαριασμό της 

Εταιρείας και καταγράφει απρόσκοπτα τις δοσοληψίες από και προς τον Τραπεζικό 

Λογαριασμό στο Βιβλίο Ταμείου Παραρτήματος.  



 

 

 

Αρχικό άρθρο 32.5 

 

Οφείλει να αποστέλλει τον ισολογισμό του Παραρτήματος στο Γενικό Ταμία εφόσον 

εγκρίνεται από τη Σ.Π. ή να τον ενημερώνει άμεσα στην αντίθετη περίπτωση. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 32.5  

Οφείλει να αποστέλλει τον ισολογισμό του Παραρτήματος στο Γενικό Ταμία κάθε τρεις 

μήνες, κατόπιν έγκρισης του ΣυΠ και τον ισολογισμό του έτους εφόσον εγκρίνεται από τη 

Σ.Π. ή να τον ενημερώνει άμεσα στην αντίθετη περίπτωση.  

 

Ψήφισμα 13: Τροποποιήσεις άρθρων 35, 38, 40, 42, 43 

 

Αρχικό άρθρο 35.5 

 

Το Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.  πραγματοποιείται την Άνοιξη κάθε έτους. Μόνο σε περιπτώσεις ανυπέρβλητου 

κωλύματος μπορεί το Δ.Σ., με γραπτή αιτιολόγηση, να μεταθέσει έως έξι (6) μήνες τη διεξαγωγή 

του. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 35.5  

 

Το Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. πραγματοποιείται την Άνοιξη κάθε έτους. Μόνο σε περιπτώσεις ανυπέρβλητου 

κωλύματος μπορεί το Δ.Σ., με γραπτή αιτιολόγηση, να μεταθέσει έως έξι (6) μήνες τη 

διεξαγωγή του. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας το ΕΣΦΙΕ δύναται να ακυρωθεί εφόσον η 

απόφαση ληφθεί μετά από εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής, αποδοχής από το Δ.Σ. 

της Εταιρείας και μόνο εάν η εισήγηση έχει γίνει σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 μηνών 

πριν τη διεξαγωγή του.  

 

Αρχικό άρθρο 38.1 (πριν 35-Α) 

 

Οι Στρογγυλές Τράπεζες αναφέρονται πάνω σε μείζονα ιατρικά θέματα και περιλαμβάνουν τη 

συμμετοχή ενός (1) τουλάχιστον επιστήμονα ως Συντονιστή και δύο (2) τουλάχιστον φοιτητών. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 38.1 

 

Οι Στρογγυλές Τράπεζες αναφέρονται πάνω σε μείζονα ιατρικά θέματα και περιλαμβάνουν 

τη συμμετοχή ενός (1) τουλάχιστον επιστήμονα ως Συντονιστή και τουλάχιστον τεσσάρων 

(4) φοιτητών.  

 

Αρχικό άρθρο 38.2 (πριν 36-Α)  

 

Η ανάληψη Στρογγυλής Τράπεζας γίνεται κατόπιν πρόσκλησης της Οργανωτικής 

Επιτροπής και αποδοχής της πρόσκλησης από το Συντονιστή της. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 38.2  

 



 

 

Η ανάληψη Στρογγυλής Τράπεζας από επιστήμονα ως Συντονιστή γίνεται κατόπιν 

πρόσκλησης του εκάστοτε Συμβουλίου Παραρτήματος και αποδοχής της πρόσκλησης από 

το Συντονιστή.  

 

Αρχικό άρθρο 38.3 (πριν 37-Α) 

 

Οι φοιτητές- εισηγητές οι οποίοι συμμετέχουν σε μία Στρογγυλή Τράπεζα καθορίζονται από το 

Συντονιστή της εκτός αν υπάρχει διαφορετική εισήγηση από το Δ.Σ. για τον τρόπο επιλογής των 

συμμετεχόντων εισηγητών στο σύνολο των στρογγυλών τραπεζών ή κατά περίπτωση. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 38.3  

 

Η διαδικασία επιλογής φοιτητών-εισηγητών που εκπροσωπούν το κάθε Παράρτημα 

καθορίζεται από το Συμβούλιο Παραρτήματος με εσωτερικό κανονισμό, εκτός αν υπάρχει 

διαφορετική εισήγηση από το Δ.Σ. πριν από την επιλογή των συμμετεχόντων, η οποία έχει 

ισχύ μόνο για την εκπροσώπηση του/ων Παραρτήματος/ων στο επόμενο ΕΣΦΙΕ.  

 

Αρχικό άρθρο 38.4 (πριν 38-Α)  

 

Συνιστάται ότι κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέτει αίτηση συμμετοχής, η οποία 

συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 38.4  

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέτει αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τη διαδικασία 

που έχει ανακοινωθεί στα επίσημα μέσα πληροφόρησης των μελών του Παραρτήματος ή 

της Εταιρείας από το Συμβούλιο Παραρτήματος.  

 

Αρχικό άρθρο 40.1 (πριν 44-Α) 

 

Η  Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από 11 μέλη (11μελές) Προεδρείο και 

μέλη, τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνούν τα εκατό από όλα τα Παραρτήματα (100). 

 

Τροποποιημένο άρθρο 40.1  

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από το Προεδρείο και τα μέλη, τα οποία 

δεν πρέπει να ξεπερνούν τα εκατόν είκοσι από όλα τα Παραρτήματα (120). Η Οργανωτική 

Επιτροπή του Forum δεν προσμετράται σε αυτά.  

 

Αρχικό άρθρο 40.1.4 (πριν 48-Α)  

 

Πέντε  (5)  Ειδικούς  Γραμματείς, οι οποίοι  μπορούν να αναφέρονται επίσης με άλλη ιδιότητα 

(πχ. Υπεύθυνος ενημέρωσης, υπεύθυνος προγράμματος, κτλ.). 

 

 

Τροποποιημένο άρθρο 40.1.4  



 

 

 

Ειδικούς Γραμματείς του ΕΣΦΙΕ, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τον Πρόεδρο του 

συνεδρίου κατά περίπτωση και μπορεί να είναι από ένας (1) έως πέντε (5). Επιπλέον των 

Ειδικών Γραμματέων ορίζονται από τον Πρόεδρο του συνεδρίου Υπεύθυνοι των 

υποομάδων της Οργανωτικής Επιτροπής ανάλογα με το πλάνο προετοιμασίας του 

συνεδρίου. Οι υπεύθυνοι δε μπορούν να είναι περισσότεροι των είκοσι (20).  

 

Αρχικό άρθρο 40.1.6 (πριν 50-Α)  

 

Μεταξύ των υπολοίπων μελών της Οργανωτικής επιτροπής ορίζονται τόσοι Υπεύθυνοι 

Δημοσίων Σχέσεων όσα είναι τα Παραρτήματα το οποία εκπροσωπούνται στην Οργανωτική 

Επιτροπή. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 40.1.6  

 

Μεταξύ των υπολοίπων Παραρτημάτων ορίζονται Υπεύθυνοι Επικοινωνίας και Εγγραφών 

για κάθε Παράρτημα οι οποίοι συμμετέχουν ως μέλη στην Οργανωτική Επιτροπή του 

Συνεδρίου.  

 

Αρχικό άρθρο 40.1.10 (πριν 54-Α)  

 

Τα άλλα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής κατανέμονται στα διάφορα Παραρτήματα 

αναλογικά προς το δυναμικό τους. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ορίζονται από τις 

Συνελεύσεις των Παραρτημάτων. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 40.1.10  

 

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής προέρχονται κυρίως από το Παράρτημα που έχει 

αναλάβει τη διοργάνωση του ΕΣΦΙΕ. Μέλη άλλων Παραρτημάτων μπορούν να 

συμμετάσχουν στην Οργανωτική Επιτροπή του ΕΣΦΙΕ μετά από επικοινωνία με τους 

Υπευθύνους των Ομάδων και τον Πρόεδρο του Συνεδρίου.  

 

Αρχικό άρθρο 40.1.11 (πριν  55-Α)  

 

Η Οργανωτική Επιτροπή ορίζει επίτιμο Προεδρείο του Συνεδρίου, το οποίο αποτελείται από 

ένα ή δύο ομότιμα μέλη της Εταιρείας, με ιδιαίτερη συμμετοχή στην πρόοδο της και 

αναγνωρισμένο έργο στους κόλπους της. 

 

Αρχικό άρθρο 40.1.12 (πριν  56-Α)  

 

 Το  Επίτιμο  Προεδρείο επιλέγεται με πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρείας. 

 

Τροποποιημένα άρθρα 40.1.11 και 40.1.12  

 

Το Επίτιμο Προεδρείο του Συνεδρίου επιλέγεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και μετά 

από εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής του ΕΣΦΙΕ. Αποτελείται από ένα ή δύο ενεργά 



 

 

ή πρώην μέλη της Εταιρείας με ιδιαίτερη συμμετοχή στην πρόοδο της και αναγνωρισμένο 

έργο στους κόλπους της.  

 

Αρχικό άρθρο 42.1 (πριν 98-Α)  

 

Το Συνέδριο περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο που αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή και 

απονομή τιμητικής  πλακέτας  στην Τελετή  Λήξης  του  Συνεδρίου, σε καθέναν από τους 

συγγραφείς των 3 (τριών) καλύτερων  ελεύθερων  ανακοινώσεων, poster ή video. 

 

Τροποποιημένο άρθρο 42.1  

 

Το Συνέδριο περιλαμβάνει έπαθλο που αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή και απονομή 

Βεβαίωσης ή Τιμητικής Πλακέτας στην Τελετή Λήξης του Συνεδρίου, σε καθέναν από τους 

συγγραφείς των 3 (τριών) καλύτερα ελεύθερων ανακοινώσεων, poster ή video. 

 

Κατάργηση άρθρου 43.5. ε 

 

Ο Πρόεδρος του Forum:  

Μπορεί κατά περίπτωση να είναι ο Πρόεδρος του Alumni της Εταιρείας, μετά από 

πρόσκληση της Σ.Π. του Παραρτήματος που φιλοξενεί το Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. 

 

Ψήφισμα 14: Προσθήκη Κεφαλαίου 12 - Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης 

 

Η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης (στην Αγγλική: Medical Olympics) αποτελεί ενσωματωμένη 

εκδήλωση του ΕΣΦΙΕ, υπό την προεδρεία του Προέδρου του ΕΣΦΙΕ και συντονίζεται από 

τον εκάστοτε Υπεύθυνο με την υποομάδα της Οργανωτικής Επιτροπής που ορίζεται για 

αυτόν το σκοπό.  

 

Για την Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης ορίζεται Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από 

μέλη ΔΕΠ ή άλλους φορείς μετά από πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτροπής.  

 

Η Ολυμπιάδα πρέπει να διακρίνεται σε προκλινικό και κλινικό μέρος με συμμετοχή των 

συνέδρων ανάλογα με το έτος σπουδών τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι 

προπτυχιακοί φοιτητές Ιατρικής. Η δομή των επιμέρους σταδίων και των θεμάτων της 

Ολυμπιάδας ρυθμίζεται από την εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή σε συνεργασία με την 

Επιστημονική Επιτροπή. 

 

Ψήφισμα 15: Προσθήκη Κεφαλαίου 14 - Τραπεζικός Λογαριασμός και Διαχείριση 

Εξόδων Εταιρείας 

 

Ορίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος ενώπιον του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ο Πρόεδρος 

του Δ.Σ. (και σε περίπτωση κωλύματος, ο αναπληρωτής* του) και είναι υπεύθυνος για την 

κίνηση του Τραπεζικού Λογαριασμού κατά τη διάρκεια της θητείας του.  

 

Όπως ορίζεται από το Καταστατικό της Εταιρείας, η θητεία του νόμιμου εκπροσώπου και 

του αναπληρωτή* του είναι ετήσια. Ως εκ τούτου, καθορίζεται η λήξη της ισχύος της 



 

 

νομιμοποίησης του Τραπεζικού Λογαριασμού ετησίως και μέχρι την προσκόμιση στην 

Τράπεζα των ανανεωμένων απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων (που θα προκύπτουν 

μετά από τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και τη μεταβολή νόμιμου εκπροσώπου στην αρμόδια 

ΔΟΥ).  

 

Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής* του διατηρούν ηλεκτρονικούς κωδικούς πρόσβασης στον 

Τραπεζικό Λογαριασμό μέσω e-banking. Όλες οι καταθέσεις (χορηγίες, δωρεές) στο 

Λογαριασμό γίνονται στο όνομα της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας 

(ΕΕΦΙΕ), ενώ κάθε ανάληψη εκτελείται από τον Πρόεδρο (με όριο ανάληψης 1000€ / 

εβδομάδα) ή τον αναπληρωτή* του (με όριο ανάληψης 500€ / εβδομάδα).  

 

*Ως αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΕΦΙΕ ενώπιον της Τράπεζας ορίζεται ο 

Γενικός Ταμίας της ΕΕΦΙΕ.  

 

Στον Τραπεζικό Λογαριασμό, συλλέγονται πόροι της Εταιρείας που προκύπτουν με βάση 

τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, καθώς επίσης και τόκοι που προκύπτουν από την 

Τράπεζα. Αυτό το ποσό αποτελεί το Γενικό Αποθεματικό.  

 

Στον Τραπεζικό Λογαριασμό, κάθε Παράρτημα μπορεί να καταθέσει όποιο ποσό επιθυμεί 

από το Ταμείο του μετά από συνεννόηση με τον Γενικό Ταμία. Αυτό το ποσό αποτελεί το 

αποθεματικό του εκάστοτε Παραρτήματος. Κάθε Παράρτημα δύναται ανά πάσα στιγμή να 

ζητήσει το πλήρες ποσόν που έχει καταθέσει, αλλά όχι επιπλέον αυτού για την κάλυψη 

τρεχουσών αναγκών. Το ποσό αυτό θα πρέπει να του αποδοθεί το συντομότερο δυνατόν 

με βάση το ως άνω αναφερόμενο όριο εβδομαδιαίων αναλήψεων. 

 

Ο Γενικός Ταμίας υποχρεούται να τηρεί ενημερωμένο Βιβλίο Γενικού Ταμείου. Στο Βιβλίο 

Ταμείου αναγράφονται αναλυτικά και μηνιαίως τα αποθεματικά των 7 Παραρτημάτων, 

καθώς και το γενικό αποθεματικό της Εταιρείας.  

 

Κοινά έξοδα (π.χ. φορολογικές εισφορές, έξοδα ιστοσελίδας, ετήσιες λογιστικές δαπάνες 

κλπ) καλύπτονται από το γενικό αποθεματικό. Σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί, για το 

ποσό που πρέπει να καλυφθεί ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

 

Α. το 50% του ποσού καλύπτεται ισότιμα από τα 7 Παραρτήματα  

 

Β. το άλλο 50% του ποσού καλύπτεται από τα 7 Παραρτήματα με ποσόστωση που 

αντιστοιχεί στα εγγεγραμμένα ενεργά μέλη τους. 

 

Ψήφισμα 16: Προσθήκη Κεφαλαίου 15 - Ηλεκτρονική Εκπροσώπηση Εταιρείας 

 

Α. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

 

Ως επίσημη ηλεκτρονική εκπροσώπηση της Εταιρείας ορίζεται η Ιστοσελίδα της Εταιρείας 

www.eefie.org. Καμία άλλη μορφή ιστοσελίδας δεν εκπροσωπεί επίσημα την Εταιρεία, 

κανένα από τα Παραρτήματα, τις επιμέρους δράσεις τους ή τις Διαρκείς Επιτροπές. 

 



 

 

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας αποτελείται από την Κεντρική Ιστοσελίδα www.eefie.org, η οποία 

αποτελεί το επίσημο βήμα της Εταιρείας στο Διαδίκτυο. 

 

Σε κάθε Παράρτημα της Εταιρείας αντιστοιχεί μια επιμέρους ιστοσελίδα, η οποία βρίσκεται 

υπό τον έλεγχο της Κεντρικής Ιστοσελίδας (θυγατρική) και είναι της μορφής 

www.eefie.org/athens όπου αναγράφεται η πόλη στην οποία αντιστοιχεί. Κάθε Παράρτημα 

της Εταιρείας έχει το δικαίωμα εφόσον το επιθυμεί να διαχειρίζεται επιπλέον ιστοσελίδα η 

οποία παρουσιάζει τη μείζονα ετήσια δράση. Η δράση η οποία παρουσιάζεται θα πρέπει να 

έχει διάρκεια στο χρόνο. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει τη μορφή www.eefie.org/ccims 

όπου αναγράφεται το όνομα ή το ακρωνύμιο της δράσης στην οποία αντιστοιχεί.  

 

Το ΔΣ σε ετήσια συνεδρίαση σου ορίζει έναν υπεύθυνο Κεντρικό Διαχειριστή ο οποίος 

αναλαμβάνει τη Διαχείριση της Κεντρικής Ιστοσελίδας καθώς και τον συντονισμό των 

Διαχειριστών των υπολοίπων θυγατρικών Ιστοσελίδων. Ο Κεντρικός Διαχειριστής εποπτεύει 

όλες τις ιστοσελίδες που εκπροσωπούν την Εταιρεία σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς καμία 

εξαίρεση και παρεμβαίνει όταν κριθεί απαραίτητο μετά από άδεια του ΔΣ. Επιπλέον, 

εκπροσωπεί την Εταιρεία σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΔΣ σε θέματα σχετικά με την 

Ιστοσελίδα.  

 

Για τις θυγατρικές ιστοσελίδες των Παραρτημάτων την ευθύνη λειτουργίας τους έχει το 

εκάστοτε μέλος του Συμβουλίου Παραρτήματος.  

 

Για τις θυγατρικές ιστοσελίδες των Δράσεων των Παραρτημάτων ορίζεται διαχειριστής από 

το Συμβούλιο Παραρτήματος της Δράσης ο οποίος μπορεί να είναι μέλος του Συμβουλίου ή 

της Οργανωτικής Επιτροπής. 

 

Οι Διαχειριστές των θυγατρικών ιστοσελίδων συνεργάζονται με τον Κεντρικό Διαχειριστή και 

ακολουθούν τις οδηγίες του, ενώ ο Κεντρικός Διαχειριστής επιλύει οποιοδήποτε πρόβλημα 

προκύψει. 

 

Η μορφή της Ιστοσελίδας για τις επιμέρους Δράσεις των Παραρτημάτων ρυθμίζεται από 

τους Διαχειριστές που έχουν οριστεί από το εκάστοτε Συμβούλιο Παραρτήματος σε 

συνεργασία με τους Κεντρικούς Διαχειριστές.  

 

Η κεντρική ιστοσελίδα και οι θυγατρικές της θα πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς από τους 

Διαχειριστές σε ελληνικά και αγγλικά. 

 

Το ΔΣ σε συνεργασία με τον Κεντρικό Διαχειριστή διατηρεί το δικαίωμα εποπτείας της 

κεντρικής και των θυγατρικών Ιστοσελίδων και ρυθμίζει τη Λειτουργία τους με βάση το 

παρόν Καταστατικό. 

 

Μετά τη λήξη της νόμιμης θητείας των Διαχειριστών αυτοί υποχρεούνται να μεταβιβάσουν 

τους κωδικούς και τη διαχείριση της κεντρικής και των θυγατρικών ιστοσελίδων εντός μια 

εβδομάδας στους νέους Διαχειριστές. 

 



 

 

Μοναδική εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί η Ιστοσελίδα του Επιστημονικού Συνεδρίου 

Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας και Διεθνούς Forum η οποία είναι ανεξάρτητη της επίσημης 

Ιστοσελίδας της Εταιρείας και διαχειρίζεται από τη συνεργαζόμενη Εταιρεία Διοργάνωσης 

του εκάστοτε Συνεδρίου. 

 

Β. ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 

Η Εταιρεία εκπροσωπείται επίσημα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μέσα από 

Λογαριασμούς οι οποίοι βρίσκονται υπό τη Διαχείριση αποκλειστικά του ΔΣ. Οι Σελίδες 

αυτές εκπροσωπούν το σύνολο της Εταιρείας και των Δράσεων της. Το ΔΣ σε ετήσια 

συνεδρίαση του ορίζει τον υπεύθυνο Διαχειριστή για κάθε μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 

Το κάθε Παράρτημα της Εταιρείας μπορεί να εκπροσωπείται από Σελίδες Κοινωνικής 

Δικτύωσης οι οποίες παρουσιάζουν μεμονωμένα τη δράση του Παραρτήματος. Επιπλέον 

μπορεί να διαθέτει Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης σχετικά με τη μείζονα Δράση του κάθε 

Παραρτήματος. Υπεύθυνος για τη Διαχείριση των Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης είναι το 

Μέλος του Συμβουλίου Παραρτήματος. 

 

Οι Δράσεις Πανελλήνιας Εμβέλειας διατηρούν Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης Διαχειριστές 

των οποίων είναι μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που ορίζονται μετά από απόφαση των 

Συμβουλίων Παραρτήματος που διαχειρίζονται τη Δράση. 

 

Μετά τη λήξη της νόμιμης θητείας των Διαχειριστών αυτοί υποχρεούνται να μεταβιβάσουν 

τους κωδικούς και τη διαχείριση των Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης εντός μια εβδομάδας 

στους νέους Διαχειριστές. 

 

Οι Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης που αφορούν στο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών 

Ιατρικής Ελλάδας και Διεθνές Forum είναι ανεξάρτητες των παραπάνω και μεταβιβάζονται 

από τους Προέδρους του κάθε Συνεδρίου στους επόμενους μετά την ολοκλήρωση των 

απαραίτητων διαδικασιών για την ολοκλήρωση του Συνεδρίου.  

Ψήφισμα 17:  

 

Τροποποιημένη παράγραφος 35.7  

 

35.7 Το Παράρτημα που επιθυμεί να αναλάβει τη διοργάνωση του ετήσιου ΕΣΦΙΕ εκδηλώνει 

διάθεση ανάληψης και καταρτίζει πρόταση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας το οποίο είναι αρμόδιο 

για την έγκριση αυτής της πρότασης εφόσον πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο Άρθρο 

35.8.  

 

Για τη σειρά ανάληψης του ΕΣΦΙΕ τα Παραρτήματα διακρίνονται στις εξής 2 κατηγορίες:  

Α: Π. Αθηνών, Π. Θεσσαλονίκης | Β: Π. Πατρών, Π. Ιωαννίνων, Π. Λάρισας, Π. Κρήτης, Π. 

Αλεξανδρούπολης 

 



 

 

Το Παράρτημα που αναλαμβάνει το ΕΣΦΙΕ, επί πρότασης που πληροί τα κριτήρια και έχει 

εγκριθεί ως επαρκής από το Δ.Σ. βάσει των επόμενων παραγράφων, επιλέγεται με την εξής 

εκ περιτροπής σειρά: Κατηγορία Α, Κατηγορία Β, Κατηγορία Β κ.ο.κ..  

Σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση ανάληψης ΕΣΦΙΕ από Παραρτήματα της ίδιας 

κατηγορίας επιλέγεται το Παράρτημα που έχει περισσότερο καιρό να αναλάβει το ΕΣΦΙΕ. 

  

Τροποποιημένη παράγραφος 35.8  

 

Για το σκοπό αυτό, το Παράρτημα που επιθυμεί να αναλάβει το Συνέδριο:  

 

1. Δηλώνει εγγράφως στο Δ.Σ., μέσω του Προέδρου του, την πρόθεση του παραρτήματος 

έπειτα από απόφαση του Συ.Π. ή της Σ.Π. να αρχίσει διεργασίες για κατάρτιση πακέτου 

οργάνωσης του ΕΣΦΙΕ τουλάχιστον 8 μήνες πριν το επερχόμενο ΕΣΦΙΕ.  

2. Να υποβάλει ολοκληρωμένο πακέτο 4 μήνες πριν την ημερομηνία διοργάνωσης του 

επερχόμενου ΕΣΦΙΕ στο οποίο και περιέχεται:  

 

1) Κατάρτιση προϋπολογισμού από συνεδριακή εταιρεία.  

2) Το κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο.  

3) Η περιγραφή του τόπου διεξαγωγής του ΕΣΦΙΕ με τουλάχιστον 7 αίθουσες συνολικής 

χωρητικότητας όχι λιγότερης από 800 καθήμενα άτομα (δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

αίθουσες των Workshop).  

4) Η τεκμηριωμένη υποστήριξη της διεξαγωγής του από τις τοπικές και τις ακαδημαϊκές 

αρχές.  

5) Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος που θα αφορά στην έναρξη των εγγραφών, στην 

ενημέρωση των Συ.Π. για τις Στρογγυλές Τράπεζες, στη δημοσίευση της αφίσας και της Α’ 

Ανακοίνωσης του συνεδρίου και στην έναρξη υποβολής Ελεύθερων Ανακοινώσεων (προς 

βράβευση και μη) και αιτήσεων στα workshops.  

6) Προτεινόμενες πηγές εσόδων.  

7) Να καταθέσει εκθέσεις τουλάχιστον 3 εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα τους 

προηγούμενους 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης. Στις εκθέσεις να 

συμπεριλαμβάνεται: πρόγραμμα εκδήλωσης (με αναγραφόμενη Επιστημονική Επιτροπή, 

Οργανωτική Επιτροπή, ωριαίο πρόγραμμα διαλέξεων/εξάσκησης), λίστα συμμετεχόντων, 

περιγραφή πρακτικής εκπαίδευσης (όπου υπάρχει).  

 

Τροποποιημένη παράγραφος 35.9  

 

Το Δ.Σ. συγκαλείται έως και 4 μήνες πριν το επερχόμενο ΕΣΦΙΕ, εγκρίνει ή απορρίπτει τις 

κατατεθειμένες προτάσεις των Παραρτημάτων σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 

35.8, σχηματίζει δελτίο για την επιλογή του Παραρτήματος που θα αναλάβει τη διοργάνωση 

στο οποίο θα τεκμηριώνονται αναλυτικά οι λόγοι της επιλογής και ενημερώνει εγγράφως όλα 

τα Παραρτήματα.  

Εάν κάποια πρόταση που κατατίθεται δεν πληροί τα ανωτέρω απαραίτητα κριτήρια, 

παρέχεται περιθώριο 15 ημερών στο Παράρτημα για τροποποίηση των επιλογών του και 

βελτίωση του πακέτου, ώστε να πληρούνται τα κριτήρια. Σε περίπτωση μη επαρκούς 

πλήρωσης των κριτηρίων μετά το πέρας των 15 ημερών απορρίπτεται η συγκεκριμένη 



 

 

πρόταση. Οι εναπομείνασες προτάσεις αξιολογούνται όπως ορίζεται στο 35.7 και εάν δεν 

υπάρχουν άλλες προτάσεις ακολουθείται το 35.10.  

 

Τροποποιημένη παράγραφος 35.10  

 

Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής συνδιοργάνωσης του ΕΣΦΙΕ από όλα τα 

Παραρτήματα της Εταιρίας ελλείψει προτάσεων ή σε περίπτωση που κρίνει μη ικανές τις 

υποβληθείσες προτάσεις διεκδίκησης σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην 

παράγραφο 35.7.  

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 35.12  

 

Τα έσοδα του ΕΣΦΙΕ διαμοιράζονται ως εξής:  

 

• 50% δίνεται προς διαχείριση των χρημάτων από το Πανελλήνιο Δ.Σ. με ευθύνη του Γενικού 

Ταμία του Πανελληνίου Δ.Σ., ώστε να αποδοθεί στο επόμενο ΕΣΦΙΕ μετά την έγκριση του 

ισολογισμού του επί διαπίστωσης ελλείμματος. Εάν δεν υπάρχει έλλειμμα, τα χρήματα 

διατηρούνται στο γενικό αποθεματικό για τις ανάγκες επόμενων Πανελλήνιων 

δραστηριοτήτων.  

• 25% στο Παράρτημα που διοργάνωσε το ΕΣΦΙΕ  

• 25% διαμοιράζεται στα υπόλοιπα 6 Παραρτήματα σε ποσοστό ανάλογο των εγγραφών 

των μελών τους στο Συνέδριο.  

 


