ΚAΤAΣTATΙΚΟ

του ΣYΛΛΟΓΟY EΠΙΣTHMONΙKOY YΓΕΙΟNΟMΙKΟY ΠPΟΣΩΠΙKΟY
E.O.Π.Y.Y. ΠΕΙΡΑΙΑ
Άρθρo 1 -'Εδρα –Tiτλoς
Η επωνυμία του σωματείου τροποποιείται σε «Σύλλογος Επιστημονικού
Υγειονομικού Προσωπικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Πειραιά» με έδρα τον Πειραιά.
Άρθρo 2 -Σκoπός
A) Σκoπός τoυ Συλλόγoυ εiναι η μελέτη , η πρoστασία και πρoαγωγή των
εργασιακών, οικovομικών, ασφαλιστικών, κoινωνικών και συνδικαλιστικών
συμφερόντων των μελών τoυ.
B) Η αρτιότερη επαγγελματική κατάρτισή τoυς και μετεκπαίδευσή τους
Γ) Η επιμόρφωση και η ψυχαγωγία τoυς
Δ) H ανάπτυξη σχέσεων συναδελφικότητας και συνεργασίας με το υπόλoιπo
πρoσωπικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ε)Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχους συλλόγους του εξωτερικού
Στ) Η διεπιστημονική συνεργασία με άλλες ειδικότητες και άλλους φορείς στον
ευρύτερο χώρο της υγείας και της κοινωνίας
Ζ) Η παροχή κοινωνικού έργου στο μέτρο του εφικτού
Οι σκoποi αυτoi επιτυγχάνονται αντiστοιχα:
A) Mε παραστάoεις και υπoβoλές υπoμνημάτων προς τoυς αρμoδioυς και με όλα τα
νόμιμα μέτρα πoυ κρiνoνται πρόσφoρα από τo Διoικητικό Συμβούλιo τoυ Συλλόγου
ή την Γενική Συνέλευoή τoυ για την επiλυση των ζητημάτων τoυ Eπιστημoνικού
Yγειονoμικoύ Προσωπικού τoυ E.Ο.Π.Y.Y.
B) Mε τη λειτουργiα λέσχης, βιβλιoθήκης, διαλέξεων, επιστημονικών ημερίδων,
σεμιναρίων και μαθημάτων.
Γ) Mε την διοργάνωoη εκδρομών, καλλιτεxνικών εορτών και θερινών
κατασκηνώσεων.
Δ) Mε την έκδοoη περιoδικού, μελετών, δημοσιεύoεων στoν τύπο (ηλεκτρoνικό και
έντυπο), διοργάνωoη ομιλιών και συνεδρiων - σεμιναρiων για τα μέλη του
ουλλόγου, αλλά και για τους ασφαλισμέvoυς και τoυς εργoδότες, σχετικά με την
υγειoνoμική τους περiθαλψη.
E) Mε κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο για την ευόδωoη και υλoπoiηση των σκοπών του
συλλόγου.
Για την επιτυχία τoυ σκoπoύ τoυ o σύλλoγoς μπoρεί να συνεργάζεται με άλλα
oωματεiα πoυ επιδιώκουν παρόμοιους σκοπoύς και να συντονiζει κοινές δράσεις
μαζi τους.
ΣT) Eπiσης με την συγκρότηoη μαζi με άλλους όμοιoυς η παρεμφερείς συλλόγους,
δευτερoβάθμιων οργανώσεων σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις και διαδικασίες.

Άρθρo 3 –Mέλη
A) Mέλη τoυ Συλλόγoυ μπορoύν να εiναι όλο το Eπιστημoνικό Yγειoνoμικό
Προσωπικό πoυ υπηρετεi στις διάφορες μoνάδες τoυ E.O.Π.Y.Y στην Α΄ και Β΄
περιφέρεια Πειραιά συμπεριλαμβανομένης προς το παρόν της Αγίας Βαρβάρας
και ειδικότερα δύνανται να είναι μέλη ιατροί, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί που
υπηρετούν στις ως άνω περιφέρειες. Επίσης δύναται γίνουν μέλη το
προσωπικό υγειονομικών σχηματισμών άλλων Ταμείων που έχουν ενταχθεί στον
ΕΟΠΠΥ (π.χ. Οίκος Ναύτου, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, κλπ.) και το οποίο προσωπικό παρέχει τις
υπηρεσίες του με οποιασδήποτε μορφή νομικής σχέσης και υπάγεται στον
Υγειονομικό Κανονισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, εφόσον εμπίπτουν στην ευρύτερη εδαφική
περιφέρεια του Πειραιά.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου δύνανται να
ενταχθούν νέες περιοχές-περιφέρειες στον ΣΕΥΠ-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ.
Tα μέλη τoυ συλλόγoυ διακρiνονται σε επίτιμα και τακτικά ή ενεργά.
Ως επiτιμα μέλη γίνονται δεκτά και εγγράφονται στο βιβλiο επιτίμων μελών, ύστερα
από απόφαση τoυ Δ.Σ. τoυ συλλόγου, πρόσωπα τα oπoiα με την στάση τoυς και τη
δραoτηριότητά τους πρoσέφεραν ή πρoσφέρoυν σημαντικές υπηρεσiες για την
πραγματοποiηση των σκoπών του συλλόγου. Επίτιμα μέλη δύνανται να γίνονται
δεκτά και πρόσωπα που δεν φέρουν την ιδιότητα του ιατρού ή υγειονομικού
λειτουργού.
Tα επίτιμα μέλη απαγορεύεται να μετέχουν στις συνελεύσεις, και να εκλέγoυν ή να
εκλέγoνται στο Δ.Σ. επi ποινή ακυρότητας.
B) Tακτικά μέλη τoυ συλλόγου εiναι όλοι όσoι ειvαι εγγεγραμμένoι στα μητρώα τoυ
συλλόγoυ και ασκούν τo ανωτέρω αναφερόμενo επάγγελμα.
Γ) Για την εγγραφή των τακτικών μελών, εφόσον πληρούν τις πρoϋποθέσεις,
υπoβάλλεται αiτηση πρoς τo Δ.Σ., το oποiο εγκρiνει την εγγραφή κατά πλειoψηφiα.
Mετά την έγκριση της αiτησης από το Δ.Σ. γiνεται η εγγραφή στα μητρώα μελών του
συλλόγoυ.
Δ) Η παρακράτηoη της μηνιαiας συνδρομής γiνεται αυτόματα από τoν E.O.Π.Y.Y,
αφoύ πρoηγουμένως έχει ενημερωθεi εγγράφως από τo Σύλλογο και στη συνέχεια
αποδiδεται στo Σύλλoγo, τo ποσό της οπoiας ορiζεται με απόφαση τoυ Δ.Σ. και εiναι
iσo για όλα τα μέλη.
Tα ποσά των συνδρoμών καθώς και της εγγραφής μπoρoύν να αναπρoσαρμόζονται
με απόφαση τoυ Δ.Σ.
Tα τακτικά μέλη του συλλόγoυ έχoυν τo δικαiωμα να εκλέγoυν και να εκλέγονται
στα όργανα του συλλόγου.
Nα συμμετέχoυv oτις Γενικές Συνελεύσεις και στις δραστηριότητες του συλλόγου.

E) H ιδιότητα του τακτικoύ μέλoυς παύει στις εξής περιπτώσεις:
α. με την εκoύσια απoχώρησή τoυ, κατόπιν αιτήσεώς, και χωρίς δικαiωμα
επιστρoφής των καταβληθέντων εισφορώv,
β. με την διαγραφή τoυ, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., λόγω μη καταβoλής των
εισφορών τoυ ,καθώς και με τη συνταξιοδότηση ή τη μη εκπλήρωση των αρχικών
προϋποθέoεων εγγραφής λόγω μεταβολής σχέσεως εργασiας με τον E,.O.Π.Y.Y. (πχ.
απόλυση).
γ. Mέλoς τoυ ουλλόγoυ πoυ δεν συμμoρφώνεται με τις διατάξεις τoυ καταστατικoύ
και επιδεικvύει διαγωγή αναξιoπρεπή και ασυμβiβαστη με τα συμφέρoντα τoυ
συλλόγoυ, καθώς και τους σκοπούς του, διαγράφεται με απόφαση τoυ Δ.Σ.
Τα μέλος που διαγράφεται για τoυς παραπάνω λόγους έχει δικαiωμα μετά την
κoινoποiηση της απόφασης από τo Δ. Σ. να προσφύγει ενώπιον της Γενικής
Συνέλευσης τoυ συλλόγoυ.
Άρθρo 4-Πόροι
Πόρoι τoυ συλλόγoυ εiναι η μηνιαiα συνδρομή των μελών καθώς και κάθε έκτακτη
συνδρoμή πoυ θα ληφθεi με απόφαση του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών. Επioης τα έσoδα από κάθε εiδoυς διοργανώσεις εκδηλώσεων σύμφωνα
με τα προαναφερόμεvα oτo παρόν καταστατικό, καθώς και κάθε άλλο έσoδο από
νόμιμη πηγή εισoδήματος, καθώς και δωρεές,επιχορηγήσεις ή κληρoνoμιές.
Άρθρo 5- Διοiκηση τoυ Συλλόγoυ
'Όργανα τoυ Συλλόγoυ εiναι η Γενική Συνέλευση , τo Διoικητικό Συμβoύλιo και η
Eξελεγκτική Επιτροπή .
Α) Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Σύλλογος διοικεiται από διoικητικό oυμβoύλιo με εννέα μέλη (9), πoυ εκλέγεται
με τριετή θητεiα από τα μέλη πoυ απαρτiζoυν την Γενική Συνέλευση κατόπιν
μυστικής ψηφoφoρiας μεταξύ των τακτικών μελών τoυ συλλόγoυ.
To σύστημα εκλoγής πoυ εφαρμόζεται εiναι αυτό της απλής αναλoγικής ,κατά τα
oριζόμενα λεπτoμερώς οτo νόμo.
B) Kατά τη διενέργεια των εκλoγών και όσον αφoρά την εκλογή αντιπρoσώπων για
υπερκεiμενα oυνδικαλιoτικά όργανα ,στην ψηφoφορία λαμβάνoυν μέρoς μόνo τα
μέλη του συλλόγoυ, πoυ υπηρετούν με σχέση μόνιμης σύμβασης εργασίας ή με
σχέση σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Οι έχοντες σχέση σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου λαμβάνουν μέρος μόνο στην ψηφοφορία για την εκλογή των
οργάνων του συλλόγου. Για την συμμετοχή των συμβασιούχων ορισμένου
χρόνου, στις εκλογές που αφορούν υπερκείμενα συνδικαλιστικά όργανα απαιτείται
απόφαση των συγκεκριμένων οργάνων.
Γ) Δεν επιτρέπεται να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα
συνδεόμενα μεταξύ τους μέχρι και 4ουβαθμού. Σε περίπτωση εκλογής προσώπων
συνδεομένων μεταξύ τους με συγγένεια, θεωρείται μη εκλόγιμο το πρόσωπο το

οποίο έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των δύο, η
απόφαση λαμβάνεται με δημόσια κλήρωση.
Δ) To Διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο, έναν αντιπρόεδρο, έναν
ταμία, τον γενικό γραμματέα και πέντε συμβούλους. Συνεδριάζει τακτικά, δύο
φορές το μήνα και έκτακτα ανάλογα με τις ανάγκες του συλλόγου. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει Δ.Σ. εφόσον υποβληθεί αίτηση
από τρία μέλη του Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει σε τρεις(3)
συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις, μπορεί να αντικατασταθεί, κατόπιν
προειδοποιήσεως, με απόφαση του Δ.Σ., από τον κατά σειρά εκλογής πρώτο
αναπληρωματικό.
Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρώτος αντιπρόεδρος, ή ο έχων τις περισσότερες
ψήφους σύμβουλος, τούτων δε πάλι ο επόμενος κατά σειρά εκλογής τακτικός
σύμβουλος.
E) To Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη συνεδρίαση του, μέσα σε οκτώ μέρες
από την εκλογή τους μετά από πρόσκλησή του συμβούλου, που έλαβε τον
μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, ή ενός των υπολοίπων εκλεγμένων συμβούλων αν
αυτός αδρανεί. Κατά την πρώτη συνεδρίαση, εκλέγουν μεταξύ των συμβούλων, τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Η ιδιότητα του
Προέδρου και του Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
ΣT) To Δ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα πέντε μέλη
του.
Σε περίπτωση παραίτησης ολόκληρου του Δ.Σ. ή ομαδικής παραίτησης αριθμού
μελών με αποτελέσματα να μην είναι δυνατή η απαρτία στο Δ.Σ. οι παραιτηθέντες
διοικούν προσωρινά, μέχρι την εκλογή νέων μελών υποχρεούμενοι να συγκαλέσουν
Γενική Συνέλευση μέσα σε 15 ημέρες.
Άρθρο 6-Καθήκoντα του Προέδρoυ-Eκπροσώπηοη
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις δικαστικές και εξώδικες
και γενικά ενώπιον των δημοσίων φορέων και των Διοικητικών αρχών.
Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα
θέματα που αφορούν το σύλλογο στο Δ.Σ. αλλά και στην Γενική Συνέλευση.
Επίσης υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τις αποφάσεις,
τα χρηματικά εντάλματα, τα πρακτικά του Δ.Σ., καθώς και των Γενικών
Συνελεύσεων.

Καθήκοντα του Αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Πρόεδρο
σε όλα τα καθήκοντά του.

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την φύλαξη του αρχείου του συλλόγου, την
τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων,
διατηρεί και διεξάγει την αλληλογραφία του συμβουλίου και υπογράφει μαζί με τον
Πρόεδρο τα έγγραφα και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής
Συνέλευσης.
Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών, τηρεί τα βιβλία
πρακτικών εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, φυλάσσει τη σφραγίδα του
Συλλόγου. Επίσης τηρεί και το βιβλίο Μητρώου των μελών του Συλλόγου.
Το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει άλλο
μέλος του Συμβουλίου, που ορίζεται από το Δ.Σ.
Kαθήκοντα Tαμiα
Ο Ταμίας ενημερώνεται για τις συνδρομές και τις λοιπές εισφορές του συλλόγου.
Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των βιβλίων που είναι υποχρεωτικά για τα
σωματεία, τα οποία είναι αριθμημένα και επίσημα θεωρημένα, διενεργεί τις
πληρωμές βάσει διπλοτύπων ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και
τον γενικό γραμματέα, και επίσης είναι υπεύθυνος να καταθέτει σε μία από τις
αναγνωρισμένες Τράπεζες τις εισπράξεις του Συλλόγου. Το ποσό που μπορεί να
κρατά στο ταμείο του Συλλόγου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων ευρώ
(1.000€).
Επίσης είναι υπεύθυνος για την διαφύλαξη και την διαχείριση της περιουσίας του
Συλλόγου και υποβάλλει εγκαίρως στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό και τον οικονομικό
απολογισμό.
Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης αναπληρώνεται από άλλο μέλος του
Συμβουλίου κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.
Άρθρο 7-Συγκρότηση Επιτροπών
Για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου το Δ.Σ. μπορεί να σχηματίζει επιτροπές
από 5 ή 7 μέλη, είτε για ειδικά ζητήματα, είτε για την εκτέλεση και την
παρακολούθηση ζητημάτων που αφορούν το Σύλλογο σε κάθε περιφερειακό
υποκατάστημα.
Άρθρο 8-Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή, εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι τριμελής
και έχει και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
Καθήκον της είναι ο οικονομικός έλεγχος του Ταμείου και η υποβολή ενώπιον της
Γενικής Συνέλευσης της σχετικής έκθεσης κάθε οικονομικό έτος.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή μετά την εκλογή της εκλέγει μεταξύ των τον προϊστάμενό
της.
Άρθρο 9-Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου αποτελεί το ανώτατο όργανο του
Συλλόγου και συγκαλείται κατά τους όρους του νόμου, από το Διοικητικό
Συμβούλιο με έγγραφη ή ηλεκτρονική πρόσκληση, η οποία αναφέρει:
α) Τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που θα
συζητηθούν.
β) αν είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη για τον καθορισμό της απαρτίας.
Η Γενική Συνέλευση κατά τις συνεδριάσεις της εκλέγει τον Πρόεδρό της και τον
γραμματέα της.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του ½ πλέον
του ενός των παρόντων, εφ’ όσον αυτή βρίσκεται σε απαρτία, διαφορετικά είναι
άκυρες.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ως εξής:
1.Kατά την α΄ συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες το ένα τρίτο ( 1/3) τουλάχιστον
του όλου αριθμού των τακτικών μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένοι και
έχουν δικαίωμα ψήφου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνέλευση συγκαλείται νέα, με τα ίδια
θέματα, μετά από παρέλευση τριών το λιγότερο και εντός δέκα ημερών το
περισσότερο από την πρώτη. Κατά τη δεύτερη συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες
τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του όλου αριθμού των τακτικών μελών που είναι
ταμειακά τακτοποιημένοι και έχουν δικαίωμα ψήφου.
3.Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία ούτε στη δεύτερη συνέλευση, τότε συγκαλείται τρίτη
εντός οκτώ το πολύ ημερών. Κατά την τρίτη συνέλευση αρκεί να είναι παρόντες το
ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών μελών που είναι
ταμειακά τακτοποιημένοι και έχουν δικαίωμα ψήφου.
Οι Τακτικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι έκτακτες
μπορούν να συνέρχονται κάθε τρίμηνο μετά από απόφαση του Δ.Σ. και στην πρώτη
Γενική Συνέλευση του έτους, υποβάλλεται ο απολογισμός και γίνεται λογοδοσία
των πεπραγμένων του Δ.Σ., στην επόμενη δε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται η
έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Δ.Σ. όποτε παρουσιασθεί
ανάγκη γι’ αυτό. Επίσης εφόσον ζητηθεί εγγράφως με αίτηση από το ένα εικοστό
(1/20) των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και για συγκεκριμένα
θέματα. Η διοίκηση του Συλλόγου σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως από το ένα
εικοστό (1/20) των μελών, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας 20
ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Η ψηφοφορία των μελών της Γενικής Συνέλευσης που αφορά διάφορα θέματα
γίνεται δια ανατάσεως της χειρός, διαφορετικά όπως έχει καθορισθεί ο τρόπος
ψηφοφορίας από το Δ.Σ.
Η ψηφοφορία των μελών της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά εκλογές είναι
μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια, τηρούνται δε οι διατάξεις οι προβλεπόμενες
από το νόμο.

Άρθρο 10-Τροποποίηση Καταστατικού-Διάλυση σωματείου
Τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης που συγκαλείται για αυτό το σκοπό. Η απαιτούμενη απαρτία υπάρχει
εφόσον είναι παρόντα το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των τακτικών μελών που
έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, ενώ η
απαιτούμενη για την απόφαση πλειοψηφία αποτελείται από τα τρία τέταρτα (3/4)
των παρόντων μελών.
Ο Σύλλογος διαλύεται αν τα μέλη του μειωθούν κάτω από δέκα ή αν αποφασισθεί
από την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων(3/4) των τακτικών
μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένοι.
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου τα χρήματα του Συλλόγου κατατίθενται σε
μία αναγνωρισμένη τράπεζα και διατίθενται με απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 11-Διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων
Η Διοίκηση του Συλλόγου δεν μπορεί να κρατά στα χέρια της και μέσω του
Ταμείου χρηματικά ποσά μεγαλύτερα των χιλίων ευρώ (1.000€).
Τα υπόλοιπα ποσά θα κατατίθενται σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα, από την οποία
θα γίνεται ανάληψη με απόφαση του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προσλαμβάνει και να απολύει το
προσωπικό που είναι αναγκαίο για τις ανάγκες του σωματείου, είτε τακτικό είτε
έκτακτο, και να καθορίζει το ύψος της αμοιβής τους. Επίσης, να καθορίζει το ύψος
της αμοιβής και των εξόδων των διαφόρων προσώπων είτε είναι μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μέλη του Σωματείου, είτε πρόσωπα εκτός του
σωματείου και ασχολούνται με διάφορες υποθέσεις του σωματείου.
Άρθρο 12-Σφραγίδα
Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα, η οποία φέρει περιμετρικά τις λέξεις «Σύλλογος
Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Πειραιά»
Άρθρο 13
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα ρυθμίζεται με
απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 14-Σύγκρουση συμφερόντων
Μέλος του Συλλόγου δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εάν η
απόφαση αφορά κάποια δικαιοπραξία ή την έναρξη ή την διακοπή δίκης μεταξύ του
συλλόγου και του μέλους ή του συζύγου του ή συγγενούς του εξ’ αίματος μέχρι και
του 2ου βαθμού.
Όπου στο Καταστατικό αναφέρονται χρηματικά ποσά, το ύψος αυτών μπορεί να
αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 15
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από δεκαπέντε δικαστήρια και
τροποποιήθηκε
από την Γενική Συνέλευση των μελών την……………….. και
υπογράφεται από τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του
Διοικητικού
Συμβουλίου.

Πειραιάς, ……………….2013
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

