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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΔΑΕ
ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1

Άρθρο 1

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται στην Αθήνα Επιστημονικό Σωματείο των Ελλήνων
Δερματολόγων και Αφροδισιολόγων Ιατρών, με την επωνυμία
“Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία” και σε
συντομογραφία Ε.Δ.Α.Ε.
Αυτή έχει έδρα την Αθήνα και περιλαμβάνει όλα τα τακτικά μέλη
της τέως “Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Ένωσης”
και της “Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας”,
τα οποία σε Γενική Συνέλευση αποφάσισαν ομόφωνα τη συγχώνευση
των δύο Εταιρειών. Στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της χώρας μπορούν
να ιδρύονται θυγατρικές Εταιρείες – παραρτήματα υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας. Η τελευταία
θα πρέπει να τις συνδράμει επιστημονικά, κοινωνικά και οικονομικά
και οπωσδήποτε στη διαμόρφωση του καταστατικού τους.

Ιδρύεται στην Αθήνα Επιστημονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, των Ελλήνων Δερματολόγων και Αφροδισιολόγων Ιατρών,
με την επωνυμία “Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική
Εταιρεία” και σε συντομογραφία Ε.Δ.Α.Ε. Ο ξενόγλωσσος τίτλος
της Εταιρείας είναι «HELLENIC SOCIETY of DERMATOLOGY and
VENEREOLOGY» και σε συντομογραφία «H.S.D.V.».
Αυτή έχει έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2

Άρθρο 2

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η εταιρεία έχει σφραγίδα που φέρει κυκλοτερώς τον τίτλο της,
και στη μέση υπάρχει σχηματική απεικόνιση του Νοσοκομείου
“A. Συγγρός”. Όλα τα έγγραφα της Εταιρείας σφραγίζονται.

Η εταιρεία έχει σφραγίδα που …………..……*
Όλα τα έγγραφα της Εταιρείας σφραγίζονται.
* H Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει την αλλαγή ή όχι της σφραγίδας και την
επιλογή της πιθανής νέας από τις 3 προτάσεις του Δ.Σ.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 3

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ε.Δ.Α.Ε. είναι:
(α) Η μελέτη των Δερματικών και Αφροδισίων παθήσεων, για την
καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπισή τους.
(β) Η εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία προγραμμάτων Συνεχιζομένης
και Μεταπτυχιακής Ιατρικής εκπαίδευσης στη Δερματολογία –
Αφροδισιολογία, συναφών Επιστημών και επί μέρους κλάδων.
(γ) Η ενεργοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στα πλαίσια
της Ενωμένης Ευρώπης και των προγραμμάτων που προσφέρονται
για ερευνητικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η στενή συνεργασία με τις
αντίστοιχες Εταιρείες του εξωτερικού ή οργανώσεις της Ε.Ε. σε θέματα
εκπαίδευσης και έρευνας κοινωνικής προστασίας.

Σκοπός της Ε.Δ.Α.Ε. είναι:
(α) Η μελέτη των Δερματικών και Αφροδισίων παθήσεων, για την
καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπισή τους.
(β) Η εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία προγραμμάτων συνεχιζομένης και μεταπτυχιακής Ιατρικής εκπαίδευσης στη Δερματολογία
– Αφροδισιολογία, συναφών Επιστημών και επί μέρους κλάδων, σε
αρμονία με τα κριτήρια των οικείων Ευρωπαϊκών και άλλων Διεθνών
επιστημονικών οργάνων (UEMS, EADV κλπ).
(γ) Η ενεργοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στα πλαίσια
της Ενωμένης Ευρώπης και των προγραμμάτων που προσφέρονται
για ερευνητικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η στενή συνεργασία με τις
αντίστοιχες Εταιρείες του εξωτερικού ή οργανώσεις της Ε.Ε. σε θέματα
εκπαίδευσης και έρευνας κοινωνικής προστασίας.
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ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(δ) Η προάσπιση του επιστημονικού αντικειμένου αλλά και της επαγγελματικής πράξης στην Δερματολογία και την Αφροδισιολογία, με
την απαραίτητη τήρηση των δεοντολογικών κανόνων συμπεριφοράς
των συναδέλφων μεταξύ τους και στην κοινωνία.
(ε) Η παρέμβαση και διαφώτιση της κοινής γνώμης στα θέματα που
αφορούν τη Δερματολογία – Αφροδισιολογία, τους σκοπούς της
Εταιρείας και τους τρόπους προαγωγής τους.

(δ) Η προάσπιση του επιστημονικού αντικειμένου αλλά και της
επαγγελματικής πράξης στην Δερματολογία και την Αφροδισιολογία,
με την απαραίτητη τήρηση των δεοντολογικών κανόνων συμπεριφοράς
των συναδέλφων μεταξύ τους και στην κοινωνία.
(ε) Η παρέμβαση και διαφώτιση της κοινής γνώμης στα θέματα που
αφορούν τη Δερματολογία – Αφροδισιολογία, τους σκοπούς της
Εταιρείας και τους τρόπους προαγωγής τους.

Άρθρο 4

Άρθρο 4

ΜΕΣΑ

ΜΕΣΑ

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρεία:
(α) Συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις στην Αθήνα,
Θεσσαλονίκη ή άλλη πόλη, καθοριζόμενες με απόφαση του Δ.Σ. και
ειδικώς στην Αθήνα, όταν συνέρχεται, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και
27 του παρόντος.
(β) Δημοσιεύει τις επιστημονικές εργασίες των συνεδριάσεών της σε
δικό της τεύχος ή σε ιατρικά περιοδικά ή στην Ελληνική Επιθεώρηση
Δερματολογίας- Αφροδισιολογίας.
(γ) Διοργανώνει ή συμμετέχει σε τοπικά, πανελλήνια ή διεθνή
Δερματολογικά και Αφροδισιολογικά Συνέδρια.
(δ) Βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές και ξένες Επιστημονικές
Εταιρείες, Δερματολογικά Κέντρα και Οργανισμούς.
(ε) Διατηρεί τακτική συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές, Ε.Σ.Υ. και
άλλες Κλινικές οι οποίες δίνουν στην ειδικότητα της Δερματολογίας
– Αφροδισιολογίας.
στ) Αντιπροσωπεύεται στις μόνιμες Επιτροπές της Ευρωπαϊκής
Ακαδημίας Αφροδισιολογίας και Δερματολογίας και στη Διεθνή Λήγκα
των αντίστοιχων Εταιρειών, με τακτικά μέλη της τα οποία διατηρούν το
δικαίωμα ψήφου. Οι αντιπρόσωποι επιλέγονται και εκλέγονται κατά τη
διάρκεια Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Δ.Σ.
(ζ) Εκδίδει περιοδικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33-35
του παρόντος.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρεία:
(α) Συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις στην Αθήνα ή
άλλη πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθοριζόμενες με απόφαση του Δ.Σ.
(β) Δημοσιεύει τις επιστημονικές εργασίες των συνεδριάσεών της
σε δικό της ή σε άλλα επιστημονικά έντυπα ή στην ηλεκτρονική της
διεύθυνση.
(γ) Διοργανώνει ή συμμετέχει σε τοπικά, πανελλήνια ή διεθνή
Δερματολογικά και Αφροδισιολογικά συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες
επιστημονικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.
(δ) Βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές και ξένες Επιστημονικές
Εταιρείες, Δερματολογικά Κέντρα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
Οργανισμούς.
(ε) Διατηρεί τακτική συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές, Ε.Σ.Υ. και
άλλες Κλινικές Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό και επίσης, εισηγείται και συμβάλλει στη διαμόρφωση προγραμμάτων εκπαίδευσης ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών.
στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να ορίζει τακτικά
μέλη-εκπροσώπους του σε ημεδαπούς και διεθνείς οργανισμούς.
ζ) Συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την
επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
η) Διαθέτει διαδικτυακό τόπο-ιστοσελίδα.
θ) Εκδίδει διάφορα έντυπα και περιοδικό σύμφωνα με τα άρθρα
33-35 του παρόντος καταστατικού.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 5

Άρθρο 5

ΜΕΛΗ

ΜΕΛΗ

Η εταιρεία αποτελείται από τακτικά, επίτιμα, αντεπιστέλλοντα, πρόσεδρα και αρωγά μέλη.

Η εταιρεία αποτελείται από τακτικά, επίτιμα, πρόσεδρα, συνδεδεμένα,
αντεπιστέλλοντα και αρωγά μέλη.
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ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

α) Τακτικά μέλη: Μπορούν να είναι Δερματολόγοι και Αφροδισιολόγοι
Ιατροί, Έλληνες ή αλλοδαποί που έχουν την δυνατότητα ασκήσεως
επαγγέλματος στην Ελλάδα. Για την απόκτηση της ιδιότητος του τακτικού μέλους, κάθε υποψήφιο μέλος πρέπει να υποβάλλει έγγραφη
αίτηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, που σ’ αυτή να φαίνεται ότι έχει
αποκτήσει τον τίτλο της ειδικότητος και να υποστηριχθεί εγγράφως η
αίτηση αυτή από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη της Εταιρείας. Η αίτηση
υποβάλλεται για έγκριση σε μια από τις προσεχείς συνεδριάσεις της
Γεν. Συνέλευσης της Εταιρείας, όπου γίνεται ψηφοφορία των παρόντων
τακτικών μελών, και δια πλειοψηφίας παίρνεται η απόφαση για το
υποψήφιο μέλος. Την ημέρα της ψηφοφορίας, ο υποψήφιος οφείλει
να είναι παρών στη συνεδρίαση της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας
του η συζήτηση της υποψηφιότητάς του αναβάλλεται, εκτός εάν έχει
προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ. που κρίνει αιτιολογημένα ότι υπάρχει
εύλογο κώλυμα απουσίας του από την Γεν. Συνέλευση.
Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, μπορεί ο αιτών να υποβάλλει
νέα αίτηση, μετά από ένα τουλάχιστον χρόνο, με την ίδια διαδικασία
Ο υποψήφιος που εκλέγεται τακτικό μέλος, αποκτά την ιδιότητα
του τακτικού μέλους αφού προηγουμένως καταθέσει στην εταιρεία
τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού
“για δικαίωμα εγγραφής και εισφοράς”, ακολούθως δε παραλαμβάνει
τον τίτλο του εταίρου. Από την αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γεν.
Συνέλευσης, ο νεοεκλεγείς αποκτά όλα τα δικαιώματα του τακτικού
μέλους, εκτός του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, που θα το αποκτήσει
μετά τη συμπλήρωση δύο ετών ως τακτικού μέλους.
β) Επίτιμοι Πρόεδροι της Εταιρείας είναι δυνατόν να ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. μέλη της, τα οποία για μεγάλο διάστημα
πρόσφεραν υπηρεσίες στην Εταιρεία και/ή χρημάτισαν πρόεδροι του
Δ.Σ. της Εταιρείας.
γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται ημεδαποί ή αλλοδαποί ιατροί και
άλλοι επιστήμονες μεγάλης προβολής στο χώρο της Δερματολογίας
και των συναφών ειδικοτήτων. Η πρόταση για την ανακήρυξή τους
υπογράφεται από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη. Οι εισηγητές της
πρότασης υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων. Η εκλογή γίνεται με πλειοψηφία από τα παρόντα τακτικά μέλη
της Εταιρείας και σε τακτική συνεδρίαση της Γεν. Συνέλευσης.
δ) Αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται ιατροί δερματολόγοι ή
άλλοι επιστήμονες εκτός της ελληνικής επικράτειας και η διαδικασία
είναι ίδια, όπως και για τα επίτιμα μέλη.
ε) Πρόσεδρα μέλη μπορούν να είναι Έλληνες Ιατροί, εκτός της ειδικότητας των Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων ή άλλοι επιστήμονες,
που εκλέγονται όπως και τα τακτικά μέλη.
στ) Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται μετά από έγγραφη αίτησή τους
προς το Δ.Σ., φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προσφέρουν σημαντική οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους βοήθεια στην εταιρεία.
Ονομάζονται είτε απλά μέλη, είτε δωρητές, είτε ευεργέτες, είτε μεγάλοι

α) Τακτικά μέλη: Μπορούν να είναι Δερματολόγοι και Αφροδισιολόγοι
Ιατροί, που έχουν τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα
ή στην Κύπρο. Για την απόκτηση της ιδιότητος του τακτικού μέλους,
κάθε υποψήφιο μέλος πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλει έγγραφη
αίτηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
αντίγραφο πτυχίου ιατρικής σχολής, αντίγραφο τίτλου ειδικότητας και
πιστοποιητικό του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στο οποίο να φαίνεται
ότι ασκεί νόμιμα την ιατρική στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Επίσης,
οφείλει να υποβάλλει δήλωση αποδοχής των όρων του παρόντος
Καταστατικού. Η αίτησή του θα πρέπει να υποστηριχθεί εγγράφως από
δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη της Εταιρείας. Η αίτηση υποβάλλεται
για έγκριση σε μια από τις προσεχείς συνεδριάσεις της Γεν. Συνέλευσης
της Εταιρείας, όπου γίνεται ψηφοφορία των παρόντων τακτικών μελών,
και με απόλυτη πλειοψηφία παίρνεται η απόφαση για το υποψήφιο
μέλος. Την ημέρα της ψηφοφορίας, ο υποψήφιος οφείλει να είναι
παρών στη συνεδρίαση της εταιρείας.
Σε περίπτωση απουσίας του η συζήτηση της υποψηφιότητάς του
αναβάλλεται, εκτός εάν έχει προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ. που κρίνει
αιτιολογημένα ότι υπάρχει εύλογο κώλυμα απουσίας του από την
Γεν. Συνέλευση.
Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, μπορεί ο αιτών να υποβάλλει νέα αίτηση, μετά από έναν τουλάχιστον χρόνο, με την ίδια
διαδικασία.
Ο υποψήφιος που εκλέγεται τακτικό μέλος, αποκτά την ιδιότητα
του τακτικού μέλους, αφού προηγουμένως καταθέσει στην εταιρεία
τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού
“για δικαίωμα εγγραφής και εισφοράς”, ακολούθως δε παραλαμβάνει
τον τίτλο του εταίρου. Από την αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γεν.
Συνέλευσης, ο νεοεκλεγείς αποκτά όλα τα δικαιώματα του τακτικού
μέλους, εκτός του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, που θα το αποκτήσει
μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο ετών ως τακτικού μέλους, όπως
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού.
β) Επίτιμοι Πρόεδροι της Εταιρείας είναι δυνατόν να ανακηρύσσονται, μετά από αίτηση των ιδίων ή πρόταση δύο άλλων μελών,
με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικά
μέλη της, τα οποία για μεγάλο διάστημα πρόσφεραν υπηρεσίες στην
Εταιρεία και/ή χρημάτισαν πρόεδροι του Δ.Σ. της Εταιρείας. Οι επίτιμοι
πρόεδροι απαλλάσσονται κάθε υλικής καταβολής και στερούνται
δικαιώματος ψήφου στις Γ.Σ. και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα
όργανα της Εταιρίας.
γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται ημεδαποί ή αλλοδαποί ιατροί και
άλλοι επιστήμονες μεγάλης προβολής στο χώρο της Δερματολογίας
και των συναφών ειδικοτήτων. Η πρόταση για την ανακήρυξή τους
υπογράφεται από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη και συνοδεύεται από
συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα και επαρκή αιτιολόγηση. Η εκλογή
αποφασίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ. Τα επίτιμα μέλη
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ευεργέτες, ύστερα από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. και κατά πλειοψηφία
απόφαση της Γ.Σ. Σχετική ανακοίνωση γίνεται εις μίαν συνεδρία της Γεν.
Συνέλευσης και ειδικό δίπλωμα επιδίδεται στα αρωγά μέλη.
Τα επίτιμα, τα αντεπιστέλλοντα, τα πρόσεδρα και τα αρωγά μέλη δεν
έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στην
εταιρεία. Τα πρόσεδρα μέλη μετά τη λήψη της ειδικότητας, προκειμένου
να αποκτήσουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους πρέπει να καταθέσουν
υπεύθυνη δήλωση ότι λάβανε την ειδικότητα και να καταβάλουν το
δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή ως ορίζονται στο άρθρο
8 του παρόντος Καταστατικού.

απαλλάσσονται κάθε υλικής καταβολής και στερούνται δικαιώματος
ψήφου στις Γ.Σ. και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της
Εταιρίας.
δ) Πρόσεδρα μέλη εκλέγονται ιατροί ειδικευόμενοι στη ΔερματολογίαΑφροδισιολογία που απασχολούνται στην Ελλάδα. Η διαδικασία
εκλογής είναι η ίδια με αυτήν που εκλέγονται και τα τακτικά μέλη. Οι
υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τη Δ/νση της
Κλινικής που εκπαιδεύονται. Δεν καταβάλλουν ετήσια συνδρομή και
στερούνται δικαιώματος ψήφου στις Γ.Σ. και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
στα όργανα της Εταιρίας.
στ) Συνδεδεμένα μέλη μετά από έγγραφη αίτησή τους ανακηρύσσονται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ.,
ιατροί άλλων ειδικοτήτων ή επιστήμονες ΑΕΙ με συναφές γνωστικό
αντικείμενο προς την ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.
Οι υποψήφιοι προσκομίζουν αντίγραφο πτυχίου και συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.
Τα συνδεδεμένα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή και στερούνται δικαιώματος ψήφου στις Γ.Σ. και του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι στα όργανα της Εταιρίας.
ζ) Αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται μετά από έγγραφη αίτησή
τους, εισήγηση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ. ιατροί ΔερματολόγοιΑφροδισιολόγοι που ασκούν το επάγγελμα εκτός Ελλάδος και Κύπρου.
Τα αντεπιστέλλοντα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή χωρίς να
έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα
όργανα της Εταιρίας.
η) Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται, μετά από πρόταση του Δ.Σ, φυσικά
ή νομικά πρόσωπα τα οποία προσφέρουν σημαντική οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους βοήθεια στην εταιρεία. Ονομάζονται είτε απλά
μέλη, είτε δωρητές, είτε ευεργέτες, είτε μεγάλοι ευεργέτες, ύστερα από
σχετική εισήγηση του Δ.Σ. και κατά απόλυτη πλειοψηφία απόφαση της
Γ.Σ. Σχετική ανακοίνωση γίνεται σε μία συνεδρία της Γ.Σ. και επιδίδεται
στα αρωγά μέλη ειδικό Δίπλωμα. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις
Γ.Σ. και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Εταιρίας ούτε
οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι σ’ αυτήν.

Άρθρο 6

Άρθρο 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη έχουν υποχρέωση:
1. Nα συμμορφώνονται ακριβώς στο καταστατικό και τον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, διασκέψεις, ψηφοφορίες και εκλογικές διαδικασίες και να παρακολουθούν
τακτικά τις εργασίες της, γενικά δε να συμβάλλουν στην πρόοδο της
Εταιρείας και να αναπτύσσουν κλίμα αγάπης και συνεργασίας μεταξύ

Τα μέλη έχουν υποχρέωση:
1. Nα συμμορφώνονται ακριβώς στο Καταστατικό και τον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, διασκέψεις, ψηφοφορίες και εκλογικές διαδικασίες και να παρακολουθούν
τακτικά τις εργασίες της, γενικά δε να συμβάλλουν στην πρόοδο της
Εταιρείας και να αναπτύσσουν κλίμα αγάπης και συνεργασίας μεταξύ
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τους. Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες της Εταιρείας στερούνται
πολιτικού ή κομματικού χαρακτήρα, με δικαίωμα του Δ.Σ. να ανακαλέσει
στην τάξη ή να παραπέμψει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο το μέλος που
έχει παρεκτραπεί. Τα μέλη της Ε.Δ.Α.Ε. ωστόσο δεν στερούνται του
δικαιώματος να έχουν πολιτική, κομματική ή συνδικαλιστική δράση
εκτός της Ε.Δ.Α.Ε..
3. Να είναι συνεπείς με τις χρηματικές τους υποχρεώσεις έναντι της
Εταιρείας.
Το δικαίωμα ψήφου για κάθε θέμα ακόμα και του εκλέγεσθαι,
σύμφωνα με το άρθρο 5, στερούνται τα μέλη της εταιρείας που δεν
κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή του τρέχοντος έτους μέχρις τέλους
Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Τούτο αποκτούν αμέσως μόλις εκπληρώσουν τις προς το ταμείο υποχρεώσεις τους.
Τακτικά μέλη της εταιρείας, που δεν κατέβαλαν για δύο συνεχή έτη τις
οφειλόμενες στην εταιρεία συνδρομές, παύουν να θεωρούνται ενεργά
και διακόπτεται η ενημέρωσή τους από την εταιρεία καθώς και κάθε
είδους προστατευτική παρέμβαση της Ε.Δ.Α.Ε. υπέρ αυτών. Τα μέλη
αυτά επαναποκτούν τα δικαιώματά τους αμέσως μόλις εξοφλήσουν
τις αναδρομικές υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία, χωρίς διαδικασία επανεγγραφής. Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η
παραγραφή χρέους εκπληρώσεως των συνδρομών αν διαπιστωθεί
η ύπαρξη σοβαρών λόγων.

τους. Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες της Εταιρείας στερούνται πολιτικού ή κομματικού χαρακτήρα, με δικαίωμα του Δ.Σ. να
ανακαλέσει στην τάξη ή να παραπέμψει στο Συμβούλιο Ηθικής και
Δεοντολογίας το μέλος που έχει παρεκτραπεί. Τα μέλη της Ε.Δ.Α.Ε.
ωστόσο δεν στερούνται του δικαιώματος να έχουν πολιτική, κομματική
ή συνδικαλιστική δράση εκτός της Ε.Δ.Α.Ε.
3. Να είναι συνεπείς με τις χρηματικές τους υποχρεώσεις έναντι της
Εταιρείας.
Το δικαίωμα ψήφου για κάθε θέμα ακόμα και του εκλέγεσθαι,
σύμφωνα με το άρθρο 5, στερούνται τα μέλη της εταιρείας που δεν
κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή του τρέχοντος έτους μέχρι τέλους
Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Τούτο αποκτούν αμέσως μόλις εκπληρώσουν τις προς το ταμείο υποχρεώσεις τους. Τακτικά μέλη της εταιρείας,
που δεν κατέβαλαν για δύο συνεχή έτη τις οφειλόμενες στην εταιρεία
συνδρομές, παύουν να θεωρούνται ενεργά και διακόπτεται η ενημέρωσή τους από την εταιρεία καθώς και κάθε είδους προστατευτική
παρέμβαση της Ε.Δ.Α.Ε. υπέρ αυτών. Τα μέλη αυτά επαναποκτούν
τα δικαιώματά τους αμέσως μόλις εξοφλήσουν τις αναδρομικές υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία, χωρίς διαδικασία επανεγγραφής.
Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η παραγραφή χρέους
εκπληρώσεως των συνδρομών αν διαπιστωθεί η ύπαρξη σοβαρών
λόγων. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. έχει ισχύ εφ’ όσον ληφθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.
4. Να ενημερώνουν την Εταιρεία σε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής τους.

Άρθρο 7

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

α) Όλα τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, το δε
δικαίωμα του εκλέγεσθαι αποκτούν όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παρ.
α του παρόντος καταστατικού.
β) Κάθε μέλος χάνει την ιδιότητά του αυτή:
1. Με έγγραφη παραίτηση, η οποία εγχειρίζεται στο Γενικό Γραμματέα
της Εταιρείας και απευθύνεται προς το Δ.Σ. Η αίτηση περί παραιτήσεως
ή αποχωρήσεως γίνεται δεκτή υποχρεωτικά από το Δ.Σ. αν υποβληθεί
εγκαίρως, δηλαδή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της λήξεως του
λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.
2. Με διαγραφή, αν η διαγωγή του αποδειχθεί ασυμβίβαστη με την
ιατρική δεοντολογία και την αξιοπρέπεια της εταιρείας όπως επίσης και
αν δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τα άρθρα
του παρόντος καταστατικού, ως μέλους της Εταιρείας.
Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., μετά από εισήγηση του
Πειθαρχικού Συμβουλίου. Το διαγραφέν μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της διαγραφής του με αίτησή του απευθυνόμενη
προς το Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να φέρει την αίτηση αυτή προς

α) Όλα τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές
Συνελεύσεις, το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα του εκλέγειν, το δε
δικαίωμα του εκλέγεσθαι αποκτούν όπως ορίζεται στα άρθρα 5 παρ.
α και 27 του παρόντος.
β) Κάθε μέλος χάνει την ιδιότητά του αυτή:
1. Με έγγραφη παραίτηση, η οποία εγχειρίζεται στο Γενικό Γραμματέα
της Εταιρείας και απευθύνεται προς το Δ.Σ. Η αίτηση περί παραιτήσεως
ή αποχωρήσεως γίνεται δεκτή υποχρεωτικά από το Δ.Σ. αν υποβληθεί
εγκαίρως, δηλαδή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της λήξεως του
λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. 2. Με διαγραφή, μετά
από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. (α) όταν δεν είναι συνεπές με
τις οικονομικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και αφού προηγηθούν 2 έγγραφες υπενθυμίσεις που απέχουν
ένα μήνα μεταξύ τους και (β) όταν το μέλος παύει να συγκεντρώνει
τις προϋποθέσεις του άρθρου 5. Η διαγραφή επικυρώνεται από τη
Γ.Σ. 3. Με αποβολή, μετά από πρόταση του Συμβουλίου Ηθικής &
Δεοντολογίας και αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ., αν
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συζήτηση στην πρώτη Γεν. Συνέλευση που θα συγκληθεί, με σχετική
εισήγησή του περί της αποδοχής ή όχι της απαιτήσεως αυτής.
Η Γεν. Συνέλευση ακολούθως αποφασίζει οριστικά περί της αποδοχής
ή όχι της εν λόγω αιτήσεως του μέλους με απόφασή της. Η απόφαση
παίρνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και η ψηφοφορία
είναι μυστική.
Κάθε μέλος που διαγράφεται στερείται το δικαίωμα επανεγγραφής.
Η τήρηση των δεοντολογικών αρχών της Ιατρικής αποτελούν βασικό
και σταθερό προσανατολισμό της Εταιρείας και αποτελούν υποχρέωση
παντός μέλους και ιδιαίτερα του Δ.Σ. το οποίο οφείλει στις περιπτώσεις
αυτές να κινήσει τις διαδικασίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

η διαγωγή του μέλους αποδειχθεί ασυμβίβαστη με την ιατρική δεοντολογία και την αξιοπρέπεια της εταιρείας ή εάν το μέλος επιδεικνύει
συστηματικά απειθαρχία προς τις διατάξεις του καταστατικού ή παραβεί
τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γ.Σ. αποφασίζει οριστικά περί της αποδοχής ή όχι της πρότασης.
Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και η ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε μέλος που αποβάλλεται
στερείται το δικαίωμα επανεγγραφής.
Η τήρηση των δεοντολογικών αρχών της Ιατρικής αποτελούν βασικό
και σταθερό προσανατολισμό της Εταιρείας και αποτελούν υποχρέωση
παντός μέλους και ιδιαίτερα του Δ.Σ. το οποίο οφείλει στις περιπτώσεις
που αυτές παραβιάζονται να κινήσει τις διαδικασίες συγκλήσεως του
Συμβουλίου Ηθικής & Δεοντολογίας.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 8

Άρθρο 8

ΠΟΡΟΙ

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
Τακτικοί είναι το δικαίωμα εγγραφής των μελών και οι ετήσιες εισφορές αυτών. Το δικαίωμα εγγραφής των τακτικών μελών της Εταιρείας
καθορίζεται σε 5.000 δρχ. Και η ετήσια συνδρομή σε 7.500 δρχ. Τα
ποσά αυτά είναι δυνατόν να αυξηθούν ή να ελαττωθούν, με απόφαση
του Δ.Σ. Έκτακτοι είναι:
α) Προσφορές, δωρεές, ευεργεσίες, κληροδοτήματα.
β) Εισπράξεις από τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.
γ) Έσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας.
Τη διαχείριση των πόρων έχει ο Ταμίας, ο οποίος και καταθέτει όλες
τις εισπράξεις σε λογαριασμό τραπέζης που θα αποφασίσει το Δ.Σ.
Ο λογαριασμός της τραπέζης είναι επ’ ονόματι του Προέδρου του
Δ.Σ. και του Ταμία.
Τις επιταγές, ανεξαρτήτως ποσού, υπογράφει ο Πρόεδρος. Είναι δε
πληρωτέες εις διαταγήν και επ’ ονόματι του Ταμία του σωματείου
.

Οι πόροι της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί
είναι το δικαίωμα εγγραφής των μελών και οι ετήσιες εισφορές αυτών.
Το δικαίωμα εγγραφής των τακτικών μελών της Εταιρείας καθορίζεται
σε 30 ευρώ και η ετήσια συνδρομή σε 30 ευρώ. Τα ποσά αυτά είναι
δυνατόν να αυξηθούν ή να ελαττωθούν, με απόφαση του Δ.Σ.
Έκτακτοι είναι:
α) Προσφορές, δωρεές, ευεργεσίες, κληροδοτήματα.
β) Εισπράξεις από τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.
γ) Έσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας.
Τη διαχείριση των πόρων έχει ο Ταμίας, ο οποίος και καταθέτει όλες
τις εισπράξεις σε λογαριασμό τραπέζης που θα αποφασίσει το Δ.Σ.
Ο λογαριασμός της τραπέζης είναι επ’ ονόματι του Προέδρου του
Δ.Σ. και του Ταμία.
Τις επιταγές, ανεξαρτήτως ποσού, υπογράφει ο Πρόεδρος, ή κατόπιν
αποφάσεως του Δ.Σ. ο Ταμίας, είναι δε πληρωτέες σε διαταγή και στο
όνομα του Ταμία της Εταιρίας.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 9

Άρθρο 9

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές (7) συμβούλιο, που αποτελείται

Η Εταιρεία διοικείται από εννιαμελές (9) συμβούλιο, που αποτελείται
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΔΑΕ
ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία,
τον Ειδικό Γραμματέα και δύο συμβούλους. Η διάρκεια της θητείας του
είναι διετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου
(άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού).
Τη θέση που εκκενώνεται, για οποιοδήποτε λόγο, καταλαμβάνει ο
εκάστοτε πρώτος επιλαχών της ψηφοφορίας, εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες και μέχρι της λήξεως της θητείας του Δ.Σ. μεσολαβεί χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, διενεργείται αναπληρωματική
εκλογή κατά την πρώτη Γεν. Συνέλευση που θα συζητηθεί. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από
την Γεν. Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία
για την εκλογή του αναπληρωματικού μέλους.

από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία,
τον Ειδικό Γραμματέα και τέσσερις(4) συμβούλους. Η διάρκεια της
θητείας του είναι τριετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου,
σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού. Όταν κενωθεί
η θέση συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο, αυτή συμπληρώνεται από
τους επιλαχόντες κατά σειρά εκλογής. Εάν τα εναπομείναντα μέλη του
Δ.Σ. είναι λιγότερα των πέντε και μέχρι της λήξεως της θητείας του
Δ.Σ μεσολαβεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών,
διενεργείται αναπληρωματική εκλογή κατά την πρώτη, τακτική ή
έκτακτη Γ.Σ. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον
επτά ημέρες πριν από την Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει με μυστική
ψηφοφορία για την εκλογή του αναπληρωματικού μέλους. Κανένας
δεν μπορεί να παραμείνει ως μέλος του Δ.Σ. εάν χάσει την ιδιότητα
του μέλους της Εταιρείας.

Άρθρο 10

Άρθρο 10

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Το μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει παραιτηθεί και
αντικαθίσταται εάν δεν υπάρξει αιτιολόγηση απουσίας, με πράξη
των υπολοίπων μελών του Δ.Σ., της αποφάσεως λαμβανομένης δια
πλειοψηφίας.

Το μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις του Δ.Σ., θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει παραιτηθεί και
αντικαθίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος
καταστατικού.

Άρθρο 11
Άρθρο 11
ΑΠΑΡΤΙΑ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του και αποφασίζει δια πλειοψηφίας των παρόντων, σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις ισχύουν με την αναγραφή τους στο αρχείο πρακτικών και αφού
υπογραφούν από τα παρόντα μέλη σε εύλογο χρονικό διάστημα και
πάντως πριν την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΑΠΑΡΤΙΑ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε
(5) μέλη του και αποφασίζει δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι
αποφάσεις ισχύουν με την αναγραφή τους στο αρχείο πρακτικών και
αφού υπογραφούν από τα παρόντα μέλη σε εύλογο χρονικό διάστημα
και πάντως μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Άρθρο 12
Άρθρο 12
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. ασχολείται με κάθε ζήτημα που αφορά τις εργασίες, τα
συμφέροντα, την αξιοπρέπεια και τη λειτουργία της Εταιρείας.
Για το λόγο αυτό, συνεδριάζει κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει
αυτό απαραίτητο ή όταν τρία τουλάχιστον μέλη υποβάλλουν έγγραφη
αίτηση στο Δ.Σ. για να γίνει συνεδρίαση.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. ασχολείται με κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς της
Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, συνεδριάζει κάθε φορά που ο Πρόεδρος
κρίνει αυτό απαραίτητο ή όταν τρία τουλάχιστον μέλη υποβάλλουν
έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ. για να γίνει συνεδρίαση. Το Δ.Σ. αποφασίζει
για τη σύσταση ομάδων μελέτης ή τέλεσης συγκεκριμένης εργασίας
στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: INDOXYL γέλη. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 1g γέλης περιέχει: 10mg κλινδαμυκίνη ως φωσφορική κλινδαμυκίνη. 50mg
άνυδρο βενζοϊκό υπεροξείδιο ως ένυδρο βενζοϊκό υπεροξείδιο. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Κοινή
ακμή ήπιας ή μέτριας εντάσεως, ιδιαίτερα σε φλεγμονώδεις βλάβες. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Η γέλη INDOXYL
δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία σε: - κλινδαμυκίνη , - λινκομυκίνη, βενζοϊκό υπεροξείδιο, - κάποιο από τα έκδοχα του φαρμάκου. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Η γέλη INDOXYL μπορεί να προκαλέσει ερύθημα, απολέπιση, ξηρότητα και κνησμό στην περιοχή της εφαρμογής.
Πολύ σπάνια μπορεί να εμφανιστούν παραισθησία, επιδείνωση
Πολύ συχνές (1)10)
Ερύθημα Απολέπιση Ξηρότητα
Συχνές (1)100,1<10)
Κάψιμο Κνησμός
Μη συνήθεις(1)1000, 1<100)
Παραισθησία Επιδείνωση ακμής
Δεδομένα μετά την κυκλοφορία του προϊόντος έχουν δείξει πολύ χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης
αυτών των τοπικών αντιδράσεων. Σε ορισμένα ευαίσθητα άτομα, έχουν αναφερθεί μεμονωμένα

περιστατικά ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας ή διάρροιας λόγω άλλων τοπικών θεραπειών που περιέχουν
κλινδαμυκίνη. Αυτό είναι απίθανο να συμβεί με την γέλη INDOXYL, αφού τα επίπεδα κλινδαμυκίνης
στο πλάσμα που έχουν προσδιοριστεί και η διαδερμική απορρόφηση της κλινδαμυκίνης είναι κλινικά
αμελητέα. Ανθεκτικότητα μπορεί να εμφανιστεί με τη μακρόχρονη χρήση της γέλης INDOXYL.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Δικαιούχος: STIEFEL LABORATORIES INC. USA
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ: GlaxoSmithKline α.ε.β.ε, Λεωφ. Κηφισίας 266, 152 32
Χαλάνδρι,Τηλ 210 6882100
Βιβλιογραφία
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Congress Report from Satellite Symposium on Acne Therapy, published in Der Deutsche Dermatologe 2007; 7: 1-3

2.

Guerra-Tapia A, et al. Poster presented at European Academy of Dermatology and Venereology
Meeting, 7-11 October 2009, Berlin, Germany
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΔΑΕ
ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Προκειμένου να αποφασίσει επί κρίσιμων, αποφασιστικής σημασίας θεμάτων, μπορεί να συμβουλεύεται το Ανώτατο Γνωμοδοτικό
Συμβούλιο, του οποίου η λειτουργία αναλύεται στον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Δ.Α.Ε. που προσαρτάται ως Παράρτημα
στο παρόν Καταστατικό. Η γνώμη του παραπάνω Συμβουλίου δεν
είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ.
Το Δ.Σ. αποφασίζει επίσης για την επ’ αμοιβή απασχόληση προσωπικού για την στελέχωση των γραφείων της Εταιρείας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του εργατικού δικαίου.

Το Δ.Σ. αποφασίζει επίσης για την επ’ αμοιβή απασχόληση προσωπικού για τη στελέχωση των γραφείων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του εργατικού δικαίου.

Άρθρο 13

Άρθρο 13

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε
τρίτο και μπροστά σε κάθε δικαστική ή άλλη αρχή. Επίσης διευθύνει
τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές και έκτακτες, επιστημονικές ή άλλου
περιεχομένου, φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του
καταστατικού, υπογράφει όλα τα έγγραφα της Εταιρείας και δίδει εντολή
για την πληρωμή κάθε συγκεκριμένης δαπάνης. Όταν ο Πρόεδρος
απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε
τρίτο και μπροστά σε κάθε δικαστική ή άλλη αρχή. Επίσης διευθύνει
τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές και έκτακτες, επιστημονικές ή άλλου
περιεχομένου, προεδρεύει στις Γ.Σ., τακτικές και έκτακτες, φροντίζει
για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού, υπογράφει
όλα τα έγγραφα της Εταιρείας και δίδει εντολή για την πληρωμή κάθε
συγκεκριμένης δαπάνης. Έχει από κοινού με τον Ταμία την ευθύνη της
διαφύλαξης της περιουσίας της Εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος, αυτόν δε απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο
Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 13

Άρθρο 13

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε
τρίτο και μπροστά σε κάθε δικαστική ή άλλη αρχή. Επίσης διευθύνει
τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές και έκτακτες, επιστημονικές ή άλλου
περιεχομένου, φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του
καταστατικού, υπογράφει όλα τα έγγραφα της Εταιρείας και δίδει εντολή
για την πληρωμή κάθε συγκεκριμένης δαπάνης. Όταν ο Πρόεδρος
απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε
τρίτο και μπροστά σε κάθε δικαστική ή άλλη αρχή. Επίσης διευθύνει
τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές και έκτακτες, επιστημονικές ή άλλου
περιεχομένου, προεδρεύει στις Γ.Σ., τακτικές και έκτακτες, φροντίζει
για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού, υπογράφει
όλα τα έγγραφα της Εταιρείας και δίδει εντολή για την πληρωμή κάθε
συγκεκριμένης δαπάνης. Έχει από κοινού με τον Ταμία την ευθύνη της
διαφύλαξης της περιουσίας της Εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος, αυτόν δε απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο
Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 14

Άρθρο 14

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας ενεργεί με εντολή του Προέδρου την αλληλογραφία της Εταιρείας, τηρεί τα αρχεία της, κρατά τις σφραγίδες,

Ο Γενικός Γραμματέας ενεργεί με εντολή του Προέδρου την αλληλογραφία της Εταιρείας, τηρεί τα αρχεία της, κρατά τις σφραγίδες,
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

παραλαμβάνει τα έγγραφα που αποστέλλονται στην Εταιρεία και
αναγγέλλει εγγράφως στους αποστολείς την παραλαβή τους, κρατάει
το μητρώο των εταίρων και πρωτόκολλο, καταγράφει με αύξοντα αριθμό τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, τηρεί βιβλίο πρακτικών
του Δ.Σ., επιμελείται την αποστολή των τίτλων στους νέους εταίρους,
συγκαλεί με εντολή του Προέδρου ή με αίτηση τριών μελών του Δ.Σ.
τους εταίρους και τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση και προσυπογράφει
τα χρηματικά εντάλματα για την πληρωμή των εξόδων συνεπικουρούμενος από τον Ειδικό Γραμματέα.

παραλαμβάνει τα έγγραφα που αποστέλλονται στην Εταιρεία και
αναγγέλλει εγγράφως στους αποστολείς την παραλαβή τους, κρατάει
το μητρώο των εταίρων και πρωτόκολλο, καταγράφει με αύξοντα
αριθμό τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, τηρεί βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ., επιμελείται την αποστολή των τίτλων στους νέους
εταίρους και συγκαλεί με εντολή του Προέδρου ή με αίτηση τριών
μελών του Δ.Σ. τους εταίρους και τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση...........................................

Άρθρο 15

Άρθρο 15

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει, διαβάζει και υπογράφει τα πρακτικά
κάθε συνεδρίασης, τηρεί ακριβή αριθμό σε ιδιαίτερο βιβλίο των παρόντων σε κάθε συνεδρίαση εταίρων και σημειώνει τις επιστημονικές
ανακοινώσεις που συνεζητήθησαν ως και εκείνες που αναβλήθηκαν,
τηρεί το αρχείο και το επιστημονικό υλικό της Εταιρείας, φροντίζει
για τη σύνταξη και εκτύπωση των διαφόρων δημοσιευμάτων της
Εταιρείας, με τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα, του οποίου είναι σε
κάθε τι βοηθός και αναπληρωτής.

Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει, διαβάζει και υπογράφει τα πρακτικά
κάθε συνεδρίασης, τηρεί ακριβή αριθμό σε ιδιαίτερο βιβλίο των παρόντων σε κάθε συνεδρίαση εταίρων και σημειώνει τις επιστημονικές
ανακοινώσεις που συνεζητήθησαν ως και εκείνες που αναβλήθηκαν,
τηρεί το αρχείο και το επιστημονικό υλικό της Εταιρείας, φροντίζει
για τη σύνταξη και εκτύπωση των διαφόρων δημοσιευμάτων της
Εταιρείας, με τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα, του οποίου είναι σε
κάθε τι βοηθός και αναπληρωτής.

Άρθρο 16

Άρθρο 16

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές, συντάσσει στο τέλος κάθε δεύτερου χρόνου
ισολογισμό εσόδων-εξόδων, που υποβάλλει στην κρίση του Δ.Σ.,
καταρτίζει με τις οδηγίες του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα
τον προϋπολογισμό των εσόδων κάθε προσεχούς διετίας, υποβάλλει
κατάσταση με τα μέλη που έχουν καθυστερήσει τις συνδρομές τους,
έχει την προσωπική ευθύνη για τα διαπιστευμένα σ’ αυτόν χρήματα
και για κάθε παράλειψη.
Ο Ταμίας συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Οικονομικών θεμάτων
όπως αυτή καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της
Ε.Δ.Α.Ε. (άρθρο 7).
Η διαχείριση των οικονομικών της Ε.Δ.Α.Ε. θα πρέπει να είναι διαφανής και ο έλεγχος προσιτός από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Ο Ταμίας ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή κάθε χρόνο και
δεν ενεργεί πληρωμές χωρίς έγγραφη εντολή, υπογεγραμμένη από τον
Πρόεδρο και προσυπογραμμένη απ’ αυτόν. Ανάληψη χρημάτων από
την Τράπεζα μπορεί να κάνει μόνο με έγγραφη έγκριση του Προέδρου
ή του Αναπληρωτού Προέδρου. Τα χρήματα που έχουν αναληφθεί, αν
δεν χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που αναλήφθηκαν, καταθέτονται
πάλι στην Τράπεζα.
Ο Ταμίας συνεπικουρείται από λογιστή, με ανάλογη αποζημίωση,
μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, ενεργεί εισπράξεις
και πληρωμές, συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου ισολογισμό εσόδων-εξόδων και τον υποβάλλει στην κρίση του Δ.Σ., καταρτίζει με
τις οδηγίες του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα τον προϋπολογισμό των εσόδων κάθε προσεχούς τριετίας, υποβάλλει κατάσταση
με τα μέλη που έχουν καθυστερήσει τις συνδρομές τους, έχει την
προσωπική ευθύνη για τα διαπιστευμένα σ’ αυτόν χρήματα και για
κάθε παράλειψη.
Ο Ταμίας δεν ενεργεί πληρωμές χωρίς έγγραφη εντολή, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και προσυπογραμμένη απ’ αυτόν. Ανάληψη
χρημάτων από την Τράπεζα μπορεί να κάνει μόνο με έγγραφη έγκριση
του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Χρήματα που έχουν αναληφθεί,
αν δεν χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που αναλήφθηκαν, καταθέτονται πάλι στην Τράπεζα.
Ο Ταμίας συνεπικουρείται από λογιστή, με ανάλογη αποζημίωση,
μετά από απόφαση του Δ.Σ.
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Άρθρο 17

Άρθρο 17

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη εκ των οποίων το
ένα προεδρεύει των συνεδριάσεών της. Τα μέλη της εκλέγονται κάθε
δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο
και το Πειθαρχικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία
των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 27.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο του Ταμείου και υποβάλλει την έκθεσή της στη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, όταν
συνέρχεται κατά το άρθρο 26 του Καταστατικού. Μέλος της Εξελεγκτικής
Επιτροπής μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη εκ των οποίων το
ένα προεδρεύει των συνεδριάσεών της. Τα μέλη της εκλέγονται κάθε
τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο
και το Συμβούλιο Ηθικής & Δεοντολογίας με μυστική ψηφοφορία των
τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο του
Ταμείου και υποβάλλει την έκθεσή της στην τακτική Γενική Συνέλευση
των μελών, όταν συνέρχεται κατά το άρθρο 26 του Καταστατικού ή σε
έκτακτη Γενική Συνέλευση αν τούτο ήθελε κριθεί απαραίτητο. Μέλος
της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις
του Δ.Σ.

Άρθρο 18

Άρθρο 18

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Π.Σ.)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού.
Είναι τριμελές και αποτελείται από τρία τακτικά μέλη, τα οποία αναπληρούνται από ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη εκλεγόμενα επίσης
από την Γεν. Συνέλευση.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε από τρία (3) μέλη.
Σε περιπτώσεις παραβάσεων το Δ.Σ. αποφασίζει την παραπομπή
του εν αταξία ευρισκομένου μέλους προς το Π.Σ. όπου, αφού κληθεί
το μέλος να απολογηθεί (εγγράφως), το Π.Σ. συντάσσει έκθεση και
υποβάλλει τον φάκελλο στο Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε., προκειμένου να ληφθεί απόφαση αιτιολογημένη από το Δ.Σ., δηλαδή απαλλαγή, απλή
σύσταση, επίπληξη, διαγραφή ή σε ειδικές περιπτώσεις παραπομπή
στη Γεν. Συνέλευση ή στον Ιατρικό Σύλλογο.
Η πρόταση του Π.Σ. είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ.
Η όλη διαδικασία από το Π.Σ. και το Δ.Σ. επιβάλλεται να συμπληρωθεί σε διάστημα ενός μηνός από της κοινοποιήσεως της εντολής.
Το Π.Σ. υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων του στην τακτική
Γεν. Συνέλευση των μελών, όταν συνέρχεται κατά το άρθρο 26 του
παρόντος καταστατικού.

Το Συμβούλιο Ηθικής & Δεοντολογίας εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος
Καταστατικού.
Είναι τριμελές και αποτελείται από τρία τακτικά μέλη, τα οποία αναπληρούνται από ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη εκλεγόμενα επίσης
από τη Γενική Συνέλευση.
Το Συμβούλιο Ηθικής & Δεοντολογίας έχει ως στόχο : 1) τη διατύπωση
και μετάδοση του πλαισίου ηθικών κανόνων και δεοντολογικών αρχών
που διέπουν την άσκηση της δερματολογίας – αφροδισιολογίας και
2) την εξέταση περιπτώσεων που έχουν παραβεί τις αρχές αυτές, είτε
αφορούν μέλη της Εταιρίας ή μέλη της Ελληνικής δερματολογικής
κοινότητας.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε από τρία (3) μέλη.
Σε περιπτώσεις παραβάσεων, το Δ.Σ. αποφασίζει την παραπομπή
του εν αταξία ευρισκομένου μέλους της εταιρείας προς το Συμβούλιο
Ηθικής & Δεοντολογίας όπου, αφού κληθεί το μέλος να απολογηθεί
(εγγράφως), το Συμβούλιο Ηθικής & Δεοντολογίας συντάσσει έκθεση
και υποβάλλει τον φάκελο στο Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε., προκειμένου να ληφθεί απόφαση αιτιολογημένη από το Δ.Σ., δηλαδή απαλλαγή, απλή
σύσταση, επίπληξη, διαγραφή, αποβολή ή σε ειδικές περιπτώσεις
παραπομπή στη Γενική Συνέλευση ή στον Ιατρικό Σύλλογο. Η πρόταση
του Συμβουλίου Ηθικής & Δεοντολογίας είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ.
Η όλη διαδικασία από το Συμβούλιο Ηθικής & Δεοντολογίας και το
Δ.Σ. επιβάλλεται να συμπληρωθεί σε διάστημα ενός μηνός από της
κοινοποιήσεως της εντολής. Το Συμβούλιο Ηθικής & Δεοντολογίας
υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων του στην τακτική Γεν. Συνέλευση
των μελών, όταν συνέρχεται κατά το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 19

Άρθρο 19

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Η Εταιρεία συνέρχεται σε τακτικές επιστημονικές συνεδριάσεις που
καθορίζονται από το Δ.Σ.
Συμπληρωματικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και μεταθέσεις των τακτικών
συνεδριάσεων, μπορούν επίσης να ορίζονται με σχετική απόφαση του
Δ.Σ., οπότε τα μέλη της εταιρείας πρέπει να ειδοποιούνται γι’ αυτές. Για
κάθε συνεδρίαση τα μέλη λαμβάνουν έγκαιρα την ημερήσια διάταξη.
Το πρόγραμμα των συνεδριάσεων καθορίζεται από το Δ.Σ.

Η Εταιρεία συνέρχεται σε τακτικές επιστημονικές συνεδριάσεις που
καθορίζονται από το Δ.Σ.
Συμπληρωματικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και μεταθέσεις των
τακτικών συνεδριάσεων, μπορούν επίσης να ορίζονται με σχετική
απόφαση του Δ.Σ., οπότε τα μέλη της εταιρείας πρέπει να ειδοποιούνται γι’ αυτές. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη λαμβάνουν έγκαιρα
την ημερήσια διάταξη. Το πρόγραμμα των συνεδριάσεων καθορίζεται
από το Δ.Σ. Υφίσταται απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός
των παρόντων μελών.

Άρθρο 20

Άρθρο 20

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία:
α) Όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/10 των τακτικών μελών,
εάν πρόκειται να γίνουν επιστημονικές συζητήσεις ή συζητήσεις για
κατάρτιση πρότασης προς άλλη Γ.Σ. για εκλογή μελών ή εκπροσώπων
της που θα συμμετάσχουν σε ημεδαπές ή διεθνείς δραστηριότητες ή
ειδικές γνωμοδοτικές – εισηγητικές επιτροπές.
β) Όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/4 των τακτικών μελών, εάν
πρόκειται για συζητήσεις αναφερόμενες σε όλα τα άλλα ζητήματα καθώς
και για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα διενεργήσει
τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέου
Πειθαρχικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
α) Όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/10 των τακτικών μελών,
εάν πρόκειται να γίνουν επιστημονικές συζητήσεις ή συζητήσεις για
κατάρτιση πρότασης προς άλλη Γ.Σ. για εκλογή μελών ή εκπροσώπων
της που θα συμμετάσχουν σε ημεδαπές ή διεθνείς δραστηριότητες ή
ειδικές γνωμοδοτικές – εισηγητικές επιτροπές.
β) Όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/4 των τακτικών μελών, εάν
πρόκειται για συζητήσεις αναφερόμενες σε όλα τα άλλα ζητήματα καθώς
και για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα διενεργήσει
τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέου
Πειθαρχικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Τακτικά μέλη θεωρούνται όσα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές
υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία μέχρι της ενάρξεως της Γεν.
Συνελεύσεως. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αυξημένη παρουσία των
μελών και δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την
επόμενη συνεδρία, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και
αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο ή το
παρόν καταστατικό σε άλλο όργανο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται
τακτικώς μεν όταν ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό, εκτάκτως δε
μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν εγγράφου
αιτήσεως τουλάχιστον του ενός πέμπτου των τακτικών μελών.
Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση
ο λόγος της έκτακτης συγκλήσεως και ο Πρόεδρος υποχρεούται να
καλέσει τη Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή
της σχετικής αιτήσεως.
Τα τακτικά μέλη καλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις με ανακοίνωση
στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και με ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες
τους αποστέλλονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της
Συνελεύσεως. Στις προσκλήσεις ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της
Συνελεύσεως καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.
Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό,
θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία:
α) Όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/10 των τακτικών μελών εάν
πρόκειται να γίνουν συζητήσεις για κατάρτιση πρότασης προς άλλη
Γ.Σ. για εκλογή μελών ή εκπροσώπων της που θα συμμετάσχουν
σε ημεδαπές ή διεθνείς δραστηριότητες ή ειδικές επιτροπές. β) Όταν
παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/5 των τακτικών μελών, εάν πρόκειται
για συζητήσεις αναφερόμενες σε όλα τα άλλα ζητήματα. Όταν δεν
επιτυγχάνεται απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για την επόμενη
συνεδρία, η οποία θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δεκαπέντε
(15) ημερών. Σε αυτήν θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα
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από τον αριθμό των παρευρισκομένων τακτικών μελών, όταν όμως
είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/10 του συνόλου των μελών, αλλιώς
αναβάλλεται εκ νέου, και επανακαθορίζεται η συνεδρίαση.

από τον αριθμό των παρευρισκομένων τακτικών μελών, όταν όμως
είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/10 του συνόλου των μελών, αλλιώς
αναβάλλεται εκ νέου, και επανακαθορίζεται η συνεδρίαση.
Τακτικά μέλη με δικαίωμα ψήφου θεωρούνται όσα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία μέχρι
της ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως. Οι αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό,
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα.
Εξαίρεση αποτελούν μόνον τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, όπου
ισχύει η σχετική πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., προεδρεύει
των Γενικών Συνελεύσεων. Μόνο στη διαδικασία διεξαγωγής αρχαιρεσιών προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής. Ψήφος
με εξουσιοδότηση δεν γίνεται δεκτή.

Άρθρο 21

Άρθρο 21

Ο τρόπος λειτουργίας του επιστημονικού μέρους των συνεδριάσεων
οριστικοποιείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κατόπιν συνεννοήσεως
με τα μέλη του Δ.Σ. Η διαδικασία των επιστημονικών συνεδριάσεων
συμβαδίζει με τα διεθνή πρότυπα. Προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος ή
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δυνάμενος να ορίσει, σε περίπτωση κωλύματός
του, άλλο τακτικό μέλος.

Ο τρόπος λειτουργίας του επιστημονικού μέρους των συνεδριάσεων
οριστικοποιείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κατόπιν συνεννοήσεως με
τα μέλη του Δ.Σ. Η διαδικασία των επιστημονικών συνεδριάσεων συμβαδίζει με τα διεθνή πρότυπα και γίνεται με βάση επίσημο πρόγραμμα,
το οποίο έχει συνταχθεί και εγκαίρως διανεμηθεί σε όλα τα ταμειακώς
εν τάξει τακτικά μέλη της Εταιρείας, τα επίτιμα και τα πρόσεδρα. Το
πρόγραμμα αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Άρθρο 22

Άρθρο 22

Ο εκάστοτε Πρόεδρος κάθε συνεδρίασης ανακαλεί στην τάξη οποιονδήποτε ξεφύγει από τα όρια της συζήτησης και ανακαλεί στο θέμα κάθε
ρήτορα που απομακρύνεται του αντικειμένου της συζήτησης.
Επίσης έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει και το λόγο. Σε περίπτωση
ζωηρής συζήτησης, που ξεφεύγει από τα όρια της δεοντολογίας και
της κοσμιότητας, ο Πρόεδρος μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει τη
συνεδρία.

Ο Πρόεδρος κάθε συνεδρίασης ανακαλεί στην τάξη οποιονδήποτε
ξεφύγει από τα όρια της συζήτησης και ανακαλεί στο θέμα κάθε ρήτορα
που απομακρύνεται του αντικειμένου της συζήτησης.
Επίσης έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει και το λόγο. Σε περίπτωση
ζωηρής συζήτησης, που ξεφεύγει από τα όρια της δεοντολογίας και
της κοσμιότητας, ο Πρόεδρος μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει τη
συνεδρία.

Άρθρο 23

Άρθρο 23

Όποιος από τα μέλη επιθυμεί να κάνει επίδειξη, ανακοίνωση ή διάλεξη, ειδοποιεί έγκαιρα το Γεν. Γραμματέα και του παραδίνει παράλληλα
σαφή περίληψη του θέματος, που προορίζεται για τα πρακτικά των
συνεδριάσεων. Ανακοινώσεις ή διαλέξεις που δεν έχουν προαγγελθεί
από την ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται να γίνονται, εκτός αν έχει
προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ. που κρίνει ότι πράγματι συντρέχει εξαιρετική περίπτωση που δικαιολογεί την εκτός της ημερησίας διατάξεως
ανακοίνωση ή διάλεξη.

Όποιος από τα μέλη επιθυμεί να κάνει επίδειξη, ανακοίνωση ή διάλεξη, ειδοποιεί έγκαιρα το Γεν. Γραμματέα και του παραδίδει παράλληλα
σαφή περίληψη του θέματος, που προορίζεται για τα πρακτικά των
συνεδριάσεων. Ανακοινώσεις ή διαλέξεις που δεν έχουν προαγγελθεί
από την ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται να γίνονται, εκτός αν έχει
προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ. που κρίνει ότι πράγματι συντρέχει εξαιρετική περίπτωση που δικαιολογεί την εκτός της ημερησίας διατάξεως
ανακοίνωση ή διάλεξη.
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Ανακοινώσεις γίνονται δεκτές και από απόντα μέλη, όταν αυτά
έχουν εξουσιοδοτήσει σαν ομιλητή άλλον επιστήμονα, πτυχιούχο
ανωτάτης σχολής.

Ανακοινώσεις γίνονται δεκτές και από απόντα μέλη, όταν αυτά
έχουν εξουσιοδοτήσει σαν ομιλητή άλλον επιστήμονα, πτυχιούχο
ανωτάτης σχολής.

Άρθρο 24

Άρθρο 24

Εκτός από τα μέλη της εταιρείας, είναι δυνατό να γίνει επίδειξη, ανακοίνωση ή διάλεξη και από άλλο επιστήμονα, πτυχιούχο ανωτάτης
σχολής ή άλλη εξέχουσα προσωπικότητα, με έγκριση του Δ.Σ.

Εκτός από τα μέλη της εταιρείας, είναι δυνατό να γίνει επίδειξη,
ανακοίνωση ή διάλεξη και από άλλο επιστήμονα, πτυχιούχο ανωτάτης
σχολής ή άλλη εξέχουσα προσωπικότητα, με έγκριση του Δ.Σ.

Άρθρο 25

Άρθρο 25

Η παραδοχή ή απόρριψη μιας πρότασης και γενικά η λήψη απόφασης
γίνεται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, που η χρήση τους είναι απαραίτητη σε προσωπικά ζητήματα.
Όσοι αρνούνται να ψηφίσουν καθώς και τα λευκά ψηφοδέλτια, δεν
υπολογίζονται στον αριθμό των ψηφισάντων. Όλα τα ψηφοδέλτια και τα
λευκά και τα άκυρα, καταμετρώνται και ανακοινώνονται. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Όταν όμως υπάρχει
ισοψηφία από μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται. Πρόταση
που έχει απορριφθεί δεν τίθεται πάλι σε νέα ψηφοφορία, παρά μόνο
ύστερα από παρέλευση εξαμήνου.

Η παραδοχή ή απόρριψη μιας πρότασης και γενικά η λήψη απόφασης
γίνεται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, που η χρήση τους είναι απαραίτητη σε προσωπικά ζητήματα.
Όσοι αρνούνται να ψηφίσουν δεν υπολογίζονται στον αριθμό των
ψηφισάντων. Όλα τα ψηφοδέλτια και τα λευκά και τα άκυρα, καταμετρώνται και ανακοινώνονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει
η ψήφος του Προέδρου. Όταν όμως υπάρχει ισοψηφία από μυστική
ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται, εκτός από την περίπτωση των
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των νέων οργάνων της Εταιρίας που
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού.
Πρόταση που έχει απορριφθεί δεν τίθεται πάλι σε νέα ψηφοφορία,
παρά μόνο ύστερα από παρέλευση εξαμήνου.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Άρθρο 26

Άρθρο 26

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

ΤΑΚΤΙΚΗ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο
του σωματείου, συγκαλείται ανά διετία και συγκεκριμένα εντός του δεύτερου εξαμήνου κάθε δεύτερου έτους και συνέρχεται στην Αθήνα.
Η τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται «εν απαρτία» όπως ορίζεται στο
άρθρο 20 και σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση αναβάλλεται
για την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και
χρόνο, οπότε η συνέλευση θεωρείται «εν απαρτία» οσαδήποτε των
μελών είναι παρόντα, όχι όμως λιγότερα από το 1/10 των μελών.
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού αυτού, το Διοικητικό
Συμβούλιο επαναπροκηρύσσει νέα τακτική Γενική Συνέλευση, παρατεινομένης της θητείας αυτού μέχρι της νόμιμης εκλογής νέου

Η Τακτική (απολογιστική) Γενική Συνέλευση συγκαλείται ανά τριετία
και συγκεκριμένα εντός του δεύτερου εξαμήνου κάθε τρίτου έτους και
μπορεί να συνέλθει στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη που θα αποφασίσει
ομόφωνα το Δ.Σ. Ευρίσκεται «εν απαρτία» όπως ορίζεται στο άρθρο
20 και σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση αναβάλλεται για
την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και
χρόνο, οπότε η συνέλευση θεωρείται «εν απαρτία» οσαδήποτε των
μελών είναι παρόντα, όχι όμως λιγότερα από το 1/10 των μελών.
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού αυτού, το Διοικητικό
Συμβούλιο επαναπροκηρύσσει νέα απολογιστική Γενική Συνέλευση,
παρατεινομένης της θητείας αυτού μέχρι της νόμιμης εκλογής νέου
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Διοικητικού Συμβουλίου.
Δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά
μέλη, από το χρόνο που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος
καταστατικού.
Ψήφος με εξουσιοδότηση δεν γίνεται δεκτή.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της, η εκλογή δε αυτού γίνεται «δι’ ανατάσεως της χειρός» των
παρευρισκομένων μελών.
Η τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί παντός θέματος της
Εταιρείας. Μεταξύ των θεμάτων για τα οποία αποφασίζει περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης:
α) Τα πεπραγμένα του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου στα
οποία οπωσδήποτε περιλαμβάνονται τα θέματα τα αναφερόμενα
στην διαχείριση των οικονομικών της Εταρείας. Προς το σκοπό αυτό
το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει προς την Γενική
Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων του και έκθεση των οικονομικών της Εταιρείας, μαζί δε με τις εκθέσεις αυτές υποχρεούται επίσης
να υποβάλλει και επί μέρους εκθέσεις των δραστηριοτήτων και των
πεπραγμένων κάθε Επιτροπής προβλεπομένης από τον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας, ως και εισηγήσεις για τυχόν τροποποιήσεις
του.
β) Ανάγνωση της έκθεσης των πεπραγμένων του Πειθαρχικού
Συμβουλίου
γ) Ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση
του Ισολογισμού (απολογισμού) παρελθούσης χρήσης.
δ) Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της νέας
χρήσης και
ε) Αρχαιρεσίες για την εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, του νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής
Επιτροπής, όπως ορίζει το άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού.

Διοικητικού Συμβουλίου.
Μεταξύ των θεμάτων για τα οποία αποφασίζει η τακτική αυτή Γενική
Συνέλευση, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα, τα οποία πρέπει να
περιλαμβάνονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
α) Τα πεπραγμένα του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
στα οποία οπωσδήποτε περιλαμβάνονται τα θέματα τα αναφερόμενα
στη διαχείριση των οικονομικών της Εταιρείας. Προς το σκοπό αυτό
το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει προς τη Γενική
Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων του και έκθεση των οικονομικών
της Εταιρείας.
β) Ανάγνωση της έκθεσης των πεπραγμένων του Συμβουλίου
Ηθικής & Δεοντολογίας.
γ) Ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και
έγκριση του Ισολογισμού (απολογισμού) παρελθούσης χρήσης.
δ) Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της νέας
χρήσης.
ε) Αρχαιρεσίες για την εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
που θα διενεργήσει, όπως ορίζει το άρθρο 27 του Καταστατικού, τις
αρχαιρεσίες για την Εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του
νέου Συμβουλίου Ηθικής & Δεοντολογίας και της νέας Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ, Σ.Η.Δ. ή Ε.Ε. Ως μέλη της μπορούν να είναι
μόνον τακτικά μέλη της Εταιρείας ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσεως
της ιδιότητάς τους ως τακτικού μέλους. Εκλέγονται τρία μέλη και ένα
αναπληρωματικό. Το αρχαιότερο μέλος ορίζεται ως Πρόεδρος και
ένα μέλος αυτής ως Γραμματέας. Η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, η
προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για τα αξιώματα και η εν
γένει διαδικασία για την ανάδειξη νέων οργάνων της Εταιρείας γίνεται
με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία επικοινωνεί με τα μέλη
της ΕΔΑΕ με επιστολές και μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας..

Άρθρο 27

Άρθρο 27

1. Η Γενική Συνέλευση κατά την οποία εκλέγονται το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο, το νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο και η νέα Εξελεγκτική
Επιτροπή της Εταιρείας, πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα όχι
μικρότερο των δύο μηνών και όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών από
την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του
άρθρου 26 του καταστατικού.
Η ημέρα και ο τόπος διεξαγωγής της Γενικής αυτής Συνέλευσης
κατά την οποία εκλέγονται τα ανωτέρω όργανα, καθορίζεται από την
Εφορευτική Επιτροπή, που προβλέπει το άρθρο 26, έξι τουλάχιστον
εβδομάδες προ της ημέρας της συγκλήσεώς της.
Για τη συγκρότηση της απαρτίας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις
του άρθρου 20 του καταστατικού.

1. Η Γενική Συνέλευση κατά την οποία εκλέγονται το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο, το νέο Συμβούλιο Ηθικής & Δεοντολογίας και η νέα
Εξελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας, πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των δύο μηνών και όχι μεγαλύτερο των τριών
μηνών από την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η Τακτική
(απολογιστική) Γενική Συνέλευση του άρθρου 26 του καταστατικού.
Η ημέρα και ο τόπος διεξαγωγής της Γενικής αυτής Συνέλευσης
κατά την οποία εκλέγονται τα ανωτέρω όργανα, καθορίζεται από την
Εφορευτική Επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 26, έξι τουλάχιστον
εβδομάδες προ της ημέρας της συγκλήσεώς της.
Για τη συγκρότηση της απαρτίας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις
του άρθρου 20 του καταστατικού.
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Κατά τις αρχαιρεσίες (ανά διετία) εκλέγονται:
Α. Ο μεν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με ξεχωριστό
ψηφοδέλτιο, όλα δε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
με άλλο ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Β. Ο μεν πρόεδρος του Τριμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου με
ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, όλα δε τα υπόλοιπα μέλη του Πειθαρχικού
Συμβουλίου με άλλο ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Γ. Η Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή επίσης με ξεχωριστό ενιαίο
ψηφοδέλτιο.
Δικαίωμα ψήφου και στη Γενική αυτή Συνέλευση έχουν όλα τα
τακτικά μέλη από το χρόνο που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού. Ψήφος με εξουσιοδότηση δεν γίνεται δεκτή. Επί
ισοψηφίας εκλέγεται το αρχαιότερο μέλος.
2. Δικαίωμα εκλογής για τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου (άμεση υποψηφιότητα και άμεση εκλογή) έχουν όλα τα
τακτικά μέλη που έχουν εκλεγεί κατά καιρούς μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Δ.Α.Ε. ή είναι τακτικά μέλη της Εταιρείας από 5ετίας
προ των αρχαιρεσιών.
Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερες από δύο
συνεχείς θητείες. Έχει όμως το δικαίωμα μετά πάροδο διετίας από
της λήξεως της δεύτερης θητείας του να είναι και πάλι υποψήφιος. Ο
υποψήφιος πρόεδρος δεν μπορεί να είναι συγχρόνως υποψήφιος και
για άλλη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δικαίωμα υποψηφιότητας για την εκλογή μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου έχουν απεριορίστως όσοι κατέχουν τον τίτλο του τακτικού
μέλους από διετίας προ των αρχαιρεσιών.
Ο εκλεγείς Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το
νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα μέσα σε ένα μήνα από
την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.
Δικαίωμα υποψηφιότητας ως προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου
έχουν όσοι είναι τακτικά μέλη της Εταιρείας από 10ετίας προ των
αρχαιρεσιών. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν μπορεί
να εκλεγεί για περισσότερες από δύο συνεχείς θητείες, έχει όμως το
δικαίωμα μετά πάροδο διετίας από της λήξεως της δεύτερης θητείας
του να είναι και πάλι υποψήφιος.
Δικαίωμα υποψηφιότητας ως μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν απεριορίστως όσοι κατέχουν τον
τίτλο του τακτικού μέλους από 5ετίας προ των αρχαιρεσιών.
Τα εκλεγέντα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής σε συνεδρίαση μεταξύ
τους εκλέγουν ένα απ’ αυτά ως πρόεδρο.
3. Προβλέπεται η δυνατότητα οι ανωτέρω αρχαιρεσίες να γίνουν με
δελτία αποστελλόμενα ταχυδρομικώς, με την εξής διαδικασία:
• |Εντός είκοσι ημερών από την κατ’ άρθρο 26 εκλογή της Εφορευτικής
Επιτροπής και την άμεση ανάληψη των καθηκόντων της, αναγγέλονται οι υποψηφιότητες για τις αντίστοιχες θέσεις.
• Έξι εβδομάδες τουλάχιστον προ των εκλογών η Εφορευτική

Κατά τις αρχαιρεσίες (ανά τριετία) εκλέγονται:
Α. Ο μεν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με ξεχωριστό
ψηφοδέλτιο, όλα δε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
με άλλο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στη σύνθεση του Δ.Σ. συμμετέχουν
υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ, ένας ιατρός ΕΣΥ και ένας
ιατρός ιδιώτης εφ’ όσον υπάρχουν αντίστοιχες υποψηφιότητες. Β. Ο
μεν πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Ηθικής & Δεοντολογίας με
ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, όλα δε τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου
Ηθικής & Δεοντολογίας με άλλο ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Γ. Η Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με ξεχωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Δικαίωμα ψήφου και στη Γενική αυτή Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη από το χρόνο που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος
καταστατικού. Ψήφος με εξουσιοδότηση δεν γίνεται δεκτή.
Εκλέγονται οι πλειοψηφούντες στη συγκεκριμένη θέση ενώ ως
αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται οι αμέσως επιλαχόντες αυτής της
θέσης. Επί ισοψηφίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση, το
αποτέλεσμα της οποίας καταχωρείται στο πρακτικό ψηφοφορίας.
2. Δικαίωμα εκλογής για τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου (άμεση υποψηφιότητα και άμεση εκλογή) έχουν όλα τα
τακτικά μέλη που έχουν εκλεγεί κατά καιρούς μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Δ.Α.Ε. ή είναι τακτικά μέλη της Εταιρείας από 7ετίας
προ των αρχαιρεσιών.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερες από
δύο συνολικά θητείες. Ο υποψήφιος πρόεδρος δεν μπορεί να είναι συγχρόνως υποψήφιος και για άλλη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δικαίωμα υποψηφιότητας για την εκλογή μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου έχουν όσοι κατέχουν τον τίτλο του τακτικού μέλους από
διετίας προ των αρχαιρεσιών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι επανεκλέξιμα, όχι όμως πέραν των τριών συνολικά θητειών.
Ο εκλεγείς Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το
νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα μέσα σε ένα μήνα από
την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.
Δικαίωμα υποψηφιότητας ως προέδρου του Συμβουλίου Ηθικής &
Δεοντολογίας έχουν όσοι είναι τακτικά μέλη της Εταιρείας από 10ετίας
προ των αρχαιρεσιών.
3. Προβλέπεται η δυνατότητα οι ανωτέρω αρχαιρεσίες να γίνουν με
δελτία αποστελλόμενα ταχυδρομικώς, με την εξής διαδικασία:
• Ε ντός είκοσι ημερών από την κατ’ άρθρο 26 εκλογή της Εφορευτικής
Επιτροπής και την άμεση ανάληψη των καθηκόντων της, αναγγέλλονται οι υποψηφιότητες για τις αντίστοιχες θέσεις, οι οποίες
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
• Έξι εβδομάδες τουλάχιστον προ των εκλογών η Εφορευτική
Επιτροπή θα πρέπει να έχει αποστείλει σε όλα τα τακτικά μέλη
της Εταιρείας:
I. Κατάλογο των υποψηφίων.
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ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Επιτροπή θα πρέπει να έχει αποστείλει σε όλα τα τακτικά μέλη της
Εταιρείας:
I. Κατάλογο των υποψηφίων.
II. Ανάλυση του έργου που έχουν κάνει και των στόχων που έχουν,
αν φυσικά καταθέσουν σχετικό υλικό στην Επιτροπή.
III. Ο
 δηγίες που αφορούν την ημερομηνία, τόπο, ώρα και τρόπο
εκλογής και
IV. Τ α αντίστοιχα ψηφοδέλτια σε ένα μόνο ειδικό και ομοιόμορφο
φάκελο.
• Τ α έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη θα πρέπει να αποστέλλουν, με
συστημένο γράμμα, τα ψηφοδέλτιά τους, κανονικά συμπληρωμένα,
ώστε να παραλαμβάνονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής
Επιτροπής μέχρι την προηγουμένη των αρχαιρεσιών. Τα ψηφοδέλτια θα βρίσκονται μέσα στον καλά σφραγισμένο ομοιόμορφο
φάκελο που και αυτός θα βρίσκεται μέσα στο συστημένο γράμμα
του μέλους που ψηφίζει.
• Σ ε περίπτωση εκπρόθεσμης παραλαβής τους, τα ψηφοδέλτια
επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
•Κ
 ατά τις αρχαιρεσίες, ανοίγονται οι συστημένες επιστολές, ανευρίσκεται το όνομα του μέλους στον κατάλογο των μελών,
διαγράφεται το όνομα και αμέσως με ευθύνη του Προέδρου ο
ειδικός ομοιόμορφος καλά σφραγισμένος φάκελος ρίχνεται μέσα
στην κάλπη.
4. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε άλλα όργανα και Διεθνείς
Οργανώσεις θα γίνεται δια μέσου της θυγατρικής επαγγελματικής
ένωσης που θα συσταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30
του παρόντος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
II. Ανάλυση του έργου που έχουν κάνει και των στόχων που έχουν, αν
φυσικά καταθέσουν σχετικό υλικό στην Εφορευτική Επιτροπή.
III. Οδηγίες που αφορούν την ημερομηνία, τόπο, ώρα και τρόπο
εκλογής και
IV. Τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια σε ένα μόνο ειδικό και ομοιόμορφο
φάκελο, ο οποίος θα φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας.
• Τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη θα πρέπει να αποστέλλουν, με
συστημένο γράμμα, τα ψηφοδέλτιά τους, κανονικά συμπληρωμένα,
ώστε να παραλαμβάνονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής
Επιτροπής μέχρι την προηγουμένη των αρχαιρεσιών. Τα ψηφοδέλτια θα βρίσκονται μέσα στον καλά σφραγισμένο ομοιόμορφο
φάκελο, που και αυτός θα βρίσκεται μέσα στο συστημένο γράμμα
του μέλους που ψηφίζει.
• Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παραλαβής τους, τα ψηφοδέλτια
επιστρέφονται στους αποστολείς τους χωρίς να ανοιχτούν.
• Κατά τις αρχαιρεσίες, ανοίγονται οι συστημένες επιστολές, ανευρίσκεται το όνομα του μέλους στον κατάλογο των μελών, διαγράφεται
το όνομα και αμέσως με ευθύνη του Προέδρου της Εφορευτικής
Επιτροπής ο ειδικός ομοιόμορφος καλά σφραγισμένος φάκελος
ρίχνεται μέσα στην κάλπη.  Προβλέπεται η Γενική Συνέλευση με
απόφασή της να μπορεί να ορίσει ότι οι ανωτέρω αρχαιρεσίες είναι
δυνατόν να διεξαχθούν με μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας και
ειδικότερα μέσω ειδικής ιστοσελίδας, η οποία θα δημιουργηθεί
για τον σκοπό αυτό και με διαδικασίες οι οποίες οπωσδήποτε θα
εξασφαλίζουν τη μοναδικότητα και μυστικότητα της ψήφου.

Άρθρο 28

Άρθρο 28

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η θεσμοθέτηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.)
της Ε.Δ.Α.Ε. μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού αποσκοπεί
εις τα εξής:
(1) Την διατύπωση προδιαγραφών λειτουργίας οργάνων, τα οποία
θα επιτρέπουν στην Ε.Δ.Α.Ε. την ανάπτυξη επιστημονικών, κοινωνικών,
εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων από
μέλη και φορείς του σώματος των δερματολόγων της χώρας.
(2) Την δυνατότητα επαναπροσανατολισμού ανά τακτά χρονικά διαστήματα των δραστηριοτήτων αυτών, ούτως ώστε να εναρμονίζονται
με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις κατά ενότητα, έχοντας τη δυνατότητα
προσαρμογής και ευελιξίας και
(3) Την αξιοποίηση αλλά και την ανάδειξη των ικανοτήτων των
μελών της Εταιρείας.
Για την εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων, ο Ε.Κ.Λ. προσαρτάται ως

Επιτρέπεται η εκπόνηση από το Δ.Σ. με έγκριση της Γ.Σ. Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) της Ε.Δ.Α.Ε. που αποσκοπεί εις τα
εξής:
(1) Την διατύπωση προδιαγραφών λειτουργίας οργάνων, τα οποία
θα επιτρέπουν στην Ε.Δ.Α.Ε. την ανάπτυξη επιστημονικών, κοινωνικών,
εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων από
μέλη και φορείς του σώματος των δερματολόγων.
(2) Την δυνατότητα επαναπροσανατολισμού ανά τακτά χρονικά διαστήματα των δραστηριοτήτων αυτών, ούτως ώστε να εναρμονίζονται
με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις κατά ενότητα, έχοντας τη δυνατότητα
προσαρμογής και ευελιξίας και
(3) Την αξιοποίηση αλλά και την ανάδειξη των ικανοτήτων των
μελών της Εταιρείας.
Για την εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων, Ε.Κ.Λ. προσαρτάται
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ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
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παράρτημα στο παρόν καταστατικό. Μελλοντικές τροποποιήσεις του
Ε.Κ.Λ. μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα από το καταστατικό της Ε.Δ.Α.Ε.,
από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος της διετούς θητείας
του και θα επικυρώνονται στην τακτική Γενική Συνέλευση.

ως παράρτημα στο παρόν καταστατικό. Μελλοντικές τροποποιήσεις
του Ε.Κ.Λ. μπορούν να γίνονται ανεξάρτητα από το καταστατικό της
Ε.Δ.Α.Ε., από το Διοικητικό Συμβούλιο και να επικυρώνονται από την
Γενική Συνέλευση.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 29

Άρθρο 29

ΟΡΓΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΓΡΑΦΕΙΑ

Συστήνονται ανά τριετία οι εξής 5 Επιτροπές : 1. Η Επιτροπή
Επικοινωνίας, Κοινωνικού έργου και Εκστρατειών Ενημέρωσης . 2.
Η Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής
Κατάρτισης . 3. Η Επιτροπή Ιστοσελίδας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών. 4.
Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, Υποτροφιών – Βραβείων και Ερευνητικής
Υποστήριξης. 5. Η Επιτροπή θεμάτων Ειδικότητας, Υποειδικοτήτων
και Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης. Όλες οι Επιτροπές είναι πενταμελείς και απαρτίζονται από τον Πρόεδρο και 4 μέλη. Πρόεδρος κάθε
Επιτροπής ορίζεται ένα μέλος του Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε. Τα υπόλοιπα 4
μέλη δύναται να είναι απλά τακτικά μέλη της εταιρείας και ορίζονται
από το Δ.Σ. Το έργο και η λειτουργία κάθε Επιτροπής ορίζονται στον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 28
του Καταστατικού και προσαρτάται ως παράρτημα σ’ αυτό.

Στις Επιτροπές της Ε.Δ.Α.Ε. παραπέμπονται με πρόταση του Δ.Σ.:
α) Επιστημονικά, δεοντολογικά, ιατροδικαστικά και νομικά θέματα,
που γι’αυτά έχει ζητηθεί από τις αρχές η γνώμη της Εταιρείας.
β) Ζητήματα που η έρευνά τους κατά την κρίση της Εταιρείας, πρέπει
να ανατεθεί σε εισηγητική επιτροπή, για καλύτερη επεξεργασία λόγω
της σπουδαιότητάς τους.
γ) Ζητήματα που αναφέρονται σε διεθνείς επιστημονικές, συνδικαλιστικές ή επαγγελματικές σχέσεις, σε συνδυασμό με τα άρθρα 3 και
30 του παρόντος καταστατικού.
δ) Θέματα παράβασης ιατρικών δεοντολογικών αρχών από μέλη
της Εταιρείας και ότι άλλο θα προκύψει από την κρίση του Δ.Σ.
Τα σχετικά με τη λειτουργία των Επιτροπών προβλέπονται στον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που προσαρτάται ως παράρτημα
στο παρόν.
Τα Γραφεία συνεπικουρούν το Δ.Σ. στη διοίκηση της Εταιρείας, σ’
αυτά δε απασχολούνται άτομα που επιλέγονται από το Δ.Σ., τηρουμένων πάντα των κανόνων Δικαίου που αφορούν την απασχόληση
στον ιδιωτικό τομέα.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Άρθρο 30

Άρθρο 30

ΘΥΓΑΤΡΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ - ΕΝΩΣΕΙΣ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ - ΕΝΩΣΕΙΣ

Δια του παρόντος άρθρου προβλέπεται η σύσταση θυγατρικών
Επιστημονικών Ενώσεων που θα ονομάζονται «Κλάδοι» ή «Ενώσεις»,
με κύριο βάρος ενασχόλησης επί ειδικοτέρων γνωστικών αντικειμένων
συνδυαζομένων με επιστημονικά αντικείμενα της Ε.Δ.Α.Ε. και με την

Δια του παρόντος άρθρου προβλέπεται η σύσταση θυγατρικών
Επιστημονικών Ενώσεων που θα ονομάζονται «Κλάδοι» ή «Ενώσεις»,
με κύριο βάρος ενασχόλησης επί ειδικοτέρων γνωστικών αντικειμένων
συνδυαζομένων με επιστημονικά αντικείμενα της Ε.Δ.Α.Ε. και με την
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ασκουμένη «κλινική πράξη» των μελών της.
Οι κανόνες λειτουργίας τους παρατίθενται στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας. Μετά από ειδική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει σε
εύλογο χρονικό διάστημα, με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου
ή 30 τακτικών μελών της Εταιρείας, θα συσταθεί θυγατρική επαγγελματική ένωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της UEMS (Ευρωπαϊκή
Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών), η οποία θα εκπροσωπεί την Ε.Δ.Α.Ε. εις
όλες τις διεθνείς και Ελληνικές οργανώσεις και λειτουργίες.

ασκουμένη «κλινική πράξη» των μελών της.
Οι κανόνες λειτουργίας τους παρατίθενται στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας. Μετά από ειδική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει σε
εύλογο χρονικό διάστημα, με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου
ή 30 τακτικών μελών της Εταιρείας, θα συσταθεί θυγατρική επαγγελματική ένωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της UEMS (Ευρωπαϊκή
Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών), η οποία θα εκπροσωπεί την Ε.Δ.Α.Ε. εις
όλες τις διεθνείς και Ελληνικές οργανώσεις και λειτουργίες.

Άρθρο 31

Άρθρο 31

Τα κριτήρια για την εκλογή μελών των κλάδων και ενώσεων καθώς
και των οργάνων λειτουργίας της Ε.Δ.Α.Ε. (Επιτροπές), καθορίζονται
ως εξής:
Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε. ορίζει επταμελή (7) Γνωμοδοτική Επιτροπή η οποία
εντός μηνός από την έγκριση του παρόντος θα καταθέσει εισηγητική
πρόταση αναφερομένη στην σκοπιμότητα συστάσεως, στα κριτήρια
επιλογής των μελών των ενώσεων, στον καθορισμό των αντικειμένων
γενικώς και προϋποθέσεων, στο χρόνο θητείας αυτών, σε συνδυασμό πάντοτε με το κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
της Ε.Δ.Α.Ε.. Τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής ή Προεδρείων των
ενώσεων εκλέγονται από τα μέλη αυτών με μυστική ψηφοφορία σε
συνδυασμό με το κείμενο του Ε.Κ.Λ. της Ε.Δ.Α.Ε.. Η εισηγητική πρόταση εγκρίνεται από το Δ.Σ. και τίθεται σε ισχύ.

Τα κριτήρια για την εκλογή μελών των κλάδων και ενώσεων καθώς
και των οργάνων λειτουργίας της Ε.Δ.Α.Ε. (Επιτροπές), καθορίζονται
ως εξής:
Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε. ορίζει επταμελή (7) Γνωμοδοτική Επιτροπή η οποία
εντός μηνός από την έγκριση του παρόντος θα καταθέσει εισηγητική
πρόταση αναφερομένη στην σκοπιμότητα συστάσεως, στα κριτήρια
επιλογής των μελών των ενώσεων, στον καθορισμό των αντικειμένων
γενικώς και προϋποθέσεων, στο χρόνο θητείας αυτών, σε συνδυασμό πάντοτε με το κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
της Ε.Δ.Α.Ε.. Τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής ή Προεδρείων των
ενώσεων εκλέγονται από τα μέλη αυτών με μυστική ψηφοφορία σε
συνδυασμό με το κείμενο του Ε.Κ.Λ. της Ε.Δ.Α.Ε.. Η εισηγητική πρόταση εγκρίνεται από το Δ.Σ. και τίθεται σε ισχύ.

Άρθρο 32

Άρθρο 32

Υπό των επιτροπών της Ε.Δ.Α.Ε. που αναφέρονται στο άρθρο 29
του παρόντος και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Δ.Α.Ε.
συντάσσονται περί των ζητημάτων που παραπέμπονται σ’ αυτές, σαφείς
και περιεκτικές εκθέσεις. Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται στον Πρόεδρο
του Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε. και κατά την κρίση του Δ.Σ. είτε υιοθετούνται,
είτε σε περίπτωση απορρίψεως εισάγονται προς συζήτηση σε Γενική
Συνέλευση οπότε το ΣΩΜΑ λαμβάνει απόφαση.
Η κάθε θυγατρική Ένωση του άρθρου 30 του παρόντος έχει δικό
της Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Δ.Α.Ε. (παράρτημα του παρόντος).

Υπό των επιτροπών της Ε.Δ.Α.Ε. που αναφέρονται στο άρθρο 29
του παρόντος και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Δ.Α.Ε.
συντάσσονται περί των ζητημάτων που παραπέμπονται σ’ αυτές, σαφείς
και περιεκτικές εκθέσεις. Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται στον Πρόεδρο
του Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε. και κατά την κρίση του Δ.Σ. είτε υιοθετούνται,
είτε σε περίπτωση απορρίψεως εισάγονται προς συζήτηση σε Γενική
Συνέλευση οπότε το ΣΩΜΑ λαμβάνει απόφαση.
Η κάθε θυγατρική Ένωση του άρθρου 30 του παρόντος έχει δικό
της Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Δ.Α.Ε. (παράρτημα του παρόντος).

Άρθρο 33

Άρθρο 33

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Η Εταιρεία εκδίδει δικό της περιοδικό ή συμμετέχει στην έκδοσή
του με άλλους φορείς, αμέσως μόλις οι πόροι της το επιτρέψουν.
Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. καταρτίζει 3μελή Επιτροπή Έκδοσης, η

Η Εταιρεία εκδίδει δικό της περιοδικό ή συμμετέχει στην έκδοσή
του με άλλους φορείς. Το Δ.Σ. καταρτίζει 3μελή Επιτροπή Έκδοσης, η
οποία αποτελείται από ένα μέλος του Δ.Σ. και δύο μέλη της Ε.Δ.Α.Ε.
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οποία αποτελείται από ένα μέλος του Δ.Σ. και δύο μέλη της Ε.Δ.Α.Ε.
και 11μελή Επιτροπή Σύνταξης η οποία συνεργάζεται εις ότι αφορά
τη διακίνηση των εργασιών, το συντακτικό έργο και τη διαχείριση του
περιοδικού με εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της Επιτροπής Επιστημονικών
και Ακαδημαϊκών θεμάτων.

και 11μελή Επιτροπή Σύνταξης , η οποία συνεδριάζει οσάκις είναι αναγκαίο προς επιτέλεση του έργου της, συγκαλουμένη από ορισθέντα
ως Διευθυντή Σύνταξης.

Άρθρο 34

Άρθρο 34

Η Επιτροπή Σύνταξης θα υποβάλει προσεχώς κανονισμό λειτουργίας
του περιοδικού και τους όρους για τη δημοσίευση των επιστημονικών
εργασιών των μελών της. Ο κανονισμός αυτός, αφού εγκριθεί από το
Δ.Σ., θα ισχύσει σαν παράρτημα του παρόντος καταστατικού.

Η Επιτροπή Σύνταξης θα υποβάλει προσεχώς κανονισμό λειτουργίας
του περιοδικού και τους όρους για τη δημοσίευση των επιστημονικών
εργασιών των μελών της. Ο κανονισμός αυτός θα ισχύει μετά την
έγκρισή του από το Δ.Σ.

Άρθρο 35

Άρθρο 35

Κάθε δημοσίευση στο περιοδικό που θα εκδοθεί θα επιτρέπεται
να γίνει μόνο ύστερα από έγκριση της Συντακτικής Επιτροπής του
περιοδικού, την οποία οφείλει να εφαρμόζει τα διεθνώς τηρούμενα
συστήματα κρίσεως.

Κάθε δημοσίευση στο περιοδικό θα επιτρέπεται να γίνεται μόνο
ύστερα από έγκριση της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού, που
οφείλει να εφαρμόζει τα διεθνώς τηρούμενα συστήματα κρίσεως.

Άρθρο 36

Άρθρο 36

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, αποφασίζει
το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σχετικές αποφάσεις, εάν κριθούν από
το Διοικητικό Συμβούλιο ότι είναι μείζονος σημασίας, επικυρώνονται
δια πλειοψηφίας από την Γενική Συνέλευση.

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό και
ευρίσκεται στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρείας, αποφασίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο και οι σχετικές αποφάσεις, επικυρώνονται από
την Γενική Συνέλευση.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Άρθρο 37

Άρθρο 37

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Με παρόμοια συνέλευση και την ίδια πλειοψηφία του παραπάνω
άρθρου μπορεί να αποφασιστεί η διάλυση της Εταιρείας ή η συγχώνευσή της σε άλλο ανάλογο σωματείο. Σε περίπτωση διάλυσης, με
τρόπο πλειοψηφικό, τα 3/4 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου,
αποφασίζουν σε ποιο ιατρικό σωματείο ή κοινωφελές ίδρυμα θα περιέλθει η περιουσία της Εταιρείας. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική
Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από μία εβδομάδα και θεωρείται
ότι υπάρχει απαρτία, αν παρίστανται το ήμισυ συν ένα των τακτικών
μελών της Εταιρείας. Με την ίδια απόφαση για διάλυση της Εταιρείας,
ορίζεται και Επιτροπή για την εκκαθάριση της περιουσίας της, με βάση
τη σχετική νομοθεσία.

Σε ειδική Γενική Συνέλευση στην οποία παρίσταται τουλάχιστον
το 1/2 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου μπορεί να
αποφασιστεί με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών η διάλυση
της Εταιρείας ή η συγχώνευσή της σε άλλο ανάλογο σωματείο. Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία περιέρχεται σε άλλο ιατρικό σωματείο
ή κοινωφελές ίδρυμα που προτείνεται από το Δ.Σ. ή τα εναπομείναντα
μέλη. Με την ίδια απόφαση για διάλυση της Εταιρείας, ορίζεται και
Επιτροπή για την εκκαθάριση της περιουσίας της, εφαρμοζόμενης της
σχετικής νομοθεσίας .
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Άρθρο 38

Άρθρο 38

Τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να γίνει ένα χρόνο από
την έναρξη της ισχύος του, ύστερα από σύγκλιση Ειδικής Γενικής
Συνέλευσης που θα γίνει με αίτηση τριάντα (30) τουλάχιστον παρόντων
τακτικών μελών.
Η Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία, αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά και ένα τακτικά μέλη, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων κατά την συνέλευση αυτή μελών.

Τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να γίνει ύστερα από σύγκλιση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει με αίτηση τριάντα (30)
τουλάχιστον παρόντων τακτικών μελών.
Η Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία, αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά και ένα τακτικά μέλη, η δε απόφαση λαμβάνεται
με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων κατά την συνέλευση αυτή
μελών.

Άρθρο 39

Άρθρο 39

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ε.Δ.Α.Ε. που προβλέπεται από το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού και προσαρτάται
ως παράρτημα σ’ αυτό έχει ως εξής:

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ε.Δ.Α.Ε. που προβλέπεται από το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού και προσαρτάται
ως παράρτημα σ’ αυτό έχει ως εξής:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ Ε.Δ.Α.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ Ε.Δ.Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1
ΑΝΩΤΑΤΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Το Συμβούλιο αυτό είναι επταμελές (7) και μετέχουν προσωπικότητες
ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους του χώρου των αρμοδιοτήτων
της Ε.Δ.Α.Ε. Τα μέλη του επιλέγονται από το Δ.Σ., μετά από εισήγηση
του Προέδρου του Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε.
Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αυτού προηγούνται
ex-oficio οι διατελέσαντες Πρόεδροι της Ε.Δ.Α.Ε. ή όσοι υπήρξαν
μέλη του Δ.Σ. επί μίαν 6ετία συνεχή ή διακεκομμένη ή υπήρξαν απλά μέλη με σημαντική προσφορά ή μια διακεκριμένη επιστημονική
προσωπικότητα.
Προεδρεύει του οργάνου μέλος, το οποίο εκλέγεται με μυστική
ψηφοφορία μεταξύ των μελών του.
Β) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, το όργανο αυτό έχει
συμβουλευτικό χαρακτήρα και ενισχύει την διαμόρφωση γνώμης των
μελών του Δ.Σ., με συμβουλευτικές παρεμβάσεις ή τοποθετήσεις για
κάθε θέμα, με επιβραβεύσεις πράξεων, με επισημάνσεις παραλείψεων,
με καθορισμό και υποδείξεις αναπτυξιακού προσανατολισμού.
Γ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το όργανο αυτό συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του και έχει την δυνατότητα να διατυπώνει
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εγγράφως εισηγήσεις ή αποφάσεις επί παντός θέματος που θα κρίνει
ότι χρειάζεται παρέμβαση, για μια εσφαλμένη πορεία ή ωστόσο και
για μια δημιουργική πρόταση και για νέους προσανατολισμούς.
Οι εισηγήσεις και οι αποφάσεις εκδίδονται κατά πλειοψηφία των
μελών του οργάνου.
Το συμβουλευτικό αυτό όργανο δύναται να συμμετέχει σε συνεδριάσεις κοινές με το Δ.Σ. ή με άλλα όργανα, υπό την προϋπόθεση
ότι τούτο θα είναι αμοιβαίως αποδεκτό. Τα μέλη του δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στο Δ.Σ., εις οποίο ανήκει το δικαίωμα των οριστικών
αποφάσεων.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΟΡΓΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 2

Α) ΣΥΝΘΕΣΗ
Η Γ.Σ. βάσει του άρθρου 29 του καταστατικού της Ε.Δ.Α.Ε. συνιστά
Επιτροπές – Γραφεία, μετά από πρόταση – εισήγηση του Δ.Σ., με
διετή θητεία.
Η κάθε Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη.
Ένα συντονιστή και τέσσερεις (4) συμβούλους. Την ευθύνη για την
λειτουργία της Επιτροπής την έχει ο συντονιστής.
Τα μέλη των Επιτροπών ορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο
αποφασίζει κατ’ απόλυτη πλειοψηφία, μετά από έγγραφη εισήγηση
του Προέδρου του Δ.Σ.
Προ της αποφάσεώς του, το Δ.Σ. προσκαλεί με ανακοίνωσή του τα
μέλη του εάν επιθυμούν να εκθέσουν υποψηφιότητα για συμμετοχή
τους στις ανωτέρω επιτροπές. Οι υποψηφιότητες γίνονται δεκτές μέχρις
ένα μήνα προ της κρίσεως.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρωση των κριτηρίων όπως αυτά
αναγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Ανανέωση θητείας μπορεί να
γίνει για δύο διετίες συνολικά, πέραν της αρχικής. Ευρίσκονται δε σε
στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε., το οποίο
ελέγχει τις δραστηριότητές τους και ευθύνεται γι’ αυτές
Β) ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Δια των Επιτροπών αυτών θ’ αξιοποιηθεί σημαντικά ένα μεγάλο
μέρος του επιστημονικού στελεχιακού δυναμικού της Εταιρείας, με
απώτερο στόχο να παρουσιασθεί προς τα έξω ένα έργο αντάξιο του
κύρους, της ιστορίας και των δυνατοτήτων της Ε.Δ.Α.Ε..
Στις Επιτροπές παραπέμπονται με πρόταση του Δ.Σ.:

Άρθρο 1

Α) Δια των Επιτροπών αξιοποιείται σημαντικά ένα μεγάλο μέρος
του επιστημονικού στελεχιακού δυναμικού της Εταιρείας, με απώτερο
στόχο να λαμβάνει χώρα έργο αντάξιο του κύρους, της ιστορίας και των
δυνατοτήτων της Ε.Δ.Α.Ε. Οι Επιτροπές απαρτίζονται από 5 μέλη με
τριετή θητεία. Πρόεδρος κάθε Επιτροπής ορίζεται ένα μέλος του Δ.Σ.
της Εταιρίας, κατόπιν αποφάσεως που λαμβάνει το Δ.Σ. κατ’ απόλυτη
πλειοψηφία. Τα υπόλοιπα μέλη διορίζονται από το Δ.Σ. Οι Επιτροπές
υποστηρίζονται οικονομικά από την Ε.Δ.Α.Ε και παρίστανται κατά την
διάρκεια Ημερίδων ή Συνεδρίων αυτής.
Β) Η κάθε Επιτροπή συνεδριάζει, όποτε κριθεί απαραίτητο και κατά
την κρίση των μελών της. Η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίας της
καθορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον αναπληρωτή του.
Για κάθε συνεδρίαση θα τηρείται βιβλίο πρακτικών, η αλληλογραφία
δε της κάθε Επιτροπής, είτε με άλλη Επιτροπή της Ε.Δ.Α.Ε. είτε προς
τα έξω, πρωτοκολλάται στο γενικό πρωτόκολλο της Εταιρείας και
συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Η Ε.Δ.Α.Ε. θα διευκολύνει με γραμματέα την σύνταξη των κάθε φύσεως εγγράφων των
Επιτροπών.
Κατά τις συνεδριάσεις υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντες ο
Πρόεδρος της Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του, και δύο (2) μέλη. Οι
αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση διαφωνίας ο
Πρόεδρος αποφασίζει οριστικά, υπέρ της μιας ή της άλλης γνώμης ή
άλλως αποσύρει το θέμα για το οποίο αναφέρεται η διαφωνία.
Η δραστηριότητα των Επιτροπών ελέγχεται από το Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε. Το
Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του Προέδρου της
Επιτροπής με απόφαση που λαμβάνεται κατά απόλυτη πλειοψηφία.
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ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
α) Επιστημονικά, δεοντολογικά και ιατροδικαστικά θέματα που γι’
αυτά έχει ζητηθεί από τις αρχές η γνώμη της Εταιρείας.
β) Ζητήματα που η έρευνά τους, κατά την κρίση της Εταιρείας, πρέπει
να ανατεθεί σε εισηγητική επιτροπή, για καλύτερη επεξεργασία, λόγω
της σπουδαιότητάς τους.
γ) Ζητήματα που αναφέρονται σε διεθνείς επιστημονικές, συνδικαλιστικές ή επαγγελματικές σχέσεις.
δ) Θέματα παράβασης ιατρικών δεοντολογικών αρχών από μέλη
της Εταιρείας και ότι άλλο θα προκύψει από την κρίση του Δ.Σ.
ε) Θέματα νομικής προστασίας και υποστήριξης μελών της
Ε.Δ.Α.Ε.
Γ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η κάθε Επιτροπή συνεδριάζει, όποτε κριθεί απαραίτητο και κατά
την κρίση των μελών της.
Η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίας καθορίζεται από τον συντονιστή
ή τον αναπληρωτή του.
Για κάθε συνεδρίαση θα τηρείται βιβλίο πρακτικών, η αλληλογραφία
δε της κάθε Επιτροπής, είτε με άλλη Επιτροπή της Ε.Δ.Α.Ε. είτε προς
τα έξω, πρωτοκολλείται στο γενικό πρωτόκολλο της Εταιρείας και
συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Η Ε.Δ.Α.Ε. θα διευκολύνει με γραμματέα την σύνταξη των κάθε
φύσεως εγγράφων των Επιτροπών.
Κατά τις συνεδριάσεις υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντες ο συντονιστής ή ο αναπληρωτής του, και δύο (2) μέλη. Είναι δυνατόν επίσης,
αν χρειαστεί, να ζητηθεί ειδικώς να παρίστανται μέλη του Δ.Σ. της
Ε.Δ.Α.Ε.. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση
διαφωνίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε. αποφασίζει οριστικά,
υπέρ της μιας ή της άλλης γνώμης ή άλλως αποσύρει το θέμα για το
οποίο αναφέρεται η διαφωνία.
Η δραστηριότητα των Επιτροπών ελέγχεται από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε.. Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των μελών της Επιτροπής με απόφαση που λαμβάνεται κατά
πλειοψηφία.
Δ) Οι Επιτροπές της Ε.Δ.Α.Ε. είναι οι εξής:
1. Επιτροπή επιστημονικών και ακαδημαϊκών θεμάτων.
2. Επιτροπή ανάπτυξης συνεργασίας και διεθνών σχέσεων.
3. Ε πιτροπή επαγγελματικής μέριμνας και συνδικαλιστικής προστασίας.
4. Επιτροπή δεοντολογίας.
5. Επιτροπή οικονομικών θεμάτων.
6. Ε πιτροπή κοινωνικού έργου, περιβαλλοντολογικής και ανθρωπιστικής ανάπτυξης.
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Άρθρο 3

Γ) Οι Επιτροπές της Ε.Δ.Α.Ε. είναι οι εξής:
1) Η Επιτροπή Επικοινωνίας, Κοινωνικού Έργου και Εκστρατειών
Ενημέρωσης Έργο της Επιτροπής είναι: 1) η επικοινωνία και προβολή του
έργου της ΕΔΑΕ και των Ελλήνων Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων
στην κοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 2) οι παρεμβάσεις
σε θέματα υγείας του δέρματος που ανακύπτουν από ανακοινώσεις
νέων ερευνών, αμφιλεγόμενων θεμάτων, και 3) η οργάνωση και
πραγματοποίηση εκστρατειών και προγραμμάτων ενημέρωσης πάνω
σε θέματα που προάγουν την υγεία σε κοινωνικό επίπεδο (π.χ. πρόγραμμα ευρωμελανώματος).
2) Η Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής
Κατάρτισης Έργο της Επιτροπής είναι :
1) ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των προγραμμάτων των εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων της ΕΔΑΕ (σεμινάρια, ημερίδες, φροντιστήρια, συνέδρια)
ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και υψηλού επιπέδου συνεχιζόμενη
ιατρική εκπαίδευση των μελών της εταιρείας, 2) η εκπόνηση κατευθυντήριων οδηγιών για νοσήματα της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας,
και 3) η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας ή επιτροπές που αφορούν
συνταγογράφηση, νοσοκομειακές υπηρεσίες, κ.α.

1) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α) Αντικείμενο:
Ενιαία προγράμματα εκπαίδευσης και ενιαίου τρόπου αξιολόγησης
των ειδικευομένων.
Οργάνωση συνεδρίων – σεμιναρίων.
Προτάσεις για την οικονομική υποστήριξη μελών στη συμμετοχή
επιστημονικών εκδηλώσεων.
Προτάσεις για χρηματοδότηση υποτρόφων.
Προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων.
Επιλογή και βράβευση βιβλίων και δημοσιεύσεων.
Β) Κριτήρια Επιλογής Μελών:
Ακαδημαϊκός, εκπαιδευτικός τίτλος.

Άρθρο 4
2) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

Α) Αντικείμενα:
1. Ά
 μεση επαφή με διεθνείς ανεπτυγμένους ή αναπτυσσόμενους
φορείς.
2. Δυνατότητα ανάπτυξης θυγατρικών επιστημονικών ενώσεων ώστε
η Ε.Δ.Α.Ε. να μην εμφανίζεται ως δεσμευτική τροχοπέδη και
3. Διατήρηση της Ε.Δ.Α.Ε. ως κορυφαίου επιστημονικού και συνδικαλιστικού οργάνου του σώματος των Ελλήνων Δερματολόγων.
Β) Κριτήρια Επιλογής:
Διεθνείς γνωριμίες και δραστηριότητες, καλή γνώση ξένης γλώσσας.
Άρθρο 5
3) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α) Αντικείμενο:
Προάσπιση της Δερματολογικής – Αφροδισιολογικής επαγγελματικής πράξης από τις προσπάθειες σφετερισμού προερχόμενες από μη
δερματολόγους συναφών επαγγελματικών ειδικοτήτων, μεμονωμένα
άτομα ή άλλα συναφή επαγγελματικά σωματεία.
Β) Κριτήρια Επιλογής Μελών:
Νοσοκομειακοί γιατροί
Γιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες
Νομικοί
Τα μέλη της Επιτροπής αυτής πρέπει να συνεργάζονται με γραφείο
παρακολούθησης τύπου, όπως και με το δικηγόρο της Εταιρείας, ο
οποίος θα επιλαμβάνεται αμέσως για κάθε αξιόποινη πράξη, κατά

3) Η Επιτροπή Ιστοσελίδας και Ηλεκτρονικών
Εφαρμογών

Έργο της Επιτροπής είναι :1) η διατήρηση και η συνεχής αναβάθμιση
της ιστοσελίδας της Εταιρείας και η συνεχής ανανέωση του προβαλλόμενου υλικού από τεχνικής και επιστημονικής απόψεως, και 2) η
αξιοποίηση νεώτερων ηλεκτρονικών εφαρμογών που στόχο έχουν
τη βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης και κλινικής άσκησης των μελών
της εταιρείας.
4) Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, Υποτροφιών/Βραβείων
και Ερευνητικής Υποστήριξης

Έργο της Επιτροπής είναι : 1) η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασίας
με διεθνείς επιστημονικούς φορείς, οργανισμούς και Εταιρείες, 2) ο
ετήσιος σχεδιασμός εσωτερικών και διεθνών υποτροφιών σε αναγνωρισμένα κέντρα και η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για
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περίπτωση, ώστε η αντιμετώπιση να είναι ευπρόσωπη.
Επίσης θα μεριμνούν για την προάσπιση των συμφερόντων μεμονωμένων μελών, στον βαθμό που οι πράξεις τους είναι σύννομες και
κατάφορα αδικούνται.

τις θέσεις αυτές,
3) η πρόταση στο Δ.Σ. αναγνωρισμένων μελών της Εταιρείας ή διεθνών
προσωπικοτήτων στο χώρο της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας για
την απονομή βραβείων κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου Συνεδρίου
ή εκτάκτως κατά τις Ημερίδες που διοργανώνει η Ε.Δ.Α.Ε, και
4) η προκήρυξη ετήσιου διαγωνισμού για την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων.
5) Η Επιτροπή Θεμάτων Ειδικότητος, Υπο-ειδικοτήτων και Μεταπτυχιακής
Εκπαίδευσης Έργο της Επιτροπής είναι : 1) η αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης των ειδικευομένων Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας
σε εθνικό επίπεδο, 2) η συμμετοχή σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας
του Υπουργείου Υγείας πάνω σε θέματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης
και άσκησης της ειδικότητας, 3) η προβολή και συζήτηση θεμάτων
που αφορούν την εκπαίδευση των ειδικευομένων.

Άρθρο 6
4) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Α) Αντικείμενο:
Ο έλεγχος τυχόν αντιδεοντολογικών πράξεων και συμπεριφορών
γιατρών της ειδικότητας του δερματολόγου ή αφροδισιολόγου ανεξάρτητα αν είναι μέλη της Εταιρείας ή όχι.
Β) Κριτήρια Επιλογής Μελών:
Καθηγητές Πανεπιστημίων, διατελέσαντες Πρόεδροι της Εταιρείας
ή ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας.
Η Επιτροπή λειτουργεί γνωμοδοτικά όταν της ζητηθεί από το Δ.Σ.
και συνεπικουρεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Άρθρο 7
5) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α) Αντικείμενο:
Η μέριμνα για την εισροή χρημάτων στην Εταιρεία και την διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών. Προληπτική ενημέρωση και
έλεγχος.
Β) Κριτήρια Επιλογής:
Άτομα που έχουν γνώσεις και ικανότητες, π.χ. Οικονομολόγοι.
Η επιτροπή θα μπορεί να συνεργάζεται με την Εξελεγκτική Επιτροπή
(άρθρο 17 του καταστατικού της Ε.Δ.Α.Ε.), όταν της ζητηθεί.
Άρθρο 8
6) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ &
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α) Αντικείμενα:
Ανάπτυξη κοινωνικού έργου. Παρεμβάσεις σε θέματα υγείας. Επαφή
με τα ΜΜΕ και τον τύπο.
Υποστήριξη ατόμων με ανίατα νοσήματα (π.χ. alopecia club)
Ενημέρωση για την προστασία της υγείας σε κοινωνικό επίπεδο
(π.χ. μπροσούρες στις παραλίες για τον ήλιο κλπ).
Προσέγγιση σε ασθενείς με AIDS, νόσο του Hansen κλπ.
Β) Κριτήρια Επιλογής Μελών:
Άτομα με γνώσεις και ικανότητες.
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Άρθρο 9
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Η λειτουργία της κάθε Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 32 του
Καταστατικού της Ε.Δ.Α.Ε., διατυπώνεται σε μια σύντομη, αλλά περιεκτική έκθεση.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 10

Άρθρο 2

Η Εταιρεία μπορεί να απασχολεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. ορισμένα
άτομα με αμοιβή. Τα άτομα αυτά θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
(μερική ή πλήρης απασχόληση, ανάθεση έργου) για την ευόδωση των
σκοπών της Εταιρείας και πάντοτε μέσα στα πλαίσια των ρυθμίσεων
του νόμου που αφορούν την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα.
Όλους τους απασχολουμένους στην Εταιρεία ελέγχει ο Πρόεδρος
του Δ.Σ.
Τα γραφεία που διατηρεί η Εταιρεία είναι τα εξής:
1. Λογιστήριο.
2. Βιβλιοθήκη – Εντευκτήριο.
3. Γραμματεία.

Η Εταιρεία μπορεί να απασχολεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. ορισμένα
άτομα με αμοιβή. Τα άτομα αυτά θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
(μερική ή πλήρης απασχόληση, ανάθεση έργου) για την ευόδωση των
σκοπών της Εταιρείας και πάντοτε μέσα στα πλαίσια των ρυθμίσεων
του νόμου που αφορούν την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα.
Όλους τους απασχολουμένους στην Εταιρεία ελέγχει ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. Η εταιρεία διατηρεί Γραμματεία και συνεργάζεται με Λογιστικό
γραφείο.

Άρθρο 11
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Αυτό αποτελούν:
Ένας λογιστής
Ένας βοηθός
Β) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ο λογιστής θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των βιβλίων της
Εταιρείας, συνεπικουρούμενος από ένα βοηθό. Θα ευρίσκεται σε στενή
συνεργασία με το μέλος του Δ.Σ. που κάνει χρέη ταμία. Δεν είναι υποχρεωτική η καθημερινή παρουσία του στα γραφεία της Εταιρείας.
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Άρθρο 12
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ

Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Αυτό αποτελούν:
Ένας υπεύθυνος βιβλιοθηκάριος
Ένας υπεύθυνος εντευκτηρίου

Άρθρο 13
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η Γραμματεία είναι τριμελής (3) και αποτελείται από μία προϊσταμένη
και 2 γραμματείς – χειριστές P.C.
Απαραίτητο προσόν για την κάλυψη οιασδήποτε από τις θέσεις
αυτές είναι η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά
προτίμηση της Αγγλικής και να χειρίζονται P.C.
Β) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Η κάλυψη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε συνεργασία με το
μέλος του Δ.Σ. που κάνει χρέη γραμματέα – δακτυλογράφηση
πρακτικών.
•Η
 κάλυψη των συνεδριάσεων των επιτροπών – δακτυλογράφηση
πρακτικών.
• Τα πρακτικά των Γ.Σ.
• Η αλληλογραφία της Εταιρείας – πρωτόκολλο.
• Η συμμετοχή στην διοργάνωση εκδηλώσεων της Εταιρείας.
• Σ ε περίπτωση συνεδρίων – ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων θα
παραμένει μία τουλάχιστον γραμματέας στα γραφεία της Εταιρείας,
θα προσλαμβάνονται δε πρόσκαιρα άτομα για την γραμματειακή
υποστήριξη της εκδήλωσης.
Κάθε είδους επικοινωνία των Επιτροπών με άλλους φορείς και
οργανισμούς γίνεται δια μέσου του πρωτοκόλλου της Ε.Δ.Α.Ε. και
με υπογραφή του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 14
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αποτελείται από ένα κλητήρα, ο οποίος θα δέχεται εντολές από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ., την εκτέλεση δε των καθηκόντων του θα συντονίζει
η προϊσταμένη της γραμματείας.
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Άρθρο 15

Άρθρο 3

Με απόφαση του Δ.Σ., θα συνεργάζεται η Εταιρεία με δικηγόρο για
τη νομική κάλυψη της Εταιρείας επ’ αμοιβή κατά περίπτωση.
Ο δικηγόρος θα είναι διαθέσιμος, όποτε του ζητηθεί από τον Πρόεδρο
ή μέλος του Δ.Σ., για την επίλυση, δικαστική ή εξώδικη των όποιων
νομικών θεμάτων ανακύπτουν, θα μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή των Γενικών Συνελεύσεων.

Με απόφαση του Δ.Σ., θα συνεργάζεται η Εταιρεία με δικηγόρο για
τη νομική κάλυψη της Εταιρείας επ’ αμοιβή κατά περίπτωση.
Ο δικηγόρος θα είναι διαθέσιμος, όποτε του ζητηθεί από τον Πρόεδρο
ή μέλος του Δ.Σ., για την επίλυση, δικαστική ή εξώδικη των όποιων
νομικών θεμάτων ανακύπτουν, θα μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 16

Άρθρο 4

Για την απασχόληση ατόμων και ειδικοτήτων πέραν των ανωτέρω
αριθμουμένων και για τη μορφή της συνεργασίας θ’ αποφασίζει κατά
περίπτωση αιτιολογημένα το Δ.Σ. Η πρόσληψη των προαναφερομένων είναι δυνητική για το Δ.Σ. και θα πρέπει να γίνεται μετά από
εισήγηση του Προέδρου της Ε.Δ.Α.Ε. επαρκώς τεκμηριωμένη σε ότι
αφορά στις ανάγκες.

Για την απασχόληση ατόμων και ειδικοτήτων και για τη μορφή της
συνεργασίας θ’ αποφασίζει κατά περίπτωση αιτιολογημένα το Δ.Σ.
Η πρόσληψη των προαναφερομένων είναι δυνητική για το Δ.Σ. και
θα πρέπει να γίνεται μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ε.Δ.Α.Ε.
επαρκώς τεκμηριωμένη σε ότι αφορά στις ανάγκες.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΘΥΓΑΤΡΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ – ΕΝΩΣΕΙΣ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ – ΕΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 17

Άρθρο 5

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού της, η Ε.Δ.Α.Ε. μπορεί
να συστήνει θυγατρικές επιστημονικές ενώσεις, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι ειδικότερο ή παρεμφερές εκείνου της ίδιας και
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού της, η Ε.Δ.Α.Ε. μπορεί
να συστήνει θυγατρικές επιστημονικές ενώσεις, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι ειδικότερο ή παρεμφερές εκείνου της ίδιας και
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

Άρθρο 18

Άρθρο 6

ΜΕΛΗ

ΜΕΛΗ

Για τα μέλη των θυγατρικών ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις που αφορούν
τα μέλη της Ε.Δ.Α.Ε. (Άρθρο 5 επί του καταστατικού της Ε.Δ.Α.Ε.).
Τα κριτήρια επιλογής μελών θα καθορισθούν από το Δ.Σ. μετά την
υποβολή εισηγητικής πρότασης και εντός μηνός από την ψήφιση του
παρόντος, από την επταμελή (7) Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου
31 του καταστατικού της Ε.Δ.Α.Ε.
Η απόφαση του Δ.Σ. θα συμπεριλαμβάνεται στο εισαγωγικό σημείωμα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας κάθε θυγατρικής
που θα προσαρτάται στο καταστατικό της Ε.Δ.Α.Ε. (βλ. άρθρο 20 του
παρόντος παραρτήματος).

Για τα μέλη των θυγατρικών ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις που αφορούν
τα μέλη της Ε.Δ.Α.Ε. (Άρθρο 5 επί του καταστατικού της Ε.Δ.Α.Ε.).
Τα κριτήρια επιλογής μελών θα καθορισθούν από το Δ.Σ. μετά την
υποβολή εισηγητικής πρότασης και εντός μηνός από την ψήφιση του
παρόντος, από την επταμελή (7) Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου
31 του καταστατικού της Ε.Δ.Α.Ε.
Η απόφαση του Δ.Σ. θα συμπεριλαμβάνεται στο εισαγωγικό σημείωμα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας κάθε θυγατρικής
που θα προσαρτάται στο καταστατικό της Ε.Δ.Α.Ε. (βλ. άρθρο 20 του
παρόντος παραρτήματος).
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Άρθρο 19

Άρθρο 7

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ

Το αντικείμενο και οι σκοποί της κάθε θυγατρικής Ένωσης θα καθορίζονται επακριβώς στην απόφαση της Γ.Σ. που θ’ αποφασίζει τη
σύσταση της καθεμιάς, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της εισηγητικής
πρότασης της Επιτροπής του άρθρου 31 του ανωτέρω καταστατικού
της Ε.Δ.Α.Ε.

Το αντικείμενο και οι σκοποί της κάθε θυγατρικής Ένωσης θα καθορίζονται επακριβώς στην απόφαση της Γ.Σ. που θ’ αποφασίζει τη
σύσταση της καθεμιάς, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της εισηγητικής
πρότασης της Επιτροπής του άρθρου 31 του ανωτέρω καταστατικού
της Ε.Δ.Α.Ε.

Άρθρο 20

Άρθρο 8

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Στο Δ.Σ. της κάθε θυγατρικής Ένωσης μπορούν να μετέχουν και
μέλη της Ε.Δ.Α.Ε., ακόμη και διατελέσαντες Πρόεδροι ή μέλη του
Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε..

Στο Δ.Σ. της κάθε θυγατρικής Ένωσης μπορούν να μετέχουν και
μέλη της Ε.Δ.Α.Ε., ακόμη και διατελέσαντες Πρόεδροι ή μέλη του
Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε..

Άρθρο 21

Άρθρο 9

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Η κάθε Ένωση θα έχει το δικό της Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
στον οποίο θ’ αναφέρονται οι σκοποί και οι όροι λειτουργίας της,
λαμβανομένων πάντοτε υπ’ όψη του καταστατικού της Ε.Δ.Α.Ε. και
του παραρτήματός της.
Ο Κανονισμός της κάθε θυγατρικής Ένωσης θα αποκτά ισχύ μετά
την επικύρωσή του από το Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε.

Η κάθε Ένωση θα έχει το δικό της Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
στον οποίο θ’ αναφέρονται οι σκοποί και οι όροι λειτουργίας της,
λαμβανομένων πάντοτε υπ’ όψη του καταστατικού της Ε.Δ.Α.Ε. και
του παραρτήματός της.
Ο Κανονισμός της κάθε θυγατρικής Ένωσης θα αποκτά ισχύ μετά
την επικύρωσή του από το Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο 2012

Πρόεδρος:
Λουκάτου Μαρία
Αντιπρόεδρος:
Τζερμιάς Χριστόφορος
Γεν. Γραμματέας:
Ζαραφωνίτης Γεώργιος
Ειδικός Γραμματέας:
Χατζάκης Βασίλειος
Ταμίας:
Ανθόπουλος Τηλέμαχος
Μέλος:
Γούλα Μαρία
Καλογερόπουλος Νικόλαος

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Επικοινωνώ μαζί σας για τις νεότερες δραστηριότητες της Επαγγελματικής Ένωσης.
Όλοι γνωρίζουμε, ότι η χώρα μας περνά μεγάλη οικονομική κρίση αλλά εκτός απ’ αυτή κυρίως περνάμε κρίση αξιών. Συχνά δέχομαι παράπονα (ας μην τα ονομάσουμε καταγγελίες) από συναδέλφους μας για τον αθέμιτο
ανταγωνισμό. Η αλήθεια είναι ότι βαλλόμεθα από διάφορες ιατρικές ειδικότητες όπως οι πλαστικοί χειρουργοί
αλλά και παραϊατρικές όπως τα κέντρα αισθητικής. Το Δ.Σ. της Επαγγελματικής Ένωσης πήρε ομόφωνα απόφαση
να κινηθούμε νόμιμα εναντίον όλων όσων σπεύδουν μέσω εκπτώσεων σε site προσωπικά ή άλλων διαφημιστικών
εταιρειών να παρασύρουν το κοινό για υπηρεσίες ιατρικές, ή διαφήμιση τους σε περιοδικά, τοπικές εφημερίδες,
εφημερίδες, δίνοντας την εντύπωση στο κοινό ότι είναι εξειδικευμένοι σε θεραπείες με σκοπό την προσέλευση πελατείας στα ιατρεία τους. Λυπούμεθα πάρα πολύ όταν βλέπουμε ότι μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και μερικοί
συνάδελφοι Δερματολόγοι, οι οποίοι πλήρωσαν καταχωρήσεις ολοσέλιδες σε περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας ή
εκπτώσεις σε διαφημιστικά site.
Ενημερώνουμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους , ότι δεν μπορούμε να έχουμε δέκα μέτρα και δέκα σταθμά.
Δεν μπορούμε να ξοδεύουμε χρήματα για δικαστικές αγωγές ενάντια στις άλλες ειδικότητες και να εξαιρέσουμε τους
Δερματολόγους. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαμε κάλλιστα να τα διαθέσουμε σε μία ενιαία διαφημιστική καμπάνια
της ειδικότητάς μας, ώστε ο κόσμος να γνωρίσει ότι ο δερματολόγος είναι ειδικός για το δέρμα. Η Επαγγελματική
Ένωση έχει σκοπό να προασπίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την αξιοπρεπή εργασία όλων των Δερματολόγων
και να θωρακίσει τα σύνορα της από τα γύρω αρπαχτικά.
Ένα άλλο θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η δικαστική απόφαση που εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο
Αθηνών με ημερομηνία 26/04/2012 και η οποία αφορά ασφαλιστικά μέτρα και αγωγή που κατέθεσε ο κ. Μπαλαμπάνος
εναντίον της Επαγγελματικής Ένωσης για τον τρόπο διεξαγωγής της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης στις
08/10/11. Ο κ. Μπαλαμπάνος εν μέσως , πλην σαφώς αμφισβήτησε τον οικονομικό έλεγχο για την προηγούμενη
θητεία μας και ζητούσε την ακύρωση των εκλογών. Δεν γνωρίζουμε γιατί ο συνάδελφος ενώ έσυρε την Ένωση
στα Δικαστήρια και διαβήκαμε για πρώτη φορά την πόρτα της Σχολής Ευελπίδων από τον κ. Μπαλαμπάνο, γιατί
παράλληλα είχε βάλει υποψηφιότητα για να εκλεγεί στο νέο Δ.Σ.. Δεν θα συνεχίσω, αφήνω το θέμα στην κρίση
του σώματος.
Σας ενημερώνουμε όμως ότι το Δικαστήριο αποφάσισε:
« Αποδείχθηκε επομένως , ότι κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης που έλαβε
χώρα στις 8 Οκτωβρίου 2011, ουδεμία παράβαση του νόμου ή του καταστατικού εμφιλοχώρησε. Κατ’ ακολουθία
των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η αγωγή ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη και ο ενάγων λόγω της ήττας του πρέπει
να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα του εναγόμενου (176 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον ενάγοντα στα δικαστικά έξοδα του εναγόμενου τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων
πενήντα (250,00) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις
26/03/2012, χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι ή οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους.»
Όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ, είναι γνωστή η απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων της Ε.Ε.Ε.Δ.Α.-Ε.Δ.Α.Ε.. Μέχρι
σήμερα έχουν συμβληθεί 136 άτομα πανελλαδικά και απ’ όσο γνωρίζουμε το τελευταίο διάστημα πληρώθηκε
ένα ποσό για τους δύο πρώτους μήνες. Όσον αφορά τα χρήματα τα οποία οφείλονται σε ιατρούς από τον πρώην
οργανισμό Ο.Π.Α.Δ. δυστυχώς δεν συμπεριλήφθησαν στον προϋπολογισμό και αναμένουμε την απόφαση της νομικής συμβούλου του Ι.Σ.Α. για τις περαιτέρω ενέργειες ,πλέον κάθε ιατρού ξεχωριστά μιας και οι συμβάσεις ήταν
ατομικές και όχι συλλογικές. Επίσης παρακαλούμε τους συναδέλφους όσους δεν έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση,
θα ήταν χρήσιμο να δημιουργήσουν ένα e-mail και να μας το γνωστοποιήσουν, ώστε η ενημέρωση των μελών μας
να γίνετε άμεσα και με μικρό κόστος.
Ευχαριστώ,
Λουκάτου Μαρία
Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.Δ.Α.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Stelara® 45 mg ενέσιμο διάλυμα

του Stelara® και να ξεκινήσει κατάλληλη θεραπεία (βλέπε
παράγραφο Ανεπιθύμητες Ενέργειες).

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε φιαλίδιο μιας χρήσης περιέχει 45 mg ustekinumab
σε 0,5 ml.
Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό
IgG1κ αντίσωμα έναντι της ιντερλευκίνης (IL)-12/23 που
παράγεται σε μια κυτταρική γραμμή μυελώματος ποντικιών
με χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA.

Εμβολιασμοί
Συνιστάται να μη συγχορηγούνται εμβόλια ζώντων
ιών ή βακτηρίων (όπως ο Βάκιλλος των Calmette και
Guérin (BCG)) με το Stelara®. Δεν έχουν διεξαχθεί
ειδικές μελέτες σε ασθενείς που είχαν πρόσφατα λάβει
ζώντα ιικά ή ζώντα βακτηριακά εμβόλια. Πριν από
τον εμβολιασμό με ζώντες ιούς ή ζώντα βακτήρια,
η θεραπεία με το Stelara® θα πρέπει να διακοπεί για
τουλάχιστον 15 εβδομάδες μετά την τελευταία δόση
και μπορεί να ξαναρχίσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά
τον εμβολιασμό. Οι συνταγογράφοι ιατροί θα πρέπει να
συμβουλεύονται την Περίληψη των Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος του συγκεκριμένου εμβολίου για
πρόσθετη πληροφόρηση και οδηγίες σχετικά με την
παράλληλη χρήση ανοσοκατασταλτικών παραγόντων
μετά τον εμβολιασμό.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Ενέσιμο διάλυμα.
Το διάλυμα είναι διαυγές ως ελαφρώς ιριδίζον, άχρωμο ως
ανοιχτό κίτρινο.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θεραπευτικές ενδείξεις
Το Stelara® ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας
ως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες που
δεν ανταποκρίθηκαν, ή παρουσιάζουν αντενδείξεις ή
έχουν δυσανεξία σε άλλες συστηματικές θεραπείες,
συμπεριλαμβανομένων της κυκλοσπορίνης, της
μεθοτρεξάτης και της φωτοθεραπείας (PUVA).
Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα
έκδοχα.
Κλινικά σημαντική, ενεργή λοίμωξη (π.χ. ενεργή φυματίωση).
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη
χρήση
Λοιμώξεις
Το ustekinumab μπορεί δυνητικά να αυξήσει τον κίνδυνο
λοιμώξεων και να ενεργοποιήσει εκ νέου λανθάνουσες
λοιμώξεις. Σε κλινικές μελέτες, σοβαρές βακτηριακές,
μυκητιασικές και ιογενείς λοιμώξεις έχουν παρατηρηθεί
σε ασθενείς που λαμβάνουν Stelara® (βλέπε παράγραφο
Ανεπιθύμητες Ενέργειες).
Απαιτείται προσοχή όταν εξετάζεται η χρήση του Stelara® σε
ασθενείς με χρόνια λοίμωξη ή με ιστορικό υποτροπιάζουσας
λοίμωξης (βλέπε παράγραφο Αντενδείξεις).
Πριν από την έναρξη της θεραπείας με Stelara®, οι ασθενείς
θα πρέπει να εξετάζονται για λοίμωξη από φυματίωση. Το
Stelara® δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ενεργή
φυματίωση (βλέπε παράγραφο Αντενδείξεις). Η θεραπεία
της λανθάνουσας φυματίωσης θα πρέπει να ξεκινά πριν από
τη χορήγηση του Stelara®. Το ενδεχόμενο θεραπείας κατά
της φυματίωσης θα πρέπει επίσης να εξετάζεται πριν από
την έναρξη χορήγησης του Stelara® σε ασθενείς με ιστορικό
λανθάνουσας ή ενεργούς φυματίωσης, για τους οποίους
δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί μια επαρκής προηγούμενη
θεραπεία. Ασθενείς που λαμβάνουν Stelara® θα πρέπει να
παρακολουθούνται στενά για ενδείξεις και συμπτώματα
ενεργούς φυματίωσης κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος
της θεραπείας.
Θα πρέπει να γίνει υπόδειξη στους ασθενείς να
αναζητήσουν ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν σημεία ή
συμπτώματα που υποδηλώνουν λοίμωξη. Εάν ένας ασθενής
αναπτύξει μια σοβαρή λοίμωξη, ο ασθενής θα πρέπει να
παρακολουθείται στενά και το Stelara® δεν θα πρέπει να
χορηγηθεί μέχρι να υποχωρήσει η λοίμωξη.
Κακοήθειες
Τα ανοσοκατασταλτικά όπως το ustekinumab αυξάνουν
δυνητικά τον κίνδυνο κακοήθειας. Ορισμένοι ασθενείς
που λάμβαναν Stelara® στα πλαίσια κλινικών μελετών
ανέπτυξαν δερματικές και μη δερματικές κακοήθειες
(βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες Ενέργειες).
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες που να περιλαμβάνουν
ασθενείς με ιστορικό κακοήθειας ή μελέτες που να
συνεχίζουν τη θεραπεία σε ασθενείς που αναπτύσσουν
κακοήθεια κατά τη λήψη του Stelara®. Συνεπώς, θα πρέπει
να εξετάζεται προσεκτικά η χρήση του Stelara® στους
ασθενείς αυτούς.
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας
Εάν εμφανιστεί αναφυλαξία ή άλλη σοβαρή αλλεργική
αντίδραση, θα πρέπει να διακοπεί αμέσως η χορήγηση

Οι ασθενείς που λαμβάνουν Stelara® μπορούν να λάβουν
ταυτόχρονα αδρανοποιημένα ή μη ζώντα εμβόλια.
Παράλληλη ανοσοκατασταλτική θεραπεία
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Stelara®
σε συνδυασμό με άλλα ανοσοκατασταλτικά,
συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών ή της
φωτοθεραπείας, δεν έχουν αξιολογηθεί. Απαιτείται
προσοχή όταν εξετάζεται η παράλληλη χρήση άλλων
ανοσοκατασταλτικών και του Stelara® ή κατά τη
μετάβαση από άλλα βιολογικά ανοσοκατασταλτικά.
Ειδικοί πληθυσμοί
Ηλικιωμένοι ασθενείς (≥ 65 ετών)
Δεν παρατηρήθηκαν συνολικές διαφορές στην
αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια σε ασθενείς ηλικίας
65 ετών και άνω που έλαβαν Stelara®, σε σύγκριση με
νεώτερους ασθενείς. Λόγω της υψηλότερης επίπτωσης
λοιμώξεων γενικά στον ηλικιωμένο πληθυσμό, η θεραπεία
πρέπει να γίνεται με προσοχή στους ηλικιωμένους.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Τα δεδομένα ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω
αντικατοπτρίζουν την έκθεση στο ustekinumab σε 3
μελέτες 2.266 ασθενών, συμπεριλαμβανομένων 1.970 που
εκτέθηκαν για τουλάχιστον 6 μήνες, 1.285 που εκτέθηκαν
για τουλάχιστον 1 έτος και 373 που εκτέθηκαν για
τουλάχιστον 18 μήνες.
Έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες σοβαρές ανεπιθύμητες
ενέργειες:
• Σοβαρές λοιμώξεις
• Κακοήθειες
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (> 10%) σε
ελεγχόμενα και μη ελεγχόμενα τμήματα των κλινικών
μελετών ψωρίασης με το ustekinumab ήταν η
ρινοφαρυγγίτιδα και η λοίμωξη του ανώτερου
αναπνευστικού συστήματος. Οι περισσότερες
περιπτώσεις θεωρήθηκαν ήπιες και δεν κατέστησαν
αναγκαία τη διακοπή της υπό μελέτη θεραπείας.
Ο Πίνακας 1 παρέχει μια περίληψη των ανεπιθύμητων
ενεργειών από κλινικές μελέτες για την ψωρίαση. Οι
ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται κατά την Kατηγορία
Οργάνου Συστήματος και τη συχνότητα εμφάνισης,
χρησιμοποιώντας την ακόλουθη συνθήκη: Πολύ συχνές
(≥ 1/10), Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), Όχι συχνές
(≥ 1/1.000 έως < 1/100), Σπάνιες (≥ 1/10.000 έως
< 1/1.000), Πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη γνωστές
(δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης,
οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα
σειρά σοβαρότητας.
Λοιμώξεις
Σε ελεγχόμενες μελέτες σε ασθενείς με ψωρίαση, τα
ποσοστά λοιμώξεων ή σοβαρών λοιμώξεων ήταν παρόμοια
μεταξύ των ασθενών που λάμβαναν ustekinumab και
εκείνων που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Στην ελεγχόμενη
με εικονικό φάρμακο περίοδο των κλινικών μελετών σε
ασθενείς με ψωρίαση, το ποσοστό λοιμώξεων ήταν 1,39
ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης για τους ασθενείς

Πίνακας 1

Περίληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών σε κλινικές μελέτες για την ψωρίαση

Kατηγορία Οργάνου Συστήματος

Συχνότητα εμφάνισης: Ανεπιθύμητη ενέργεια

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις

Πολύ συχνές: Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού
συστήματος, ρινοφαρυγγίτιδα
Συχνές: Κυτταρίτιδα, ιογενής λοίμωξη του ανώτερου
αναπνευστικού συστήματος

Ψυχιατρικές διαταραχές

Συχνές: Κατάθλιψη

Διαταραχές του νευρικού συστήματος

Συχνές: Ζάλη, κεφαλαλγία

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα
και του μεσοθωρακίου

Συχνές: Φαρυγγολαρυγγικό άλγος, ρινική συμφόρηση

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος

Συχνές: Διάρροια

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

Συχνές: Κνησμός

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του
συνδετικού ιστού

Συχνές: Οσφυαλγία, μυαλγία

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης

που λάμβαναν ustekinumab και 1,21 για τους ασθενείς
που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Σοβαρές λοιμώξεις
εμφανίστηκαν σε 0,01 ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης
για τους ασθενείς που λάμβαναν ustekinumab (5 σοβαρές
λοιμώξεις σε 407 ανθρωποέτη παρακολούθησης) και
0,02 για τους ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο
(3 σοβαρές λοιμώξεις σε 177 ανθρωποέτη παρακολούθησης)
(βλέπε παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις κατά τη χρήση).
Στα ελεγχόμενα και μη ελεγχόμενα τμήματα των κλινικών
μελετών για την ψωρίαση, το ποσοστό λοιμώξεων ήταν
1,24 ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης για τους
ασθενείς που λάμβαναν ustekinumab και η επίπτωση
σοβαρών λοιμώξεων ήταν 0,01 ανά ανθρωποέτος
παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάμβαναν
ustekinumab (24 σοβαρές λοιμώξεις σε 2.251
ανθρωποέτη παρακολούθησης) και οι σοβαρές
λοιμώξεις που αναφέρθηκαν περιελάμβαναν κυτταρίτιδα,
εκκολπωματίτιδα, οστεομυελίτιδα, ιογενείς λοιμώξεις,
γαστρεντερίτιδα, πνευμονία και ουρολοιμώξεις.
Σε κλινικές μελέτες, ασθενείς με λανθάνουσα φυματίωση
που παράλληλα λάμβαναν αγωγή με ισονιαζίδη δεν
ανέπτυξαν φυματίωση.
Κακοήθειες
Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο περίοδο των
κλινικών μελετών σε ασθενείς με ψωρίαση, η επίπτωση
κακοηθειών, εξαιρούμενου του μη μελανωματικού
καρκίνου του δέρματος, ήταν 0,25 ανά 100 ανθρωποέτη
παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάμβαναν
ustekinumab (1 ασθενής σε 406 ανθρωποέτη
παρακολούθησης) σε σύγκριση με 0,57 για τους ασθενείς
που λάμβαναν εικονικό φάρμακο (1 ασθενής σε 177
ανθρωποέτη παρακολούθησης). Η επίπτωση του μη
μελανωματικού καρκίνου του δέρματος ήταν 0,74 ανά
100 ανθρωποέτη παρακολούθησης για τους ασθενείς που
λάμβαναν ustekinumab (3 ασθενείς σε 406 ανθρωποέτη
παρακολούθησης) σε σύγκριση με 1,13 για τους ασθενείς
που λάμβαναν εικονικό φάρμακο (2 ασθενείς σε 176
ανθρωποέτη παρακολούθησης).
Στα ελεγχόμενα και μη ελεγχόμενα τμήματα των
κλινικών μελετών για την ψωρίαση, η επίπτωση
κακοηθειών, εξαιρούμενου του μη μελανωματικού
καρκίνου του δέρματος, ήταν 0,36 ανά 100 ανθρωποέτη
παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάμβαναν
ustekinumab (8 ασθενείς σε 2.249 ανθρωποέτη
παρακολούθησης) και οι κακοήθειες που αναφέρθηκαν
περιελάμβαναν καρκίνους του μαστού, του παχέος
εντέρου, της κεφαλής και του τραχήλου, του νεφρού,

Συχνές: Κόπωση, ερύθημα στη θέση ένεσης
Όχι συχνές: Αντιδράσεις στη θέση ένεσης
(συμπεριλαμβανομένων πόνου, οιδήματος, κνησμού,
σκλήρυνσης, αιμορραγίας, μώλωπα και ερεθισμού)
του προστάτη και του θυρεοειδή. Η επίπτωση των
κακοηθειών που αναφέρθηκε σε ασθενείς που λάμβαναν
ustekinumab ήταν συγκρίσιμη με την αναμενόμενη στο
γενικό πληθυσμό (προτυπωμένο πηλίκο επίπτωσης = 0,68
[95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,29, 1,34]). Η επίπτωση
του μη μελανωματικού καρκίνου του δέρματος ήταν
0,80 ανά 100 ανθρωποέτη παρακολούθησης για τους
ασθενείς που λάμβαναν ustekinumab (18 ασθενείς σε
2.245 ανθρωποέτη παρακολούθησης) (βλέπε παράγραφο
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση).
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας
Σε κλινικές μελέτες του ustekinumab, παρατηρήθηκαν
εξάνθημα και κνίδωση, το καθένα σε ποσοστό < 2% των
ασθενών.
Ανοσογονικότητα
Περίπου το 5% των ασθενών που λάμβαναν ustekinumab
ανέπτυξαν γενικά χαμηλού τίτλου αντισώματα στο
ustekinumab. Δεν παρατηρήθηκε προφανής συσχέτιση
της ανάπτυξης αντισωμάτων με τις αντιδράσεις στη θέση
ένεσης. Η αποτελεσματικότητα έτεινε να είναι μικρότερη σε
ασθενείς που ήταν θετικοί σε αντισώματα στο ustekinumab,
ωστόσο, η θετικότητα στα αντισώματα δεν αποκλείει την
κλινική ανταπόκριση.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Βέλγιο
ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
EU/1/08/494/001
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ημερομηνία αναθεώρησης του κειμένου: 11 Μαρτίου 2010
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) http://www.emea.europa.eu/.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Η διάγνωση και η πρώτη δοσολογική χορήγηση πρέπει
να γίνεται σε νοσοκομείο ή σε ιδρύματα με κατάλληλα
διαγνωστικά μέσα, υπό στενή ιατρική παρακολούθηση,
αλλά η χορήγησή του και η παρακολούθηση των ασθενών
μπορεί να γίνεται και εκτός νοσοκομείου από ειδικευμένο
ιατρό με εμπειρία στη διάγνωση και θεραπεία της ψωρίασης
κατά πλάκας, μόνο σε ενήλικες.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα

Μέγεθος συσκευασίας

Νοσοκομειακή Τιμή

Λιανική Τιμή

INJ. SOL.45 mg (90 mg/ml)/0,5 ml VIAL

BT x 1 VIAL x 0,5 ml

2101,95

3587,80

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.,
Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, Τηλ.: 210 8090000.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
xylocream, lidocaine + prilocaine, κρέμα 2,5% + 2,5%
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: XYLOCREAM.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει lidocaine 25mg (2,5%) και prilocaine 25mg (2,5%) υπό μορφή βάσεων.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κρέμα.
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Τοπική αναισθησία του δέρματος.
- Προετοιμασία για την εισαγωγή βελόνων π.χ. ενδοφλέβιοι ή ενδαρτηριακοί καθετήρες ή παρακεντήσεις.
- Για τη διενέργεια επιπολής χειρουργικών επεμβάσεων του πέριξ των γεννητικών οργάνων δέρματος για την αφαίρεση ακροχορδώνων, περιτομή ή λύση των συνεχειών της ακροποσθίας.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Η κρέμα xylocream προκαλεί αναισθησία του δέρματος. Το βάθος της αναισθησίας εξαρτάται από τη διάρκεια παραμονής, τη δόση του προϊόντος και το σημείο εφαρμογής.
Επιφάνεια / Ηλικία

Είδος επέμβασης

Εφαρμογή

Δέρμα

Εφαρμόζεται ένα παχύ στρώμα κρέμας στο δέρμα και καλύπτεται με στεγανή επίδεση

Ενήλικες

Συνιστάται δόση περίπου 1,5g/10cm2 επιφανείας δέρματος
Ελάσσονες επεμβάσεις π.χ. εισαγωγή βελόνων και χειρουργική αντιμετώπιση εντοπισμένων βλαβών

2g (περίπου το μισό του σωληναρίου των 5g). Ελάχιστος χρόνος εφαρμογής 1 ώρα, μέγιστος
χρόνος 5 ώρες(1)

Επεμβάσεις σε μεγαλύτερες περιοχές του δέρματος, π.χ. μεταμόσχευση δέρματος μερικού πάχους

Περίπου 1,5-2g/10cm2. Ελάχιστος χρόνος εφαρμογής 2 ώρες, μέγιστος 5 ώρες(1)

Παιδιά
Βρέφη
3-11 μηνών(2)
Παιδιά ηλικίας 1-5 ετών

Περίπου 1g/10cm2
Χρόνος εφαρμογής περίπου 30’ έως 1 ώρα
Ελάσσονες επεμβάσεις, π.χ. εισαγωγή βελόνων και χειρουργική θεραπεία εντοπισμένων
βλαβών

Ενήλικες

Έως 10g και έως 100cm2
Έως 20g και έως 200cm2

Παιδιά ηλικίας
6-11 ετών
Δέρμα πέριξ
των γεννητικών οργάνων

Έως 2g και έως 20cm2 (3)

Χειρουργική αντιμετώπιση εντοπισμένων βλαβών, π.χ. αφαίρεση ακροχορδώνων γεννητικών
οργάνων (οξυτενή κονδυλώματα), περιτομή ή λύση των συνεχειών της ακροποσθίας

Εφαρμογή περίπου 5-10g κρέμας για 5-10 λεπτά. Δεν απαιτείται στεγανή επίδεση. Η επέμβαση
πρέπει να γίνεται αμέσως μετά

(1) Αν η εφαρμογή της κρέμας παραμείνει για περισσότερο χρονικό διάστημα, η αναισθησία μειώνεται.
(2) Μέχρι να αποκτηθεί μεγαλύτερη κλινική εμπειρία, η κρέμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε βρέφη ηλικίας 3-12 μηνών, υπό θεραπεία με φάρμακα που είναι δυνατόν να προκαλέσουν μεθαιμοσφαιριναιμία.
(3) Δεν παρατηρήθηκε κλινικά σημαντική αύξηση των επιπέδων της μεθαιμοσφαιρίνης μετά από εφαρμογή μέχρι 4 ώρες σε επιφάνεια 16cm2.
4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στα τοπικά αναισθητικά τύπου αμιδίου ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του προϊόντος. Συγγενής ή επίκτητη μεθαιμοσφαιριναιμία ή εκ δηλητηριάσεως. Ατοπική δερματίτις. Βρέφη ηλικίας μικρότερης
των 3 μηνών.
4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χορήγηση: Το xylocream δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ανοικτά τραύματα ή εξελκώσεις του δέρματος γιατί αυξάνεται η απορρόφηση των συστατικών του.
Χρειάζεται προσοχή κατά την εφαρμογή του xylocream σε περιοχές του σώματος με δερματίτιδα και σε ασθενείς με έλλειψη του ενζύμου G6PD. Το xylocream δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στο βλεννογόνο των γεννητικών οργάνων των
παιδιών, λόγω ανεπαρκών δεδομένων ως προς την απορρόφησή του. Εν τούτοις όταν χρησιμοποιείται σε παιδιά για περιτομή, εφαρμογή στην ακροποσθία έχει αποδειχθεί ασφαλής. Η εφαρμογή του xylocream κοντά στα μάτια θα πρέπει
να αποφεύγεται, διότι μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του κερατοειδούς. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται στο αυτί σε περιπτώσεις που υπάρχει διάτρηση ή ρήξη του τυμπανικού υμένα, διότι η διείσδυσή της στον μέσον ους είναι ωτοτοξική.
Ασθενείς με σοβαρή ηπατική νόσο παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης τοξικών συγκεντρώσεων στο πλάσμα των lidocaine και prilocaine, λόγω μειωμένης ικανότητας του ήπατος να τις μεταβολίζει.
• Το xylocream δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται: • Σε βρέφη 3-12 μηνών, τα οποία βρίσκονται υπό θεραπεία με φάρμακα που είναι δυνατόν να προκαλέσουν μεθαιμοσφαιριναιμία, όπως σουλφοναμίδες, ανθελονοσιακά (βλ. επίσης
«ανεπιθύμητες ενέργειες»). • Πριν από ενδοδερμική ένεση εμβολίων με ζωντανούς μικροοργανισμούς π.χ. του BCG, επειδή η αλληλεπίδραση μεταξύ των δραστικών συστατικών του xylocream και του εμβολίου δεν μπορεί να
αποκλεισθεί.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Σε ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα ενεχόμενα για πρόκληση μεθαιμοσφαιριναιμίας π.χ. σουλφοναμίδες, ανθελονοσιακά το xylocream μπορεί να
ενισχύσει το σχηματισμό της μεθαιμοσφαιρίνης (βλ. «ανεπιθύμητες ενέργειες»).
Το xylocream πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιαρρυθμικά φάρμακα τάξεως Ι (κινιδίνη, προκαϊναμίδη, μεξιλετίνη κ.ά.).
4.6 Κύηση και γαλουχία: Η λιδοκαΐνη και η πριλοκαΐνη διέρχονται από τον φραγμό του πλακούντα και μπορεί να απορροφηθούν από τους ιστούς του εμβρύου. Η λιδοκαΐνη και η πριλοκαΐνη έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα σ’
ένα μεγάλο αριθμό εγκύων γυναικών και γυναικών στην αναπαραγωγική ηλικία. Επί του παρόντος δεν έχουν ανακοινωθεί ειδικές διαταραχές ως προς την αναπαραγωγική διαδικασία, με την μορφή π.χ. αυξημένης επίπτωσης συγγενών
διαμαρτιών περί τη διάπλαση ή άλλων άμεσων ή έμμεσων αποτελεσμάτων στο έμβρυο. Το xylocream πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κύηση μόνο εφ’ όσον είναι απολύτως απαραίτητο και εφ’ όσον η αναμενόμενη ωφέλεια
αντισταθμίζει τους πιθανούς κινδύνους για το έμβρυο. Η λιδοκαΐνη και κατά πάσα πιθανότητα και η πριλοκαΐνη, απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα, αλλά σε τόσο μικρές ποσότητες, όταν χορηγούνται στις συνιστώμενες δόσεις, που δεν
υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί το νεογνό. Γενικά πάντως πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή στις θηλάζουσες γυναίκες.
4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Δεν αναφέρεται στις συνιστώμενες δόσεις.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Συνήθεις (>1%): Δέρμα: Τοπικές αντιδράσεις όπως ωχρότητα, ερύθημα και οίδημα, προκαλούμενες από το xylocream στο σημείο εφαρμογής είναι παροδικές και συνήθως ήπιες. Λιγότερο συνήθεις
(>1% και <1%): Ένα αρχικό αίσθημα καύσου ή κνησμού παρατηρείται σε μικρότερη συχνότητα. Σπάνιες (<1%): Οι αλλεργικές αντιδράσεις (στις πιο σοβαρές περιπτώσεις αναφυλακτικό shock) στα τοπικά αναισθητικά τύπου αμιδίου και
η αύξηση των επιπέδων της μεθαιμοσφαιρίνης είναι σπάνιες.
4.9 Υπερδοσολογία: Σπάνιες περιπτώσεις κλινικά σημαντικής μεθαιμοσφαιριναιμίας έχουν αναφερθεί σε παιδιά. Η πριλοκαΐνη σε υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσει αύξηση των επιπέδων της μεθαιμοσφαιρίνης κυρίως σε συνδυασμό
με παράγοντες που προκαλούν μεθαιμοσφαιριναιμία (π.χ. σουλφοναμίδες). Παρ’ όλα αυτά αν εμφανιστεί συστηματική τοξικότητα μετά από εφαρμογή του xylocream στο δέρμα, αναμένονται σημεία παρόμοια με εκείνα τα οποία
εμφανίζονται από τη χορήγηση των τοπικών αναισθητικών, μέσω άλλων οδών χορήγησης. Η τοξικότητα των τοπικών αναισθητικών εκδηλώνεται με διέγερση του νευρικού συστήματος και σε σοβαρές περιπτώσεις με καταστολή του
κεντρικού νευρικού και καρδιαγγειακού συστήματος. Σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα (σπασμοί, καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος) πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά, με αναπνευστική υποστήριξη και χορήγηση
φαρμάκων κατά των σπασμών. Η μεθαιμοσφαιριναιμία μπορεί να αντιμετωπιστεί με αργή ενδοφλέβια χορήγηση κυανού του μεθυλενίου. Επειδή η απορρόφηση από το άθικτο δέρμα είναι βραδεία, ο ασθενής με τυχόν σημεία τοξικότητας
θα πρέπει να παρακολουθείται για αρκετές ώρες και μετά την αρχική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
1.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες: Το xylocream όταν εφαρμόζεται σε φυσιολογικό δέρμα με στεγανή επίδεση, προκαλεί δερματική αναισθησία με την απορρόφηση της λιδοκαΐνης και πριλοκαΐνης μέσα στις στοιβάδες της επιδερμίδας
και το χόριο του δέρματος και τη συγκέντρωση της λιδοκαΐνης και της πριλοκαΐνης στην περιοχή πλησίον των υποδοχέων του πόνου και των νευρικών απολήξεων. Η λιδοκαΐνη και πριλοκαΐνη είναι, ως γνωστόν, τοπικά αναισθητικά τύπου
αμιδίου. Η δράση τους συνίσταται στην άσκηση σταθεροποιητικού αποτελέσματος επί της κυτταρικής μεμβράνης των νευρικών κυττάρων, μέσω αποκλεισμού εισόδου ιόντων απαραιτήτων για την πρόκληση και αγωγή των διεγέρσεων,
με αποτέλεσμα την επίτευξη τοπικής αναισθησίας. Η ποιότητα της αναισθησίας εξαρτάται από την διάρκεια εφαρμογής. Ο απαιτούμενος χρόνος για την επίτευξη ικανοποιητικής αναισθησίας στο ακέραιο δέρμα είναι περίπου ½ έως 2 ώρες,
ανάλογα με το είδος της επέμβασης η οποία πρόκειται να γίνει. Η διάρκεια της αναισθησίας μετά την εφαρμογή της κρέμας για 1-2 ώρες είναι τουλάχιστον 2 ώρες μετά την εφαρμογή της επίδεσης. Η απορρόφηση από το βλεννογόνο
των γεννητικών οργάνων και η έναρξη της δράσης είναι πιο ταχεία από ότι όταν εφαρμόζεται στο δέρμα. Το xylocream προκαλεί μια διφασική αγγειακή αντίδραση, δηλαδή στην αρχή προκαλεί αγγειοσύσπαση, η οποία ακολουθείται
από αγγειοδιαστολή στην περιοχή της εφαρμογής (Βλέπε 4.8 «Ανεπιθύμητες ενέργειες). Σε ασθενείς με δερματίτιδα παρατηρείται παρόμοια αντίδραση, αλλά βραχύτερης διάρκειας, καθώς το ερύθημα εμφανίζεται μετά 30-60 λεπτά, που
σημαίνει ταχύτερη απορρόφηση (βλ. 4.4 «Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση»).
1.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες: Η συστηματική απορρόφηση της λιδοκαΐνης και της πριλοκαΐνης από το xylocream εξαρτάται από τη χορηγούμενη δόση, τη διάρκεια εφαρμογής στο δέρμα, το πάχος του δέρματος, το οποίο ποικίλλει
στις διάφορες περιοχές του σώματος και από άλλες τοπικές καταστάσεις του δέρματος. Μετά από εφαρμογή στους μηρούς ενηλίκων (60g κρέμας/400cm2 για 3 ώρες), το ποσοστό της συστηματικής απορρόφησης, τόσο της λιδοκαΐνης
όσο και της πριλοκαΐνης, ήταν περίπου 5%. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα (μέσος όρος 0,12 και 0,07μg/ml) επιτεύχθηκαν περίπου 2-6 ώρες μετά την εφαρμογή. Μετά από εφαρμογή στο πρόσωπο (10g/100cm2 για 2 ώρες), το
ποσοστό συστηματικής απορρόφησης ήταν περίπου 10%. Τα μέγιστα επίπεδα στο πλάσμα (μέσος όρος 0,16 και 0,06μg/ml) επιτεύχθηκαν μετά από 1,5-3 ώρες περίπου. Μετά από εφαρμογή 10g κρέμας για 10 λεπτά στο βλεννογόνο
του κόλπου οι μέγιστες συγκεντρώσεις λιδοκαΐνης και πριλοκαΐνης στο πλάσμα (μέσος όρος 0,18 και 0,15μg/ml αντίστοιχα) επιτεύχθηκαν μετά από 20-45 λεπτά. Η λιδοκαΐνη μεταβολίζεται στο ήπαρ σε διάφορους μεταβολίτες μεταξύ
των οποίων και η 2,6 xylidine. Η prilocaine μεταβολίζεται στο ήπαρ και τους νεφρούς σε διάφορους μεταβολίτες μεταξύ των οποίων και η ortho-toluidine και η N-n-propylalanine. Σε βρέφη ηλικίας 3-12 μηνών, μετά από εφαρμογή
2,0g κρέμας xylocream σε επιφάνεια 16cm2 για 4 ώρες, οι μέγιστες συγκεντρώσεις λιδοκαΐνης και πριλοκαΐνης στο πλάσμα ήταν 0,155μg/ml και 0,131μg/ml αντίστοιχα. Σε παιδιά ηλικίας 2-3 ετών, μετά από εφαρμογή 10,0g κρέμας
xylocream σε επιφάνεια 100cm2 για 2 ώρες, οι μέγιστες συγκεντρώσεις λιδοκαΐνης και πριλοκαΐνης στο πλάσμα ήταν 0,315μg/ml και 0,215μg/ml αντίστοιχα. Σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών, μετά από εφαρμογή 10,0 – 16,0g κρέμας xylocream
σε επιφάνεια 100 – 160cm2 για 2 ώρες, οι μέγιστες συγκεντρώσεις λιδοκαΐνης και πριλοκαΐνης στο πλάσμα ήταν 0,299μg/ml και 0,110μg/ml αντίστοιχα.
1.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια: Η λιδοκαΐνη και η πριλοκαΐνη έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς επί σειρά ετών και για το λόγο αυτό οι εφαρμογές τους στη θεραπευτική είναι πολύ γνωστές. Προκλινικές μελέτες που έχουν
γίνει σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι τα προϊόντα μεταβολισμού της λιδοκαΐνης και πριλοκαΐνης, σε δόσεις πολλαπλάσιες αυτών που χρησιμοποιούνται με την κρέμα xylocream είχαν καρκινογόνο δράση. Τα ίδια προϊόντα έχουν επιδείξει
ήπια μεταλλαξιογόνο δράση σε ορισμένες μικροβιακές και in vitro πειραματικές διατάξεις. Δεν έχουν διαπιστωθεί τερατογόνες ή εμβρυοτοξικές επιδράσεις.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.1 Κατάλογος εκδόχων: Polyoxyl hydrogenated castor oil, Carbomer, Sodium hydroxide, Water purified. Δεν περιέχει συντηρητικά.
1.2 Ασυμβατότητες: Δεν αναφέρονται.
1.3 Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια.
1.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος: Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία ≤25oC. Να αποφεύγεται η κατάψυξη του προϊόντος.
1.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: Σωληνάριο από μαλακό φύλλο αλουμινίου εσωτερικά επικαλυμμένο με προστατευτικό στρώμα lacquer.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Verisfield (UK) Ltd.
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 71923/07/3-3-2008.
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 11/2007.
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 11/2007.

Το αύριο, ενός καλύτερου
& υγιέστερου κόσμου!

Η γένεση της IASIS pharma, ως φυσική εξέλιξη της Farmanic Chemipharma, ατενίζει το μέλλον
μέσα από ένα ανθρώπινο πρόσωπο, με απόλυτα καθαρή περιβαλλοντική συνείδηση.
IASIS σώματος και ψυχής, αποτελεί το στόχο του δικού μας οράματος.
www.iasispharma.gr

