



























































































3ο ΆΡΘΡΟ
Μέσα για την Επίτευξη του Σκοπού (της Εταιρείας)
…………………
β) Η έκδοση περιοδικού και άλλων εντύπων, καθώς και η παραγωγή διάφορων
άλλων µέσων επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικής (µε ιστοσελίδες του διαδικτύου) µε
τα οποία θα µπορούν να ενηµερώνονται…………………………………………………………………..
ζ) Η σύνταξη και υποβολή (να προστεθεί) προτάσεων για τα απαραίτητα ………………
6ο ΆΡΘΡΟ
Τακτικά µέλη ………..
Σε µέλη τα οποία έχουν επιδείξει εξαιρετικό ενδιαφέρον και έργο στη
Ψυχιατρική, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να χορηγεί ειδικές διακρίσεις µετά
από απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων και απαντώντων µελών της Γενικής
Συνέλευσης. Η σχετική πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση θα γίνεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο (αντί από ειδική επιτροπή).
Η ακόλουθη πρόταση: Εξ άλλου τα µέλη της επιτροπής αυτής θα έχουν οριστεί
µε απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων και απαντώντων µελών της Γενικής
Συνέλευσης και θα µπορούν να καθορίσουν τα κριτήρια που απαιτούνται για να
χορηγηθεί η διάκριση, να απαλειφθεί.
Στο τέλος του Άρθρου να προστεθεί:
Με απόφαση του ∆.Σ. απονέµεται ο τίτλος του επιτίµου µέλους σε µέλη, τα οποία
έχουν προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες στην Εταιρεία (απαιτείται παµψηφία του
∆.Σ. ή εφόσον δεν υπάρξει παµψηφία, µε απόφαση των 2/3 των παρόντων µελών
της Γ. Σ. µετά από αιτιολογηµένη πρόταση δύο µελών του ∆.Σ.)
7ο ΆΡΘΡΟ
∆όκιµα µέλη
α) ∆όκιµα µέλη γίνονται οι ειδικευόµενοι στην ψυχιατρική, νευροψυχιατρική ή
παιδοψυχιατρική…….. Το νευροψυχιατρική να απαλειφθεί.
β) ∆όκιµο µέλος µετά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας µπορεί να ανακηρυχθεί
τακτικό µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αντί
(γραπτή αίτηση στην οποία υπογράφουν και δύο
προτείνοντα τακτικά µέλη). Το
να απαλειφθεί.
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9ο ΆΡΘΡΟ
Επίτιµα µέλη
Επίτιµα µέλη εκλέγονται …….
………………
(Να προστεθεί):
Οι διατελέσαντες πρόεδροι του ∆.Σ. αποκτούν τον τίτλο του Επιτίµου Προέδρου µε
τη διαδικασία εκλογής των επίτιµων µελών (µε παµψηφία του ∆.Σ. ή εφόσον δεν
υπάρξει παµψηφία, µε απόφαση των 2/3 των παρόντων µελών της Γ.Σ. µετά από
αιτιολογηµένη πρόταση δύο µελών του ∆.Σ.).

11ο ΆΡΘΡΟ
Υποχρεώσεις µελών
Τα µέλη έχουν την υποχρέωση να προωθούν µε κάθε τρόπο τους σκοπούς και τους
στόχους της Εταιρείας µας. Επίσης έχουν τις µερικότερες υποχρεώσεις που
καθορίζει το Καταστατικό και ο Εσωτερικός κανονισµός, όταν θα έχει συνταχθεί και
ψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών µελών, να απαλειφθεί…
12ο ΆΡΘΡΟ
∆ιαγραφή µελών και Πειθαρχικές κυρώσεις
Να προστεθεί (ως 4η παράγραφος) το παρακάτω:
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο, όταν περιέρχεται σε γνώση του ζήτηµα της
αρµοδιότητάς του, µπορεί να επιλαµβάνεται και να εισηγείται αναλόγως προς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
13ο ΆΡΘΡΟ
Πρόθεση του ∆.Σ. είναι να τροποποιηθεί ο τρόπος εκλογής των µελών του και η
θητεία τους και να τεθούν περιορισµοί στον αριθµό εξουσιοδοτήσεων για την
ψηφοφορία κ.ά.
Προτείνεται θητεία 3 (αντί 2) ετών για τα µέλη του ∆.Σ.
Να προστεθεί:
Τα µέλη του ∆.Σ. δεν µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στο ίδιο αξίωµα για
περισσότερες από δύο συνεχόµενες θητείες.
Ο αριθµός των εξουσιοδοτήσεων µελών για την ψηφοφορία περιορίζεται σε δύο
(αντί πέντε).
Τα µέλη των συντονιστικών επιτροπών των Κλάδων δεν µπορούν να είναι µέλη
Συντονιστικής Επιτροπής σε περισσότερους του ενός Κλάδους. Τα µέλη των
συντονιστικών επιτροπών των Κλάδων και των Περιφερειακών Τµηµάτων µπορούν
να παρίστανται σε όλες τις συνεδριάσεις της Εταιρείας, σε θέµατα που τους
αφορούν κατά τις οποίες έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν γνώµη χωρίς όµως
δικαίωµα ψήφου.
15ο ΆΡΘΡΟ
Αποστολή ∆ιοικητικού Συµβουλίου και υποχρεώσεις των Μελών του
Η παράγραφος Μέλος του ∆.Σ. το οποίο κωλύεται να παραστεί σε κάποια
συνεδρίαση, µπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο µέλος µε σχετική εξουσιοδότηση η
οποία πρέπει να αναφερθεί στα Πρακτικά του ∆.Σ. πριν από την έναρξη της
συγκεκριµένης συνεδρίας. Κανένα µέλος δεν µπορεί να εκπροσωπήσει παραπάνω
από ένα µόνο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να απαλειφθεί.
Να προστεθεί:
Για τον καλύτερο συντονισµό και επιτέλεση των σκοπών της Εταιρείας, το ∆.Σ.
αναθέτει σε µέλη του υπευθυνότητα στους κάτωθι τοµείς δραστηριοτήτων: 1)
Κλάδους και Περιφερειακά Τµήµατα 2) Επιστηµονικές Εκδηλώσεις και 3)
Εκπαίδευση και Εκδόσεις.

Οι υπεύθυνοι των ως άνω τοµέων δραστηριοτήτων εποπτεύουν και συντονίζουν
τις αντίστοιχες δραστηριότητες και υποβάλλουν προτάσεις προς το ∆.Σ.
17ο ΆΡΘΡΟ
Να προστεθεί:
Το ∆.Σ. ορίζει τριµελή Επιτροπή Ψυχιατρικής Ηθικής και ∆εοντολογίας. Η
επιτροπή συνεργάζεται µε το ∆.Σ., µε την Επιτροπή Ηθικής της Παγκόσµιας
Ψυχιατρικής Εταιρείας (WPA)
και µε τον αντίστοιχο Κλάδο της ΕΨΕ και
επιλαµβάνεται θεµάτων που σχετίζονται µε την προάσπιση των δικαιωµάτων των
ψυχικά ασθενών, διατυπώνει θέσεις που αφορούν σε βασικές ηθικές αρχές στην
άσκηση της ψυχιατρικής (κώδικες ηθικής) και εισηγείται στο ∆.Σ. για θέµατα της
αρµοδιότητάς της.

(ΝΕΟ) ΆΡΘΡΟ
Τοµέας Νέων Ψυχιάτρων
Νέοι ψυχίατροι θεωρούνται τα µέλη τα οποία διανύουν την πρώτη πενταετία
από τη λήψη της ειδικότητας. Ο Τοµέας Νέων Ψυχιάτρων διοικείται από τριµελή
Συντονιστική Επιτροπή µε Πρόεδρο, Ά και ΄Β Γραµµατέα µε θητεία ίση µε εκείνη
του ∆.Σ. Οι εκλογές για τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής διεξάγονται κατά την
λήξη της θητείας της εκάστοτε τριµελούς επιτροπής.
Οι Νέοι Ψυχίατροι συµµετέχουν στις επιτροπές Νέων Ψυχιάτρων της WPA και
συνεργάζονται µε το ∆.Σ. για ζητήµατα που τους αφορούν, όπως επαγγελµατική
αποκατάσταση, εκπαιδευτικά ζητήµατα κ.ά.

(ΝΕΟ) ΆΡΘΡΟ
Τοµέας Ειδικευόµενων στη Ψυχιατρική
Οι Ειδικευόµενοι στην Ψυχιατρική είναι δόκιµα µέλη της Εταιρείας και η Ένωση
Ελλήνων Ειδικευόµενων στη Ψυχιατρική εντάσσεται στην Ελληνική Ψυχιατρική
Εταιρεία.
Η Ένωση Ελλήνων Ειδικευοµένων στη Ψυχιατρική συµµετέχει στην EFPT
(Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Ειδικευοµένων Ψυχιατρικής) και συνεργάζεται µε αυτή
σε θέµατα που την αφορούν.
20ο ΆΡΘΡΟ
Ταµίας
Το ποσό που έχει στη διάθεσή του ο Ταµίας “για τις τρέχουσες ανάγκες, δεν
ξεπερνάει τις 60.000δρχ”
Να αναφερθεί σε ευρώ: 2.000 ευρώ. Να προστεθεί: Επαφίεται στην κρίση του ∆.Σ.
να αναπροσαρµόζει το ποσόν αυτό, ώστε να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες
ανάγκες της Εταιρείας.
29ο ΆΡΘΡΟ
∆ιοίκηση Περιφερειακών Τµηµάτων
Να προστεθεί:
Η θητεία της Τριµελούς Εκλεγµένης Επιτροπής είναι η ίδια µε την θητεία του ∆.Σ.
Οι εκλογές για τα µέλη της Επιτροπής διεξάγονται κατά τη λήξη της θητείας της
εκάστοτε Τριµελούς Επιτροπής.

31ο ΆΡΘΡΟ
Κλάδοι
∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΑΒΛΕΨΙΩΝ
(να µεταφερθούν εδώ οι Α προηγούµενης καταγραφής)
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Οι απονεµηθέντες τιµητικοί τίτλοι διατηρούνται µέχρι
ανεξαρτήτως τυχόν τροποποιήσεων του Καταστατικού.
Σελίδα 10, σειρά 8η από το τέλος :
Λευκές ψήφοι αντί λευκοί ψήφοι
Σελίδα 17, Άρθρο 17 τρίτη σειρά :
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