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Πάτρα, 12 Ιουνίου 2007

Αγαπητέ κύριε Ψηφίδη,
Σας αποστέλλω τις επισημάνσεις, 

παρατηρήσεις και διορθώσεις μου 
επί του καταστατικού της Εταιρείας 
μας. Ανταποκρίνομαι στην προτρο-
πή σας να αποστέλλουν τα μέλη της 
Εταιρείας γραπτά και συγκεκριμένα 
τις προτάσεις τους για την αναθεώ-
ρηση του καταστατικού της Εταιρεί-
ας. Η προτροπή εγένετο στην Ειδική 
Συνέλευση των μελών κατά την διάρ-
κεια του προσφάτου Σεμιναρίου της 
Εταιρείας στη Λάρισα. Το παρόν κα-
ταστατικό ισχύει από 18-3-1996 και 
έχει συνολικά 36 άρθρα.

ςυγκεκριμένες κατ’ άρθρο παρα-
τηρήσεις:

Άρθρο 6ο, Παράγραφος 7 
Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν δι-

καίωμα εγγραφής 100€. Η ετήσια 
συνδρομή να ανέρχεται στο ποσό 
των 50€ για όλα τα μέλη της Πα-
νελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας. Να διορ-
θωθεί και να περιληφθεί το εξής: Αν 
ένα μέλος δεν πληρώνει τις οικονο-
μικές υποχρεώσεις του στην Εται-
ρεία για ένα (1) έτος διαγράφεται 
από την Εταιρεία με απόφαση του 
Δ.Σ., αφού ενημερωθεί με συστη-
μένο γράμμα και παρέλθει άπρα-
κτη δύο (2) μηνών. Η πληρωμή της 
συνδρομής προς την Εταιρεία να γί-
νεται εντός του πρώτου (1ου) τρι-
μήνου εκάστου έτους.

Άρθρο 23ο 
Να τροποποιηθεί στην αρχή ως 

εξής: Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφι-
οι για το Δ.Σ. της Εταιρείας, υποβάλ-
λουν εγγράφως στον Γενικό Γραμμα-
τέα την υποψηφιότητά τους έξι (6) 

μήνες πριν την εκλογή του νέου Δ.Σ. 
στην οποία οφείλουν να είναι παρό-
ντες. Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποστέλ-
λει γραπτώς σε όλα τα ταμειακώς 
τακτοποιημένα μέλη την κατάστα-
ση των υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. 
τρεις (3) μήνες ενωρίτερον από την 
εκλογή του νέου Δ.Σ. Οι υποψήφιοι 
για το Δ.Σ. πρέπει να είναι ταμεια-
κώς τακτοποιημένοι την στιγμή που 
υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους 
στον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 6ο, Παράγραφος 7 
Να παρεντεθεί: Η Εταιρεία έχει 

μόνιμη Γραμματεία στην Αθήνα με 
καθημερινό ωράριο λειτουργίας. Η 
Γραμματειακή υποστήριξη γίνεται 
από άτομο κατ΄ επάγγελμα Γραμμα-
τέα με άριστη γνώση Αγγλικής, Γερ-
μανικής γλώσσας και χρήσεως ηλε-
κτρονικού υπολογιστή. Η επικοινωνία 
του Δ.Σ. της Εταιρείας και των μελών 
της γίνεται ακωλύτως μέσω της μονί-
μου Γραμματέως με όλους τους δυ-
νατούς τρόπους (ταχυδρομείο, τηλέ-
φωνο, fax, e-mail). Η Γραμματεία της 
Εταιρείας πληρώνεται και ασφαλίζε-
ται από την Εταιρεία. Η σχέση εργα-
σίας είναι η σύμβαση έργου.

Άρθρο 34ο, Παράγραφος 2
Επιτροπή Εκπαίδευσης: Να τροπο-

ποιηθεί μερικώς ως εξής: Στην Επι-
τροπή Εκπαίδευσης συμμετέχουν: 
τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π., τρεις (3) Ια-
τροί Ε.Σ.Υ., τρεις (3) Ελεύθεροι Επαγ-
γελματίες και τρεις (3) ειδικευόμε-
νοι Ω.Ρ.Λ. 

Άρθρο 3ο, Παράγραφος 7
Να τροποποιηθεί ως εξής: Τον ορι-

σμό εκπροσώπου της Πανελλήνιας 
Ω.Ρ.Λ. Εταιρείας στην Ένωση των 
Ευρωπαϊκών Ωτορινολαρυγγολογι-

κών Εταιρειών (U.E.M.S.) η θητεία 
του οποίου θα είναι τετραετής. Ο 
εκπρόσωπος δεν θα είναι μέλος του 
Δ.Σ. της Εταιρείας. Θα εκλέγεται από 
την Γενική Συνέλευση σε ξεχωριστό 
ψηφοδέλτιο από αυτό των μελών 
του Δ.Σ. την ίδια ημέρα εκλογής για 
το νέο Δ.Σ. Η θητεία του εκπροσώ-
που μας στην U.E.M.S. πρέπει να εί-
ναι τετραετής. Τα έξοδα μετακίνησής 
του και παραμονής του στο εξωτε-
ρικό θα καλύπτονται από τον προϋ-
πολογισμό της Εταιρείας με την επί-
δειξη παραστατικών. Ο εκπρόσωπός 
μας πρέπει να είναι άριστος γνώστης 
δύο (2) τουλάχιστον ξένων γλωσ-
σών Αγγλικής και Γαλλικής ή Γερμα-
νικής. Ο Γραμματέας της Εταιρείας 
θα δέχεται υποψηφιότητες για τη θέ-
ση αυτή έξι (6) μήνες ενωρίτερον 
της ψηφοφορίας από τη Γενική Συ-
νέλευση. Οι υποψηφιότητες για μέ-
λη του Δ.Σ. και για τη θέση του εκ-
προσώπου στην U.E.M.S. πρέπει να 
συνοδεύονται από σύντομα βιογρα-
φικά σημειώματα, τα οποία θα γνω-
στοποιούνται σε όλα τα τακτικά μέ-
λη της Εταιρείας.

Αγαπητέ κύριε Καθηγητά αυτά εί-
χα προς το παρόν να προτείνω ως 
αλλαγές στο καταστατικό της Εται-
ρείας.

Επιφυλάσσομαι ως τον Νοέμβριο, 
οπότε και θα πραγματοποιηθεί στη 
Θεσσαλονίκη η Καταστατική Γενι-
κή Συνέλευση, για περαιτέρω επι-
σημάνσεις.

Με εξαιρετική συναδελφική εκτί-
μηση,

Θεόδωρος Α. Παπαδάς
Επ. Καθ. Ω.Ρ.Λ. 

Παν/μίου Πατρών

Eπιστολές
Σχετικά με την επαναδημοσίευση του κατασταστικού της Πανελλήνιας εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής 

και Τραχήλου στο προηγούμενο τεύχος, ο κ. Θεόδωρος Παπαδάς, επίκ. καθηγητής ΩΡΛ του Πανεπιστημίου Πατρών, παραθέτει επι-
σημάνσεις, παρατηρήσεις και διορθώσεις επί του καταστατικού.




