ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕΠΓΗ∆
O παρών εσωτερικός κανονισµός καθορίζει πρακτικά θέµατα λειτουργίας που
δεν καθορίζονται από το καταστατικό. Προβλέπεται από το καταστατικό της
Εταιρείας και χρησιµοποιεί το καταστατικό ως γνώµονα για την κατάρτισή του
και για την ερµηνεία του. Ο Εσωτερικός Κανονισµός ρυθµίζει λεπτοµερώς όλα
όσα έχουν σχέση γενικώς µε τη λειτουργία της Εταιρείας µέσα στο πνεύµα και
τις διατάξεις του καταστατικού.
Λειτουργία γραφείων της Εταιρείας
Τα Γραφεία της ΕΕΠΓΗ∆ λειτουργούν σε χώρο όπου στεγάζεται η Ελληνική
Γαστρεντερολογική Εταιρεία (ΕΓΕ). Ο χώρος αυτός έχει παραχωρηθεί από
την ΕΓΕ επί ενοικίω και τα έξοδά του βαρύνουν τον προϋπολογισµό της
ΕΕΠΓΗ∆. Οι τακτικές συνελεύσεις του ∆.Σ. της Εταιρείας πραγµατοποιούνται
συνήθως στα γραφεία αυτής στην Αθήνα. Τα έξοδα κινήσεως των µελών του
∆.Σ. της Εταιρείας για τους σκοπούς αυτής καταβάλλονται από την Εταιρεία.
Τηρούµενα βιβλία
1. Μητρώο Τακτικών Μελών και δόκιµων Μελών
2. Πρωτόκολλο Εισερχοµένων και Εξερχοµένων εγγράφων
3. Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του ∆Σ.
4. Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
5. Βιβλίο Ταµείου Εσόδων και Εξόδων.
6. Βιβλίο ∆ωρητών
7. Βιβλίο κινητής περιουσίας
Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Η Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε φορείς γίνεται από τον Πρόεδρο και
Αντιπρόεδρο, ή όπως άλλως αποφασίσει το ∆Σ.
Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε άλλες εκδηλώσεις γίνεται µε βάση απόφαση
του ∆Σ.
Σε περίπτωση που προκύπτει ειδικό θέµα να ενηµερώνονται τα µέλη και το
∆Σ δύναται να δηµιουργεί οµάδα που θα εκδίδει πόρισµα-γνωµοδότηση µε
σαφή θέση.
∆εν υπάρχει δέσµευση συµµετοχής επί ατοµικής βάσεως σε επιστηµονική
εκδήλωση, όταν δεν απαιτείται η αιγίδα ή η εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Μέλη
Ο τρόπος ορισµού ή εκλογής των Τακτικών και ∆όκιµων µελών ορίζεται στο
Καταστατικό της Εταιρείας. Ο γραµµατέας της εταιρείας συγκεντρώνει τα

απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία διαβιβάζει στο ∆Σ. Το ∆Σ γνωστοποιεί
ηλεκτρονικώς τον κατάλογο των υποψηφίων στα τακτικά µέλη τουλάχιστον
σαράντα πέντε (45) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία έναρξης του
Πανελληνίου Συνεδρίου και ετοιµάζει την εισήγησή του για τη ΓΣ. Η επιλογή
νέων µελών θα γίνεται µε ψηφοφορία στη γενική συνέλευση από όλα τα µέλη
της εταιρείας και όχι µόνο από το ∆Σ.
Επικοινωνία των µελών µε τα όργανα ∆ιοίκησης της Εταιρείας
Όλα τα µέλη της Εταιρείας, µπορούν να επικοινωνούν µε το ∆Σ προφορικώς ή
γραπτώς, ταχυδροµικώς ή µε ηλεκτρονική επιστολή. Ο Γενικός Γραµµατέας
καταχωρεί κάθε επιστολή στα εισερχόµενα έγγραφα και την κοινοποιεί στο
∆.Σ., το οποίο έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως το αργότερο
εντός µηνός στο κάθε µέλος.
Ιστοσελίδα
Η ιστοσελίδα λειτουργεί υπό την αρµοδιότητα και ευθύνη του ∆.Σ. της
Εταιρείας. Η δικτυακή διεύθυνση της ιστοσελίδας έχει κατοχυρωθεί στην
Εταιρεία και αποτελεί “copy right”. Ως εκ τούτου δε δύναται να αλλάξει. Το
∆.Σ. οφείλει να µεριµνεί για την ετήσια συνδροµή στο αρµόδιο όργανο
κατοχύρωσης δικτυακών τόπων, προκειµένου να διατηρεί την ηλεκτρονική
διεύθυνση.
δ. Η ιστοσελίδα, ως επίσηµη ιστοσελίδα της ΕΕΠΓΗ∆, διατηρεί όλα τα
δικαιώµατα και υποχρεώσεις για τη δηµοσίευση και αναδηµοσίευση
ηλεκτρονικού υλικού που απορρέουν από τις επιστηµονικές δραστηριότητες
της Εταιρείας.
Σκοποί της ιστοσελίδας είναι:
α. Η επικοινωνία µεταξύ της Εταιρείας και των µελών της, καθώς και µε το
ευρύτερο κοινό του διαδικτύου σε θέµατα που αφορούν την ειδικότητα της
Παιδογαστρεντερολογίας µε στόχο την καλύτερη ενηµέρωση.
β. Η προβολή του έργου της Εταιρείας.
γ. Η προαγωγή και η διάδοση της επιστηµονικής γνώσης.
Η δοµή, ο σχεδιασµός και η θεµατολογία της ιστοσελίδας καθορίζεται από το
∆.Σ. και πρέπει να εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτής όπως αναφέρονται στο
καταστατικό. Το ∆Σ ορίζει τριµελή επιτροπή µε συµµετοχή οπωσδήποτε και
του γγ του ∆Σ, µε διετή (2) θητεία για τη διαχείριση της ιστοσελίδας. Της
επιτροπής ηγείται ο γγ γραµµατέας του ∆Σ.
Αρµοδιότητες του υπευθύνου της ιστοσελίδας είναι η ενηµέρωση της
θεµατολογίας αυτής, κατόπιν εγκρίσεως της από το ∆.Σ., καθώς και η
εισήγηση προτάσεων προς το ∆.Σ. σχετικά µε τη δοµή, το σχεδιασµό ,τη
θεµατολογία και εν γένει µε τη βελτίωση της λειτουργίας της.
Ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας µπορεί να υποβάλλει έγγραφη παραίτηση, που
θεωρείται τελεσίδικη µετά την αποδοχή της από το ∆.Σ. Σε περίπτωση
παύσεως ή παραιτήσεως µέλους της οµάδας ιστοσελίδας, ορίζεται από το

∆.Σ. νέος µε θητεία ίση µε το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος
µέλους της ιστοσελίδας. Το ∆.Σ. δύναται να προσλάβει ειδικό
προγραµµατιστή ή να συνάψει σύµβαση έργου µε εταιρεία προγραµµατιστών
προκειµένου
να
λειτουργεί
και
να
συντηρεί
την
ιστοσελίδα.
Ρητά απαγορεύεται η καταχώρηση διαφηµίσεων στην αρχική σελίδα της
ιστοσελίδας, διότι έτσι αλλοιώνεται ο χαρακτήρας αυτής.
∆ωρεές
Η Εταιρεία δέχεται δωρεές από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Ανάλογα µε το
ύψος των δωρεών, κατατάσσει τους δωρητές της ως ακολούθως
1. Μεγάλοι Ευεργέτες αναγνωρίζονται, όσοι προβαίνουν σε χορηγίες προς την
Εταιρεία άνω των 30.000 ευρώ.
2. Ευεργέτες αναγνωρίζονται, όσοι προβαίνουν σε χορηγίες ύψους 10.000
έως 30.000 ευρώ.
3. ∆ωρητές ανακηρύσσονται, όσοι προσφέρουν αξιόλογη χρηµατική δωρεά
ύψους έως 10.000 ευρώ, βιβλία ή άλλα υλικά ανάλογης αξίας, όπως τούτο
εκτιµάται από το ∆.Σ. της Εταιρείας.
4. Εταιρείες που προσφέρουν στη διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίουεκδηλώσεων της εταιρείας να ονοµάζονται χορηγοί
Εκπαίδευση µελών
Το ∆Σ είναι υπεύθυνο για την διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων µε
σκοπό Εκπαίδευση µελών. Αποφασίζει για τη φύση, το πρόγραµµα το
περιεχόµενο και τον τόπο των εκδηλώσεων αυτών.
∆ηµιουργία και λειτουργία οµάδων πρωτοκόλλων της ΕΕΠΓΗ∆
Επειδή µία από τις δραστηριότητες της ΕΕΠΓΗ∆ είναι και η διενέργεια
ερευνών οι οποίες µάλιστα είναι δυνατόν να επιχορηγούνται από το ταµείο της
Εταιρείας, προτείνεται η παρακάτω διαδικασία, η οποία είναι πρακτική και
άλλων επιστηµονικών Εταιρειών (πχ ESPGHAN).
1. Υποβολή αιτήµατος για διενέργεια µελέτης από τον ενδιαφερόµενο, στο ∆Σ
της Εταιρείας.
2. ∆ηµοσιοποίηση του αιτήµατος από το ∆Σ σε όλα τα µέλη από της
Εταιρείας.
3. ∆ηµιουργία οµάδας πρωτοκόλλου µε συµµετοχή των ενδιαφεροµένων
µελών, και υπεύθυνο της οµάδας εκείνον που έκανε την πρόταση . Η οµάδα
πρωτοκόλλου θα έχει την ευθύνη για τη δηµιουργία ή ολοκλήρωση του
πρωτοκόλλου µετά από ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των συµµετεχόντων.
4. Συνερευνητές είναι όλοι οι συµµετέχοντες µε στοιχεία, είτε ανήκουν είτε όχι
στην οµάδα πρωτοκόλλου.
5. Συνεχής ενηµέρωση (ανά τρίµηνο)του ∆Σ για την πορεία και την πολιτική
αξιοποίησης του πρωτοκόλλου.

6. Ο έχων την ιδέα και την ευθύνη της διεκπεραίωσης της µελέτης και της
συγγραφής θα είναι το 1ο όνοµα στην δηµοσίευση
7. Σε πολυκεντρικές µελέτες θα οριστούν κανόνες (συντελεστές αξιολόγησης)
βάσει ευθύνης για το πρωτόκολλο, αριθµού περιστατικών, προσφοράς στην
διεκπεραίωση συγγραφής της µελέτης.
8. Όλοι οι συµµετέχοντες στο ερευνητικό πρωτόκολλο θα ενηµερώνονται για
την πορεία της έρευνας- πρωτοκόλλου
9. Η οµάδα πρωτοκόλλου θα εγκρίνεται και θα ελέγχεται από το ∆Σ.
10. Μετά από πρόταση της Εταιρείας για συµµετοχή των µελών σε ερευνητικό
πρωτόκολλο όλα τα µέλη υποχρεούνται να δώσουν εντός συγκεκριµένης
ηµεροµηνίας την απάντηση τους (θετική ή αρνητική) για την συµµετοχή τους
στο πρωτόκολλο.
11. Θα υπάρχει προθεσµία υποβολής των περιστατικών ώστε να µην
καθυστερεί η ερευνητική διαδικασία
12. Η καταγραφή των ασθενών θα γίνεται µε τη χρήση των αρχικών
ονόµατος- επωνύµου- πατρωνύµου και την ηµεροµηνία γέννησης
13. Ο υπεύθυνος του πρωτοκόλλου θα φροντίζει για την άδεια επιτροπής
δεοντολογίας από το Νοσοκοµείο- Ίδρυµα που εργάζεται
Υποτροφίες
Η ΕΕΠΓΗ∆ χορηγεί κατόπιν προκήρυξης ετήσια υποτροφία για εκπαίδευση
Έλληνα Παιδογαστρεντερολόγου ή Παιδιάτρου µε ενδιαφέρον στη
Γαστρεντερολογία, Ηπατολογία, ∆ιατροφή σε κέντρο του εξωτερικού. Σκοπός
της υποτροφίας είναι η απόκτηση και η εφαρµογή ειδικής γνώσης ή δεξιότητας
στην καθηµερινή αντιµετώπιση ασθενών µε γαστρεντερολογικά ηπατολογικά
ή προβλήµατα διατροφής.
Υποτροφία θα χορηγείται µε
εξειδικευµένης γνώσης- τεχνικής

σκοπό

την

εκµάθηση

συγκεκριµένης

∆εν θα υπάρχει δέσµευση για το γνωστικό αντικείµενο ή το κέντρο
εξειδίκευσης. Τα παραπάνω θα αποφασίζονται από το ∆Σ για κάθε
υποτροφία
Ο υπότροφος θα δεσµεύεται για την παροχή της εξειδικευµένης γνώσηςτεχνικής µε την εργασία του επί 5ετία µετά το πέρας της υποτροφίας σε
δηµόσιο Νοσοκοµείο (Πανεπιστηµιακό ή Εθνικού Συστήµατος Υγείας) ως
έµµισθος ιατρός ή ως επιστηµονικός συνεργάτης
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι µόνιµα ή δόκιµα µέλη της ΕΕΠΓΗ∆. Το ποσό
της υποτροφίας θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη.

1. Προϋποθέσεις υποψηφιότητας
Α. Μόνιµα ή δόκιµα µέλη ΕΕΠΓΗ∆
Β. Αποδοχή ότι πρέπει να παράσχουν τις υπηρεσίες τους (ειδικές γνώσεις)
επί πενταετία από δηµόσιο τοµέα.
Γ. Καλή γνώση ξένης γλώσσας (αντίστοιχης µε χώρα εκπαίδευσης).
2. ∆ικαιολογητικά
Αίτηση υποψηφίου
Λεπτοµερές βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο θα φαίνεται το επιστηµονικό
έργο, οι σπουδές και η εµπειρία του υποψηφίου
Επιστολή αποδοχής από κέντρο εξωτερικού όπου θα φαίνεται το
αντικείµενο βεβαίωση οικονοµικής κατάστασης ιδίου ή της οικογένειας του
Υπεύθυνη δήλωση ότι δε λαµβάνει άλλη υποτροφία και ούτε θα λάβει
κατά τη διάρκεια της παρούσας υποτροφίας
Συστατική επιστολή από 2 µέλη της ΕΕΠΓΗ∆
Συνέντευξη στα µέλη του ∆Σ της ΕΕΠΓΗ∆
Η αίτηση για χορήγηση υποτροφίας συνεπάγεται αυτοµάτως αποδοχή των
όρων της προκήρυξης.
3. Κριτήρια Επιλογής
Ως κριτήρια λαµβάνονται κατά σειρά βαρύτητας το ήθος, η επιστηµονική
επίδοση, η συνεργασία, το προτεινόµενο αντικείµενο µετεκπαίδευσης και
τέλος η οικονοµική κατάσταση.
4. Προθεσµία Υποβολής ∆ικαιολογητικών
Καθορίζεται από την προκήρυξη, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της
ΕΕΠΓΗ∆ και θα δηµοσιευτεί σε 2 εφηµερίδες.
5. Έναρξη υποτροφίας
Εντός έτους από την προκήρυξη.
6. ∆ιαδικασία απονοµής υποτροφίας
Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής το ∆Σ θα συνέλθει για να
βαθµολογήσει ανοιχτά και αιτιολογηµένα τις υποψηφιότητες. Θα καλέσει
τους υποψηφίους σε συνέντευξη και θα έλθει σε επαφή µε τα κέντρα που
αναφέρουν οι υποψήφιοι για επιβεβαίωση. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο
υπότροφος επιλέγεται µε κλήρωση.
7. Υποχρεώσεις υποτρόφου
Α. Αναφορά ανά τρίµηνο της πορείας της εξειδίκευσης του στο ∆Σ της
Εταιρίας βεβαιωµένη από τους εκπαιδευτές του.
Β. Εργασία σε ∆ηµόσιο Τοµέα όπου θα είναι σε θέση να παρέχει τις ειδικές
γνώσεις επί πενταετία.
8. Οικονοµικές υποχρεώσεις
Το ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται σε λογαριασµό Τράπεζας σε τρείς
ισόποσες δόσεις µετά την έναρξη της υποτροφίας. Η µη τήρηση των όρων
της παρούσας προκήρυξης συνεπάγεται άµεση διακοπή της υποτροφίας
και κίνηση της νόµιµης διαδικασίας επιστροφής του συνολικού ποσού που
έλαβε ο υποψήφιος. Το ίδιο θα ισχύει εφόσον ο υποψήφιος δεν τηρήσει τις
υποχρεώσεις του µετά το τέλος της υποτροφίας. Στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει να επιστραφεί το διπλάσιο του ποσού που έλαβε.
9. Για τα παραπάνω θα πρέπει να υπογραφεί σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας
και του υποτρόφου. Στη σύµβαση αυτή, η ΕΕΠΓΗ∆ εκπροσωπείται από
τον Πρόεδρο του ∆Σ.

∆ιοργάνωση ετήσιας ηµερίδας
Το ∆Σ είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση της ετήσιας ηµερίδας. Είναι δυνατόν
να αναθέτει τον συντονισµό αυτής διοργάνωσης σε µέλη της εταιρείας που
δεν είναι µέλος του ∆Σ. Προς τούτο θα πρέπει να εκδηλώσουν γραπτά την
βούλησή τους να διοργανώσουν την ετήσια ηµερίδα. Όταν υπάρχουν
περισσότερες της µια προτάσεις η ανάθεση γίνεται µε βάση την αρχαιότητα
των µελών, εφόσον ο αρχαιότερος δεν είχε αναλάβει στο παρελθόν.
∆ιοργάνωση άλλων εκδηλώσεων
Το ∆Σ έχει την ευθύνη διοργάνωσης άλλων εκδηλώσεων υπό την
προϋπόθεση ότι θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας. Η Εταιρεία
ενθαρρύνει τη συµµετοχή των µελών της σε επιστηµονικές διοργανώσεις τις
οποίες µπορεί να θέτει υπό την αιγίδα της µετά από απόφαση του ∆Σ. Ο
πρόεδρος της διοργάνωσης οφείλει να ενηµερώνει το ∆Σ της Εταιρείας για την
πορεία της.
Ανάληψη διεθνών διοργανώσεων .
Το ∆Σ της Εταιρείας αναλαµβάνει τη διεκδίκηση διοργάνωσης διεθνών
εκδηλώσεων µε επικεφαλής τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του ∆Σ που θα
είναι και ο υποψήφιος πρόεδρος της διοργάνωσης.
Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού
Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού της Εταιρείας, µπορεί να γίνει
αφού συµπληρωθούν τρία (3) τουλάχιστον χρόνια από την προηγούµενη
τροποποίησή του.
Η ανάγκη τροποποιήσεως του Εσωτερικού Κανονισµού αποφασίζεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο ορίζει για το σκοπό αυτό επιτροπή από
τακτικά µέλη προκειµένου να συντάξουν το αντίστοιχο τροποποιητικό σχέδιο.
Η επιτροπή υποβάλλει το σχέδιό της προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός
τακτής προθεσµίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επεξεργάζεται το σχέδιο και
καταρτίζει το τελικό σχέδιο του Κανονισµού, το οποίο φέρει προς ψήφιση σε
έκτακτη Γενική Συνέλευση των τακτικών µελών. Κατ’ αυτήν η απόφαση
λαµβάνεται µε ανάταση και µε τη σχετική πλειοψηφία των µελών που
παρευρίσκονται.

