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Αναφορικά με το θέμα / ερώτημα περί της δυνατότητας συμπεριλήψεως στο προς
τροποποίηση άρθρο 12 του καταστατικού της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
(Ε.Π.Ε.) ότι “το κάθε μέλος του Δ.Σ να μπορεί να εκλέγεται μέχρι 3 συνολικά θητείες, ο δε
Πρόεδρος Δ.Σ. να δύναται να διατελεί με αυτή την ιδιότητά του μέχρι 2 συνολικά θητείες”.
Ακολούθως προς όσα μας ζητήσατε, με το από 26/10/2011 γνωμοδοτικό μας σημείωμα
γνωρίσαμε σε εσάς το εκεί συνημμένο σχέδιο τροποποίησης του περιεχομένου του
άρθρου 12 του Καταστατικού της Ε.Π.Ε.
Κατόπιν των εν θέματι ως άνω νεώτερων και τιθέμενων προς διαβούλευση σκέψεων &
ερωτημάτων σας (που αφορούν στην τελευταία περίοδο / εδάφιο του ως άνω προς
τροποποίηση άρθρου 12 του Καταστατικού της Ε.Π.Ε), και, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα
ισχύοντα στο νόμο περί σωματείων κλπ και, κυρίως, το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας,
όπως φυσικά και την διαφαινόμενη και σε κάθε περίπτωση πάντως θεμιτή, αναφορικά με
τα νόμιμα συμφέροντα του Σωματείου της Ε.Π.Ε, προφανή επιθυμία της Διοικήσεως της
Ε.Π.Ε για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξελικτική πορεία του έργου της (λ.χ. και υπό την
έννοια της προσελεύσεως και συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσοτέρων ή/και
καινούργιων ενδιαφερομένων, που θα μπορούσαν κατόπιν υποβολής υποψηφιότητάς
τους και εκλογής τους ως μέλη του Δ.Σ αυτής να αναλάβουν την τύχη της συνεχιζόμενης
εξελικτικής της προσπάθειας και έργου της), εκτιμούμε από νομικής απόψεως ότι κάθε
χρονικός περιορισμός σχετικά με την δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας εκλογής και θητείας κάποιου προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ε.Π.Ε δεν φαίνεται να εναρμονίζεται με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα βασικές
αρχές του Συντάγματος (βλ. δικαίωμα του “εκλέγεσθαι”, αρχή ισότητας κλπ) και της
σχετικής νομοθεσίας περί σωματείων.
Με βάση τα παραπάνω, έχουμε την γνώμη, ότι στο προς τροποποίηση άρθρο 12 του
Καταστατικού της Ε.Π.Ε. δεν φαίνεται να υφίσταται κατά νόμο δικαιολογημένη
ανάγκη για την θέση ρητώς στο Καταστατικό κάποιου χρονικού περιορισμού που
να αφορά στο δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας – εκλογής και θητείας ως μέλους
του Δ.Σ. της Ε.Π.Ε με οποιαδήποτε ιδιότητα παντός ενδιαφερομένου προσώπου
σχετικώς.
Εναλλακτικά, εφόσον θα το επιθυμούσε η Διοίκηση σας, προσφέρεται η δυνατότητα
διατήρησης της υπάρχουσας στο ισχύον σήμερα Καταστατικό της Ε.Π.Ε. διάταξης
αναφορικά μόνον με τα περί του Προέδρου Δ.Σ. (“Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα επανεκλογής,
δεν μπορεί όμως να εκλεγεί Πρόεδρος του Δ.Σ. το ίδιο πρόσωπο πέραν των δύο συναπτών
περιόδων, μπορεί όμως να κατέχει άλλη θέση στο Δ.Σ.”), η οποία ως διάταξη και

περιεχόμενο του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Π.Ε. έχει ήδη εγκριθεί και δημοσιευθεί
(αρμοδίως και δικαστικώς) και αναπτύσσει ισχύ μέχρι σήμερα, και η οποία θα μπορούσε
σε κάθε περίπτωση να διατηρηθεί ανέπαφη κατά την ως άνω επιχειρούμενη
τροποποποίηση του Καταστατικού της Ε.Π.Ε.
Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι κάθε τροποποίηση Καταστατικού Σωματείου τυγχάνει κατά
κανόνα της προηγούμενης σχετικής δικαστικής διερεύνισης και κρίσης, κατά την οποία
αρμοδίως εξετάζεται κάθε θέμα που αφορά στο νόμο και το Σύνταγμα κατά την κρίση του
αρμοδίως επιληφθέντος δικαστή και κατόπιν επακολουθεί αρμοδίως η όποια τυχόν
έγκριση της σχετικής αιτηθείσας τροποποιήσεως.
Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση,
Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Β. Παπαβασιλείου
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