ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1: Υποστηρικτές
Πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να γίνουν µέλη της Εταιρείας, αλλά επιθυµούν να συµµετέχουν στις δραστηριότητές της και να συνδράµουν την Εταιρεία στην εκπλήρωση του σκοπού της, µπορούν να εγγράφονται ως υποστηρικτές. Υποστηρικτές µπορεί να
είναι προπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι που δεν εκπονούν µεταπτυχιακή διατριβή σχετική µε
τη βιοχηµεία ή φυσιολογία της άσκησης, αλλά και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Οι υποστηρικτές δεν καταβάλλουν εισφορά στην Εταιρεία.
Για την απόκτηση της ιδιότητας του υποστηρικτή απαιτείται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόµενου προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) και πρόταση από ένα τακτικό µέλος της Εταιρείας. Το ∆.Σ., µε απόφασή του µέσα σε τρεις µήνες από την υποβολή της αίτησης, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογηµένα την εγγραφή του ενδιαφερόµενου στην Εταιρεία.
ΑΡΘΡΟ 2: Πρακτικά
Το πρακτικό κάθε Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) συντάσσεται και υπογράφεται από τον
Πρόεδρο και τον Πρακτικογράφο της. Το πρακτικό κάθε συνεδρίασης του ∆.Σ. συντάσσεται
από τον Γενικό Γραµµατέα, επικυρώνεται στην ίδια ή σε επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ. και
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα της Εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 3: Ηλεκτρονική ψηφοφορία
Η διενεργούµενη σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Καταστατικού ηλεκτρονική ψηφοφορία
για την ανάδειξη ∆.Σ. κι Εξελεγκτικής Επιτροπής διαρκεί 24 ώρες και λήγει µία ώρα µετά την
προγραµµατισµένη λήξη της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. Μετά το κλείσιµο της ηλεκτρονικής
κάλπης, η Εφορευτική Επιτροπή αριθµεί τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια και συντάσσει κατάλογο, στον οποίο φαίνεται ποιοι υποψήφιοι για το ∆.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή επιλέχθηκαν σε κάθε ψηφοδέλτιο. Τον κατάλογο αυτόν η Εφορευτική Επιτροπή τον παραδίδει στο νέο
∆.Σ. µαζί µε το πρακτικό των αρχαιρεσιών.
Η Εφορευτική Επιτροπή αναρτά αντίγραφο του πρακτικού των αρχαιρεσιών στο χώρο της
εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. αµέσως µετά τη σύνταξή του. Το πρακτικό αναρτάται και στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας το συντοµότερο δυνατό και τα µέλη ενηµερώνονται αµέσως γι’ αυτό µε ηλεκτρονικό µήνυµα. Μέλος που ψήφισε έχει δικαίωµα να υποβάλει ένσταση κατά των
αποτελεσµάτων των αρχαιρεσιών µέσα σε 72 ώρες από την αποστολή του παραπάνω ηλεκτρονικού µηνύµατος, κάτι που αναγράφεται µέσα στο µήνυµα.
Μετά τον έλεγχο των υλικών της Εφορευτικής Επιτροπής από το ∆.Σ., ο Πρόεδρος της
Εταιρείας δίνει εντολή στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής να διαγράψει τα δεδοµένα
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και να δώσει σχετική βεβαίωση στην Εταιρεία.

