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#6. ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΑΣ 
 

1. Το Όργανο που διοικεί το ΕΙΔΑΣ είναι η Συντονιστική Επιτροπή 

(ΣΕ/ΕΙΔΑΣ) που βρίσκεται «στο τιμόνι» του Ινστιτούτου. Αποτελείται από 

πέντε (5) μέλη, τους Συντονιστές, με τα εξής καθήκοντα: 

α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: συντονίζει/εκπροσωπεί το ΕΙΔΑΣ, έχει την Α’ υπογραφή 

β. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: αναπληρώνει τον Πρόεδρο, έχει ειδικά καθήκοντα 

γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: προγράμματα, επικοινωνίες, έχει τη Β’ υπογραφή 

δ. ΤΑΜΙΑΣ: οικονομικός προγραμματισμός, συνεργασία με ΚΟΙΝΣΕΠ 

ε. Συντονιστής ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: συντονίζει την «Ομάδα Ποιότητας» και τις 

διαδικασίες πιστοποιήσεων. 

2. Για οικονομικές πράξεις και συναλλαγές άνω των 2.000 € απαιτείται η 

έγκριση από 1 Συντονιστή με δικαίωμα υπογραφής, ενώ για συμβάσεις 

και αναθέσεις σε τρίτους (π.χ. προς εκτέλεση προγραμμάτων) με αξία 

άνω των 10.000 €, απαιτείται έγκριση και πρακτικό ΣΕ/ΕΙΔΑΣ με 2 υπο-

γραφές. Για οικονομικές αποφάσεις και σχέδια άνω των 20.000 € απαι-

τείται απόφαση της Συνέλευσης του Ινστιτούτου. 

3. Η ΣΕ/ΕΙΔΑΣ εκλέγεται από τη Συνέλευση του Ινστιτούτου για περίοδο ΔΥΟ 

(2) ετών και παραμένει στα καθήκοντά της μέχρι την επόμενη Συνέλευση. 

4. Καθήκοντα ΣΕ/ΕΙΔΑΣ: ευθύνεται για την τρέχουσα λειτουργία του ΕΙΔΑΣ 

α. Προετοιμασία, πρόσκληση της Συνέλευσης, ατζέντα θεμάτων 

β. Υλοποίηση των αποφάσεων της Συνέλευσης 

γ. Σύνταξη ετήσιου προγράμματος δράσεων, σύνταξη απολογισμού 

δ. Συνεργασία με ΚΟΙΝΣΕΠ για τον οικονομικό προϋπολογισμό και 

έλεγχος-παρακολούθηση των τριμηνιαίων οικονομικών αναφορών 

ε. Προετοιμασία για την απόφαση εγγραφής των νέων μελών 

στ. Επιλογή ειδικών συνεργατών και ανάθεση συγκεκριμένων έργων 
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5. Εκλογή Μελών ΣΕ/ΕΙΔΑΣ: κάθε μέλος εκλέγεται μεμονωμένα κατά τις αρ-

χαιρεσίες, που λαμβάνουν χώρα στην Ετήσια Συνέλευση του ΕΙΔΑΣ ανά 2 

χρόνια («Συνέλευση Εκλογών»), για ελάχιστη θητεία 2 πλήρων ετών, αλλά 

οπωσδήποτε μέχρι και το χρόνο διεξαγωγής της επόμενης Ετήσιας Συνέ-

λευσης Εκλογών. Σε περίπτωση που εκλεγμένο μέλος της ΣΕ/ΕΙΔΑΣ παύσει 

από Τακτικό Μέλος του Ινστιτούτου, τότε παύει και η θητεία του. Για 

αυτό, εκλέγονται κάθε φορά και 5 αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα. Η 

ΣΕ/ΕΙΔΑΣ συγκαλείται σε σύσκεψη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, 

τουλάχιστον ανά τρίμηνο, με πρόσκληση 2 εβδομάδες πριν. Απαρτία υ-

φίσταται με παρουσία φυσική ή μέσω τηλεδιάσκεψης τουλάχιστον 3 με-

λών, η δε πλειοψηφία επί των αποφάσεων εξασφαλίζεται με τουλάχιστον 

2 (σε περίπτωση 3μελούς σύσκεψης) ή 3 ψήφων. Σε περίπτωση ισοψη-

φίας, βαρύνει η ψήφος του Προέδρου. Υπάρχει δυνατότητα αποφάσεων 

«εκ περιφοράς», όπου τουλάχιστον τα 4 μέλη της 5μελούς ΣΕ/ΕΙΔΑΣ συμ-

φωνούν επί της απόφασης, η οποία και λαμβάνει τον τύπο του Πρακτι-

κού ΣΕ, κοινοποιούμενο στα μέλη με email ή ταχυδρομικά. 

 

#7. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΑΣ 
 

Κάθε Τακτικό Μέλος του ΕΙΔΑΣ έχει μία ψήφο στην Ετήσια Συνέλευση ή σε κάθε 

Έκτακτη Συνέλευση που συγκαλείται από τη ΣΕ/ΕΙΔΑΣ. Η προσωπική ψήφος δεν 

μεταβιβάζεται. Τα Επίτιμα και τα Αρωγά Μέλη μπορούν να συμμετέχουν ως 

παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Συνέλευση ανακοινώνεται στα Μέλη 

με email (με επιβεβαίωση της λήψης του) ή και επιστολικά, τουλάχιστον 4 

εβδομάδες πριν τη σύγκλησή της και λαμβάνει χώρα κατά προτίμηση το πρώτο 

3μηνο κάθε έτους και πάντως όχι μετά τον Ιούνιο. Τα Μέλη παρίστανται 

αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Είναι δυνατή η παρουσία 

μέσω τηλεδιάσκεψης, μόνο αν κάτι τέτοιο αποφασιστεί από τη ΣΕ/ΕΙΔΑΣ, με 

απαραίτητη προϋπόθεση το Μέλος να μπορεί να διασφαλίσει το επίπεδο 

εμπιστευτικότητας που ικανοποιεί το Ινστιτούτο. 
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Η Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Ινστιτούτου-Δικτύου. Έχει την 

ευθύνη για τις εξής αποφάσεις και θέματα: 

I. Έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού του ΕΙΔΑΣ 

II. Αποδοχή του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων 

III. Ορισμός συνδρομών μελών και άλλων εισφορών προς τα μέλη 

IV. Εκλογή των μελών της ΣΕ/ΕΙΔΑΣ και απαλλαγή των καθηκόντων τους 

V. Αποφάσεις που αφορούν αλλαγές στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας 

του ΕΙΔΑΣ και σχετικά με τη διάλυσή του, είναι απαραίτητη πλειοψηφία 

των 2/3 των Τακτικών Μελών της Συνέλευσης, όπου συμμετέχουν 

τουλάχιστον το 35% των Τακτικών Μελών του ΕΙΔΑΣ, είτε 

αυτοπροσώπως ή εγγράφως μέσω email ή επιστολής. 

VI. Αποφάσεις για την εισδοχή ή διαγραφή Τακτικών Μελών. 

VII. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 των 

παρόντων Τακτικών Μελών. Ως παρόντες εκλαμβάνονται και αυτά τα 

Μέλη που ψηφίζουν επιστολικά ή μέσω email ή μέσω τηλε-ψηφοφορίας. 

Έκτακτη Συνέλευση: μπορεί να συγκληθεί από τη ΣΕ/ΕΙΔΑΣ αν απαιτηθεί προς 

το συμφέρον του ΕΙΔΑΣ και αφού έχει προταθεί από το 1/5 των Τακτικών 

Μελών με πλήρη αιτιολόγηση. 

Πρακτικά Συνέλευσης: λαμβάνονται από το Προεδρείο της Συνέλευσης, που 

εκλέγεται κατά τη σύγκλησή της και αποτελείται από τον Πρόεδρο και το 

Γραμματέα της Συνέλευσης. Στη συνέχεια καθαρογράφονται και υπογράφονται 

από τους ίδιους. 

 

#8. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΑΣ 
 

Η ΣΕ/ΕΙΔΑΣ μπορεί να αποφασίσει τη λειτουργία «Επιστημονικής Επιτροπής» 

(ΕΕ/ΕΙΔΑΣ), που να απαρτίζεται από 3 τουλάχιστον μέλη (Τακτικά ή Επίτιμα ή 

Αρωγά). Το έργο της είναι γνωμοδοτικό προς τη ΣΕ και το Ινστιτούτο γενικά. 
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#9. Η ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΑΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/9/2019  

 

Το Ινστιτούτο αποτελεί πρωτοβουλία ομάδας εμπείρων επαγγελματιών και 

επιστημόνων στο χώρο της συστημικής συμβουλευτικής και θεραπείας, ειδικά 

μάλιστα στη μέθοδο της Συστημικής Οικογενειακής Αναπαράστασης και της 

Συστημικής Αναπαράστασης Οργανισμών & Επιχειρήσεων. Τα πρόσωπα, που 

συνυπογράφουν το παρόν, αποτελούν την πρώτη Συνέλευση («Ιδρυτική») του 

ΕΙΔΑΣ, κατά την 25ης Σεπτεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη. Έχουν την ευθύνη της 

εκλογής της 1ης Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ/ΕΙΔΑΣ), καθώς και συλλογικά να 

επεξεργαστούν και συναποφασίσουν το «Πλαίσιο Πρακτικής & Δεοντολογίας» 

του ΕΙΔΑΣ, που θα αφορά τα μέλη του και το πεδίο άσκησης της Σ/Α, ειδικότερα. 

 

#10. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΑΣ  

 
(κατ’ αλφαβητική σειρά) 
 

• ΑΛΕΞΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΓΑΠΗ  ______________________________________________ 

• ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ______________________________________________ 

• ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ______________________________________________ 

• ΜΠΑΣΙΟΥΔΗ ΟΛΓΑ   ______________________________________________ 

• ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΑΝΝΑ   ______________________________________________ 

• ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ______________________________________________ 

 

 

 


