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Προς τους  

Γενικούς Διευθυντές  

των Εταιρειών Μελών του ΣΦΕΕ  

 

 

Θέμα: Πρόσκληση – Έκτακτη Γενική Συνέλευση  

 

 

Χαλάνδρι, 6 Δεκεμβρίου 2019  

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 

Το Δ.Σ. του ΣΦΕΕ  

 

καλεί όλα τα μέλη του  σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο 

ξενοδοχείο Divani Caravel, αίθουσα Olympia Plenary Room προκειμένου να 

συζητήσουν και αποφασίσουν: 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:  

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση πρότασης ΣΦΕΕ προς το Υπουργείο Υγείας, σχετικά με 

τη διαχείριση  της υπέρβασης της εξω-νοσοκομειακής φαρμακευτικής 

δαπάνης (claw-back) για τα έτη 2020-2023.  

• Κάθε μέλος– επιχείρηση έχει δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπείται στη 

Γενική Συνέλευση από το νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση κωλύματος, 

από τον εξουσιοδοτημένο αντικαταστάτη του (άρθρο 3 παρ. 3 του 

καταστατικού).  

• Απόντες ή κωλυόμενοι μπορούν να εκπροσωπηθούν και ψηφίσουν στη 

Γενική Συνέλευση από άλλον εκπρόσωπο μέλους του ΣΦΕΕ ή από άλλο διευθυντικό 

στέλεχος της επιχείρησής τους με γραπτή εξουσιοδότηση, όπως ορίζει το άρθρο 

9 παρ. 3 του καταστατικού. Κάθε εκπρόσωπος σύμφωνα με το ίδιο άρθρο δύναται 

να εκπροσωπεί δύο κατ’ ανώτατο όριο απόντα ή κωλυόμενα τακτικά μέλη του 

Συνδέσμου.  

•  Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του καταστατικού θα 

βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον θα παραστεί τουλάχιστον το ½ των εχόντων 

δικαίωμα ψήφου μελών. Σε αντίθετη περίπτωση, θα συγκληθεί νέα Γενική 

Συνέλευση, με την ίδια ημερήσια διάταξη, την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της 
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επόμενης εβδομάδας, ήτοι Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00΄ στον 

ίδιο χώρο.  

• Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής 

και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι εταιρείες μέλη που έχουν εκπληρώσει τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο.. Για την παρούσα έκτακτη 

γενική συνέλευση, ως ταμειακώς εντάξει, λογίζονται οι εταιρείες μέλη οι οποίες 

έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή τους για το έτος 2018. Για το λόγο αυτό 

παρακαλούνται όσα εκ των μελών έχουν ταμειακές εκκρεμότητες για το έτος 2018 

να τις τακτοποιήσουν προ της 16ης Δεκεμβρίου 2019.  

 

 

Με εκτίμηση,  

Ολύμπιος Παπαδημητρίου  

 

Πρόεδρος Δ. Σ. 


