
Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας 
 

Με την υπ’ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο 
Καταστατικό της Εταιρείας μας. 

 
 

Κ ΕΦΑΛΑ ΙΟ  Α΄  
Ι Δ Ρ Υ ΣΗ  -  ΕΠΩΝΥΜ ΙΑ  -  ΕΔ ΡΑ  -  Σ ΚΟΠΟΣ  

 
Άρ θ ρ ο  1  

Ί δ ρ υ σ η  -  Ε πω ν υ μ ί α  -  Έδ ρ α  -  Σφρ α γ ί δ α  
 

1. Ιδρύθηκε το έτος 1931 επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (στο εξής: “Εταιρεία”) και έδρα την Πόλη της Αθήνας. 

2. Η Εταιρεία έχει στρογγυλή σφραγίδα, που τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφα αυτής. 
3. Η σφραγίδα της Εταιρείας αναγράφει στην περιφέρειά της τις λέξεις “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 

1931” και στο κέντρο αυτής, εντός δύο παραλλήλων γραμμών, τη λέξη “ΑΘΗΝΑΙ”. Αντίστοιχη σφραγίδα 
τηρείται και στην Αγγλική, η οποία αναγράφει στην περιφέρειά της τις λέξεις “GREEK PEDIATRIC SOCIETY - 
1931” και στο κέντρο αυτής, εντός δύο παραλλήλων γραμμών, τη λέξη “ATHENS-GREECE”. 

 
Άρ θ ρ ο  2  
Σ κ ο π ό ς  

 
1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: η προαγωγή γενικά της Παιδιατρικής και η πιο στενή συναναστροφή και 

επικοινωνία των Παιδιάτρων της Χώρας και των αλλοδαπών Παιδιάτρων. 
2. Ειδικότερα, ο σκοπός της Εταιρείας και οι επιμέρους στόχοι της εκπληρώνονται ως ακολούθως: 

(α) Συνέρχεται σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις των Μελών της, κατά τις οποίες γίνονται 
ανακοινώσεις, εισηγήσεις και συζητήσεις παιδιατρικών θεμάτων για την εκπαίδευση των Παιδιάτρων. 

(β) Οργανώνει επιστημονικές συγκεντρώσεις ή συνέδρια Παιδιάτρων ή κοινές συνεδριάσεις των Μελών 
της με άλλα επιστημονικά σωματεία ή εν γένει νομικά πρόσωπα, ή συγκεντρώσεις για την ενημέρωση 
των Μελών της και του κοινού. 

(γ) Συμμετέχει σε διεθνείς ενώσεις, σωματεία ή άλλους επιστημονικούς οργανισμούς και εν γένει νομικά 
πρόσωπα. 

(δ) Πληροφορεί εγκαίρως τους Παιδιάτρους και τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας για τα διάφορα 
προβλήματα υγείας των παιδιών, που κατά περιόδους εμφανίζονται, με στόχο την προστασία της 
υγείας τους. 

(ε) Προκηρύσσει επιστημονικούς διαγωνισμούς, επιστημονικά Βραβεία ή Έπαθλα σε παιδιατρικά θέματα, 
για την κρίση των οποίων δημιουργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο Κριτική Επιτροπή, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό. 

(στ) Οργανώνει φιλικές, τιμητικές ή εορταστικές συναδελφικές εκδηλώσεις. 
(ζ) Εκδίδει περιοδικό, στο οποίο δημοσιεύονται εργασίες με παιδιατρικά θέματα.  
(η) Διοργανώνει συγκεντρώσεις ή ειδικά σεμινάρια προς ενημέρωση των γονέων ή του κοινού εν γένει, 

σε ζητήματα της Παιδιατρικής. 
 
 

Κ ΕΦΑΛΑ ΙΟ  Β΄  
ΜΕΛΗ  ΤΗ Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ  

 
Άρ θ ρ ο  3  

Δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς  τ ω ν  Με λώ ν  -  Κ τ ή σ η  Ι δ ι ό τ η τ α ς  Μέ λ ο υ ς  
 

1. Τα Μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε Τακτικά, Έκτακτα, Αντεπιστέλλοντα, Επίτιμα και Δόκιμα. 
2. Τακτικά Μέλη: Μπορούν να γίνουν όλοι οι Παιδίατροι που κατοικούν στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Η Αίτηση για 

εγγραφή Μέλους στην Εταιρεία πρέπει να συνοδεύεται (α) από Φωτοαντίγραφο τίτλου αποκτήσεως της 
ειδικότητας της Παιδιατρικής, νομίμως επικυρωμένου και (β) Πρόταση δύο (2) Τακτικών Μελών της 
Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων εγκρίνει ή 
απορρίπτει με μυστική ψηφοφορία την Αίτηση εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της. 

3. Έκτακτα Μέλη: Μπορούν να γίνουν Έλληνες ή Κύπριοι ιατροί, εφόσον επιθυμούν να παρακολουθούν το 
επιστημονικό έργο της Εταιρείας. 

4. Αντεπιστέλλοντα Μέλη: Μπορούν να γίνουν Έλληνες, Κύπριοι και αλλοδαποί Παιδίατροι, που κατοικούν 
μονίμως στην Αλλοδαπή. Τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη, όταν βρίσκονται στην Ελλάδα, δικαιούνται να 
λαμβάνουν μέρος στις επιστημονικές συνεδριάσεις και να κάνουν ανακοινώσεις, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ 
άλλου Τακτικού Μέλους. 

5. Επίτιμα Μέλη: Διακεκριμένοι Έλληνες, Κύπριοι και αλλοδαποί Παιδίατροι μετά από την συνταξιοδότησή τους 
ή αλλοδαποί, που έχουν συμβάλει σημαντικά στην προαγωγή του σκοπού της Εταιρείας ή έχουν προσφέρει 
σε αυτήν εξαιρετικές υπηρεσίες, μπορούν να αναγνωριστούν από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της 
Εταιρείας ως Επίτιμα Μέλη αυτής, έπειτα από Πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου ή δέκα 
(10) τουλάχιστον Τακτικών Μελών της. Τα Επίτιμα Μέλη μπορούν, κατόπιν αδείας του Προέδρου της Γενικής 



Συνέλευσης, να εκφράζουν τις απόψεις τους για οιοδήποτε προς συζήτηση θέμα της ημερησίας διατάξεως 
κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών της Εταιρείας. 

6. Δόκιμα Μέλη: Μπορούν να εκλεγούν οι ειδικευόμενοι στην Παιδιατρική, έπειτα από Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Τα Δόκιμα Μέλη καταβάλλουν στην Εταιρεία μόνο το μισό (1/2) εκ του συνολικού ποσού της 
ετησίας συνδρομής, δεν έχουν όμως δικαίωμα δωρεάν χορήγησης του περιοδικού της Εταιρείας. 

 
Άρ θ ρ ο  4  

Υ π ο χ ρ εώσ ε ι ς  τ ω ν  Με λώ ν  
 

1. Τα Μέλη της Εταιρείας έχουν υποχρέωση να καταβάλουν τα προς αυτήν δικαιώματα εγγραφής, την ετήσια 
υποχρεωτική συνδρομή και τις έκτακτες εισφορές τους, με τις οποίες κατά βάση επιδιώκεται η κάλυψη των 
δαπανών λειτουργίας και εν γένει δραστηριότητάς της κατά την εκπλήρωση του σκοπού της και που στο 
σύνολό τους καθορίζονται με Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

2. Τα Αντεπιστέλλοντα και Επίτιμα Μέλη της Εταιρείας εξαιρούνται των ως άνω (υπό παρ. 1) υποχρεώσεών τους 
προς την Εταιρεία.  

3. Άπαντα τα Μέλη της Εταιρείας έχουν καθήκον να υπακούουν και να συμμορφώνονται προς το Νόμο, τις 
διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις των Καταστατικών Οργάνων 
αυτής, να ενεργούν κατά τρόπον εξυπηρετούντα το σκοπό της Εταιρείας, να επιδεικνύουν σωματειακή 
αλληλεγγύη και να παραλείπουν γενικώς ό,τι θα μπορούσε να βλάψει τα συμφέροντα αυτής. 

4. Μόνον τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να εκλέγουν ή να 
εκλέγονται Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της Εξελεγκτικής και της Εφορευτικής 
Επιτροπής, και μόνον αυτά έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μελών 
της. 

 
Άρ θ ρ ο  5  

Απώλ ε ι α  τ η ς  Ι δ ι ό τ η τ α ς  τ ο υ  Μέ λ ο υ ς  τ η ς  Ε τ α ι ρ ε ί α ς  
 

1. Η απώλεια της ιδιότητας του Μέλους της Εταιρείας επέρχεται: 
(α) Αυτοδικαίως, στην περίπτωση που μετά την εγγραφή κάποιου Μέλους διαπιστωθεί στο πρόσωπό του η 

συνδρομή κωλύματος. Την έκπτωση επικυρώνει εγγράφως και υποχρεωτικώς με Απόφασή του το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

(β) Αν υποβάλει παραίτηση. Η παραίτηση πρέπει να γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας εγγράφως τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύει για 
το τέλος αυτού. Η παραίτηση των Αντεπιστελλόντων, Επιτίμων και Δοκίμων Μελών ισχύει αμέσως από 
την έγγραφη γνωστοποίησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

(γ) Με το θάνατο αυτού. 
(δ) Με τη διάλυση της Εταιρείας. 
(ε) Με τη διαγραφή αυτού από την Εταιρεία, όταν προβλέπεται από το Καταστατικό ή αν υπάρχει 

σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Ενδεικτικώς, σπουδαίος λόγος δύναται να 
είναι η αντιδεοντολογική συμπεριφορά, η ασυμβίβαστη με την ιατρική δεοντολογία διαγωγή, ή η 
παράβαση του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας και των 
εν γένει αποφάσεων των Καταστατικών Οργάνων της Εταιρείας. 

(στ) Με τη διαγραφή αυτού από την Εταιρεία λόγω παράλειψης καταβολής της ετησίας υποχρεωτικής 
συνδρομής του επί δύο (2) συναπτά έτη. Τη διαγραφή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να 
απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση του Μέλους της Εταιρείας περί των χρεών του. Το διαγραφέν 
Μέλος δύναται, με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, να ζητήσει και πάλι να 
κριθεί και να επανεγγραφεί ως Μέλος, αφού προηγουμένως έχει ήδη παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) 
έτος από την διαγραφή αυτού και έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις, που 
βάρυναν αυτό προ της διαγραφής του. 

2. Το Μέλος, μετά την εξ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητός του, κανένα απολύτως δικαίωμα έχει ή 
διατηρεί επί της περιουσίας της Εταιρείας, ούτε έχει δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή των κάθε είδους 
συνδρομών ή εν γένει εισφορών του προς αυτήν. 

3. Η ιδιότητα του Μέλους δεν μεταβιβάζεται εν ζωή ή αιτία θανάτου, ούτε και κληρονομείται.  
4. Επ’ ουδενί το Μέλος, εκτός αντιθέτου Αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, μετά την εξ’ οιονδήποτε τρόπο 

απώλεια της ιδιότητός του, απαλλάσσεται από την ήδη γεγενημένη και απαιτητή κατά τον χρόνο 
αποχωρήσεώς του υποχρέωση καταβολής της ληξιπρόθεσμης εισφοράς του ή ληξιπροθέσμων υποχρεωτικών 
συνδρομών ή εκτάκτων εισφορών, οι οποίες το ακολουθούν και μετά την αποχώρησή του. 

5. Η απώλεια της ιδιότητας του Μέλους δεν θίγει τη νομική προσωπικότητα της Εταιρείας, εκτός εάν μετά από 
αυτήν, τα Μέλη της Εταιρείας μειωθούν κάτω των δέκα (10), οπότε η Εταιρεία λύεται αυτοδικαίως. 

 
 

Κ ΕΦΑΛΑ ΙΟ  Γ ΄  
ΠΟΡΟ Ι  ΚΑ Ι  ΠΕΡ ΙΟ Υ Σ Ι Α  ΤΗ Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ  

 
Άρ θ ρ ο  6  

Πό ρ ο ι  τ η ς  Ε τ α ι ρ ε ί α ς  
 

1. Οι Πόροι της Εταιρείας σχηματίζονται από τα Τακτικά και τα Έκτακτα Έσοδα αυτής. 
2. Τακτικά Έσοδα της Εταιρείας είναι: 

(α) Τα ποσά που προέρχονται από την εφάπαξ εγγραφή νέων Μελών (Δικαιώματα Εγγραφής). 



(β) Τα ποσά που προέρχονται από την ετήσια υποχρεωτική συνδρομή των Μελών, συμπεριλαμβανομένου 
και του περιοδικού της Εταιρείας. 

(γ) Τα έσοδα που προέρχονται από δημοσιεύσεις, αγγελίες και δικαιώματα της Εταιρείας εκ του 
περιοδικού ή άλλων εκδόσεων. 

(δ) Τα έσοδα από τα επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες πάσης φύσεως ετήσιες εκδηλώσεις της 
Εταιρείας ή συνεδριάσεις των Μελών αυτής. 

(ε) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας της Εταιρείας (κινητής ή ακίνητης). 
3. Έκτακτα Έσοδα της Εταιρείας είναι: 

(α) Τα ποσά που προέρχονται από τις προαιρετικές ή έκτακτες εισφορές των Μελών, που αποφασίζονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μελών της. 

(β) Τα ποσά που προέρχονται από την οργάνωση λαχειοφόρων αγορών, χοροεσπερίδων ή καλλιτεχνικών 
και άλλων εκδηλώσεων με δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές των Μελών της Εταιρείας ή τρίτων. 

(γ) Οι κρατικές, νομαρχιακές ή δημοτικές επιχορηγήσεις, οι επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
κάθε άλλου είδους επιχορήγηση από Κράτη, οργανισμούς, φορείς και Νομικά Πρόσωπα εν γένει. 

(δ) Επώνυμες Δωρεές ή κληροδοτήματα Μελών ή τρίτων προσώπων προς την Εταιρεία, κληρονομίες που 
τυχόν ήθελαν καλυφθεί υπέρ της Εταιρείας και κάθε άλλη είσπραξη ή εκχώρηση ή μεταβίβαση 
δικαιώματος ή δικαιωμάτων, που προέρχεται από νόμιμη αιτία. Δωρεές ή διαθήκες εν γένει που 
υποχρεώνουν την Εταιρεία σε ενέργειες, οι οποίες αντιβαίνουν προς τον σκοπό της, δεν γίνονται 
δεκτές. 

 
Άρ θ ρ ο  7  

Π ε ρ ι ο υ σ ί α  τ η ς  Ε τ α ι ρ ε ί α ς  
 

1. Τα εισπραττόμενα χρήματα από το Ταμείο, εκτός από το ποσό που κάθε φορά ορίζει ο Νόμος και φυλάσσεται 
στο Ταμείο της Εταιρείας, κατατίθενται σε λογαριασμό που η Εταιρεία διατηρεί σε Τράπεζα, που επιλέγει με 
Απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

2. Οι αναλήψεις των καταθέσεων γίνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο 
οποίος υπογράφει τα σχετικά εντάλματα και τις επιταγές. 

3. Η ακίνητη περιουσία της Εταιρείας αποκτάται, πωλείται ή εν γένει μεταβιβάζεται για λογαριασμό της έπειτα 
από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων (3/4) των παρόντων Μελών. 

 
 

Κ ΕΦΑΛΑ ΙΟ  Δ΄  
ΔΩΡΗΤ Ε Σ  -  Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Ε Σ  -  ΜΕ Γ ΑΛΟ Ι  Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Ε Σ  

 
Άρ θ ρ ο  8  

 
1. Έπειτα από Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και Απόφαση που λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση 

των Μελών της με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων Μελών της, η Εταιρεία ανακηρύσσει και 
αναγορεύει πρόσωπα που υλικά και ηθικά εξυπηρέτησαν ως “Δωρητές”, “Ευεργέτες” και “Μεγάλους 
Ευεργέτες”. 

2. Η απονομή της διακρίσεως στις ως άνω κατηγορίες γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
 

Κ ΕΦΑΛΑ ΙΟ  Ε ΄  
Δ ΙΟ Ι ΚΗ Τ Ι ΚΟ  Σ ΥΜΒΟΥΛ ΙΟ  

 
Άρ θ ρ ο  9  

Σ υ γ κ ρ ό τ η σ η  -  Θη τ ε ί α  
 

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από εννέα (9) τακτικά Μέλη αυτής με τριετή 
θητεία. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό 
Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερις (4) Συμβούλους. 

3. Στις αρχαιρεσίες που γίνονται κάθε έτος για την ανάδειξη των τριών (3) τακτικών Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρείας εκλέγει και τρία (3) αναπληρωματικά Μέλη 
αυτού, με θητεία ενός (1) έτους. 

4. Κάθε Τακτικό Μέλος εκλέγεται για τρία (3) συναπτά έτη με ενιαία θητεία, που αρχίζει από τη στιγμή της 
εκλογής του και λήγει με την εκλογή των νέων Μελών από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται 
κατά το έτος της λήξης της θητείας τους. 

5. Κάθε έτος αποχωρούν υποχρεωτικώς τουλάχιστον τρία (3) τακτικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά 
τη λήξη της θητείας τους, τα οποία η Γενική Συνέλευση αντικαθιστά με εκλογή νέων. 

6. Εξαιρετικά, σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του τακτικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για 
οιοδήποτε λόγο, το τακτικό Μέλος αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά εκλογής αναπληρωματικό Μέλος 
και η θητεία του διαρκεί για όσο χρόνο απομένει μέχρι την λήξη της θητείας του Μέλους, που απώλεσε την 
ιδιότητά του. 

7. Στην περίπτωση που το εν λόγω Μέλος κατέχει αξίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, πλην αυτό του Προέδρου, 
στο αξίωμα αυτό εκλέγεται άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού αναπληρωθεί ως ανωτέρω, μη 



απαιτουμένης ανασυγκροτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, υπεισερχομένου του νεοεκλεγέντος 
αξιωματούχου στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του παλαιού. 

8. Αξιωματούχος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παραιτηθεί και να διεκδικήσει άλλο αξίωμα. 
9. Εάν κατά τις περιπτώσεις των παρ. 7 και 8 του εν λόγω Άρθρου, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 

ο Πρόεδρός του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αναπληρωθεί το παραιτηθέν Μέλος που 
κατείχε το αξίωμα του Προέδρου, ανασυγκροτείται σε Σώμα και εν συνεχεία, στην ίδια συνεδρίαση 
επανακαθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση της Εταιρείας και οι αρμοδιότητες των 
Μελών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. 

10. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας πέντε (5) τουλάχιστον τακτικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
αυτό θεωρείται ότι παραιτείται στο σύνολό του και διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, τη Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρείας συγκαλεί 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και 
στην περίπτωση που αυτοί έχουν απολέσει την ιδιότητά τους, οιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Για τη σειρά λήξης της θητείας των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην εν λόγω περίπτωση, 
εφαρμόζονται αναλογικώς τα οριζόμενα στις παρ. 7, 8 και 9 του Άρθρ. 32 του παρόντος. 

11. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς 
συνεδριάσεις του, αποβάλλει την ιδιότητά του αυτοδικαίως και αντικαθίσταται σύμφωνα με τα σχετικώς 
οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό. 

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή Μέλη αυτού (τακτικά και αναπληρωματικά) μπορούν να αντικατασταθούν ή 
παυθούν οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, στην οποία παρευρίσκονται τα δύο τρίτα 
(2/3) από τα δικαιούμενα ψήφου Μέλη της Εταιρείας και αποφασίζουν με μυστική ψηφοφορία και 
πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων Μελών. 

 
Άρ θ ρ ο  1 0  

Απώλ ε ι α  τ η ς  Ι δ ι ό τ η τ α ς  τ ο υ  Μέ λ ο υ ς  τ ο υ  Δ . Σ .  
 

Απώλεια της ιδιότητας του Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου επέρχεται:  
(α) με το θάνατό του, 
(β) με την επιγενομένη δικαιοπρακτική ανικανότητά του, 
(γ) με την παύση του με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και 
(δ) με την καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο απώλεια της ιδιότητας του Μέλους της Εταιρείας, όπως και όταν 

προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ή το Νόμο. 
 

Άρ θ ρ ο  1 1  
Αρ χ α ι ρ ε σ ί ε ς  

Ε κ λ ο γ ή  τ ω ν  Με λώ ν  τ ο υ  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ  Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  
 

1. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρείας, που συνέρχεται εντός των μηνών Μαρτίου 
- Απριλίου και ημέρα της εβδομάδος Σάββατο, γίνονται οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Μελών (τακτικών και 
αναπληρωματικών) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

2. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας που έχουν εγγραφεί τουλάχιστον 
ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μελών της. 

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μόνο Τακτικά Μέλη της Εταιρείας σε μυστική ψηφοφορία και 
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών της Εταιρείας. Ειδικά για τις αρχαιρεσίες των Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση ορίζει, έπειτα από πρόταση του Προέδρου της, τριμελή 
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εποπτεύει την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και συντάσσει σχετικό 
πρακτικό διαλογής, περιέχον ονομαστικό κατάλογο των ψηφισάντων Μελών και το αποτέλεσμα των 
αρχαιρεσιών. 

4. Στις αρχαιρεσίες δύναται να παρίσταται Δικηγόρος, αν τούτο το αποφασίσει ρητώς το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας. 

5. Τα υποψήφια τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν 
τις υποψηφιότητές τους εντός προθεσμίας που λήγει πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της πρώτης 
συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Εταιρείας. Νοείται ότι σε περίπτωση διακοπής της 
Γενικής Συνέλευσης ή σύγκλησης επαναληπτικής ταύτης, δεν επιτρέπονται νέες υποψηφιότητες. 

6. Στα ψηφοδέλτια αναγράφεται το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμο των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική 
σειρά, πρώτα των υποψηφίων τακτικών Μελών και έπειτα των αναπληρωματικών. 

7. Τα Μέλη της Εταιρείας ψηφίζουν του υποψηφίους της αρεσκείας τους θέτοντας σταυρούς προτίμησης δίπλα 
στα στοιχεία τους, που αναγράφονται στα ψηφοδέλτια. 

8. Τα ψηφοδέλτια είναι έγκυρα όταν οι σταυροί προτίμησης που τίθενται σε αυτά δεν υπερβαίνουν τον αριθμό 
που απαιτείται για την συμπλήρωση των τριών (3) τακτικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
τριών (3) αναπληρωματικών Μελών. Στην περίπτωση που οι σταυροί προτίμησης: 
(α) Υπερβαίνουν τον αριθμό που απαιτείται για την συμπλήρωση των τριών (3) τακτικών Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως και των τριών (3) αναπληρωματικών Μελών, το ψηφοδέλτιο είναι 
έγκυρο ως προς τα αναπληρωματικά Μέλη. 

(β) Υπερβαίνουν τον αριθμό που απαιτείται για την συμπλήρωση των τριών (3) αναπληρωματικών Μελών, 
όχι όμως και των τριών (3) τακτικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο 
ως προς τα τακτικά Μέλη. 

(γ) Υπερβαίνουν τον αριθμό που απαιτείται τόσο για την συμπλήρωση των τριών (3) τακτικών Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και των τριών (3) αναπληρωματικών Μελών, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο 
στο σύνολό του. 



9. Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται στους φακέλους, που φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και κατόπιν 
ρίπτονται στην κάλπη, που βρίσκεται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής. 

10. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού τελειώσει η ψηφοφορία, καταμετρήσει τις ψήφους και συντάξει το σχετικό 
πρωτόκολλο διαλογής αυτών, προβαίνει στην ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων, που 
συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο κατά σειρά αριθμό ψήφων. Οι εν λόγω επιτυχόντες αποτελούν εκλεγέντα 
Μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) του Διοικητικού Συμβουλίου. 

11. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων Μελών που ήρθαν κατά τη σειρά διαλογής στην τρίτη θέση τακτικών 
Μελών ή στην τρίτη θέση αναπληρωματικών, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους από την Εφορευτική 
Επιτροπή. 

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την εκλογή των Μελών του και 
έπειτα από Πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Μέλους συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση προκειμένου να 
συγκροτηθεί σε Σώμα, εκλέγοντας με φανερή ψηφοφορία τους αξιωματούχους του και καθορίζοντας την 
εκπροσώπηση της Εταιρείας και τις αρμοδιότητες των Μελών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. 

13. Μέχρι την Παράδοση - Παραλαβή, σύμφωνα με τα εις το Άρθρ. 12 οριζόμενα, υπεύθυνο για την διαχείριση 
των τρεχουσών υποθέσεων της Εταιρείας είναι το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί ως οιονεί 
υπηρεσιακό. 

14. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την Συγκρότηση αυτού σε Σώμα, θεωρείται ότι δεν αποδέχεται την εκλογή του ως Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. 

 
Άρ θ ρ ο  1 2  

Πα ρ ά δ ο σ η  -  Πα ρ α λ α β ή  
 

1. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παραδώσει στο νεοεκλεγέν, τα διάφορα βιβλία και εν γένει 
έγγραφα και στοιχεία της Εταιρείας, που τηρούσε κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθώς επίσης και τους 
χώρους και τα κινητά πράγματα της περιουσίας της Εταιρείας, που διαχειριζόταν στο ίδιο χρονικό διάστημα 
(σφραγίδα, έπιπλα και σκεύη, το αρχείο, το ταμείο κ.λπ.) με βάση σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης-
Παραλαβής. 

2. Η Παράδοση-Παραλαβή λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Παιδιατρικού Συνεδρίου, που 
πραγματοποιείται κατά τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος. 

3. Στην περίπτωση μη πραγματοποίησης του ως άνω Συνεδρίου για οιονδήποτε λόγο ή αιτία, η Παράδοση-
Παραλαβή γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε 
σε Σώμα. 

4. Τυχόν άρνηση του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου να συμμορφωθεί στην εν λόγω υποχρέωσή του, 
γεννά ατομική ευθύνη του κάθε Μέλους του για άμεση απόδοση των ως άνω πραγμάτων. 

 
Άρ θ ρ ο  1 3  

Αρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς  
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο: 
(α) Διοικεί την Εταιρεία και μεριμνά της εκπλήρωσης του σκοπού και των επιμέρους στόχων της, καθώς 

και της τήρησης του παρόντος Καταστατικού και των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 
(β) Εισηγείται την εγγραφή νέων Μελών. 
(γ) Προτείνει την διαγραφή των Μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό. 
(δ) Συγκροτεί, όταν κρίνεται αναγκαίο, Επιτροπές για τη μελέτη και προώθηση συγκεκριμένων στόχων 

του, σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας. 
(ε) Χορηγεί άδειες απουσίας στα Μέλη του. 
(στ) Διαχειρίζεται και διαθέτει τους πόρους της Εταιρείας μέσα στα όρια του προϋπολογισμού και σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. 
(ζ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών της Εταιρείας, συντάσσοντας και τα θέματα της 

ημερησίας διατάξεως. 
(η) Αναθέτει με έγγραφες πληρεξουσιοδοτήσεις, μερικώς ή στο σύνολό της, την άσκηση των δικαιωμάτων 

του σε ένα ή περισσότερα από τα Μέλη του. 
(θ) Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια ή πράξη, η οποία του έχει ανατεθεί εκ του Νόμου ή του 

Καταστατικού και αποφασίζει για όσα άλλα ζητήματα δεν έχουν ειδικά ανατεθεί στην αρμοδιότητα 
άλλων οργάνων της Εταιρείας. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως λειτουργεί και νομίμως αποφασίζει, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από 
το Νόμο, σε απαρτία πέντε (5) τουλάχιστον παρόντων εκ των εννέα (9) Μελών του και οι αποφάσεις του 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του και με φανερή ψηφοφορία, εκτός από τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το Καταστατικό προβλέπει μυστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις φανερές 
ψηφοφορίες υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ή του νομίμου αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθεί απαρτία ή δεν ληφθεί Απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο επανέρχεται σε συνεδρίαση εντός των 
επομένων δέκα (10) ημερών. Την ημερομηνία επαναληπτικής συνεδριάσεως μπορεί να την ορίζει εκ των 
προτέρων ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη σχετική πρόσκλησή του προς τα Μέλη. 

3. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται η αντιπροσώπευση Μέλους από άλλο Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου δι’ εγγράφου εξουσιοδοτήσεως, που υπολογίζεται και για το σχηματισμό της 
απαρτίας. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας: 
(α) Τακτικά, μία (1) φορά ανά μήνα, 
(β) Έκτακτα δε, οσάκις κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή του ζητηθεί τούτο με έγγραφη Αίτηση από 

τέσσερα (4) τουλάχιστον Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται, από τη 



λήψη της Αιτήσεως, να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση εντός πέντε (5) πλήρων 
ημερών, εφόσον τούτο είναι εφικτό. 

5. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται δια Προσκλήσεως του Προέδρου του προς τα Μέλη αυτού, 
που αποστέλλεται είτε δια τηλεομοιοτυπικού ή ηλεκτρονικού ή τηλεγραφικού μηνύματος, είτε δι’ απλής 
ταχυδρομικής επιστολής, τηρουμένου του σχετικού πρωτοκόλλου εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων της 
Γραμματείας της Εταιρείας. 

6. Στην Πρόσκλησή του ο Πρόεδρος αναφέρει αναλυτικώς κατά σειρά τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας 
διατάξεως. 

7. Συζήτηση και Απόφαση για θέμα που δεν έχει αναγραφεί στην Πρόσκληση είναι άκυρη, εκτός αν 
συμφωνήσουν να συζητηθεί και να ληφθεί Απόφαση επί του θέματος αυτού τα τρία πέμπτα (3/5) των 
παρισταμένων Μελών, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από πέντε (5). 

8. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται, με ευθύνη του Γενικού 
Γραμματέα της Εταιρείας, Πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και 
κατά το μηχανογραφικό σύστημα (Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου). 

9. Τα πρακτικά χρονολογούνται, απαριθμούνται και υπογράφονται απ’ όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύουν από της υπογραφής τους από τα Μέλη αυτού. Η καταχώρηση της 
γνώμης των μειοψηφούντων Μελών είναι υποχρεωτική. 

10. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο ή, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον Αντιπρόεδρο ή, όταν και αυτός κωλύεται ή 
απουσιάζει, από άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει σχετικώς εξουσιοδοτηθεί προς τούτο. 

 
Άρ θ ρ ο  1 4  

Ε υ θ ύ ν η  Με λώ ν  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ  Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  
 

1. Στο τέλος του κάθε λογιστικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συντάσσει απολογισμό του 
προηγουμένου έτους και προϋπολογισμό του επομένου, τον οποίον εγκρίνει η Γενική Συνέλευση στην Ετήσια 
Τακτική Συνέλευσή της, οπότε και απαλλάσσει με μυστική ψηφοφορία κάθε Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ξεχωριστά από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση που έκανε το προηγούμενο έτος. 

2. Η απαλλαγή κάθε Μέλους καλύπτει όλες ή ορισμένες εκ των πράξεών του διαχείρισης των υποθέσεων της 
Εταιρείας. 

3. Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα έναντι της 
Εταιρείας και των τρίτων για κάθε πταίσμα, εκτός εάν ενήργησαν κατόπιν εντολής της Γενικής Συνέλευσης 
και η συγκεκριμένη ενέργειά τους δεν ήταν αντίθετη προς το Νόμο, το παρόν Καταστατικό ή τον Εσωτερικό 
Κανονισμό της Εταιρείας. 

4. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους, αλλά δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδριάσεις, στις οποίες δεν 
ήταν παρόντα ή διαφώνησαν. 

 
Άρθρο  1 5  

Καθήκον τα  Προέδρου  κα ι  Αντ ι προέδρου  τ ου  Δ ιο ι κη τ ι κ ού  Συμβουλ ί ου  
 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των τυχόν προβλεπομένων στο παρόν Καταστατικό 
αρμοδιοτήτων του: 
(α) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Δικαστικές και λοιπές αρχές, όπως και σε κάθε εξώδικο σχέση της με 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οργανισμό ή τράπεζα και εν γένει σε όλες τις συναλλαγές της 
Εταιρείας με τρίτους, δεσμεύοντας την Εταιρεία με την υπογραφή του, που θέτει πλησίον της 
σφραγίδας της Εταιρείας. 

(γ) Συγκαλεί τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδριάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο παρόν Καταστατικό και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(δ) Εντέλλεται την πληρωμή των δαπανών σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό ή την πληρωμή 
δαπανών που αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο εξαιτίας επειγούσης ανάγκης. 

(ε) Υπογράφει τα σχετικά με την πληρωμή των δαπανών και εν γένει εξόδων εντάλματα, επιταγές, 
συναλλαγματικές κλπ., της Εταιρείας. 

(στ) Διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρείας, έπειτα από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
(ζ) Μεριμνά για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, του Νόμου και των 

Αποφάσεων των Καταστατικών Οργάνων της Εταιρείας. 
(η) Υπογράφει τα βραβεία και τα αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
(θ) Υπογράφει τα έγγραφα, τα οποία αποστέλλει το Διοικητικό Συμβούλιο. 
(ι) Επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμία, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο, προς τον οποίο, έπειτα από Απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, δίνει εντολή για κάθε δαπάνη, υποχρεουμένου του Ταμία να του παρέχει 
έγγραφα, πληροφορίες και διευκρινίσεις, οσάκις του ζητηθεί. 

(ια) Προεδρεύει στη Συντακτική Επιτροπή της Εταιρείας. 
(ιβ) Μεριμνά γενικά για την προαγωγή, ανάπτυξη και επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, εισηγούμενος τη 

λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου. 
2. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον αναπληρώνει στα 

καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος, τον οποίο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρώνει ένα από 
τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ειδικά ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή 
του σε σώμα και την εξουσιοδότηση υπογραφών και αρμοδιοτήτων. 



3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αναθέτει στον Αντιπρόεδρό του αρμοδιότητες, μη 
δικαιουμένου αυτού οιασδήποτε αρνήσεως ανάληψης αυτών. 

 
Άρ θ ρ ο  1 6  

Κ α θ ή κ ο ν τ α  Γ ε ν ι κ ο ύ  &  Ε ι δ ι κ ο ύ  Γ ρ α μ μ α τ έ α  
 

1. Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των τυχόν προβλεπομένων στο παρόν 
Καταστατικό αρμοδιοτήτων του: 
(α) Συντάσσει και μπορεί να συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τα Πρακτικά των 

Γενικών Συνελεύσεων και κάθε έγγραφο της Εταιρείας, όπου προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ή 
τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας. 

(β) Διενεργεί την αλληλογραφία της Εταιρείας (πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων, 
παραλαβή και αποστολή εγγράφων κ.ο.κ.). 

(γ) Τηρεί και Φυλάσσει τα Έγγραφα, τα Βιβλία και τη Σφραγίδα της Εταιρείας. 
(δ) Επιβλέπει την εργασία της Γραμματείας της Εταιρείας. 
(ε)  Συμμετέχει στην Συντακτική Επιτροπή. 

2. Συντάσσει και τηρεί μαζί με τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία το Βιβλίο Περιουσίας της Εταιρείας και ως 
Επιτροπή επιβλέπουν και μεριμνούν για τον πλουτισμό της Βιβλιοθήκης της Εταιρείας και την αύξηση των 
πόρων αυτής. 

3. Τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον 
αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ειδικά ορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα και την εξουσιοδότηση υπογραφών και 
αρμοδιοτήτων. 

 
Άρ θ ρ ο  1 7  

Κ α θ ή κ ο ν τ α  Τ α μ ί α  -  Σ υ μ β ο ύ λω ν  
 

1. Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των προβλεπομένων στο παρόν Καταστατικό αρμοδιοτήτων 
του: 
(α) Τηρεί τα λογιστικά Βιβλία και Στοιχεία της Εταιρείας. 
(β) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τα σχετικά 

με την πληρωμή των δαπανών και εν γένει εξόδων εντάλματα, επιταγές, συναλλαγματικές κλπ., της 
Εταιρείας. 

(γ) Μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών από τα Μέλη της Εταιρείας και ενημερώνει το 
Διοικητικό Συμβούλιο περί των καθυστερουμένων συνδρομών. 

(δ) Μεριμνά για την ενημέρωση των Μελών περί των οφειλών τους αποστέλλοντας σχετική επιστολή σε 
αυτά κατά το πρώτο τρίμηνο του λογιστικού έτους. 

(ε) Καταρτίζει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό της Εταιρείας, τον οποίο παραδίδει 
προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

(στ) Μεριμνά με τον Πρόεδρο όλες τις πληρωμές της Εταιρείας βάσει των νομίμων δικαιολογητικών τους. 
(ζ) Υποχρεούται να συντάσσει συνοπτική έκθεση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας με 

καταστάσεις της ταμιακής κίνησης και υποβάλλει αυτές στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το τέλος κάθε 
τριμηνίας. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει τα έσοδα και τα έξοδα με τις σχετικές δικαιολογητικές 
αποδείξεις. 

(η) Υποχρεούται να παρέχει διαρκώς κάθε οικονομικό στοιχείο που ζητά ο Πρόεδρος ή το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας. 

(θ) Υποχρεούται να καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στο όνομά της, σύμφωνα με 
τα υπό του νόμου κάθε φορά οριζόμενα, τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση το ποσό των χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) Ευρώ ανά μήνα. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι δύο χιλιάδες πεντακόσια 
(2.500) Ευρώ, έπειτα από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

2. Τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον αναπληρώνει στα 
καθήκοντά του ένα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τον Πρόεδρο, που ειδικά ορίζεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα και την εξουσιοδότηση υπογραφών και 
αρμοδιοτήτων. 

3. Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 
εκτελούν τις υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εγγράφως ανατιθέμενες σε αυτούς ειδικές αρμοδιότητες και 
καθήκοντα. 

4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι Μέλος του 
Συμβουλίου. 

5. Κάθε άλλη υποχρέωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατίθεται σε αυτό από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, όπου σχετικώς προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό. 

 
 

Κ ΕΦΑΛΑ ΙΟ  Σ Τ ΄  
Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  ΕΠ Ι Τ ΡΟΠΕ Σ  -  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι ΚΟ Ι  ΚΑΝΟΝ Ι ΣΜΟ Ι  

 
Άρ θ ρ ο  1 8  

Ε ι δ ι κ έ ς  Ε π ι τ ρ ο π έ ς  
 



1. Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνιστά Ειδικές Επιτροπές, 
στις οποίες αναθέτει την οργάνωση και διεκπεραίωση ειδικών και ρητώς καθοριζομένων σκοπών της 
Εταιρείας, όπως λ.χ. Συντακτική Επιτροπή του Επιστημονικού Περιοδικού της Εταιρείας, Επιτροπή επαφής με 
αλλοδαπούς επιστήμονες, Συνεχούς Εκπαίδευσης, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, λοιμώξεων, εμβολιασμών, 
ατυχημάτων, Διατροφής, Αγωγής Υγείας, Ειδικών Αναγκών, Ναρκωτικών, Εφήβων, Δημοσιεύσεων και 
Εκδόσεων, Σχεδιασμού Πληθυσμιακών Ερευνών κλπ. 

2. Τα σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμό και επιμέρους σκοπούς των 
Επιτροπών ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας. 

3. Οι Επιτροπές αποτελούνται από Μέλη της Εταιρείας ή και από μη Μέλη αυτής, ανεξαρτήτως επιστημονικής ή 
μη ιδιότητας, Παιδιάτρων ή μη. 

4. Η θητεία των Μελών της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού της Εταιρείας, εφόσον συσταθεί, είναι 
τριετής. 

 
Άρ θ ρ ο  1 9  

Ε σω τ ε ρ ι κ ο ί  Κ α ν ο ν ι σ μ ο ί  
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τροποποιεί ή αντικαθιστά τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, που 
εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρείας. 

2. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας ρυθμίζονται τα επιμέρους θέματα που προβλέπονται και 
παραπέμπονται σε αυτόν από το παρόν Καταστατικό, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που δεν ορίζεται στο 
παρόν και αφορά στις εσωτερικές λειτουργίες της Εταιρείας. 

 
 

Κ ΕΦΑΛΑ ΙΟ  Ζ ΄  
Γ ΕΝ Ι ΚΗ  Σ ΥΝ ΕΛ ΕΥ ΣΗ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ  

 
Άρ θ ρ ο  2 0  

Αρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς  
 

1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας και αποφασίζει για 
κάθε ζήτημα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της. 

2. Οι Αποφάσεις της δεσμεύουν τόσο τα Μέλη της Εταιρείας, ακόμη και αυτά που διαφώνησαν, μειοψήφησαν ή 
απουσίασαν κατά τη λήψη τους, όσο και τα όργανα Διοικήσεώς της, τα οποία υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται προς αυτές και να τις εκτελούν. 

3. Η Γενική Συνέλευση, μεταξύ άλλων: 
(α) αποφασίζει και προβαίνει στην τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, 
(β) αποφασίζει τη μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας, 
(γ) εκλέγει, εποπτεύει και παύει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
(δ) εγκρίνει τον ισολογισμό της παρελθούσης χρήσεως και ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων 

της νέας. 
(ε) εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, 
(στ) αποφασίζει, όπως και όταν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, την επιβολή πειθαρχικών ποινών στα 

Μέλη τόσο της Εταιρείας, όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, 
(ζ) αποφασίζει περί της διαλύσεως της Εταιρείας, και 
(η) αποφασίζει εν γένει για όλα τα θέματα που έχουν τεθεί στην κρίση της από το παρόν Καταστατικό. 

 
Άρ θ ρ ο  2 1  
Σ ύ γ κ λ η σ η  

 
1. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. 
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μία φορά ανά έτος από τον μήνα Μάρτιο έως Απρίλιο και 

ημέρα της εβδομάδος Σάββατο, οι δε Έκτακτες όσες φορές προκύψει θέμα που αφορά στην Εταιρεία, ή 
ζητήσει αυτό το εν τρίτο (1/3) των ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών Μελών της Εταιρείας, που δεν 
μπορεί να είναι λιγότερα από είκοσι (20), με έγγραφη Αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 
απευθυνομένη προς τον Πρόεδρο αυτού, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν, 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της Αιτήσεως, με τα θέματα που 
αναφέρονται στην αίτηση. 

3. Στην περίπτωση της σύγκλησης εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης έπειτα από αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των 
ταμειακώς τακτοποιημένων Μελών της ως ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ερευνά αν η Αίτηση είναι 
υπογεγραμμένη από το εν τρίτο (1/3) των Μελών της Εταιρείας, που ζητούν τη σύγκλησή της και αν 
ορίζονται με πληρότητα και σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της συγκληθεισομένης Γενικής 
Συνέλευσης. 

4. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση διορισμού προσωρινής διοίκησης, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 
να συγκαλέσει εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για κάθε θέμα ή θέματα, τα οποία 
περιλαμβάνονται στον κύκλο των εξουσιών που έχει αναγνωρίσει στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο η 
δικαστική Απόφαση που το διόρισε. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση αυτή, αν δεν 
προβλέπεται διαφορετικά, γίνεται συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. 

5. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που 
εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες 



ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα 
της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 

6. Με την τήρηση της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, η Πρόσκληση της 
Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 
καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα Γραφεία της 
Έδρας της Εταιρείας και δημοσιεύεται σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην 
Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η ατομική ειδοποίηση κάθε μέλους. 

7. Εξαιρετικά Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι αναγκαία στην περίπτωση κατά την 
οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται άπαντα τα ταμειακώς τακτοποιημένα Μέλη της 
Εταιρείας και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων (Αυτόκλητη 
Καθολική Γενική Συνέλευση). 

8. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη μετά από κάθε Γενική Συνέλευση να υποβάλει στην εποπτεύουσα Αρχή της 
επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών αυτής. 

 
Άρ θ ρ ο  2 2  

Σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ι ς  
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη αυτής που 
έχουν τακτοποιηθεί ταμειακώς δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της πρώτης κανονικής (κι όχι της 
Επαναληπτικής) συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η σύνταξη του 
Καταλόγου των Μελών της Εταιρείας που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση. 

2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ένα τρίτον (1/3) πλέον ενός των ταμειακώς 
τακτοποιημένων Τακτικών Μελών της, που έχουν δικαίωμα ψήφου και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων 
της ημερήσιας διατάξεως. 

3. Για τον υπολογισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας των απάντων των Συνελεύσεων, παρόντα ή 
παρευρισκόμενα Μέλη θεωρούνται και τα αντιπροσωπευόμενα, από άλλα, Μέλη της Εταιρείας, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξουσιοδοτούνται νομίμως προς τούτο, όπως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό. 

4. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη ειδοποίηση την αντίστοιχη ημέρα και 
ώρα της επόμενης εβδομάδος με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης και θεωρείται ότι έχει 
απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων Μελών, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από είκοσι (20) 
και αποφασίζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. 

5. Η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται με βάση τον ως άνω Κατάλογο Τακτικών Μελών που έχουν 
καταβάλει την συνδρομή τους, που συντάσσεται μια (1) ημέρα προ της συνεδριάσεώς της και επικυρώνεται 
δια της υπογραφής του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολλάται δε, 
στα Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας, μαζί με την σχετική περί συγκλήσεως Πρόσκληση εντός της ίδιας ως 
άνω προθεσμίας. 

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπου δεν προβλέπεται σχετικώς στο παρόν Καταστατικό, λαμβάνονται 
με φανερή ψηφοφορία κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών. 

7. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην Πρόσκληση είναι άκυρη, εκτός αν συμφωνήσουν όλα τα Μέλη 
που συμμετέχουν σε αυτήν. 

8. Διακοπή των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο 
(2) ώρες, δύναται να αποφασισθεί από τον Πρόεδρο αυτής, όταν συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι. 

9. Ο χρόνος συνέχισης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται από τον Πρόεδρο της Γενικής 
Συνέλευσης ταυτόχρονα με την απόφασή του περί της διακοπής της Συνέλευσης, χωρίς να απαιτείται νέα 
Πρόσκληση των Μελών της Εταιρείας. 

 
Άρ θ ρ ο  2 3  

 
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και χρέη Γραμματέα εκτελεί ο 

Γενικός Γραμματέας αυτού. 
2. Τα καθήκοντα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης είναι η κήρυξη της έναρξης των εργασιών της Γενικής 

Συνέλευσης, η διαπίστωση της επίτευξης της κατά το Καταστατικό απαιτουμένης απαρτίας, η τήρηση των 
θεμάτων της ημερησίας διατάξεως κατά τη σειρά της αναγραφής τους στην Πρόσκληση, αλλαγή της οποίας 
μόνο η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει, η παροχή ορισμένου χρόνου σε κάθε Μέλος της Εταιρείας 
που επιθυμεί να λάβει τον λόγο και έχει εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών που συντάσσεται πριν από 
την έναρξη της συζήτησης, η μέριμνα για την επιβολή της ασφάλειας και τάξης μέσα στο χώρο που 
συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση με δικαίωμα αποβολής Μέλους από τη συνεδρίαση στην περίπτωση που 
θορυβεί ή κατ’ άλλον τρόπο διαταράσσει την ομαλή πορεία των εργασιών της, η κήρυξη της τυπικής λήξεως 
των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και η επιμέλεια της σύνταξης του σχετικού Πρακτικού, το οποίο και 
υπογράφει μαζί με το Γραμματέα. 

 
Άρ θ ρ ο  2 4  

Δ ι κ α ί ω μ α  Ψήφου  -  Α ν τ ι π ρ ο σώπ ε υ σ η  -  Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ή σ ε ι ς  
 

1. Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου μόνο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να αποκλεισθεί εξαιρετικά με 
Απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρισταμένων Μελών, όταν η Συνέλευση προτίθεται να αποφασίσει 
την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ Μέλους, του/της συζύγου του ή εξ 
αίματος συγγενούς του μέχρι και του τρίτου βαθμού εκ πλαγίου και της Εταιρείας. 



2. Επιτρέπεται η εκουσία αντιπροσώπευση στα Μέλη, κατά συνέπειαν, κάθε Μέλος δικαιούται να 
αντιπροσωπευθεί κατά τη συνέλευση από άλλο Μέλος, όχι όμως από τρίτο πρόσωπο, οπότε και για το 
σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας λαμβάνονται υπόψη και τα τυχόν αντιπροσωπευόμενα Μέλη, όπως 
προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό. 

3. Μέλος της Εταιρείας που έχει δικαίωμα ψήφου μπορεί να αντιπροσωπευθεί σε τακτική ή έκτακτη Γενική 
Συνέλευση από άλλο Μέλος, εφόσον το επιθυμεί, έπειτα από σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση προς τούτο. 

4. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον αρμόδιο Ιατρικό 
Σύλλογο, Νοσοκομείο, Κλινική, Δικηγόρο, Συμβολαιογράφο, Ι.Κ.Α. ή οιαδήποτε Δημόσια Αρχή. 

5. Εξουσιοδοτήσεις μπορούν να χορηγούνται οποτεδήποτε και να ισχύουν μέχρι της εγγράφου ανακλήσεώς 
τους. 

6. Κάθε παρόν αυτοπροσώπως στις γενικές συνελεύσεις Μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από δύο 
(2) απόντα Μέλη της Εταιρείας. 

 
Άρ θ ρ ο  2 5  
Πρ α κ τ ι κ ά  

 
1. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο Βιβλίο των 

Πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά, και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το 
Γραμματέα. 

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση Μέλους, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά 
περίληψη της γνώμης του τελευταίου. 

3. Στο Βιβλίο των Πρακτικών καταχωρείται ή επισυνάπτεται και κατάλογος των Μελών που έλαβαν μέρος 
αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση. 

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 

 
 

Κ ΕΦΑΛΑ ΙΟ  Η΄  
Ε Ξ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι ΚΗ  ΕΠ Ι Τ ΡΟΠΗ  

 
Άρ θ ρ ο  2 6  

 
1. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε τριετία εκλέγεται Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) 

Μέλη με θητεία τριών (3) ετών από την εκλογή τους. 
2. Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν δύνανται να εκλεγούν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή μεριμνά για τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης των εσόδων και 

των πόρων της Εταιρείας από κάθε πηγή, καθώς και των δαπανών οι οποίες πραγματοποιούνται, δικαιούται 
οποτεδήποτε να προβαίνει στον έλεγχο των Βιβλίων, Στοιχείων και εν γένει και Λογαριασμών της Εταιρείας, 
και υποβάλλει Ετησίως, δια του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση, Έκθεση επί του 
ενεργηθέντος ελέγχου της. 

4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση, που πραγματοποιείται εντός είκοσι (20) ημερών από 
την εκλογή της, συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό της και τους Επιτρόπους της. 

 
 

Κ ΕΦΑΛΑ ΙΟ  Θ΄  
Β Ι Β Λ Ι Α  ΤΗ Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ  

 
Άρ θ ρ ο  2 7  

 
1. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί να εξής Βιβλία: 

(α) το Βιβλίο Μητρώου Μελών, 
(β) το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, 
(γ) το Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων, 
(δ) το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
(ε) το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Τα ανωτέρω Βιβλία δύνανται να τηρούνται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. 
 
 

Κ ΕΦΑΛΑ ΙΟ  Ι ΄  
ΠΕ ΙΘ ΑΡΧ Ι Κ Ε Σ  ΚΥ ΡΩ Σ Ε Ι Σ  

 
Άρ θ ρ ο  2 8  

 
1. Η πειθαρχική εξουσία της Εταιρείας ασκείται επί απάντων των Μελών της. 
2. Πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά η παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού, των νομίμων Αποφάσεων της 

Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εφόσον αυτές εξεδόθησαν εντός των 
ορίων της εξουσίας των ανωτέρω Οργάνων, η παράλειψη καταβολής της ετήσιας υποχρεωτικής συνδρομής 
και των τυχόν εκτάκτων εισφορών του Μέλους, οι εκδηλώσεις και συμπεριφορές του Μέλους εναντίον του 



σκοπού της Εταιρείας, η καταδίκη Μέλους για ορισμένα πλημμελήματα ή για κακούργημα, η στέρηση της 
ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας του Μέλους και η συνεχής και αδικαιολόγητη μη συμμετοχή των 
Τακτικών Μελών στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. 

3. Πειθαρχικές κυρώσεις, σωρευτικά ή μη, στα Μέλη της Εταιρείας που μπορούν να επιβληθούν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των Μελών του, αφού πρώτα 
ληφθεί υπόψη η βαρύτητα της παράβασης είναι κατά σειρά αυτές της: 
(α) έγγραφης ή προφορικής επίπληξης, 
(β) προσωρινής αναστολής της ιδιότητας του Μέλους από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος και 
(γ) στέρησης δικαιώματος εισόδου στους χώρους της Εταιρείας για ορισμένο χρόνο. 

4. Πειθαρχικές κυρώσεις, σωρευτικά ή μη, στα Μέλη της Εταιρείας που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση 
των Μελών της Εταιρείας, έπειτα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού πρώτα ληφθεί υπόψη η 
βαρύτητα της παράβασης είναι κατά σειρά αυτές της: 
(α) στέρησης ανάληψης δικαιωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και 
(β) οριστικής διαγραφής. 

5. Πειθαρχικές κυρώσεις στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιβληθούν, σωρευτικά ή μη, με 
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Εταιρείας, έπειτα από εισήγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, που λαμβάνεται σε συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του, 
αυτές της: 
(α) έγγραφης επίπληξης, 
(β) προσωρινής αναστολής της ιδιότητας του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από έναν (1) έως έξι 

(6) μήνες, 
(γ) οριστικής απώλειας της ιδιότητας του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και 
(δ) στέρησης ανάληψης δικαιωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για ορισμένο χρόνο που 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. 
6. Έγγραφη επίπληξη μπορεί να επιβάλει σε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ο Πρόεδρος 

αυτού για σπουδαίο λόγο, που αφορά μόνον στην εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του. 
7. Το Μέλος που βρίσκεται υπό πειθαρχική δίωξη απέχει υποχρεωτικά από τη σχετική ψηφοφορία, η οποία σε 

όλες τις ως άνω περιπτώσεις είναι μυστική, πλην βεβαίως, της παρ. 6 του εν λόγω Άρθρου. 
8. Το πειθαρχικώς εγκαλούμενο Μέλος έχει δικαίωμα να λάβει γνώση όλου του υλικού που στηρίζει την σε 

βάρος του πειθαρχική κατηγορία, το δε υλικό θα πρέπει να γνωστοποιείται εγκαίρως στο πειθαρχικώς 
διωκόμενο Μέλος, ώστε να έχει στη διάθεσή του τον αναγκαίο εύλογο χρόνο προκειμένου να ετοιμάσει την 
υπεράσπισή του. 

9. Τα ως άνω Πειθαρχικά Όργανα ερευνούν το καταλογιστό του πειθαρχικού παραβάτη, καθώς και το βαθμό 
της υπαιτιότητός του, επιβάλλουν δε κατά την κρίση τους, σωρευτικά ή μη, την ή τις ενδεικνυόμενες εκ των 
περιστάσεων πειθαρχικές ποινές, δύνανται όμως, εάν κρίνουν ότι συντρέχουν λόγοι αναστολής της 
περαιτέρω πειθαρχικής διαδικασίας, να μην επιβάλουν καμία ποινή. 

10. Η πειθαρχική Απόφαση που επιβάλει την ποινή πρέπει να είναι αιτιολογημένη και αποκτά κύρος από την 
έγγραφη γνωστοποίησή της στο Μέλος. 

 
 

Κ ΕΦΑΛΑ ΙΟ  Ι Α ΄  
Τ ΡΟΠΟΠΟ ΙΗ ΣΗ  ΤΟΥ  ΚΑ ΤΑ Σ Τ Α Τ Ι ΚΟ Υ  ΤΗ Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ  

 
Άρ θ ρ ο  2 9  

 
1. Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού δεν μπορεί να γίνει πριν από την παρέλευση πέντε (5) 

τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία καταχώρησής του στο Βιβλίο Σωματείων που τηρείται στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών. 

2. Η Τροποποίηση του Καταστατικού πρέπει να αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρείας, 
που καλούνται για το σκοπό αυτόν και στην οποία πρέπει να παρευρίσκονται τα μισά (1/2) τουλάχιστον από 
τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη της, που αποφασίζουν με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) 
των παρόντων. 

 
 

Κ ΕΦΑΛΑ ΙΟ  Ι Β ΄  
ΛΥ ΣΗ  ΤΗ Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ  

 
Άρ θ ρ ο  3 0  

 
Η Εταιρεία λύεται: 

(α) Αν μειωθούν τα Μέλη της κάτω των δέκα (10). 
(β) Οποτεδήποτε, με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών της, χωρίς αναφορά του λόγου που 

την προκαλεί, που βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τα μισά (1/2) από τα 
τακτικά Μέλη της, που αποφασίζουν με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 
Αντίγραφο της Αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης περί διαλύσεως της Εταιρείας κοινοποιείται, 
επιμελεία του Προέδρου της Συνέλευσης, στο αρμόδιο Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας προς 
καταχώρισή του στο Βιβλίο Σωματείων, προκειμένου να περιέλθει στη γνώση των τρίτων που τυχόν 
συναλλάσσονται με αυτήν. 

(γ) Αν η Γενική Συνέλευση, με την ως άνω απαρτία και πλειοψηφία, αποφασίσει τη συγχώνευση της 
Εταιρείας με άλλο Σωματείο. 



(δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο. 
 
 

Κ ΕΦΑΛΑ ΙΟ  Ι Γ ΄  
Ε ΚΚ ΑΘΑΡ Ι ΣΗ  ΤΗ Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ  

 
Άρ θ ρ ο  3 1  

 
1. Στην περίπτωση που η Εταιρεία λυθεί, εισέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης με στόχο την ρευστοποίηση 

της περιουσίας της, την εξασφάλιση των χρεών της και την απόδοση του τυχόν απομένοντος υπολοίπου σε 
ευαγές ίδρυμα, που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση 
αυτής. 

2. Οι εκκαθαριστές της Εταιρείας διορίζονται με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή έπειτα από Απόφαση 
Δικαστηρίου, όταν προβλέπεται από το Νόμο, αντικαθίστανται δε κατά τον ίδιο τρόπο, αν συντρέχει 
σπουδαίος προς τούτο λόγος. 

3. Οι εκκαθαριστές της Εταιρείας επέχουν θέση διοικούντων αυτής και έργο τους αποτελεί η επιμέλεια των 
υποθέσεων της Εταιρείας, η μέριμνα της ρευστοποίησης της τυχόν περιουσίας της, η εξόφληση τυχόν 
οφειλών της προς τρίτους και η συνέχιση των εκκρεμών δικών της. 

 
 

Κ ΕΦΑΛΑ ΙΟ  Ι Δ ΄  
Τ Ε Λ Ι Κ Ε Σ  ΚΑ Ι  ΜΕΤΑΒΑΤ Ι Κ Ε Σ  Δ Ι Α Τ ΑΞ Ε Ι Σ  

 
Άρ θ ρ ο  3 2  

 
1. Το Διαχειριστικό Έτος της Εταιρείας άρχεται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 

έτους αυτού. 
2. Όπου στο παρόν Καταστατικό αναφέρεται “φανερή ψηφοφορία”, αυτή ενεργείται είτε δι’ ανατάσεως της 

χειρός ή δι’ ονομαστικής κλήσεως. 
3. Η Εταιρεία υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των άρθρων 78-106 του Αστικού Κώδικα ως 

ισχύει, και του Νόμου εν γένει. 
4. Όλα τα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας είναι ίσα και απολαύουν ίσων δικαιωμάτων. 
5. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό θα ρυθμίζεται με Απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των Μελών της Εταιρείας ή τον Εσωτερικό Κανονισμό αυτής, τηρουμένων των ισχυουσών 
διατάξεων των περί Σωματείων κειμένων νόμων και του Νόμου εν γένει. 

6. Οι επόμενες εκλογές για τις αρχαιρεσίες Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνουν το έτος 2004. 
7. Τρία (3) Μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, που κατά τις αρχαιρεσίες του έτους 2002 έλαβαν τις 

λιγότερες ψήφους, θα παραμείνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο έως τις εκλογές του έτους 2004, ότε και θα 
αποχωρήσουν, προκειμένου να αντικατασταθούν, όπως ορίζει το παρόν Καταστατικό. 

8. Τα αμέσως επόμενα κατά σειρά ψήφων τρία (3) Μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, που κατά τις 
αρχαιρεσίες του έτους 2002 έλαβαν τις λιγότερες ψήφους, θα παραμείνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο έως τις 
αρχαιρεσίες του έτους 2005, ότε και θα αποχωρήσουν, προκειμένου να αντικατασταθούν, όπως ορίζει το 
παρόν Καταστατικό. 

9. Τα τρία (3) Μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, που κατά τις αρχαιρεσίες του έτους 2002 έλαβαν τις 
περισσότερες ψήφους, θα παραμείνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο έως τις αρχαιρεσίες του έτους 2006, ότε 
και θα αποχωρήσουν, προκειμένου να αντικατασταθούν, όπως ορίζει το παρόν Καταστατικό, ώστε να 
επιτυγχάνεται κυκλική ανανέωση των Μελών για κάθε έτος. 

10. Το παρόν Καταστατικό αποτελεί τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 3455/1993 Καταστατικού, αποτελείται από 
τριάντα δύο (32) Άρθρα και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρείας της 26ης 
Σεπτεμβρίου του έτους 2002 δια της νομίμου απαρτίας και πλειοψηφίας. 

11. Η ισχύς του παρόντος Καταστατικού άρχεται από της εγγραφής της τροποποιήσεώς του στο Βιβλίο 
Σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών. 

 
 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2002 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ανδρέας Κωνσταντόπουλος   Ελένη Κοκόρη-Παπαδάκη 

 


