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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ KAI ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

« ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

*********** 

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 
Έδρα και επωνυμία 

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με έδρα την Αθήνα, την επωνυμία 
«ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» και τη 
συντομογραφία «Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.».  

ΑΡΘΡΟ 2 
Σκοπός 

Σκοπός του Σωματείου είναι: 

1/ Η συνεργασία των μελών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης, καθώς 
και η μελέτη, προαγωγή, προστασία, διεκδίκηση, κατοχύρωση των επαγγελματικών, 
οικονομικών, ασφαλιστικών, εκπαιδευτικών, επιστημονικών και άλλων θεμάτων που 
αφορούν τα μέλη καθώς και η κατοχύρωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των 
μελών του σωματείου. 

2/ Η συστηματική μελέτη των κοινών προβλημάτων του κλάδου για την 
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση τους και η προσπάθεια βελτίωσης των 
παρεχομένων υπηρεσιών για την προστασία της υγείας των πολιτών. 

3/ Η παροχή υποστήριξης κάθε είδους και μορφής στα μέλη. 

4/ Η βελτίωση του επιστημονικού, πολιτιστικού, πνευματικού και κοινωνικού 
επιπέδου των μελών και του τόπου μας. 

5/ Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό, με 
ελληνικούς και διεθνείς Οργανισμούς καθώς και με πνευματικούς συλλόγους, 
συνδέσμους, ενώσεις, ομοσπονδίες κλπ. 

6/ Η ενημέρωση των μελών στα γενικότερα προβλήματα της κοινωνίας, του 
επαγγέλματος, της επιστήμης και του εκάστοτε υφιστάμενου νομοθετικού και 
δεοντολογικού πλαισίου ασκήσεως του λειτουργήματός τους. 

7/ Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των μελών του 
σωματείου. 

8/ Η κατοχύρωση της ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών και 
διακίνησης κοινωνικών, φιλοσοφικών και λοιπών ιδεών. 

9/ Η εκπροσώπηση των μελών στη σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικές 
εταιρίες, οργανισμούς ή άλλους φορείς και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών. 

10/ Η ανάπτυξη ανιδιοτελών δραστηριοτήτων που θα γίνονται με τόλμη, 
όραμα και σχέδιο προκειμένου να επιτευχθεί πνευματική και επαγγελματική 
ανάπτυξη. 

11/ Η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών και οικονομικών όρων  κατά την  
άσκηση του λειτουργήματος για όλα τα μέλη. 
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12/ Η προαγωγή της ολοκληρωμένης  πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) 
των παιδιών, η συνεχής επιστημονική ενημέρωση των μελών του και η 
αντιπροσώπευση των μελών του σε κρατικούς φορείς και γενικότερα στο εσωτερικό 
και εξωτερικό για επιστημονικά και επαγγελματικά θέματα. 

13/ Η βελτίωση του υγειονομικού επιπέδου του Ελληνικού λαού και των 
πολιτών άλλων εθνοτήτων που κατοικούν στη χώρα και η εξυπηρέτηση των 
υγειονομικών αναγκών του παιδικού πληθυσμού ιδιαίτερα, με την παροχή υπηρεσιών  
ολοκληρωμένης πρόληψης και πρωτοβάθμιας περίθαλψης.  

14/ Η παροχή υγειονομικής βοήθειας σε ομάδες πληθυσμού όπου 
παρουσιάζονται έκτακτες ανάγκες υγειονομικής συνδρομής. 

15/ Η προάσπιση σε διεθνές επίπεδο του τίτλου του ειδικευμένου ιατρού και 
του επαγγελματικού του ρόλου στην κοινωνία. 

16/ Η εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία προγραμμάτων Συνεχιζόμενης και 
Μεταπτυχιακής Ιατρικής Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική. 

17/ Η ενεργοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στα πλαίσια της 
Ενωμένης Ευρώπης και των προγραμμάτων που προσφέρονται για ερευνητικούς και 
κοινωνικούς σκοπούς. Η στενή συνεργασία με τα αντίστοιχα Σωματεία του 
Εξωτερικού ή της Ε.Ε., σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας κοινωνικής προστασίας. 

18/ Η εκπόνηση μελετών και η σύνταξη κωδίκων  δεοντολογίας  για την 
καθημερινή λειτουργία και εφαρμογή του επαγγέλματος. 

ΑΡΘΡΟ 3 
Μέσα 

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών είναι: 

1/ Η ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας όπως, μορφωτικής, 
συνδικαλιστικής, πολιτιστικής, ψυχαγωγικής κλπ. 

2/ Η διαρκής επαφή με άλλα ομοειδή κλπ Σωματεία, Ενώσεις, Οργανισμούς, 
φορείς είτε Δημοσίους είτε Ιδιωτικούς στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 

3/ Η διοργάνωση σεμιναρίων, επιστημονικών συνεδρίων και εκθέσεων, η 
σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας, καθώς και η συμμετοχή αυτού σε 
Ομοσπονδία. 

4/ Η έκδοση φυλλαδίων ή εντύπων σχετικά με τα προβλήματα του κλάδου και 
γενικότερα της ιατρικής επιστήμης και η δημοσίευση επιστημονικών εργασιών. 

5/ Η παρέμβαση του Σωματείου είτε με τη μορφή διαβημάτων, προτάσεων, 
εισηγήσεων κλπ, σε κατάρτιση νομοσχεδίων, κλαδικών συμβάσεων, διαιτητικών 
αποφάσεων, διαφορών εργασίας και γενικά σε κάθε θέμα που μπορεί να έχει άμεση ή 
έμμεση συνέπεια στα μέλη αυτής ή σε ομάδα μελών, καθώς και η ένταξη και 
εκπροσώπηση σε Ομοσπονδίες, ανώτερου βαθμού συνδικαλιστικά όργανα και κάθε 
κρατικό φορέα. 

6/ Η εθελοντική παροχή υπηρεσιών υγείας και η συνεργασία με άλλους 
φορείς προς επίτευξη του σκοπού αυτού και κυρίως σε περίπτωση εκτάκτων 
συνθηκών. 

7/ Η συνεχής επαφή με τις Ελληνικές και ξένες Επιστημονικές Εταιρείες, 
Παιδιατρικά Κέντρα και Οργανισμούς και ο εναρμονισμός της δράσης με αυτούς. 



3 

 

8/ Η διατήρηση τακτικής συνεργασίας με τις Πανεπιστημιακές, ΕΣΥ και 
άλλες Κλινικές οι οποίες αποδίδουν την ειδικότητα της Παιδιατρικής. 

9/ Κάθε άλλη δραστηριότητα που κρίνεται αξιόλογη και εμπεριστατωμένη για 
την προαγωγή, προάσπιση και πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου. 

ΑΡΘΡΟ 4 
Μέλη 

Τα μέλη του Σωματείου μπορεί να είναι τακτικά, επίτιμα και πρόσεδρα.  

1/ Τα τακτικά μέλη του Σωματείου αποτελούνται από (α) τα ιδρυτικά και (β) 
αυτά που εγγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), εφόσον 
έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Δικαίωμα να γίνουν τακτικά μέλη έχουν    
Ελευθεροεπαγγελματίες Παιδίατροι με νόμιμο ιατρείο, σύμφωνα με πιστοποίηση του 
οικείου ιατρικού συλλόγου, που ασκούν είτε την  Παιδιατρική, είτε  κάποια 
εξειδίκευση αυτής αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με την Παιδιατρική.    

           2/ Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με 
απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), ημεδαποί ή 
αλλοδαποί ιατροί που προσέφεραν πολύτιμη συνδρομή ή εξαιρετικές υπηρεσίες στο 
Σωματείο ή πρόσωπα που συνετέλεσαν με τη δράση τους και το έργο τους στην 
ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης και ειδικότερα της Παιδιατρικής, χωρίς δικαίωμα 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

3/ Πρόσεδρα μέλη μπορούν να γίνουν Ελληνίδες, Έλληνες και αλλοδαποί  
ιατροί, ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις ή λοιπές εργασίες εκφέροντας τη γνώμη τους, στερούνται, όμως, του 
δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

4/ Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος. Τα μέλη του Σωματείου με την 
εν γένει επιστημονική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική τους προσφορά 
συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου. 

ΑΡΘΡΟ 5 
Προϋποθέσεις εγγραφής 

Κάθε Παιδίατρος, αφού καταθέσει απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου απονομής 
της ειδικότητάς του και αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι: (α) 
είναι ελεύθερος επαγγελματίας με νόμιμο ιατρείο και έδρα, με γνωστοποιούμενα 
στοιχεία επικοινωνίας στο σωματείο (διεύθυνση ιατρείου, αριθμοί  σταθερών και 
κινητών τηλεφώνων, e-mail κλπ) και (β) δε στερείται του δικαιώματος άσκησης του 
ιατρικού επαγγέλματος, κατόπιν αποφάσεως του Ιατρικού Συλλόγου και για όσο 
διάστημα διαρκεί αυτή η στέρηση, μπορεί να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο 
Σωματείο. Η αίτηση αυτή εισάγεται για έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.  

Η αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο.  

 Κατά την εγγραφή του οφείλει να καταβάλει στο Σωματείο το καθορισθέν στο 
παρόν (άρθρο 19) ή όπως αυτό μελλοντικά θα καθοριστεί κατά τα προβλεπόμενα,  
ποσό εγγραφής και ποσό της ετήσιας συνδρομής του. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Παύση ιδιότητας μέλους 

Η ιδιότητα του μέλους παύει: 
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1/ Οικειοθελώς διά της εγγράφου δηλώσεως αποχωρήσεως αυτού, που 
απευθύνεται προς το Δ.Σ. και μετά την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων συνδρομών 
του. 

2/ Με απόφαση του Δ.Σ. περί διαγραφής: 

α/ Όταν μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα την συνδρομή του πέραν 
των δύο ετών, όπως αυτή καθορίζεται εκάστοτε με αποφάσεις του Δ.Σ. και παρά τις 
οχλήσεις για τακτοποίηση δεν ανταποκρίνεται. 

β/  Όταν μέλος απωλέσει την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία με 
οποιοδήποτε τρόπο. 

γ/ Όταν το μέλος τιμωρηθεί πειθαρχικά από το πειθαρχικό συμβούλιο 
του Σωματείου τρεις φορές με οποιαδήποτε ποινή μέσα σε  ένα ημερολογιακό έτος. 

3/ Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί διαγραφής: 

α/ Όταν το μέλος με τις ενέργειές του προσπαθεί να εκτρέψει το 
Σωματείο από το σκοπό του. 

β/ Όταν μέλος ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο προς τις αρχές και το 
σκοπό του Σωματείου. 

γ/ Όταν το μέλος δε συμμορφώνεται στις αποφάσεις του ΔΣ και της 
ΓΣ και με την εν γένει αντίθετη στην ιατρική δεοντολογία συμπεριφορά του 
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του Σωματείου, διαβάλλει, δυσφημεί 
αυτό καθώς και την τιμή και αξιοπρέπεια των μελών του, ή με τη συμπεριφορά του 
προκαλούνται δυσφημιστικά σχόλια για το Σωματείο. 

ΑΡΘΡΟ 7 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών 

Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου δικαιούται: 
1/ Να μετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει. 

2/ Να εκλέγει ή να εκλέγεται κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των 
οργάνων της διοίκησης ή του ελέγχου αυτής. 

3/ Να υποβάλει προτάσεις προς το Δ.Σ. 

Κάθε μέλος του Σωματείου υποχρεούται:   
1/ Να εναρμονίζει τη δραστηριότητά του σύμφωνα με το παρόν καταστατικό 

και τις αποφάσεις της ΓΣ και του ΔΣ, συμβάλλοντας στην επίτευξη των σκοπών του 
Σωματείου. 

2/ Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, διασκέψεις, ψηφοφορίες και 
εκλογικές διαδικασίες. Οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σωματείου στερούνται 
οποιουδήποτε πολιτικού ή κομματικού χαρακτήρα και κάθε παρόμοια δράση παρέχει 
το δικαίωμα στο Δ.Σ. να ανακαλέσει στην τάξη ή να παραπέμψει στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο το μέλος. 

3/ Να εργάζεται για την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου που μετέχει. 

4/ Να ενεργεί και να δραστηριοποιείται σύμφωνα με τους σκοπούς του 
Σωματείου ή το συμφέρον των μελών του. 

5/ Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση πληρωμής εγγραφής και καταβολής 
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ετήσιας συνδρομής, όπως αυτή καθορίζεται από το Δ.Σ. Ταμειακώς ενήμερα μέλη 
θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις του 
τρέχοντος έτους κατά την ημέρα της Γ.Σ. Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει 
και κατά την ημέρα της Γ.Σ. Τα επίτιμα και πρόσεδρα μέλη δεν έχουν υποχρέωση για 
πληρωμή εγγραφής και συνδρομής. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Πειθαρχικές κυρώσεις 
Κάθε μέλος που οι δραστηριότητές του και η συμπεριφορά του είναι ενάντια 

στους σκοπούς του Σωματείου, δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις του Δ.Σ και της Γ.Σ., 
εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των ανωτέρω οργάνων, δημιουργεί σοβαρά 
προβλήματα λειτουργίας του Σωματείου, διαβάλλει, δυσφημεί αυτό καθώς και την 
τιμή και αξιοπρέπεια των μελών του, καθυστερεί συνδρομές περισσότερο από δύο 
έτη, υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα της 
πράξης του: 

α/ Γραπτή επίπληξη. 

β/ Προσωρινή αποβολή από έξι μήνες μέχρι ένα χρόνο. 

γ/ Διαγραφή. 

Οι πειθαρχικές κυρώσεις της γραπτής επίπληξης και της διαγραφής λόγω  
αδικαιολόγητης καθυστέρησης της συνδρομής πλέον των δύο ετών και λόγω 
επιβολής τριών πειθαρχικών ποινών μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος, επιβάλλονται 
ύστερα από έγγραφη πρόταση – αναφορά  οποιουδήποτε μέλους με απόφαση του 
Δ.Σ., οι δε ποινές της προσωρινής αποβολής και της διαγραφής για κάθε άλλο λόγο 
πλην της καθυστέρησης καταβολής της συνδρομής  επιβάλλονται με απόφαση  της 
Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται προς τούτο από το Δ.Σ. Το αντιμέτωπο με 
την πειθαρχική ποινή μέλος, ειδοποιείται σχετικώς και καλείται εγγράφως με 
απόδειξη, να απολογηθεί εντός δέκα ημερών από τη σχετική κλήση ενώπιον μέλους  
του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο και εισηγείται σχετικά στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο και αυτό στο αρμόδιο για τη λήψη απόφασης όργανο. Η μη  προσέλευση 
του πειθαρχικά εγκαλουμένου προς απολογία, δεν παρακωλύει την πρόοδο της 
πειθαρχικής διαδικασίας και τη λήψη απόφασης.   

Οι αποφάσεις για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων λαμβάνονται κατόπιν 
μυστικής ψηφοφορίας και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
τελούντος εν απαρτία αρμοδίου οργάνου. Ειδικότερα όμως η απόφαση της εν απαρτία 
τελούσας  Γενικής Συνέλευσης περί διαγραφής μέλους, για να είναι έγκυρη πρέπει να 
εγκριθεί με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών της. 
Αυτός που τιμωρήθηκε έχει δικαίωμα προσφυγής εντός τριάντα ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ. Σ.   

Το διαγραφέν μέλος λόγω μη καταβολής των ετησίων συνδρομών του, μπορεί 
εντός έξι μηνών από τη διαγραφή του να καταβάλλει τις οφειλόμενες συνδρομές και 
να επανεγγραφεί αυτοδικαίως στο Σωματείο μετά από αίτησή του. 

Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, με την ίδια διαδικασία της επιβολής. 

Στις καταγγελίες πολιτών κατά ιατρών και μελών του Σωματείου, ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. ενεργεί αμελλητί και με επιστολή του καλεί τον καταγγελθέντα ιατρό να 
παράσχει γραπτή απάντηση εντός δέκα πέντε (15) ημερών. Αποτελεί αυτοτελή 
πειθαρχική παράβαση η μη έγγραφη απάντηση. Παράλληλα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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ορίζει ένα μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ως εισηγητή. Ο εισηγητής λαμβάνει 
καταθέσεις μαρτύρων που υποδεικνύει ο καταγγέλλων και ο καταγγελλόμενος ιατρός 
ή και τρίτους μάρτυρες που κατά την κρίση του μπορούν να συμβάλλουν στην 
διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο εισηγητής, με έγκριση του Δ.Σ., μπορεί να ορίσει άλλο 
πρόσωπο προς διενέργεια της πειθαρχικής εξέτασης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
αποφασίζει με πλειοψηφία αν θα πρέπει να παραπέμψει τον ιατρό, αφού λάβει υπ’  
όψιν του το πόρισμα της πειθαρχικής εξέτασης που συνέταξε ο εισηγητής. 

Εφόσον προκύψουν από το πόρισμα της εξέτασης αποχρώσες ενδείξεις για το 
βάσιμο της καταγγελίας, όλο το υλικό της πειθαρχικής εξέτασης καθώς και το 
πόρισμα, αποστέλλονται στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο προκειμένου να εφαρμόσει 
περαιτέρω την πειθαρχική δικαιοδοσία που ο Νόμος του παρέχει. Παράλληλα, αν το 
αδίκημα είναι σοβαρό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο πεισθεί για το βάσιμο της 
καταγγελίας, επιβάλλονται στο μέλος του Σωματείου, μέσω του κατά τα ανωτέρω 
αρμοδίου οργάνου τις ποινές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Όργανα του Σωματείου 
Όργανα του Σωματείου είναι: 

1/ Η Γενική Συνέλευση. 

2/ Το Διοικητικό Συμβούλιο. 

3/ Το Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

4/ Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Τακτική Γενική Συνέλευση 
Η Γενική Συνέλευση, που αποτελείται από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη,  είναι 

το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει 
ανατεθεί από το νόμο και το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει και για 
οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, κανονικά υπαγόμενο στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, 
που θα υπαχθεί σε αυτήν μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου 
αριθμού των μελών του. 

Η Γ.Σ. ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα. 

Η Γ.Σ. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα: 

α/ Να κρίνει τον απολογισμό του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου 
(Δ.Σ.). 

β/ Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής, του Διοικητικού Συμβουλίου, του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

γ/ Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού 
και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την 
έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

δ/ Να αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και να εγκρίνει 
κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. τον εσωτερικό κανονισμό. Ειδικά για την εισδοχή νέων 
μελών στο Σωματείο μπορεί να αποφασίζει για την τροποποίηση των προϋποθέσεων 
εγγραφής. 
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ε/ Να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου. 

στ/ Να ελέγχει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ζ/ Να προβαίνει στην επιβολή των πειθαρχικών ποινών της προσωρινής 
αποβολής και της διαγραφής. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 
[το ένα δεύτερο (1/2) συν ένας] των παρόντων ταμειακώς ενήμερων μελών εκτός των 
περιπτώσεων των άρθρων 99 (τροποποίηση καταστατικού και διάλυση σωματείου) 
και 100 Α.Κ (μεταβολή του σκοπού του σωματείου) καθώς και της περίπτωσης της 
απόφασης περί επιβολής της πειθαρχικής κύρωσης της διαγραφής κατά τα ανωτέρω   
στο άρθρο 8 του παρόντος. Οι ψηφοφορίες που αναφέρονται σε εκλογές συλλογικών 
οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, προσωπικά εν γένει ζητήματα και 
κήρυξη απεργίας διεξάγονται μυστικά, διαφορετικά είναι άκυρες. Οι ψηφοφορίες για 
άλλα θέματα γίνονται διά ανατάσεως της χειρός, ουδέποτε όμως δια βοής. 

Κάθε χρόνο και στο πρώτο δίμηνο συγκαλείται η τακτική Γ.Σ. Στην τακτική 
Γ.Σ. γίνεται ενημέρωση των μελών του Σωματείου και συζητούνται τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίζονται από το Δ.Σ. ως (α) η έκθεση 
πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του παρελθόντος έτους, (β) έγκριση του 
απολογισμού και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, (γ) κατάθεση και έγκριση 
του προϋπολογισμού του επόμενου έτους. 

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ., που την προκηρύσσει 15 ημέρες τουλάχιστον 
πριν την διεξαγωγή της. Η πρόσκληση με τις υπογραφές του Προέδρου και του Γ. 
Γραμματέα αναρτάται σε εμφανές σημείο στα γραφεία του Σωματείου και πρέπει 
οπωσδήποτε να καθορίζει τόπο, χρόνο και θέματα για συζήτηση, κοινοποιείται δε και 
στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο ακόμα και με e-mail ή φαξ. 

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των ταμειακώς 
τακτοποιημένων μελών. Στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας διενεργείται νέα Γ.Σ. 
εντός οκτώ (8) ημερών στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, οπότε υπάρχει απαρτία 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Το Δ.Σ. υποχρεούται να εκδώσει αμέσως 
σχετική ανακοίνωση.  

Υπάρχει επίσης απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/10 των 
τακτικών μελών, εάν πρόκειται να γίνουν επιστημονικές συζητήσεις ή συζητήσεις για 
κατάρτιση πρότασης προς άλλη Γ.Σ. για εκλογή μελών ή εκπροσώπων της που θα 
συμμετάσχουν σε ημεδαπές ή διεθνείς δραστηριότητες.  

Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με 
οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.  

Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει μόνον πάνω στα θέματα της 
ημερησίας διατάξεως. Κάθε άλλο θέμα που δεν γράφεται στην ημερήσια διάταξη 
τίθεται υπ’ όψιν της Γενικής Συνελεύσεως και αποφασίζεται αν θα συζητηθεί ή όχι. 

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ο πρόεδρος της 
Γ.Σ. διευθύνει τις εργασίες αυτής και ο Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης και 
καθαρογραφής των πρακτικών της Γ.Σ. τα οποία υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο. 

Άρθρο 11 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται για σοβαρά θέματα του Σωματείου με απόφαση 
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του Δ.Σ. ή τουλάχιστον τριών μελών του, ή αν το Δ.Σ. αδρανεί ή αρνείται, με 
έγγραφη αίτηση του 1/7 των μελών του Σωματείου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το 
Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες το αργότερο από την υποβολή 
της αίτησης να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. 

Η πρόσκληση ή αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. 

Η έκτακτη Γ.Σ. προκηρύσσεται τέσσερις (4) τουλάχιστον μέρες πριν την 
διεξαγωγή της και διεξάγεται με την απαρτία που ισχύει και για την τακτική Γενική 
Συνέλευση. 

Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Δ.Σ. και δέκα (10) μόνο 
μέλη του σωματείου μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ. με σκοπό να εκλέξει 
Διοικούσα Επιτροπή με σκοπό την προκήρυξη εκλογών. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. 
προτίθεται να παραιτηθεί ως σώμα υποχρεούται προηγούμενα να συγκαλέσει έκτακτη 
Γ.Σ. και να θέσει σε αυτή το θέμα της παραιτήσεως. Αν δεν το κάνει αυτό η έκτακτη 
Γ.Σ. συγκαλείται με τον παραπάνω τρόπο. 

Η καταστατική Γ.Σ. μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, τόσο για την 
τροποποίηση των διατάξεων όσο και για τη διάλυση του σωματείου, απαιτείται όμως 
παρουσία του μισού τουλάχιστον αριθμού των μελών του συλλόγου και πλειοψηφία 
3/4 των παρόντων (ΑΚ 99). 

ΑΡΘΡΟ 12 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Το Σωματείο διοικείται από το Δ.Σ. που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. 

Ο αριθμός των μελών ορίζεται σε πέντε (5), εκλέγονται δε και τρεις 
αναπληρωματικοί. Η θητεία του είναι τριετής. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται 
υποχρεωτικά εντός οκτώ ημερών από της εκλογής του υπό την Προεδρία εκείνου που 
πήρε τις περισσότερες ψήφους (σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση) και 
εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, 
Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία. 

Απαγορεύεται η επανεκλογή μέλους στο αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. 
πέραν των δύο συνεχόμενων εκλογών, εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει 
άλλος ενδιαφερόμενος για την θέση του Προέδρου. 

Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το 
απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει στο νέο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την 
περιουσία του Σωματείου με πρωτόκολλο παραλαβής που υπογράφεται και από τα 
δύο προεδρεία. 

Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία του Σωματείου σε ιδιαίτερο χώρο 
με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Δ.Σ. για έξι ( 6 ) μήνες, διάστημα κατά 
το οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο δικαστήριο και εφόσον 
κατατεθεί ένσταση μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου. 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα. Συγκαλείται από τον 
Πρόεδρο ή τρία μέλη με κοινοποίηση τουλάχιστον 24 ώρες πριν και με αναφορά του 
χώρου, χρόνου και του θέματος. 

Για να συνεδριάσει εγκύρως το Δ.Σ. απαιτείται απαρτία τουλάχιστον τριών (3) 
εκ των μελών του. Αν δεν επιτευχθεί αυτή, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την 
ίδια απαρτία σε 2 ημέρες. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που το καλεί ο 
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Πρόεδρος ή δύο (2) εκ των μελών του. Κάθε μέλος μπορεί να προτείνει θέματα για 
συζήτηση. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές, εκτός αν αποφασίσει άλλως μετά από 
πρόταση μέλους του. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν την τάξη ο 
Πρόεδρος μετά από απόφαση του Δ.Σ. αποβάλει αυτούς που ενοχλούν. 

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., με 
φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για θέμα προσωπικό και ζητηθεί από δύο (2) 
τουλάχιστον εκ των μελών του Δ.Σ. Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. μπορούν να 
αναθεωρούνται με απόφαση της Γ.Σ. 

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για 3 συνεχείς ή 5 μη συνεχείς 
συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Σε περίπτωση που αποχωρήσει μέλος του 
Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό. Σε περίπτωση παραίτησης ή 
εξάντλησης και των αναπληρωματικών η θέση παραμένει κενή και το Δ.Σ. λειτουργεί 
εγκύρως, εφ’ όσον υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας κατά τη λήψη αποφάσεων υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Αν οι κενές 
θέσεις υπερβούν τον αριθμό αυτό συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. παύεται, προ της λήξης της θητείας του, με απόφαση της Γ.Σ. που 
λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για σπουδαίους λόγους και ιδίως 
για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την 
τακτική διαχείριση (ΑΚ 94). Ειδικά σε αυτή την περίπτωση απαιτείται απαρτία του 
1/2 των μελών του Σωματείου. 

ΑΡΘΡΟ 13 

Αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ. – Καθαίρεση μέλους 
Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

αντιπροσωπεύει το Σωματείο εξώδικα και δικαστικά σε κάθε αρχή και γενικά 
φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών και τον συντονισμό της δράσης του. 
Υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με το Σωματείο (αλληλογραφία κλπ). 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός εμποδίζεται ή 
απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των 
αποφάσεων του Σωματείου. 

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία υποχρεούνται να 
υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ., όταν λείπει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος 
συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον παρόντα Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο, έχει την 
ευθύνη των βιβλίων, πλην του Ταμείου και τηρεί τη σφραγίδα του Σωματείου. Είναι 
υπεύθυνος λειτουργίας ιστοσελίδας του Σωματείου και ηλεκτρονικής ενημέρωσης 
των μελών αυτού. 

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του Σωματείου και ελέγχεται από την 
Εξελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας αυτού. 

Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό όταν αυτός εμποδίζεται ή 
απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα και βοηθάει στην τήρηση των πρακτικών. 

Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να καθαιρεθεί, μετά από απόφαση της Γ.Σ. μόνο με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για παράβαση των καθηκόντων του. Την 
πρόταση μομφής μπορεί να την ασκήσει το 1/10 των μελών του Σωματείου. 
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ΑΡΘΡΟ 14 
Πειθαρχικό Συμβούλιο 

Τον πειθαρχικό έλεγχο, άλλως την πειθαρχική δικαιοδοσία στα μέλη του 
Σωματείου, ασκεί το τριμελές (3μελές) Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο οποίο 
συμμετέχουν μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική δια 
ψηφοδελτίων ψηφοφορία. 

 Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι τρείς (3) που έλαβαν τις περισσότερες 
ψήφους, οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. 

 Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής και 
παρατείνεται μέχρι την εκλογή της νέας διοίκησης και οπωσδήποτε όχι πάνω από 
τρίμηνο, εκτός αν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της 
Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια εκλογών. 

 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες 
από την ημέρα των εκλογών από τον πλειοψηφήσαντα Σύμβουλο, εκλέγει με μυστική 
ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του. 

 Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αναπληρώνονται 
από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Ως παραίτηση θεωρείται και η 
αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τρεις (3) συνεχείς  ή πέντε (5) μη συνεχείς 
συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς μεν μία (1) φορά το έτος, 
εκτάκτως δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) μέλη αυτού ή το 
Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε ο Πρόεδρος 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός μίας (1) 
εβδομάδας.  

 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες ο 
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και άλλο ένα (1) μέλος του. 

 Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου.  

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπογράφονται 
από τα μέλη που έλαβαν μέρος σε αυτές. 

  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ασκεί τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που 
προβλέπονται από το παρόν καταστατικό με τη διαδικασία του άρθρου 8 του 
παρόντος. 

 Προτείνει τις ποινές του άρθρου 8 προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη 
Γενική Συνέλευση τα οποία αποφασίζουν κατ’ αρμοδιότητα για την επιβολή αυτών. 
Εξετάζει τη βασιμότητα καταγγελιών ιατρών ή τρίτων κατά μελών του, συντάσσει 
πόρισμα, κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8 του παρόντος και μέσω 
του Διοικητικού Συμβουλίου παραπέμπει ιατρό μέλος του προς τον οικείο Ιατρικό 
Σύλλογο. 

ΑΡΘΡΟ 15 

Εξελεγκτική Επιτροπή, Εκλογικός Κανονισμός 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά 

μέλη. Εκλέγεται από τη Γ.Σ. για τριετή θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και 
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διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. και υποβολή σχετικής έκθεσης στην επόμενη 
τακτική γενική συνέλευση ή σε έκτακτη γενική συνέλευση, αν αυτή το κρίνει 
απαραίτητο ή αν ζητηθεί. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να 
θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών, όταν το όργανο βρίσκεται σε απαρτία. Σε απαρτία βρίσκεται 
το όργανο όταν παρίστανται και τα τρία μέλη του, τακτικά ή αναπληρωματικά. 

ΑΡΘΡΟ 16 
Αρχαιρεσίες 

Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ., για το Π.Σ. και για 
την Ε.Ε. και το οποίο περιλαμβάνει τον, κατά τα κατωτέρω, από το Δ.Σ. 
καταρτιζόμενο πίνακα εκλογίμων υποψηφίων για το Δ.Σ., το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
και την Εξελεγκτική Επιτροπή και διανέμεται στους παρόντες, από την Εφορευτική 
Επιτροπή. 

Επί του ψηφοδελτίου ο εκλογέας μπορεί να σημειώσει προ των ονομάτων, 
μέχρι πέντε (5) σταυρούς για το Δ.Σ., μέχρι τρεις (3) σταυρούς για το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Το 
ψηφοδέλτιο τοποθετείται από τον εκλογέα μέσα σε φάκελο που φέρει τη σφραγίδα 
του Σωματείου και το παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή, αφού προηγουμένως 
υπογράψει στον πίνακα ψηφισάντων (πρωτόκολλο ψηφοφορίας). 

ΑΡΘΡΟ 17 

Εφορευτική Επιτροπή – Εκλογική Διαδικασία 
Οι αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται κάθε τρία χρόνια 

στην Τακτική Συνέλευση του έτους με τη μέριμνα 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής 
που εκλέγεται από την τακτική Γ.Σ. και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγμένος από τα 
μέλη της Πρόεδρος. 

Τακτικά μέλη θεωρούνται όσα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές 
υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο μέχρι της ενάρξεως της Γ.Σ.  

Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αυξημένη παρουσία των μελών και δεν 
υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρία, οπότε 
θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων 
τακτικών μελών, όταν όμως είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/10 του συνόλου των 
μελών, αλλιώς αναβάλλεται εκ νέου, και επανακαθορίζεται η συνεδρίαση.  

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα 
για το Δ.Σ. Το Δ.Σ. δύο (2) ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών ανακοινώνει 
τον εκλογικό κατάλογο, που περιλαμβάνει τα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα 
ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, ο οποίος κατάλογος μπορεί να συμπληρωθεί και 
κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την έκδοση 
επαρκών ψηφοδελτίων, για την καταλληλότητα της κάλπης και γενικά για κάθε 
σχετικό με τις αρχαιρεσίες. 

Το Δ.Σ. δύο (2) πλήρεις μέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, ανακοινώνει 
επίσημα τους καταλόγους των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει αίτηση 
υποψηφιότητας μέχρι και την προηγούμενη μέρα. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν τα 
ταμειακώς ενήμερα μέλη του Σωματείου. Την ημέρα της ψηφοφορίας που διεξάγεται 
μυστικά, η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, τη 
σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρός της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας, η 
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έναρξη και η λήξη της οποίας έχει γνωστοποιηθεί στα μέλη με την πρόσκληση. Κατά 
τη διαδικασία μπορούν να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν οι υποψήφιοι. 
Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των 
ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σε όσους 
θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη 
διάρκεια της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και 
ανακοινώνει την απόφαση. Στην αρχή γίνεται καταμέτρηση όλων των ψηφοδελτίων 
και ακολουθεί η καταμέτρηση των ψήφων που πήρε κάθε υποψήφιος. Τέλος γίνεται η 
ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχθηκαν. 

Άρθρο 18 
Επιτροπές 

Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να συστήνει Επιτροπές για ορισμένο χρόνο ή 
και διάρκεια, τριμελείς ή πενταμελείς για την υποβοήθηση του έργου του, ορίζοντας 
συγχρόνως, με την απόφασή του τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες αυτών. Σε κάθε 
Επιτροπή ορίζεται και προεδρεύει μέλος του Δ.Σ. Σε περίπτωση σύστασης, 
Επιτροπών που απαιτούν την παρουσία ειδικού, αυτή συνεργάζεται με το κατάλληλο 
άτομο που θα επιλέξει το Δ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 19 

Πόροι του Σωματείου 
Πόροι του Σωματείου είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές, τα δικαιώματα 

εγγραφής, πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία, κάθε είδους δωρεές και κάθε 
άλλος νόμιμος πόρος. Απαγορεύονται δωρεές υπό όρους. 

Το ποσό της εγγραφής ορίζεται με το παρόν σε τριάντα (30) ΕΥΡΩ, το δε 
ποσό της ετήσιας συνδρομής σε σαράντα (40) ΕΥΡΩ, πλην των Παιδιάτρων που 
αποδεδειγμένα έχουν  ιδιωτικό ιατρείο που λειτουργεί για χρονικό διάστημα 
μικρότερο της πενταετίας, για τους οποίους τα αντίστοιχα ποσά ορίζονται σε 
δέκα(10) ΕΥΡΩ για την εγγραφή και είκοσι (20) ΕΥΡΩ  για την ετήσια συνδρομή. 

Τα παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γ.Σ. 

Άλλοι πόροι είναι έσοδα που προέρχονται από δημοσιεύσεις, αγγελίες, 
επιστημονικά συνέδρια, κάθε μορφής εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες, λαχειοφόρους 
αγορές, επιχορηγήσεις κρατικών ή άλλων φορέων, επώνυμες ή ανώνυμες δωρεές, 
κληροδοτήματα μελών ή τρίτων, κληρονομιές προς όφελος του σωματείου και κάθε 
εν γένει είσπραξη ή εκχώρηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων. 

ΑΡΘΡΟ 20 

Βιβλία του Σωματείου 
Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία : 

1/ Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά το 
ονοματεπώνυμο του μέλους, τα ονόματα των γονέων του, οι χρονολογίες εγγραφής 
και διαγραφής κάθε μέλους, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνα, e-mail κλπ) και 
η ταμειακή του ενημέρωση. 

2/ Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. 

3/ Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4/ Βιβλία πρακτικών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
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5/ Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

6/ Βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι 
εισπράξεις και οι πληρωμές. 

7/ Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα ακίνητα και κινητά 
περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου. 

8/ Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 

9/ Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το Νόμο. 

ΑΡΘΡΟ 21 
Τροποποίηση Καταστατικού και Διάλυση του Σωματείου 

Για την τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του Σωματείου, απαιτείται 
η παρουσία τουλάχιστον των μισών μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων 
(3/4) των παρόντων (ΑΚ 99). Για την μεταβολή του σκοπού αυτού απαιτείται η 
συναίνεση όλων των μελών (ΑΚ 100). 

ΑΡΘΡΟ 22 
Σύγκληση πρώτης Γενικής Συνέλευσης 

Η προσωρινή διοίκηση του Σωματείου οφείλει, όταν εγκριθεί το καταστατικό, 
να συγκαλέσει μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έγκριση, τη Γενική Συνέλευση 
των μελών για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Κατά την πρώτη αυτή Γενική Συνέλευση 
ισχύει η ίδια απαρτία που ισχύει και για τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. 

ΑΡΘΡΟ 23 
Λύση του Σωματείου 

Το Σωματείο λύεται: 

1/ Αν μειωθούν τα μέλη κάτω των δέκα (10). 

2/ Οποτεδήποτε, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, χωρίς 
αναφορά του λόγου που την προκαλεί, όταν βρίσκεται σε απαρτία, ενώ παρίστανται 
αυτοπροσώπως τα μισά (1/2) από τα τακτικά μέλη του, που αποφασίζουν με 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Αντίγραφο της αποφάσεως της 
Γενικής Συνέλευσης περί διαλύσεως του Σωματείου κοινοποιείται, με την επιμέλεια 
του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, στο αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
Σωματείου προς καταχώρισή του στο Βιβλίο Σωματείων, προκειμένου να περιέλθει 
στη γνώση των τρίτων που τυχόν συναλλάσσονται με αυτό. 

3/ Αν η Γενική Συνέλευση, με την ως άνω απαρτία και πλειοψηφία, 
αποφασίσει τη συγχώνευση του Σωματείου με άλλο Σωματείο. 

4/ Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο. 

ΑΡΘΡΟ 24 
Εκκαθάριση του Σωματείου 

1/ Στην περίπτωση που το Σωματείο λυθεί, εισέρχεται στο στάδιο της 
εκκαθάρισης με στόχο την ρευστοποίηση της περιουσίας του, την εξασφάλιση των 
χρεών του και την απόδοση του τυχόν απομένοντος υπολοίπου σε ευαγές ίδρυμα, που 
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προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζεται από τη Γενική 
Συνέλευση αυτού. 

2/ Οι Εκκαθαριστές του Σωματείου 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 του Σωματείου επέχουν θέση διοικούντων αυτού και έργο 
τους αποτελεί η επιμέλεια των υποθέσεων του Σωματείου, η μέριμνα της 
ρευστοποίησης της τυχόν περιουσίας του, η εξόφληση τυχόν οφειλών του προς 
τρίτους και η συνέχιση των εκκρεμών δικών του. 

ΑΡΘΡΟ 25 
Σφραγίδα 

Το Σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα  με τις λέξεις ΕΝΩΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ και  τη 
συντομογραφία (Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.)  στην περιφέρειά της και στο κέντρο της ένα 
σύνθετο σήμα αποτελούμενο από παιδιατρικό στηθοσκόπιο  και  σκίτσο με 
χαμογελαστό παιδικό πρόσωπο. 

ΑΡΘΡΟ 26 
Αντιπρόσωποι σε Ομοσπονδία 

Το Σωματείο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με την 
καθοριζόμενη απαρτία της Γ.Σ. στο άρθρο 10 του παρόντος, μπορεί να γίνει μέλος 
Ομοσπονδίας, οπότε ορίζεται αντιπρόσωπός του κάποιο μέλος του Δ.Σ. μετά από 
απόφαση αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 27 
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 

1/ Το διαχειριστικό έτος του Σωματείου άρχεται την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού. 

2/ Το Σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των 
άρθρων 78-106 του Αστικού Κώδικα ως ισχύει, και του Νόμου εν γένει. 

3/ Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου είναι ίσα και απολαύουν ίσων 
δικαιωμάτων. 

4/ Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό θα 
ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου, 
τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων των περί Σωματείων κειμένων νόμων και του 
Νόμου εν γένει. 

5/ Οι επόμενες εκλογές για τις αρχαιρεσίες Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής θα γίνουν 
το έτος 2016. 

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

7/ Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι επτά (27) άρθρα, 
συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τα ιδρυτικά μέλη 
και θα ισχύσει μετά την έγκριση από το Δικαστήριο και την εγγραφή του στα βιβλία 
Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 
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      Αθήνα ………. 

         Τα μέλη του Σωματείου 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Υπογραφή 

1 Βλάχος Κωνσταντίνος Δημήτριος  

2 Ανδρέου Μάριος Ανδρέας  

3 Θεοδόση Αικατερίνη Δημήτριος  

4 Καρύδης Κωνσταντίνος Αχιλλέας  

5 Κουλούρη Μαρία Γεώργιος-Σπύρος  

6 Μπαρμπούνη Αναστασία Κωνσταντίνος  

7 Νταλούκας Κωνσταντίνος Ιωάννης  

8 Σιακαβέλλας Κωνσταντίνος Νικόλαος  

9 Στρόφαλης Στέφανος Nικόλαος  

10 Σωτηροπούλου Φωτεινή Θεόδωρος  

11 Φουσέκη Αναστασία Χρήστος  

12 Φούσκας Δημήτριος Άγγελος  

13 Χατζαντώνης Μιχαήλ Γεώργιος  

14 Χριστόπουλος Σπυρίδων Γεώργιος  

15 Καφρίτσα Παναγιώτα        Ιωάννης  

16 Γριβάκη Μαρία Ιωάννης  

17 Τσιβιτανίδου - Κάκουρου Τάλια Γεώργιος  

18 Σάνι Σοφία Φράνκο  

19 Παπαδημητρίου Δημήτριος Θεόδωρος  

20 Σακαλίδου Αφροδίτη Ευάγγελος  

 


