ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ:
Επιστημονικού Σωματείου που ιδρύθηκε και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με την
επωνυμία «Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Επωνυμία – Έδρα
Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Νεογνολογική
Εταιρεία», με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό το σωματείο
θα χρησιμοποιεί την επωνυμία “HELLENIC NEONATAL SOCIETY”.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοποί του σωματείου είναι:
α) η επίτευξη της καλύτερης δυνατής φροντίδας για το νεογνό με την ανταλλαγή
γνώσεων και απόψεων, καθώς και με τη στενότερη συνεργασία μεταξύ
Νεογνολόγων,

Παιδιάτρων,

Μαιευτήρων

και

άλλων

επιστημόνων

που

ασχολούνται με τα προβλήματα του νεογνού.
β)

η αντιπροσώπευση των μελών του σε κρατικούς φορείς και γενικότερα στο
πανελλήνιο και εξωτερικό, για επιστημονικά θέματα, και

γ) η συνεργασία και η αλληλεγγύη των μελών του με σκοπό την εξύψωση της θέσης
του νεογνολόγου ως επιστήμονα και επαγγελματία και η προάσπιση και
προαγωγή των συμφερόντων του.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Μέσα
Η εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου θα επιδιωχθεί:
α)

Με επιστημονικές συγκεντρώσεις των μελών του ή και γιατρών άλλων
παρεμφερών ειδικοτήτων, είτε με τη μορφή Πανελληνίου Συνεδρίου είτε με τη
μορφή επιστημονικού συμποσίου, σεμιναρίου ή συγκέντρωσης ή με οποιαδήποτε
άλλη μορφή κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
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β) Με πρόσκληση Ελλήνων ή ξένων επιστημόνων, για ανάπτυξη νεογνολογικών
θεμάτων.
γ) Με συνεργασία με άλλα επιστημονικά σωματεία, ελληνικά ή του εξωτερικού,
καθώς και με κάθε άλλο μέσο που θα αποφασίσει το Δ.Σ. του σωματείου.
δ) Στις συγκεντρώσεις του σωματείου κύριοι ομιλητές είναι μέλη ή προσκεκλημένοι
αυτής. Γίνονται δεκτές ανακοινώσεις από άλλους επιστήμονες, μη μέλη, σε
θέματα νεογνολογικά, εφόσον υποβάλλονται έγκαιρα για έγκριση στο Προεδρείο.
ε) Οι συγκεντρώσεις του Δ.Σ. ή των μελών του σωματείου, θα γίνονται σε τόπο που
θα αποφασίζεται από τον Πρόεδρο και το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 4ο
Μέλη – Δικαιώματα
α) Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα.
Ι.

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι Νεογνολόγοι. Ως Νεογνολόγοι

θεωρούνται οι παιδίατροι που έχουν εργασθεί για 2 τουλάχιστον χρόνια σε
Νεογνολογικά Τμήματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, που διέθεταν και Μονάδες
Εντατικής Νοσηλείας νεογνών και αυτοί που έχουν πάρει την εξειδίκευση στη
Νεονγολογία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Επίσης, τακτικά μέλη μπορούν να
γίνουν και γιατροί άλλων ειδικοτήτων, όπως Παθολογοανατόμοι, Αιματολόγοι,
Βιολόγοι, Βιοχημικοί, Χημικοί, Γενετιστές, οι οποίοι όμως έχουν ασχοληθεί
τουλάχιστον επί δύο χρόνια αποκλειστικά με νεογνά ή με έρευνα που αφορά τα
νεογνά.
Επίσης, τακτικά μέλη κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνουν όλοι οι Παιδίατροι που
έχουν εργασθεί αποκλειστικά σε Νεογνολογικά Τμήματα, Κρατικά ή Ιδιωτικά, για
5 τουλάχιστον χρόνια, πριν το 1994.
Η εγγραφή τους γίνεται με αίτηση προς το Δ.Σ. που συνοδεύεται από πρόταση
δύο τακτικών μελών της ΕΝΕ και μετά από έγκριση του Δ.Σ. για τα τυπικά και
ουσιαστικά

προσόντα

του

υποψηφίου.

Τα

τακτικά

μέλη

μπορούν

να

παρακολουθούν τις επιστημονικές συνεδριάσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις
και να κάνουν ανακοινώσεις σε νεογνολογικά θέματα, έχουν δε το δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
ΙΙ. Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν με τον ίδιο τρόπο Έλληνες και αλλοδαποί
γιατροί που επιθυμούν να συμμετέχουν στο επιστημονικό έργο της ΕΝΕ. Τα
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έκτακτα μέλη μπορούν να παρακολουθούν τις επιστημονικές συνεδριάσεις, να
συμμετέχουν στις συζητήσεις και να κάνουν ανακοινώσεις σε νεογνολογικά
θέματα. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
ΙΙΙ. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική
πρόταση του Δ.Σ. του σωματείου, άτομα που αποδεδειγμένα προσέφεραν
σημαντικές υπηρεσίες στην Εταιρεία, επιστήμονες ή επίλεκτα μέλη της κοινωνίας.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Υποχρεώσεις μελών
Τα τακτικά και έκτακτα μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν δικαίωμα
εγγραφής και ετήσια εισφορά, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του
Δ.Σ., λαμβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.
Τακτικά μέλη που καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας εισφοράς τους δεν
δικαιούνται να ψηφίζουν κατά τις συνελεύσεις και να συμμετέχουν στις
αρχαιρεσίες.
Τα έκτακτα μέλη τα οποία καθυστερούν την καταβολή των εισφορών τους για μια
τριετία διαγράφονται από το μητρώο των μελών του σωματείου μετά από
απόφαση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Αποχώρηση μελών
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα από το σωματείο, μετά από
δήλωσή του, που υποβάλλεται εγγράφως στο Δ.Σ. τρεις τουλάχιστον μήνες πριν
την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Στην περίπτωση αυτή,
υποχρεούται στην καταβολή της συνδρομής του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε
η δήλωση περί αποχωρήσεως.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Διαγραφή μελών
α) Το Δ.Σ. με απόφασή του διαγράφει μέλη που καθυστερούν την συνδρομή δύο
ή περισσοτέρων ετών, μετά από έγγραφη ειδοποίησή τους. Το διαγραφέν για
το λόγο αυτό μέλος το οποίο καταβάλλει τις καθυστερημένες εισφορές μέσα
σ’ ένα εξάμηνο από τη διαγραφή του, επανεγγράφεται αυτοδίκαια στο
σωματείο μετά από αίτησή του, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ.

3

β)

Κάθε μέλος που η δραστηριότητά του είναι ενάντια στους σκοπούς του
σωματείου, εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της
διοίκησης του σωματείου, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του
Καταστατικού ή διαπράττει ατιμωτικά αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου,
υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα
της πράξης του:
Α) Γραπτή επίπληξη
Β) Προσωρινή αποβολή για 1 χρόνο
Γ) Διαγραφή.
Οι ποινές επιβάλλονται μετά από πρόταση-καταγγελία οποιοδήποτε μέλους,
η οποία πρέπει να κοινοποιείται έγγραφα στο Δ.Σ. τουλάχιστον 10 ημέρες
πριν. Το Δ.Σ. με απόφασή του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των
μελών του, ήτοι επί των μελών του Δ.Σ., δικαιούται να επιβάλλει μια από τις
παραπάνω πειθαρχικές κυρώσεις. Πριν τη διαδικασία αυτή, το μέλος καλείται
να δώσει γραπτή ή προφορική εξήγηση στο Δ.Σ.. Κατά της απόφασης του
Δ.Σ. για επιβολή ποινής έχει δικαίωμα το μέλος να προσφύγει στη Γενική
Συνέλευση, προσκομίζοντας οποιαδήποτε στοιχεία για να υποστηρίξει την
αθωότητά του. Η Γενική Συνέλευση ψηφίζει και με απόλυτη πλειοψηφία
επικυρώνει την ποινή ή την ακυρώνει.
Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, η οποία γίνεται με την ίδια διαδικασία.
Το μέλος του σωματείου που δόλια κατηγόρησε ψευδώς άλλο με συνέπεια
την καταδίκη του δεύτερου διαγράφεται από το σωματείο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 8ο
Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο ανά
διετία από τη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό, με
μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.
Τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι νεογνολόγοι.
Το Δ.Σ. που εκλέχτηκε συνεδριάζει με την επιμέλεια του συμβούλου που
πλειοψήφησε μέσα σε 15 μέρες από την εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των
μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία της
Εταιρείας.
Πρόεδρος δεν μπορεί να εκλεγεί γιατρός μη νεογνολόγος.
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Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή
της νέας διοικήσεως, και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίμηνο, εκτός αν για
ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της Γενικής
Συνελεύσεως για τη διενέργεια εκλογών.
Από την ημέρα της συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα και μέσα σε μία
εβδομάδα, μετά από πρόσκληση του νεοεκλεγέντος Προέδρου, συνέρχεται σε
κοινή συνεδρίαση το απερχόμενο και το νεοεκλεγέν Δ.Σ. και γίνεται
παράδοση και παραλαβή της αρχής και των περιουσιακών στοιχείων του
σωματείου, συντασσόμενου πρωτοκόλλου, το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο
των πρακτικών του Δ.Σ. και υπογράφεται από τους παρευρισκομένους.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του σωματείου για τις
ζημίες αυτής από αμέλεια ή παραδρομή και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους. Αυτά όμως δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λήφθηκαν
σε συνεδρίες στις οποίες δεν παρέστησαν ή διαφώνησαν. Η διαφωνία
βεβαιούται από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Το Δ.Σ. συνεδριάζει όσες φορές κληθεί από τον Πρόεδρο, μετά από
πρόσκληση, που υπογράφεται από το Γενικό Γραμματέα, όπου αναγράφονται
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ή εάν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον
σύμβουλοι με αίτηση, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση
θέματα. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία, εφ’ όσον κατά τη συνεδρίαση
παρίσταται 3 τουλάχιστον μέλη.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, σε
ισοψηφία δε υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Το Δ.Σ. διοικεί υπευθύνως το σωματείο με βάση τους νόμους και το
καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των
επιδιωκόμενων σκοπών και που δεν απαιτεί απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, παίρνει όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων
ζητημάτων που αφορούν το σωματείο, διορίζει το αναγκαίο υπαλληλικό
προσωπικό

και

καθορίζει

την

αντιμισθία

αυτού,

που

υποχρεωτικά

αναγράφεται στον αρμοδίως καταρτιζόμενο και εγκεκριμένο προϋπολογισμό,,
εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εφαρμόζει το καταστατικό.
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ΑΡΘΡΟ 11ο
Τα

τυχόν

παραιτούμενα

μέλη

του

Δ.Σ.

αναπληρώνονται

από

τα

αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Ως παραίτηση θεωρείται η
αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ..
Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες καλείται Γενική Συνέλευση για εκλογή
αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους. Αν παραιτηθούν ταυτόχρονα τρία ή
περισσότερα μέλη του Δ.Σ. συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση με σκοπό
να εκλέξει Διοικούσα Επιτροπή ή να προκηρύξει εκλογές. Σε περίπτωση που
το Δ.Σ. πρόκειται να παραιτηθεί σαν σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει
προηγουμένως έκτακτη Γενική Συνέλευση και να φέρει σ’ αυτήν το θέμα της
παραίτησής του.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
Καθήκοντα Προέδρου
Ο Πρόεδρος του σωματείου το εκπροσωπεί ενώπιον των δικαστικών και
λοιπών αρχών, καθώς και σε κάθε εξώδικη σχέση αυτού. Συγκαλεί μέσω του
Γεν. Γραμματέα τους Εταίρους και τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, στις
οποίες προεδρεύει εντέλλεται την πληρωμή των δαπανών που ορίστηκαν
από το Δ.Σ. στον ετήσιο προϋπολογισμό, καθώς και εκείνων που ορίστηκαν
με έκτακτες πιστώσεις λόγω επείγουσας ανάγκης, διορίζει και παύει το
βοηθητικό προσωπικό του σωματείου, εκτός από τον Εισπράκτορα, που
διορίζεται και παύεται από τον Ταμία, φροντίζει για την ακριβή τήρηση των
διατάξεων του καταστατικού και υπογράφει τα έγγραφα που στέλνονται στο
όνομα του σωματείου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των
μελών του σωματείου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος στα γενικά καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, σε κώλυμα δε και
αυτού, ο πρώτος κατά σειράν εκλογής σύμβουλος.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας ενεργεί κατά εντολή του Προέδρου την αλληλογραφία
του σωματείου, τηρεί τα αρχεία της και τις σφραγίδες, παραλαμβάνει τα προς
το σωματείο αποσταλέντα έγγραφα ή χειρόγραφα, κρατά πρωτόκολλο, όπου
κατ’ αύξοντα αριθμό καταγράφει τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,
καθώς και βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ., που συντάσσονται από τον ίδιο,
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φροντίζει για την αποστολή των πιστοποιητικών στα μέλη που εκλέχτηκαν,
συγκαλεί με εντολή του Προέδρου τους Εταίρους και τα μέλη του Δ.Σ. στη
συνεδρίαση και προσυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα για την πληρωμή
των εξόδων. Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται, επίσης, την τήρηση του
μητρώου των μελών του σωματείου και του αρχείου των εργασιών αυτού.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Καθήκοντα Ταμία
α) Ο Ταμίας κάνει κάθε είσπραξη και ανάληψη χρημάτων κατατιθέμενων σε
οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό ή Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου,
είτε προσωπικά είτε με εισπράκτορα που εκλέγεται από τον ίδιο και με
ευθύνη του για κάθε ενδεχόμενη ζημία που θα προκληθεί από αυτόν, και
εισπράττει την ετήσια συνδρομή από κάθε ένα μέλος του σωματείου
β) Εάν κάποιο από τα μέλη καθυστερήσει την απόδοση της συνδρομής μέχρι
της 30ης Νοεμβρίου, ο Ταμίας οφείλει να το προσκαλέσει εγγράφως μέσα
στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου για εκπλήρωση της
υποχρέωσής του. Τα ονόματα των μελών που δεν συμμορφώθηκαν στην
πρόσκληση αυτή μέχρι της 25ης Δεκεμβρίου, αναγγέλλει ο Ταμίας πριν
από τη λήξη του χρόνου στο Δ.Σ.

Κάθε παράλειψη των παραπάνω

διατάξεων από τον Ταμία, αποκλείει την εκ νέου εκλογή του ως Ταμία και
γνωστοποιείται από τον Πρόεδρο στους Εταίρους κατά την πρώτη
συνεδρίαση του έτους.
γ) Ο Ταμίας εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις, έχει δε γι’ αυτόν το σκοπό το
διπλότυπο βιβλίο, κρατά τακτικά βιβλία εσόδων και εξόδων, βιβλίο
περιούσιας του σωματείου, όλα μονογραμμένα από τον εκάστοτε
Πρόεδρο. Καμία πληρωμή δεν μπορεί να κάνει χωρίς ένταλμα
υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα
πεπιστευμένα σ’ αυτόν καθώς και για τις συνδρομές των μελών, την
καθυστέρηση των οποίων αναγγέλλει στο Δ.Σ. πριν το τέλος Δεκεμβρίου.
δ) Ο Ταμίας μπορεί να προχωρήσει μόνον στην πληρωμή των δαπανών που
αναγράφονται στον προϋπολογισμό ή που ορίζονται με πρόσθετες
πιστώσεις.
ε) Όταν τα χρήματα του σωματείου υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ, ο
Ταμίας είναι υποχρεωμένος να καταθέτει τα επιπλέον ποσά σε
αναγνωρισμένο πιστωτικό οργανισμό, η ανάληψη των οποίων θα γίνεται
σύμφωνα με τα παραπάνω (παρ. α). Επίσης, ο Πρόεδρος μπορεί να
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προκαλέσει την απόφαση του Δ.Σ. για τον ασφαλέστερο τρόπο
διαχείρισης αυτών αυτούσιων ή σε χρεόγραφα εθνικών δανείων ή για
άλλη επωφελή τοποθέτησή τους. Ο Ταμίας οφείλει να συμμορφωθεί με
την απόφαση αυτή, είναι δε προσωπικά υπεύθυνος για κάθε παράλειψη
της διάταξης του εδαφίου αυτού και είναι υποχρεωμένος να πληρώσει
τυχόν ζημία που προέκυψε από αυτήν την παράλειψη.
στ) Ο Ταμίας εκδίδει πρόχειρο λογαριασμό εσόδων και εξόδων μια φορά το
μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί αυτό από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Καταρτίζει και εισηγείται στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό του επομένου και
του τρέχοντος έτους, που υποβάλλονται στην ετήσια τακτική Γενική
Συνέλευση. Επίσης ο Ταμίας υποχρεούται να παρουσιάζει στην Ελεγκτική
Επιτροπή όλα τα ταμειακά βιβλία και τα δικαιολογητικά της διαχειρίσεώς
του οποτεδήποτε του ζητηθούν. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει, τον
αντικαθιστά ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό. Μετά από
απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν ο Ταμίας να διεκπεραιώνει ορισμένες
αρμοδιότητές του σε συνεργασία με το τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό,
μέλος ή μη του σωματείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 15ο
Η Γενική Συνέλευση που αποτελείται από όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα
τακτικά μέλη είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και ασκεί τον έλεγχο και
την εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου.
Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει:
I. Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.
II. Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του Δ.Σ. καις της
Ελεγκτικής Επιτροπής.
III. Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του
ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε
ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
IV. Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού
V. Να εγκρίνει αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν σοβαρά θέματα.
VI. Να αποφασίζει για τη διάλυση του σωματείου.
VII. Να ελέγχει τα μέλη του Δ.Σ.
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VIII. Να αποφασίζει μετά από εισήγηση του Δ.Σ. για την ανακήρυξη σε
δωρητές, ευεργέτες ή μεγάλους ευεργέτες, προσώπων που υλικά και
ηθικά εξυπηρέτησαν το σωματείο.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες.
Οι τακτικές γίνονται μία φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο και οι
έκτακτες όσες φορές το Δ.Σ. κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν οκτώ (8)
τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη, με έγγραφη αίτηση προς
το Δ.Σ. στην οποία αναγράφεται και το προς συζήτηση θέμα. Στην περίπτωση
αυτή, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα
σ’ ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης.
Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο, δια του
Γενικού Γραμματέα, με τη φροντίδα του οποίου ειδοποιείται κάθε ένα από τα
τακτικά μέλη, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης για τη Συνέλευση.
Η πρόσκληση αναφέρει λεπτομερώς τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης και
τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση τοιχοκολείται και στα γραφεία
της Εταιρείας, και μπορεί να δημοσιευθεί και σε μία ή περισσότερες
εφημερίδες της έδρας του σωματείου.
Από τις συνεδριάσεις του σωματείου, οι καθαρά επιστημονικές μπορούν να
είναι δημόσιες, μετά από απόφαση της Εταιρείας. Στις υπόλοιπες
συνεδριάσεις παρίστανται τα τακτικά μόνο μέλη.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Το σωματείο βρίσκεται σε απαρτία για τις καθαρά επιστημονικές συζητήσεις
οποιονδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών, όχι όμως
λιγότερο από δέκα. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει
νομίμως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται τα μισά
από τα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Εάν δεν γίνει κατά την
πρώτη περίπτωση απαρτία η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη,
συνέρχεται μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, αφού ενημερωθούν γραπτώς τα
μέλη της, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ψήφου, πάντως όχι
λιγότερων από δέκα.
Για λήψη όμως απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού ή διάθεσης
μεγάλου μέρους ή του συνόλου της περιουσίας, απαιτείται η παρουσία των
μισών τουλάχιστον από τα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη και
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πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Για τη λήψη απόφασης για διάλυση του
σωματείου απαιτείται η παρουσία των 3/4 τουλάχιστον των τακτικών και
ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος
και διευθύνει τις εργασίες της, χρέη δε γραμματέως εκτελεί ο Γενικός
Γραμματέας του Δ.Σ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός. Για
προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία, μόνον αν ζητηθεί τέτοια και
ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με
απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει
ρητώς άλλη πλειοψηφία το καταστατικό ή ο νόμος. Η Γενική Συνέλευση ούτε
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν μπορεί να αποφασίσει για την
προσθήκη θέματος σε ημερήσια διάταξη.
Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οποιαδήποτε πρόταση που
έχει απορριφθεί, δεν μπορεί να υποβληθεί ξανά για συζήτηση στο σωματείο,
μέσα στον ίδιο χρόνο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 19ο
Ο έλεγχος της διαχειρίσεως και η εποπτεία των αποφάσεων του Δ.Σ.
ανατίθεται σε διμελή Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται όταν και όπως το
Δ.Σ., με διετή θητεία. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας
και δύο αναπληρωματικά από τους επιλαχόντες των μελών της. Τα μέλη της
Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγουν τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει και τις
εργασίες της. Η Ελεγκτική Επιτροπής ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τις
ενέργειες του Δ.Σ. ως προς τη νομιμότητα τους και συντάσσει σχετική έκθεση,
την οποία υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση. Η Ελεγκτική Επιτροπή
έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να δώσει
οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο ή πληροφορία που κρίνονται σκόπιμα για την
άσκηση του ελεγκτικού της έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 20ο
Σε κάθε διετία και κατά την τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται αρχαιρεσίες για
ανάδειξη Δ.Σ. και διμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, της οποίας η θητεία είναι η
ίδια με αυτή του Δ.Σ.
Τα τακτικά μέλη ειδοποιούνται εγγράφως ένα μήνα πριν τις αρχαιρεσίες.
Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά
τακτοποιημένα, εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον 3 μήνες από την
εγγραφή τους. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακά
τακτοποιημένα μέλη.
Κάθε τακτικό μέλος που ψηφίζει έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί μέχρι και δύο
εξουσιοδοτήσεις.
Πληρωμές καθυστερημένων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα
των αρχαιρεσιών, πριν από την ψηφοφορία.
Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής
Επιτροπής υποβάλλουν έγγραφες αιτήσεις προς το Δ.Σ. μέχρι την
προηγούμενη της Γενικής Συνέλευσης ημέρα. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα
ονόματα των αιτούντων στη Γενική Συνέλευση και αναρτά πίνακα των
υποψηφίων στην αίθουσα της συνεδρίασης πριν από την έναρξη της
ψυφοφορίας, χωριστά για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή.
Στην περίπτωση όπου δεν υποβληθούν σύμφωνα με τα παραπάνω αιτήσεις
υποψηφίων, κάθε εκλογέας ψηφίζει ελεύθερα τους κατά την κρίση του
κατάλληλους για τα αξιώματα των μελών Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με τη φροντίδα της τριμελούς Εφορευτικής
Επιτροπής που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία.
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ
των μελών της τον Πρόεδρο και έπειτα αναλαμβάνει τα καθήκοντά της. Η
Εφορευτική Επιτροπή, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να
ορίσει με απόφασή της, ημέρα, ώρα και τόπο για τη διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι
για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή. Επίσης, τα μέλη που είναι υποψήφια
για το Δ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφια για την Ελεγκτική
Επιτροπή. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο
με αλφαβητική σειρά, ο δε εκλογέας ψηφίζει μέχρι πέντε (5) μέλη για το Δ.Σ.
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και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή, βάζοντας στα ονόματα αυτών σταυρό
προτίμησης.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας όλων των παρευρισκομένων και εχόντων
δικαίωμα ψήφου μελών, προχωρεί στη διαλογή των ψήφων, τηρώντας για το
σκοπό

αυτό

πίνακα

διαλογής.

Μετά

το

αποτέλεσμα

της

διαλογής

ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Δ.Σ. όσο και
για την Ελεγκτική Επιτροπή, καθορίζουσα συγχρόνως και τη σειρά των
επιλαχόντων, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που πήρε κάθε ένας.
Σε ισοψηφία ενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Από τους
υποψηφίους θεωρούνται ότι εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη για μεν το Δ.Σ. οι
κατά σειρά πέντε (5) πρώτοι, για δε την Ελεγκτική Επιτροπή οι δύο (2)
πρώτοι κατά σειρά.
Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες.
Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό σχετικά με την εκλογή, τη
διαλογή των ψήφων και ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών μελών του
Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής και τον καθορισμό της σειράς των
επιλαχόντων, που υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και
τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και έπειτα παραδίδεται με όλα τα
σχετικά της εκλογής που διεξήχθηκε στον πλειοψηφήσαντα Σύμβουλο, με
απόδειξη παραλαβής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 21Ο
Τακτικοί πόροι του σωματείου είναι οι οριζόμενοι στο Άρθρο 6 του παρόντος,
δηλαδή, το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές των μελών, ενώ
έκτακτοι πόροι είναι οι τυχόν έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται από τη
Γενική Συνέλευση, οι τόκοι των κεφαλαίων, δωρεές, κληροδοτήματα και
κληροδοσίες και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
ΑΡΘΡΟ 22Ο
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 21η
Δεκεμβρίου κάθε

χρόνου. Ο Προϋπολογισμός, ο Ισολογισμός και ο

Απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο διάστημα και υποβάλλονται εις
την πρώτη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνου για έγκριση.
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ΑΡΘΡΟ 23Ο
Διάθεση της περιουσίας του σωματείου
Η διάθεση μεγάλου μέρους ή του συνόλου της περιουσίας του σωματείου
αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία αν είναι
παρόντα τα μισά από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και
απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 24Ο
Η Εταιρεία δεν διαλύεται, παρά μόνο εάν παραμείνουν λιγότερα από δέκα
(10) μέλη ή εάν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις
του Αστικού Κώδικα και του Νόμου «περί σωματείων». Σε κάθε περίπτωση,
για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση
των 3/4 τουλάχιστον τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η
απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
Κατά τη διάλυση του Σωματείου γίνεται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου «περί σωματείων», μετά το
τέλος δε της εκκαθάρισης, η τυχόν απομένουσα περιουσία του εις χρήματα,
χρεώγραφα, κινητά ή ακίνητα περιέρχεται εις την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, ενώ το αρχείο του παραδίδεται επίσης στην
παραπάνω Σχολή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 25Ο
Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει στην περιφέρειά της κυκλικά
την επωνυμία του σωματείου κα το έτος ίδρυσης 2002, και στο μέσο
απεικόνιση ενός νεογνού.
ΑΡΘΡΟ 26Ο
Το Δ.Σ. μπορεί να συντάξει εσωτερικό κανονισμό, με τον οποίο θα
καθορίζονται λεπτομερέστερα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών,
καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών του σωματείου. Μέχρι τη
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σύνταξη, έγκριση και ισχύ του εν λόγω εσωτερικού κανονισμού, θα
εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 27Ο
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και τον εσωτερικό
κανονισμό που θα συνταχθεί, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και του Νόμου «περί σωματείων».

ΑΡΘΡΟ 28Ο
Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται μόνο
μετά πενταετία από την έγκρισή του, σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 29Ο
Τα ιδρυτικά μέλη θα συνέλθουν μέσα σ’ ένα τρίμηνο από την εγγραφή της
απόφασης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για σύσταση του παρόντος στο
βιβλίο Σωματείων και θα προχωρήσουν σε ορισμό Διοικούσης Επιτροπής, η
οποία θα προετοιμάσει και θα διενεργήσει τις πρώτες αρχαιρεσίες για εκλογή
των οργάνων του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 30Ο
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, έγινε στη
Θεσσαλονίκη στις 21 Νοεμβρίου 2002, εγκρίθηκε και υπογράφηκε από τους
ιδρυτές του σωματείου.
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