Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- Ε∆ΡΑ
1. Η επωνυµία του Σωµατείου είναι:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» (ΕΛΕΠΛ)
«HELLENIC SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES»
(HELLESPID)
2. Έδρα του Σωµατείου είναι η ΑΘΗΝΑ, Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα, Αττική

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί της Εταιρείας είναι:
1. Η προαγωγή της Ιατρικής Επιστήµης, ειδικότερα του τοµέα των λοιµώξεων,
κατά την νεογνική, βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία.
2. Η ενθάρρυνση και ενίσχυση των θεωρητικών και εφαρµοσµένων ερευνών
και γενικά των ερευνητικών προσπαθειών και µελετών στην Ελλάδα για την
επιδηµιολογία, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των λοιµώξεων.
3. Η προβολή της Ελληνικής Ιατρικής Επιστήµης στον παραπάνω τοµέα και
σε διεθνές επίπεδο µε κάθε πρόσφορο µέσο.
4. Η ανάπτυξη της συνεργασίας µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και
οργανώσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό για την πρόοδο στον παραπάνω
τοµέα των λοιµώξεων κατά την νεογνική, βρεφική, παιδική και εφηβική
ηλικία.
Ειδικότερες µορφές δραστηριότητας και µέσα για την επίτευξη των παραπάνω
σκοπών είναι:
• Η υποστήριξη, εκπόνηση, δηµοσίευση και παρουσίαση µελετών που
αφορούν θέµατα επιδηµιολογίας, πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας
των λοιµώξεων.

• Η οργάνωση από την Εταιρεία Πανελλήνιου Συνέδριου Παιδιατρικών
Λοιµώξεων ανά διετία εναλλάξ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Επιπροσθέτως, και η οργάνωση άλλων επιστηµονικών συνεδρίων,
συµποσίων

και

λοιπών

επιστηµονικών

εκδηλώσεων

(τοπικών,

πανελληνίων και διεθνών) µε αντικείµενο σύµφωνο µε τους επιµέρους
σκοπούς της Εταιρείας.
• Η δηµοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων των συνεδρίων,
συµποσίων κ.τ.λ.
• Η

παροχή

οικονοµικής

ενίσχυσης

για

την

παρακολούθηση

δραστηριοτήτων και επιστηµονικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό σε θέµατα παιδιατρικών λοιµώξεων.
• Η ενηµέρωση και συνεργασία µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό µε αντίστοιχες δραστηριότητες, η ενεργός
συνεργασία µε αναγνωρισµένα Επιστηµονικά Σωµατεία στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς και η ενεργός
συµµετοχή σε οποιαδήποτε προσπάθεια στην Ελλάδα ή διεθνώς στον
παραπάνω τοµέα (προγράµµατα έρευνας, µελέτης, ανταλλαγής γνώσεων,
δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος µε Οργανισµούς, προγράµµατα ΕΕ,
ΟΗΕ, ΠΟΥ, κ.τ.λ.).
• Η υποβολή εισηγήσεων, προτάσεων κ.λπ. για τη λήψη των αναγκαίων
νοµοθετικών, διοικητικών κ.λπ. µέτρων για την προαγωγή της υγείας και
ειδικότερα όσον αφορά τον τοµέα των λοιµώξεων στην Παιδιατρική και η
παροχή έγκυρης γνώµης προς τα αρµόδια όργανα σε σχέση µε την
εκπαίδευση στον τοµέα των λοιµώξεων.
• Η παραγωγή ενηµερωτικού υλικού σχετικού µε τους σκοπούς και το έργο
της Εταιρείας και η ενηµέρωση του κοινού και των αρµοδίων φορέων µε
κάθε πρόσφορο µέσο, για τους σκοπούς και τις δραστηριότητές της
(χρήση Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ηµερήσιου, περιοδικού τύπου, κάθε
έντυπου υλικού και ηλεκτρονικού µέσου κ.τ.λ.).
• Κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, που κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για την πραγµάτωση των
σκοπών του σωµατείου.

Άρθρο 3
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Τα µέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε Τακτικά και Αντεπιστέλλοντα.
2. Τακτικά µέλη είναι όσοι έχουν εγγραφεί στην Εταιρεία.
Τακτικά µέλη µπορεί να γίνουν Έλληνες ιατροί κλινικών ειδικοτήτων ή της
Μικροβιολογίας/Βιοπαθολογίας, καθώς και ειδικευόµενοι στις ίδιες ειδικότητες,
ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή την εξειδίκευσή τους, οι οποίοι κατοικούν στην
Ελλάδα και:
•

Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις παιδιατρικές λοιµώξεις,

•

Ενδιαφέρονται για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας

•

Αποδέχονται το Καταστατικό της

•

Έχουν

επιδείξει

επιστηµονική

δραστηριότητα

στον

τοµέα

των

παιδιατρικών λοιµώξεων µε τη δηµοσίευση ή παρουσίαση αξιόλογων
κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εργασιών στον τοµέα αυτόν.
Επίσης τακτικά µέλη µπορούν να γίνουν επιστήµονες υγείας, διακεκριµένοι στο
πεδίο των παιδιατρικών λοιµώξεων κατά τη κρίση του ∆Σ
Για την εκλογή τακτικού µέλους της Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση
απαιτείται:
● Έγγραφη αίτηση υπογεγραµµένη από τον ενδιαφερόµενο µε σύντοµο
βιογραφικό σηµείωµα και αναφορά δύο τακτικών µελών της Εταιρείας που
στηρίζουν την αίτηση.
● Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, που λαµβάνεται κατά
την ελεύθερη κρίση των µελών του ∆.Σ.
Αντεπιστέλλοντα µέλη γίνονται Έλληνες ή Αλλοδαποί Ιατροί που αποδεδειγµένα
ασχολούνται µε τις λοιµώξεις και οι οποίοι διαµένουν µονίµως εκτός Ελλάδος.
● Το αντεπιστέλλον µέλος εκλέγεται: α. Με έγγραφη αίτησή του και πρόταση
δύο τακτικών µελών, β. Με πρόταση δύο τακτικών µελών και εφόσον ο
εκλεγόµενος αποδεχθεί την εκλογή του. Για την εκλογή αποφασίζει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την ελεύθερη κρίση των µελών του.

● Τα αντεπιστέλλοντα µέλη έχουν τα δικαιώµατα των τακτικών µελών, εκτός
του δικαιώµατος να εκλέγουν και να εκλέγονται µέλη του ∆.Σ.

Άρθρο 4
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ. ΑΠΩΛΕΙΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ
1. Όλα τα µέλη δικαιούνται να µετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας και
στις εκδηλώσεις για τις οποίες καλούνται. Όλα τα ταµειακώς εντάξει τακτικά
µέλη έχουν το δικαίωµα να παρακολουθούν τις γενικές συνελεύσεις, να
εκφράζουν τη γνώµη τους και να ψηφίζουν µε µια µόνο ψήφο στα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης. Στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου θέµα είναι η εκλογή
νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχουν δικαίωµα να παρίστανται
µόνο τα τακτικά µέλη που είναι ταµειακώς εντάξει.
2. Κάθε µέλος της Εταιρείας δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε µε απλή
έγγραφη δήλωση του προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
3. Κάθε µέλος υποχρεούται να µην ενεργεί αντίθετα µε το καταστατικό, να
προωθεί τους σκοπούς της Εταιρείας, να µετέχει στις δραστηριότητές της να
παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκπληρώνει τακτικά τις οικονοµικές του υποχρεώσεις απέναντι στη Εταιρεία που είναι. α. Καταβολή
εφάπαξ ποσού για δικαίωµα εγγραφής. β. Καταβολή ετήσιας συνδροµής,
που καταβάλλεται πριν την ετήσια Γενική Συνέλευση.
Η ετησία συνδροµή οφείλεται ολόκληρη και για το έτος µέσα στο οποίο το
µέλος απόκτησε την ιδιότητά του. Τα δικαιώµατα εγγραφής και τα ποσά των
ετήσιων συνδροµών των µελών καθορίζονται και ανακαθορίζονται µε
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας που επικυρώνονται
από τη Γενική Συνέλευση.
4. Η ιδιότητα του µέλους χάνεται: α. Με τον θάνατο αυτού, β. Με την
αποχώρησή του, όπως παραπάνω (2), εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων του άρθρου 87 ΑΚ και γ. Την αποβολή αυτού, για την οποία
απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µε πρόταση οποιουδήποτε
τακτικού µέλους του σωµατείου, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που να
δικαιολογεί την αποβολή και µε απόλυτη πλειοψηφία.

5. Μέλη που δεν καταβάλλουν εµπρόθεσµα τις συνδροµές τους γίνονται
ανενεργά και τα εξ αυτών τακτικά µέλη στερούνται του δικαιώµατος να
εκλέγουν και να εκλέγονται. Τα µελή αυτά µπορεί να καταστούν και πάλι
ενεργά, εφόσον εκπληρώσουν όλες τις καθυστερούµενες υποχρεώσεις
τους.
6. Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της συνδροµής τους πέραν των δυο
(2) ετών διαγράφονται µε σχετική απόφαση του ∆.Σ., µπορούν όµως να
επανεγγραφούν, εφόσον εκπληρώσουν όλες τις καθυστερηµένες µέχρι την
επανεγγραφή τους υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 5
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Άτοµα που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή.
2

Άτοµα που έχουν υποστεί ποινικές κυρώσεις για αξιόποινες πράξεις, όπως
κάθειρξη για οποιοδήποτε αδίκηµα ή ποινή φυλάκισης για εκ δόλου
τελούµενα αδικήµατα, ιδίως αυτά της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, ψευδορκίας και εγκλήµατα κατά
των ηθών.

3. Τα ανωτέρω αποτελούν ενδεικτικώς και περιπτώσεις σπουδαίου λόγου για
την απώλεια της ιδιότητας του µέλους του Σωµατείου.

Άρθρο 6
ΠΟΡΟΙ
Πόροι της Εταιρείας είναι:
Τακτικοί πόροι: α. Εισφορές από την εγγραφή των µελών, β. Οι ετήσιες
συνδροµές των µελών, γ. Τα καταβαλλόµενα δικαιώµατα εγγραφής για την
παρακολούθηση συνεδρίων, συµποσίων, σεµιναρίων και άλλων περιοδικών
εκδηλώσεων της Εταιρείας. Το ύψος των διαφόρων τακτικών πόρων (εσόδων)
καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας.

Έκτακτοι πόροι: Κάθε εισφορά εκούσια πέρα από τη συνδροµή και
γενικά τις υποχρεώσεις των µελών, κάθε προσφορά τρίτου φυσικού ή νοµικού
προσώπου, οικονοµικές ενισχύσεις, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και
γενικά οποιοδήποτε έσοδο προερχόµενο από νόµιµη αιτία ή δραστηριότητα της
Εταιρείας σύµφωνα µε τους σκοπούς της και το παρόν Καταστατικό. Για δωρεές
και άλλες παροχές προς την Εταιρεία απαιτείται για την αποδοχή τους απόφαση
του ∆.Σ. της Εταιρείας µε απόλυτη πλειοψηφία. Οι κληρονοµίες γίνονται
αποδεκτές πάντοτε µε το ευεργέτηµα της απογραφής.

Άρθρο 7
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Η Εταιρεία διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται
από ένα Πρόεδρο, ένα Αντιπρόεδρο, ένα Γραµµατέα, ένα Ταµία και τρία
Μέλη.
Όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται άµεσα από τη Γενική
Συνέλευση µεταξύ των Τακτικών Μελών της Εταιρείας που είναι ταµειακώς
εντάξει. Η εκλογή των µελών του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να γίνει και
δια αλληλογραφίας προς τον Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
χρησιµοποιώντας το ειδικό ψηφοδέλτιο που το ∆.Σ. θα αποστείλει στα
ταµειακώς εντάξει µέλη της Εταιρείας. Στις αρχαιρεσίες δεν επιτρέπεται η
ψήφος µε εξουσιοδότηση. Η εκλογή µελών ∆Σ στο µέλλον µπορεί να γίνει
και µε ηλεκτρονική ψηφοφορία που να διασφαλίζει το απόρρητο. Της
ψηφοφορίας προηγείται για κάθε υποψήφιο έγγραφη πρόταση από
τουλάχιστον 2 ταµειακώς εντάξει µέλη της Εταιρείας. Η εκλογή του
Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραµµατέα, Ταµία και Μελών του ∆.Σ. γίνεται
από τα εκλεγµένα µέλη του στην πρώτη Συνεδρίαση.
Η θητεία όλων των µελών του ∆.Σ. είναι τριετής, παρατείνεται όµως
αυτοδικαίως και πέρα από τη λήξη της µέχρι την εκλογή νέου από την
επόµενη Γενική Συνέλευση που πρέπει να γίνει εντός ενός (1) έτους. Για το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να θέτει υποψηφιότητα και να εκλέγεται µόνον
µέλος της Εταιρείας που είναι Παιδίατρος Λοιµωξιολόγος. Όλα τα µέλη του

∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορούν να επανεκλέγονται στην ίδια θέση για
περισσότερες από δύο συνεχείς τριετίες.
2. Η ιδιότητα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου χάνεται: α. Με τον
θάνατο, β. Με παραίτηση, γ. Λόγω διαγραφής που γίνεται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του
µέλους σε τρεις τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις του ∆Σ. Στη λήψη της
σχετικής απόφασης για τη διαγραφή δεν µετέχει το µέλος που πρόκειται να
διαγραφεί. Όταν µειωθεί ο αριθµός των µελών του ∆Σ για έναν από τους
παραπάνω λόγους ή όταν λήξει η θητεία του µέλους, συµπληρώνεται µε
εκλογή νέου µέλους είτε µε γενική συνέλευση είτε µε ψηφοφορία, σύµφωνα
µε τα παραπάνω (1). Της ψηφοφορίας προηγείται έγγραφη πρόταση από
τουλάχιστον 2 ταµειακώς εντάξει µέλη της Εταιρείας για τον υποψήφιο κάθε
θέσης. Το ∆.Σ. εντός 30 ηµερών από την λήξη της προθεσµίας υποβολής
προτάσεων, φέρνει σε ψηφοφορία τους δύο ή περισσότερους που
πλειοψήφησαν σε προτάσεις για την κάθε θέση στο νέο ∆.Σ. Επί αδυναµίας
συµπλήρωσης των ελλειπόντων, λόγω αποβολής ή λήξης της θητείας
αυτών µελών, το υπάρχον ∆.Σ υποχρεούται µέσα σε δύο µήνες να
συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη συµπλήρωση των κενών
θέσεων του ∆.Σ.
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί, διευθύνει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις,
την περιουσία και τους πόρους της Εταιρείας και παίρνει τα κατάλληλα
µέτρα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Στο ∆.Σ.
της Εταιρείας ανήκει το τεκµήριο αρµοδιότητας σύµφωνα µε το οποίο για
όσα θέµατα δεν προβλέπεται ειδική ρύθµιση ως προς τις αποφάσεις από το
παρόν Καταστατικό, το ∆.Σ. αποφασίζει σχετικώς µε πλειοψηφία των µελών
του.
4. Το ∆.Σ. συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός έδρας µε την
ευκαιρία επιστηµονικής εκδήλωσης της ΕΛΕΠΛ ή και µε τηλεδιάσκεψη
τουλάχιστον µία φορά κάθε τέσσερεις µήνες και εκτάκτως όταν κριθεί
αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν εγγράφως ή µε ηλεκτρονική
αλληλογραφία για συγκεκριµένο θέµα τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη του.
Το ∆.Σ. είναι σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) µέλη του µεταξύ
των οποίων περιλαµβάνεται απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος,

αποφασίζει µε πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
γνώµη µε την οποία θα ταχθεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος (απόντος του
Προέδρου).

Άρθρο 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
1.

Την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του ∆.Σ. χωρίς να απαιτείται
ιδιαίτερη εξουσιοδότηση ή απόφαση. Η εκπροσώπηση λαµβάνεται και
αναφέρεται κατά τον ευρύτερο τρόπο της έννοιας και απέναντι σε κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες κ.λπ.
Ιδρύµατα) ή τρίτο, στις ∆ικαστικές, ∆ιοικητικές, ∆ηµοτικές Αρχές, ∆ηµόσιες
Υπηρεσίες κ.λπ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.: α. Συγκαλεί το ∆.Σ. και προεδρεύει των
συνεδριάσεών του, β. Υπογράφει µε τον Γραµµατέα τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του ∆.Σ., την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο και
πιστοποιητικό, γ. Φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας
και τον συντονισµό της δράσης της, δ. Με τη σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ.
προσλαµβάνει και απολύει το τυχόν αναγκαίο προσωπικό της Εταιρείας, ε.
Παρέχει έγγραφη έγκριση, η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονική
αλληλογραφία, ώστε ο Ταµίας να υπογράψει µόνος ένταλµα πληρωµής και
γενικά κάθε εντολή ή έγγραφο που απαιτείται προκειµένου να γίνει κίνηση
κεφαλαίων της Εταιρείας, στ. ∆ιορίζει και παύει τους πληρεξούσιους
δικηγόρους και κάθε άλλο εντολοδόχο της Εταιρείας. Σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ.

3.

Ο Γραµµατέας του ∆.Σ.: α. Τηρεί το πρωτόκολλο, την σφραγίδα, τα
πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και
εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσµατα αυτών υπογράφοντας µαζί µε τον
Πρόεδρο, β. ∆ιεκπεραιώνει την αλληλογραφία, γ. Καταρτίζει το µητρώο
των µελών και δ. Έχει την ευθύνη της τήρησης του αρχείου και των
βιβλίων της Εταιρείας εκτός από τα διαχειριστικά (Ταµείο κ.λπ.). Σε
περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας ο Γραµµατέας αναπληρώνεται από
άλλο µέλος του ∆.Σ. που ορίζεται µε πράξη του Προέδρου του ∆.Σ.

4.

Ο Ταµίας επιµελείται της διαχείρισης των πόρων της Εταιρείας, εισπράττει
τις εισφορές και τις συνδροµές ή παροχές προς την Εταιρεία, και, µετά
από έγγραφη έγκριση του Προέδρου, η οποία µπορεί να γίνει και µε
ηλεκτρονική αλληλογραφία, υπογράφει µόνος τα εντάλµατα πληρωµής,
καθώς και τις αποδείξεις είσπραξης, και καταθέτει τα χρήµατα σε
λογαριασµό σε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό Ίδρυµα που ορίζεται από το
∆.Σ. Ο Ταµίας µπορεί να έχει στη διάθεσή του κάρτα ανάληψης χρηµάτων
ή ποσό σε µετρητά για τις τρέχουσες ανάγκες, που ορίζεται µε απόφαση
του ∆.Σ. Ο Ταµίας φροντίζει για την κατάρτιση του Ισολογισµού, του
Απολογισµού και του Προϋπολογισµού και τηρεί τα διαχειριστικά στοιχεία
και βιβλία της Εταιρείας. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας ο Ταµίας
αναπληρώνεται από άλλο µέλος του ∆.Σ. που ορίζεται µε πράξη του
Προέδρου.

Άρθρο 9
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η γενική Συνέλευση των µελών που έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν και να
εκλέγονται είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο, το Γραµµατέα της Γεν. Συνέλευσης και τα τρία (3) µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Επίσης εκλέγει τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Εγκρίνει
τον Απολογισµό (σε περίπτωση απόρριψης απαιτείται ειδική αιτιολογία), τον
ισολογισµό εσόδων - εξόδων και τον Προϋπολογισµό, αφού ακούσει την
έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλάσσει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο από κάθε ευθύνη. Αποφασίζει για την τροποποίηση του
παρόντος Καταστατικού και για την διάλυση της Εταιρείας και την τύχη της
περιουσίας της σε ειδική απαρτία του 1/2 πλέον των τακτικών µελών της
Εταιρείας που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις
(ταµειακώς εντάξει µέλη) και

µε

πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Οι

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον είναι νόµιµες, δεσµεύουν όλα
τα µέλη και τα όργανα της Εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µία φορά κάθε χρόνο µε
προσκλήσεις που υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας του ∆.Σ. και
αποστέλλονται

σε

κάθε

µέλος

ταχυδροµικώς

ή

µε

ηλεκτρονική

αλληλογραφία στη διεύθυνση που αυτό έχει δηλώσει, τριάντα (30) ηµέρες
τουλάχιστον πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει
να ορίζεται ο τόπος, η ηµεροµηνία, η ηµέρα και η ώρα της συνεδρίασης,
καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Κάθε τρία (3) χρόνια η Γενική
Συνέλευση, αφού ακούσει τη λογοδοσία του ∆.Σ. και την έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκλέγει τα µέλη του ∆.Σ. ή εγκρίνει τα
αποτελέσµατα της ψηφοφορίας που πραγµατοποιήθηκε ταχυδροµικώς για
την εκλογή των νέων µελών και εκλέγει νέα Εξελεγκτική Επιτροπή και
γενικά αποφασίζει για κάθε θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Εκτάκτως συνέρχεται η Γενική Συνέλευση µε την ίδια διαδικασία, στη έδρα
της Εταιρείας, όταν κριθεί αναγκαίο από το ∆.Σ. ή αν ζητηθεί για
συγκεκριµένο θέµα που αναφέρεται στην αίτηση προς το ∆.Σ από το 1/5
των τακτικών µελών της Εταιρείας που δεν φέρουν ταµειακές οφειλές.
4. Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία, εφόσον παρίστανται το ½ (ήµισυ)
πλέον ενός των ταµιακώς εντάξει τακτικών µελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία
η συνεδρίαση µαταιώνεται και η Γενική Συνέλευση συνέρχεται την ίδια
ηµέρα, µία ώρα αργότερα στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση, οπότε
είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρισταµένων µελών.
5. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και σε περίπτωση κωλύµατος ο Αντιπρόεδρος και σε
περίπτωση κωλύµατος και αυτού ο µεγαλύτερος σε ηλικία των µελών
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Γεν. Συνέλευσης της οποίας και
προεδρεύει µέχρι της εκλογής του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
Εφόσον πρόκειται για εκλογή νέων µελών του ∆.Σ., αυτή γίνεται στο τέλος
της συνεδρίασης και τότε ορίζεται εφορευτική επιτροπή από τρία µέλη που
καταµετρούν τις ψήφους που έχει λάβει ο κάθε υποψήφιος ταχυδροµικώς ή
διεκπεραιώνουν

την

διαδικασία

ψηφοφορίας

και

ανακοινώνουν

τα

αποτελέσµατα.
6. Η ψηφοφορία στη Γεν. Συνέλευση είναι φανερή, εκτός αν πρόκειται για
αποφάσεις: α. Εκλογής µελών του ∆.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, β.

Προσωπικών θεµάτων για τις οποίες ζητήθηκε εξαίρεση από τη φανερή
ψηφοφορία εκ µέρους του Προέδρου, οπότε η ψηφοφορία είναι µυστική. Αν
συζητείται θέµα που αφορά µέλος, το µέλος αυτό απέχει υποχρεωτικά από
την ψηφοφορία.
7. Η Γεν. Συνέλευση λαµβάνει γνώση και αποφασίζει για όλα τα αντικείµενα
της ηµερήσιας διάταξης, για τον απολογισµό, την οικονοµική διαχείριση και
τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας και εκλέγει άµεσα τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,
Γραµµατέα, Ταµία και τα τρία µέλη του ∆.Σ. ή εγκρίνει την εκλογή αυτών
εφόσον έγινε µε ταχυδροµική αποστολή του ψηφοδελτίου. Οι αποφάσεις
της Γεν. Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών, εκτός από τις αποφάσεις που αφορούν την τροποποίηση του
παρόντος καταστατικού και τη διάλυση της Εταιρείας, για τις οποίες
απαιτείται η αναφερόµενη στην προηγούµενη παράγραφο 2 και στο
επόµενο άρθρο ειδική πλειοψηφία.

Άρθρο 10
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) τακτικά
µέλη, που εκλέγονται κατά την Γεν. Συνέλευση και έχουν θητεία τριών (3)
ετών. Ο µεγαλύτερος σε ηλικία των τριών προεδρεύει στις συνεδριάσεις της.
Η Εξ. Επιτροπή ελέγχει τα οικονοµικά της Εταιρείας και υποβάλλει έκθεση
για το σκοπό αυτό για να εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη Γεν.
Συνέλευση. Τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν µπορούν να θέσουν
υποψηφιότητα για το ∆.Σ. ή για Εφορευτική Επιτροπή.
2. Το ∆.Σ. µπορεί να συγκροτεί άµισθες Επιτροπές από µέλη του για να
µελετήσουν θέµατα που αφορούν στους σκοπούς της Εταιρείας. Ειδικές
Επιτροπές από µέλη της Εταιρείας µπορεί να συγκροτηθούν µε αποφάσεις
της Γεν. Συνέλευσης ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας, ύστερα από
πρόταση του ∆.Σ.

Άρθρο 11

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι στρογγυλή. Στο επάνω ηµικύκλιο αναγράφεται η
επωνυµία

του

Σωµατείου

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ», ενώ στο κάτω ηµικύκλιο η απόδοση στην Αγγλική γλώσσα
«HELLENIC SOCIETY FOR PΑEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES». Στο
κέντρο φέρει τα αρχικά ΕΛΕΠΛ και το έτος ιδρύσεως της «2000».

Άρθρο 12
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και η διάλυση της Εταιρείας
µπορούν να αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση σε ειδική απαρτία του ½
πλέον ενός των τακτικών µελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις και µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, όπως ορίζεται και στην
παρ. 2 του παρόντος άρθρου 8. Η απόφαση για την διάλυση της Εταιρείας
ορίζει και την τύχη της περιουσίας της Εταιρείας, η οποία σε καµία περίπτωση
δεν διανέµεται στα µέλη, αλλά διατίθεται για παρεµφερή µε το σκοπό της
Εταιρείας και µόνο κοινωφελή.
Το παρόν Καταστατικό αποτελούµενο από 12 άρθρα, αναγνώστηκε,
συζητήθηκε, εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την καταστατική
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 21-10-2017. Όλα τα άρθρα του παρόντος
καταστατικού τίθενται σε εφαρµογή µε τη δηµοσίευσή του.

Αθήναι, 25/2/2000
1η τροποποίηση: Αθήνα, 21/10/2017

