ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου
Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ
Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών
Χειρουργείου» που εδρεύει στην Αθήνα και έχει τµήµατα σε όλη την Ελλάδα.
Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Συλλόγου είναι :
1. Η προώθηση, ανάπτυξη και διατήρηση υψηλού επιπέδου περίθαλψης και φροντίδας των
ασθενών που παρέχεται από τις ∆ιπλωµατούχους Νοσηλεύτριες και Νοσηλευτές
Χειρουργείου.
2. Η κατοχύρωση του τίτλου και του έργου των διπλωµατούχων Νοσηλεύτριας και Νοσηλευτού
Χειρουργείου στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα και η ανύψωση της επαγγελµατικής στάθµης τους
για την επίτευξη υψηλής στάθµης χειρουργικής φροντίδας στο κοινωνικό σύνολο.
3. Ο καθορισµός ειδικών κριτηρίων για την άσκηση των καθηκόντων ∆ιπλωµατούχων
Νοσηλεύτριας και Νοσηλευτού Χειρουργείου καθώς και κανόνων νοσηλευτικής δεοντολογίας
για την εξύψωση του έργου των.
4. Η εκπροσώπηση της ειδικότητας των ∆ιπλωµατούχων Νοσηλεύτριας και Νοσηλευτού
Χειρουργείου σε Πανελλήνια Συνέδρια και Σεµινάρια και η συµµετοχή της και συνεργασία µε
τους αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες σε οτιδήποτε αφορά την αναβάθµιση

της

χορήγησης νοσηλευτικής φροντίδας στο κοινωνικό σύνολο.
Η αντιπροσώπευση της ειδικότητος των ∆ιπλωµατούχων Νοσηλεύτριας και Νοσηλευτού
Χειρουργείου στον διεθνή νοσηλευτικό χώρο, σε ∆ιεθνή Συνέδρια και Σεµινάρια και η στενή
συνεργασία µε αντίστοιχους ∆ιεθνείς ή Εθνικούς Συλλόγους ή Οργανισµούς µε σκοπό την
εφαρµογή και στη χώρα µας εκείνων των Συµβάσεων, ∆ιακηρύξεων, Κατευθυντήριων
Οδηγιών και Αποφάσεων που ισχύουν για την ειδικότητα αυτή διεθνώς.
5. Η συγκέντρωση και συνένωση όλων των ∆ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών

και

Νοσηλευτών Χειρουργείου που είναι στην ενεργό δράση ή συνταξιούχων, οπουδήποτε και αν
εργάζονται ή κατοικούν µε σκοπό την αµοιβαία προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων της
ειδικότητας, την αµέριστη συναδελφική αλληλεγγύη σε σηµείο που να αποτελεί ιδιαίτερο
γνώρισµα της ειδικότητας, την ανταλλαγή επαγγελµατικών γνώσεων τόσο πάνω στην
ειδικότητα

όσο

και

γενικά

στην

παροχή

Νοσηλευτικής

Περίθαλψης,

µακριά από πολιτικές επιρροές και ανταγωνισµούς, Η προσήλωση όλων των µελών της
ειδικότητας στην κοινή προσπάθεια εµπέδωσης και διατήρησης, υψηλού κύρους της
ειδικότητας, τόσο µεταξύ των συναδέλφων νοσηλευτών της Χώρας όσο και του κοινωνικού
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συνόλου, υψηλής επιστηµονικής κατάρτισης και ιδιαίτερης υψηλής ηθικοκοινωνικής ποιότητος
των µελών.
Άρθρο 3ο
ΜΕΣΑ
Για να επιτευχθούν οι σκοποί του Συλλόγου θα χρησιµοποιηθούν από αυτόν τα ακόλουθα µέσα :


Θα οργανώνει διαλέξεις, σεµινάρια, συζητήσεις, ειδικές κινηµατογραφικές προβολές κλπ,
τόσο στα πλαίσια του Συλλόγου, όσο και δηµόσια.



Θα αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στα Υπουργεία Υγείας και Πρόνοιας, Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων καθώς και µε όλες τις αρµόδιες Αρχές και θα συγκροτήσει ειδική
Επιτροπή για την επίτευξη του σκοπού του και της κατοχύρωσης του τίτλου και του
έργου της ειδικότητας της Νοσηλεύτριας και του Νοσηλευτού Χειρουργείου.



Θα οργανώνει ευκαιρίες συνάντησης Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Χειρουργείου για

ανταλλαγή απόψεων και θα συµµετέχει σε Πανελλήνια και ∆ιεθνή Συνέδρια οµόλογων
ειδικοτήτων.


Θα συνεργάζεται µε άλλους αντίστοιχους φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.



Θα δηµιουργήσει Βιβλιοθήκη και Λέσχη για τα Μέλη και θα εκδίδει ενηµερωτικό έντυπο.

Άρθρο 4ο
ΜΕΛΗ
Τα µέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά, έκτακτα και επίτιµα και των δύο
φύλων :

Άρθρο 5ο
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τακτικά Μέλη του Συλλόγου είναι :
α. ∆ιπλωµατούχοι Νοσηλεύτριες και Νοσηλευτές Χειρουργείου απόφοιτοι αναγνωρισµένων από το
Κράτος Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών που θα έχουν απαραίτητα υπηρεσία δύο (2) ετών σε
Χειρουργείο Νοσηλευτικό Ιδρύµατος της Χώρας ή της Αλλοδαπής.
β. ∆ιπλωµατούχοι Νοσηλεύτριες και Νοσηλευτές Χειρουργείου απόφοιτοι Σχολών Νοσηλευτικής
της Αλλοδαπής που τα διπλώµατα τους θα έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιµα από τις αρµόδιες
Υπηρεσίες του Κράτους και που θα έχουν απαραίτητα υπηρεσία δύο (2) ετών σε Χειρουργείο
Νοσηλευτικού Ιδρύµατος της χώρας ή της Αλλοδαπής.
Άρθρο 6ο
ΑΡΩΓΑ - ΕΚΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
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α. Αρωγά µέλη του Συλλόγου µπορούν να είναι µη ∆ιπλωµατούχοι Νοσηλεύτριες και
Νοσηλευτές Χειρουργείου και που θα έχουν απαραίτητα υπηρεσία δύο (2) ετών σε
Χειρουργείο Νοσηλευτικού Ιδρύµατος της Χώρας ή της Αλλοδαπής.
Τα αρωγά µέλη δεν έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν, όµως το
δικαίωµα να συµµετέχουν στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις του Συλλόγου.
Όποιος επιθυµεί να γίνει αρωγό µέλος του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου, το οποίο αποφασίζει για την εγγραφή του ή όχι,
αφού προηγηθεί έλεγχος των προσόντων του. Τα αρωγά µέλη θα εγγράφονται σε ιδιαίτερο
Μητρώο αρωγών µελών.
Η συνδροµή και το δικαίωµα εγγραφής των αρωγών µελών καθορίζονται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου.
β. Τα έκτακτα µέλη εκλέγονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου και είναι
επιστήµονες ή ειδικοί, που προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους στον Σύλλογο.
Έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε το τακτικά, εκτός από το δικαίωµα να εκλέγουν και να
εκλέγονται.
γ. Τα επίτιµα µέλη εκλέγονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου και είναι πρόσωπα
που αν και δεν ανήκουν στην επαγγελµατική τάξη των Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών
Χειρουργείου εκδηλώνουν µε την υλική και την ηθική τους υποστήριξη το ενδιαφέρον τους
για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου.
Άρθρο 7ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Κάθε ∆ιπλωµατούχος Νοσηλεύτρια και Νοσηλευτής Χειρουργείου, εν ενεργεία ή συνταξιούχος
που διαθέτει τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 και επιθυµεί να γίνει τακτικό µέλος
του Συλλόγου υποβάλλει έγγραφη αίτηση στον Γραµµατέα του Συλλόγου και προτείνεται από
δύο (2) τακτικό µέλη και εγγράφεται στο Μητρώο αφού διαπιστωθεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ότι έχει τα απαραίτητα προσόντα. Για την απόδειξη του προσόντος της υπηρεσίας
δύο (2), τουλάχιστον ετών σε Χειρουργείο Νοσηλευτικού Ιδρύµατος της Χώρας ή της
αλλοδαπής, απαιτείται είτε βεβαίωση της Γραµµατείας του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος είτε η
υποβολή υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 105 περί τούτου των δύο τακτικών µελών που
προτείνουν το νέο µέλος.
Άρθρο 8ο
ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
Κάθε µέλος καταβάλει υποχρεωτικά για την εγγραφή του δύο χιλιάδες (2.000) δραχµές και για
συνδροµή κάθε χρόνο πέντε χιλιάδες (5.000) δραχµές στην οποία συµπεριλαµβάνονται και η
συνδροµή του ενηµερωτικού εντύπου του Συλλόγου και πρέπει να καταβάλλεται µέχρι τέλους
Φεβρουαρίου κάθε χρόνου.
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Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να αυξηθεί το ποσό της εγγραφής και της
συνδροµής των µελών του Συλλόγου. Η καθυστέρηση µιας ετήσιας συνδροµής καθώς και κάθε
άλλης οικονοµικής υποχρεώσεως έχει σαν αποτέλεσµα να αποκλείεται το µέλος που
καθυστέρησε από τις Συνελεύσεις του Συλλόγου και να µη έχει το δικαίωµα να εκλέγει και να
εκλέγεται.
Άρθρο 9ο
ΠΟΡΟΙ
Πόροι του Συλλόγου είναι :
1. Το δικαίωµα εγγραφής των µελών.
2. Οι συνδροµές των τακτικών µελών που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισµού
καθώς και οι έκτακτες εισφορές.
3. Οι συνδροµές των αρωγών µελών.
4. Οι δωρεές ή παροχές µελών ή τρίτων. Η αποδοχή κληρονοµιάς, γίνεται µε το ευεργέτηµα της
απογραφής.
5.

Οι τυχόν κρατικές και άλλες επιχορηγήσεις καθώς και το προϊόν εορτών,
χορών, λαχείων, διαφόρων εκδηλώσεων κλπ.

6.

Έσοδα από κάθε άλλη νόµιµη πηγή.

7. Ανακηρύσσονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου ως δωρητές εκείνοι που προσφέρουν
τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχµές τουλάχιστον, ως ευεργέτες εκείνοι που προσφέρουν τριακόσιες
χιλιάδες (300,000) δραχµές, τουλάχιστον και ως µεγάλοι ευεργέτες εκείνοι που προσφέρουν ένα
εκατοµµύριο (1.000.000) δραχµές τουλάχιστον.
Τα ως άνω ποσά µπορούν ν' αυξηθούν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 10ο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Σύλλογος θα διοικείται από 7µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που θα εκλέγεται κάθε τριετία µε
µυστική ψηφοφορία, κατά την οποία θα εκλέγονται, επίσης, και τέσσερα αναπληρωµατικά
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς επίσης και τριµελής Εξελεγκτική Επιτροπή και δύο
αναπληρωµατικά µέλη αυτής. Την ψηφοφορία καθώς και την διαλογή των ψήφων εποπτεύει
πενταµελής Εφορευτική Επιτροπή, που υποδεικνύεται από την Γενική Συνέλευση. ∆εν µπορούν
να εκλεγούν ως µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς
και µέλη που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα ως τοιαύτα.
∆εν εκλέγονται µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όσοι στερήθηκαν από τον νόµο ή από
δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώµατα και όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
Άρθρο 11ο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται από τους επτά (7) που εκλέγησαν που συγκεντρώνονται
µετά από πρόσκληση του συµβούλου που πλειοψήφησε µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την
εκλογή τους και µε µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών του εκλέγει: Πρόεδρο,
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Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Ταµία και Κοσµήτορα, των οποίων η συµµετοχή στη ∆ιοίκηση
του Συλλόγου είναι άµισθη. ∆εν επιτρέπεται να συµπίπτει η ιδιότητα του Προέδρου, Ταµία και
του Γενικού Γραµµατέα στο αυτό πρόσωπο.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε

απαρτία όταν είναι παρόντα, τουλάχιστον πέντε (5) µέλη του. Αν κατά την αρχή της
Συνεδριάσεως δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες.
Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών. Σε ισοψηφία βαρύνει η ψήφος του Προέδρου.
Όταν πρόκειται να συζητηθεί θέµα προσωπικό όλων των µελών του Συλλόγου ή άλλο σοβαρό
θέµα του Συλλόγου, οι αποφάσεις λαµβάνονται σε µυστική ψηφοφορία.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικώς µία φορά τον µήνα, τουλάχιστον και έκτακτα
όσες φορές παρουσιαστεί ανάγκη ή ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον µέλη, του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Επιµελείται την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως,
επιλαµβάνεται για κάθε τι που έρχεται για συζήτηση ή που αναφύεται, αποφασίζει γιο την
τοποθέτηση των χρηµάτων του Συλλόγου, αποφασίζει σχετικά µε κάθε δαπάνη και διενεργεί
κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας του Συλλόγου βάσει των διατάξεων του
παρόντος Καταστατικού.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τα τακτικά µέλη του Συλλόγου που είναι
δύο (2) τουλάχιστον χρόνια, µέλη του Συλλόγου και που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
τους απέναντι στο Σύλλογο.
Το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει αδικαιολογήτως από τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις θεωρείται ότι αυτοδικαίως έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον πρώτο
επιλαχόντα κατά την ψηφοφορία της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 12ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε ∆ιοικητική, ∆ικαστική ή άλλη εν γένει Αρχή, καθώς
και κατά τις δηµόσιες γενικά υποχρεώσεις του Συλλόγου. Συγκαλεί και διευθύνει τις
συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Υπογράφει µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα τα
Πρακτικά των Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και γενικά κάθε έγγραφο,
αλληλογραφία και πιστοποιητικό. Υπογράφει µαζί µε τον Ταµία και τον Γενικό Γραµµατέα τα
εντάλµατα πληρωµών και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά τα κεφάλαια του Συλλόγου.
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τον Γραµµατέα και τον
Ταµία ένας από τους Συµβούλους µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σέ περίπτωση
παραιτήσεως ή θανάτου του Προέδρου εκλέγεται νέος Πρόεδρος µετά από σύγκληση για τον
σκοπό αυτό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που ο εκλεγόµενος πρόεδρος είναι
Γραµµατέας ή Ταµίας, πρέπει προηγούµενα να παραιτηθεί από το αξίωµα του Γραµµατέα ή του
Ταµία, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καταστατικού.

Ο Πρόεδρος είναι συνυπεύθυνος

µε τα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις υποχρεώσεις που έχει, σύµφωνα µε το
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Καταστατικό, το Νόµο και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
Άρθρο 13ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γενικός Γραµµατέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, κρατεί το Αρχείο και την σφραγίδα
του Συλλόγου. Τηρεί τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
Γενικών Συνελεύσεων και τα συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο και τα άλλα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Συντάσσει µαζί µε τον Πρόεδρο την έκθεση των πεπραγµένων του Συλλόγου και
γενικά κάθε έγγραφο. Τηρεί πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων,
Άρθρο 14ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του
Συλλόγου. Φροντίζει για την είσπραξη των συνδροµών και κάθε τακτικού ή έκτακτου
εσόδου. Καταβάλει τις δαπάνες οιουδήποτε µέλους που γίνονται για λογαριασµό του Συλλόγου.
Ακόµα καταβάλει και τις δαπάνες των επαρχιακών τµηµάτων που βαρύνουν τον προϋπολογισµό
του Συλλόγου. Τηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων και ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τα
οικονοµικά του Συλλόγου. Καταρτίζει τον απολογισµό εσόδων και εξόδων και τον υποβάλει
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Τηρεί βιβλίο των εκθέσεων της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Κάθε πληρωµή γίνεται µε

ένταλµα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία. Για τις
ανάγκες του Συλλόγου κρατάει στα χέρια του ένα ποσό το ύψος του οποίου καθορίζεται από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τις επείγουσες δαπάνες του Συλλόγου, ενώ κάθε επί πλέον ποσόν
το καταθέτει σε Τράπεζα ή το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο επ΄ ονόµατι του Συλλόγου, Για την
διάθεση του ποσού που έχει στα χέρια του λογοδοτεί κάθε δίµηνο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Ο Κοσµήτορας επιµελείται του χώρου των γραφείων του Συλλόγου και εξασφαλίζει την άνετη
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, όπως συγκεντρώσεις µελών, συνελεύσεις,
συνέδρια, κινηµατογραφικές προβολές, χορούς κλπ,
Άρθρο 15ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η τριµελής Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την ∆ιοίκηση του Συλλόγου.

Τα τακτικά

µέλη της και τα δύο (2) αναπληρωµατικά εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση µαζί
µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα αναπληρωµατικά του µέλη. Η διάρκεια της θητείας της είναι
τριετής και λήγει µε την λήξη της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που µαζί του εξελένει.
Σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιο τακτικό µέλος της αναπληρώνεται από τα αναπληρωµατικά
µε την σειρά εκλογής τους.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή λαµβάνει γνώση της εκθέσεως πεπραγµένων που υποβάλει στην Γενική
Συνέλευση ο Γενικός Γραµµατέας και της εκθέσεως που υποβάλει ο Ταµίας. Στην συνέχεια, η
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Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει δική της έκθεση που την θέτει υπ'όψη της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 16ο
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να προσλαµβάνεται,

εφ 'όσον κρίνεται

αναγκαίο, έµµισθο προσωπικό για τις ανάγκες του Συλλόγου.
Άρθρο 17ο
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Οι Συνελεύσεις είναι δυο ειδών : Τακτικές και Έκτακτες.
α. Η Τακτική Συνέλευση συγκαλείται µία φορά το χρόνο, τον Οκτώβριο µήνα στην Αθήνα και
σ 'αυτή υποβάλλεται έκθεση πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ταµία,
υποβάλλονται για έγκριση ο Ισολογισµός και Απολογισµός του οικονοµικού έτους που έληξε,
καθώς και ο προϋπολογισµός του επόµενου έτους µαζί µε την έκθεση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής και στην συνέχεια συζητείται κάθε θέµα που έχει αναγραφεί στην ηµερήσια
διάταξη.
β. Η Έκτακτη Συνέλευση συγκαλείται όποτε είναι αναγκαίο από τον Πρόεδρο και την
πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή όταν το ζητήσει έγγραφα, για
ορισµένο θέµα, το ένα εικοστό (1/20) των µελών που είναι ταµειακά τακτοποιηµένα. Στην
περίπτωση αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί την Γενική Συνέλευση µέσα σε ένα µήνα.
Άρθρο 18ο
ΑΠΑΡΤΙΑ
Η Γενική Συνέλευση των µελών είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Βρίσκεται σε απαρτία
όταν µετέχει το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών µελών που είναι τακτοποιηµένο ταµειακά.
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαµβάνεται εκ νέου µε τα ίδια θέµατα
µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο, οπότε θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα
από τον αριθµό των παρόντων µελών.
Για να τροποποιηθεί το παρόν Καταστατικό χρειάζεται απαρτία του µισού τουλάχιστον, του
όλου αριθµού συν ένα των ταµειακά τακτοποιηµένων τακτικών µελών. Η απόφαση της
τροποποιήσεως λαµβάνεται µε τα τρία τέταρτα (3/4) του αριθµού των παρόντων µελών της
Γενικής Συνελεύσεως, που καλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.
Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαµβάνονται µε ψηφοφορία µε ονοµαστική κλήση, εκτός από
ζητήµατα για τα οποία υπάρχει εµφανής παραδοχή που µπορούν να ψηφισθούν και µε ανάταση
της χειρός εφ’όσον δεν υπάρχει αντίρρηση. Εάν το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) των
παρόντων µελών µπορούν να ληφθούν αποφάσεις επί οιουδήποτε θέµατος µε µυστική
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ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση που αφορά Αρχαιρεσίες, ζητήµατα
εµπιστοσύνης προς την ∆ιοίκηση και γενικά προσωπικά θέµατα των µελών, πρέπει να είναι
πάντοτε µυστική. Για να γίνει µυστική ψηφοφορία εκλέγονται τρεις (3) ψηφοσυλλέκτες.
Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως µπορεί να εγκριθεί Εσωτερικός Κανονισµός που να
αναφέρεται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου και του οποίου η ισχύς
αρχίζει από την στιγµή της καταθέσεως στην Γραµµατεία του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα
Σωµατείων).
Άρθρο19ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων τα µέλη καλούνται µε προσωπικές προσκλήσεις
που τους αποστέλλονται δέκα (10) ηµέρες τουλάχιστον, πριν την Συνέλευση. Στην πρόσκληση
αναγράφεται ο τόπος ή ηµέρα και η ώρα της Συνελεύσεως, καθώς και τα θέµατα που θα
συζητηθούν. Για τα µέλη της επαρχίας οι προσκλήσεις αποστέλλονται πριν από είκοσι (20)
τουλάχιστον ηµέρες και για τα µέλη του εξωτερικού πριν από τριάντα (30) τουλάχιστον
ηµέρες, πριν από την Συνέλευση.

Άρθρο 20ο
Την συζήτηση στις Συνελεύσεις διευθύνει Πρόεδρος που εκλέγεται από την Συνέλευση και
Γραµµατέας που κρατάει τα Πρακτικά και µπορεί να εκλεγούν και ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Κατά την συζήτηση εκτίθενται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα
πεπραγµένα του περασµένου χρόνου, υποβάλλονται για έγκριση ο απολογισµός και ο
ισολογισµός του περασµένου χρόνου και ο προϋπολογισµός του επόµενου και συζητείται κάθε
θέµα που αναγράφεται στην ηµερήσια διάταξη, στην οποία περιλαµβάνεται και κάθε θέµα που
µπορεί να προτείνει έγγραφα το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον, από τα µέλη που έχουν
δικαίωµα ψήφου και αφού η σχετική αίτησή τους κατατέθηκε πέντε (5) ηµέρες πριν από την
σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 21ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών γνωστοποιείται στα µέλη δύο (2) µήνες τουλάχιστον, πριν από
την ηµέρα των αρχαιρεσιών.

Η αίτηση για την υποψηφιότητα

υποβάλλεται γραπτά στην Γραµµατεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σαράντα πέντε (45)
ηµέρες τουλάχιστον, πριν από τις αρχαιρεσίες. Τα µέλη των επαρχιών πρέπει να αποστέλλουν τις
δηλώσεις υποψηφιότητας µε συστηµένη επιστολή.
Κατά την Γενική Συνέλευση που διενεργούνται Αρχαιρεσίες εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή
που αποτελείται από πέντε (5) µέλη και δυο (2) αναπληρωµατικά. Η Εφορευτική Επιτροπή
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φροντίζει για την οµαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
Η συµµετοχή στις αρχαιρεσίες γίνεται µε κοινό ψηφοδέλτιο.
Μετά την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διατάξεως διακόπτεται η Συνέλευση και οι
αρχαιρεσίες διεξάγονται την επόµενη ηµέρα από την ανατολή µέχρι την δύση του ηλίου.

Άρθρο 22ο
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Η ψηφοφορία διενεργείται σε όλη την Ελλάδα µε ψηφοδέλτια µέσα σε οµοιόµορφα φάκελα
που διανέµονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και έχουν την Σφραγίδα του Συλλόγου. Τα µέλη
που διαµένουν στην Αθήνα και Πειραιά ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Τα µέλη που διαµένουν στην
επαρχία ή το εξωτερικό που είναι ταµειακά τακτοποιηµένα ψηφίζουν ταχυδροµικώς, µε
ψηφοδέλτια που αποστέλλει σε αυτά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε ευθύνη του Γενικού
Γραµµατέα µέσα σε ειδικούς φακέλους είκοσι (20) ηµέρες πριν από τις εκλογές για το µέλη της
επαρχίας και τριάντα (30) ηµέρες πριν για τα µέλη του εξωτερικού. Κάθε µέλος ψηφίζει και
κλείνει το ψηφοδέλτιο στον ειδικό φάκελο της ψηφοφορίας που τον εσωκλείει σε απλό φάκελο
αλληλογραφίας επί του οποίου σηµειώνει τον αποστολέα και την λέξη " ψηφοδέλτιο" και το
αποστέλλει συστηµένο στον Σύλλογο. Την ήµερα των αρχαιρεσιών η Εφορευτική Επιτροπή
παραλαµβάνει τους φακέλους από τον Γενικό Γραµµατέα, σηµειώνει τα ονόµατα των
αποστολέων και ρίχνει τον εσωτερικό φάκελο σφραγισµένο στην κάλπη.

Άρθρο 23ο
Η ψηφοφορία είναι µυστική και α). για την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κάθε
ψηφοφόρος έχει δικαίωµα να βάλει µέχρι επτά (7) σταυρούς (όσα και τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου), στους υποψήφιους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που προηγούνται στο ενιαίο
ψηφοδέλτιο και µε επικεφαλίδα "Υποψήφιοι ∆ιοικητικού Συµβουλίου", και β). για την εκλογή
της Εξελεγκτικής Επιτροπής, κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωµα να βάλει µέχρι τρεις (3) σταυρούς
(όσα και τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής), στους υποψήφιους της Εξελεγκτικής, που
έπονται στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και µε επικεφαλίδα "Υποψήφιοι Εξελεγκτικής Επιτροπής”.
Ψηφοδέλτιο µε περισσότερους από τους ανωτέρω αναφερόµενους σταυρούς, δηλαδή τους
επτά (7) για τους υποψήφιους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους τρεις (3) για την
Εξελεγκτική Επιτροπή, θεωρείτε άκυρο. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό θεωρείται λευκό.
Όταν τελειώσει η ψηφοφορία αρχίζει η διαλογή των ψήφων, που συνεχίζεται χωρίς διακοπή
µέχρι τέλους. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα και τους πίνακες σειράς
επιτυχίας των µελών και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες, παραδίδει δε, τα σχετικά έγγραφα και
τα ψηφοδέλτια στο νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 24ο
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Η σειρά της επιτυχίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και
των αναπληρωµατικών µελών κανονίζεται βάσει του αριθµού των ψήφων που έλαβε κάθε
υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
Μέχρι τον διορισµό ή την εκλογή νέας διοικήσεως και την ανάληψη των καθηκόντων της, η
παλαιά ∆ιοίκηση εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου.

Άρθρο 25ο
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να καταρτίζει Επιτροπές που αποτελούνται από ένα
µέλος σαν εισηγητή και δύο ή περισσότερα µέλη. Οι επιτροπές κάνουν µελέτες και λύνουν
ζητήµατα ειδικής φύσεως και απαρτίζονται από µέλη που έχουν ειδικές γνώσεις για τα υπό
µελέτη θέµατα. Για να κατατοπίζεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µαζί µε
την επιτροπή επί του θέµατος που την απασχολεί. Μόλις λήξει ο λόγος της ύπαρξης της
Επιτροπής, τότε αυτή αυτοδικαίως καταργείται.
∆ηµιουργούνται Επιτροπές Νοµοθετικών Ρυθµίσεων, ∆ηµοσίων Σχέσεων, Εκδόσεως Εντύπου,
Βιβλιοθήκες, Επαρχιακών Τµηµάτων, Ψυχαγωγίας, Επιµορφώσεως, που είναι µόνιµες και έχουν
θητεία όση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που τις κατάρτισε.
Τα πορίσµατα των Ειδικών Επιτροπών έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα για το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και υποβάλλονται µε εκθέσεις από τους εισηγητάς των.

Άρθρο 26ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ∆ΙΑΓΡΑΦΗ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
α). Κάθε µέλος του Συλλόγου µπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε αφού υποβάλει έγγραφη
παραίτηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
β). Κάθε µέλος που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Συλλόγου ή η συµπεριφορά του
συνιστά παράβαση του Ποινικού Νόµου διαγράφεται από το Μητρώο του µε απόφαση της
Γενικής Συνελεύσεως µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ενός τρίτου (1/3)
των οικονοµικά ενηµερωµένων µελών. Μέχρι να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση το παραπάνω
µέλος είναι ανενεργό για τον Σύλλογο µετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και µέχρι να αποφασίσει οριστικά η άµεσα προσεχής Γενική Συνέλευση.
γ). Κάθε µέλος του Συλλόγου που δεν εκπλήρωσε τις ταµειακές του υποχρεώσεις για δύο (2)
χρόνια, διαγράφεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που εξαρτάται από την έγκριση
της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως. Η επανεγγραφή διαγραµµένου µέλους είναι δυνατή αφού
εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις του των περασµένων χρόνων. Η διαδικασία της
επανεγγραφής χρειάζεται σχετική αίτηση χωρίς όµως την καταβολή του σχετικού δικαιώµατος
εγγραφής.
δ). Σε περίπτωση παραβάσεως του Νόµου ή του Καταστατικού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ασκεί
πειθαρχικά καθήκοντα και µπορεί να διαγράφει το µέλος που παρεκτράπηκε αφού προηγούµενα
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το καλέσει έγγραφα ή προφορικά πριν από τρεις (3) ηµέρες σε απολογία. Όταν το µέλος που
παρεκτράπηκε είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την πειθαρχική δικαιοδοσία την ασκούν
τα υπόλοιπα µέλη κατά πλειοψηφία. Σε ισοψηφία επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Στην
περίπτωση αυτή µπορεί να αποφασισθεί η έκπτωση από το αξίωµα του Συµβούλου και η
διαγραφή του από τον Σύλλογο.

Άρθρο 27ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Σε περιφέρειες ή πόλεις που κατοικούν και εργάζονται τακτικά µέλη του Συλλόγου ιδρύεται
Τµήµα, µετά από αίτηση των µελών, που διευθύνεται από Τριµελή Επιτροπή, τα µέλη της
οποίας υποδεικνύονται από το Τοπικό Τµήµα και διορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η
θητεία της Επιτροπής λήγει µε την θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που την διόρισε. Τα
καθήκοντα και ο τρόπος λειτουργίας των περιφερειακών Τµηµάτων καθορίζεται µε απόφαση
του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου.

Οι

συνδροµές

που

εισπράττονται

σε

τριπλότυπες αποδείξεις του Συλλόγου, έντυπες και αριθµηµένες, που τους αποστέλλει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποδίδονται στον Ταµία του Συλλόγου κάθε τρεις(3) µήνες, όπως
αποδίδεται και κάθε άλλη είσπραξη στο τέλος του τριµήνου.
Εάν τα Τµήµα έχει πραγµατοποιήσει δαπάνες τις συµψηφίζει και αποστέλλει τα σχετικά
εντάλµατα πληρωµής. Οι Τριµελείς Επιτροπές των Περιφερειακών Τµηµάτων οφείλουν:


Να µη διαπράξουν ή επιχειρήσουν να διαπράξουν οιαδήποτε πράξη που αντίκειται στο
Καταστατικό του Συλλόγου.



Να διατηρούν και να στέλνουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αντίγραφα Πρακτικών, Αρχείου
και λογιστικών βιβλίων καθώς και οιαδήποτε πληροφορία που τυχόν ζητήσει εγγράφως το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.



Να µην αποχωριστούν ή προσπαθήσουν να αποχωριστούν από τον Σύλλογο.



Να συγκαλούν την ετήσια Τοπική Γενική Συνέλευση κάθε Σεπτέµβριο.



Να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε την
διοίκηση των υποθέσεων του Περιφερειακού Τµήµατος.



Να µην αποφασίζουν την διάλυσή τους, εκτός εάν τα τρία τέταρτα (3/4) των Ταµειακά
τακτοποιηµένων µελών τους το αποφασίσουν, αφού προηγουµένως ζητήσουν τη
συµβουλή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το θέµα.



Σε περίπτωση διαλύσεως ή συγχωνεύσεώς τους, να αποδώσουν εις τον Γενικό
Γραµµατέα κάθε τι που έχει σχέση µε αυτά.

Άρθρο 28ο
∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Συγκαλείται Γενική Συνέλευση µε αποκλειστικό θέµα τη διάλυση του Συλλόγου µετά από
11

οµόφωνη πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή εάν το ζητήσει το ήµισυ (1/2) των
ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία µε παρόντα
τα τέσσαρα πέµπτα (4/5) των ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών και η απόφαση λαµβάνεται
µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) από τα ταµειακώς τακτοποιηµένα µέλη που
είναι παρόντα. Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γενική Συνέλευση επαναλαµβάνεται µετά από
ένα (1) µήνα µε τους ίδιους όρους απαρτίας και πλειοψηφίας στην λήψη των αποφάσεων. Η
περιουσία του Συλλόγου, εάν διαλυθεί, διατίθεται µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως

Άρθρο 29ο
ΣΦΡΑΓΙ∆Α
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει σε κύκλο τις λέξεις: "Σύλλογος
Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου" και το έτος της ίδρυσης του.
Άρθρο 30ο
Κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθµίζεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο σύµφωνα µε τις εκάστοτε, περί Σωµατείων διατάξεις. Το παρόν Καταστατικό
αποτελείται από Τριάντα (30) συνολικά άρθρα που συζητήθηκαν, εγκρίθηκαν και
ψηφίστηκαν οµόφωνα από τα Ιδρυτικά Μέλη του Σωµατείου, στην Ιδρυτική Συνέλευση
της 23ης Νοεµβρίου του 1987 που έγινε στην Αθήνα.
Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 1987 ΤΑ
Ι∆ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
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