ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
(Ε.Ν.Ε.Ν)
Άρθρο 1ο
Επωνυµία - Έδρα

Το Σωµατείο έχει την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ» και κατά συντοµογραφία «Ε.Ν.Ε.Ν». Για τις σχέσεις του µε το
εξωτερικό το Σωµατείο αποκαλείται: «HELLENIC NEPHROLOGY NURSING
ASSOCIATION» και κατά συντοµογραφία «HENNA», και έχει έδρα στην Αθήνα, Λ.
Κηφισίας αρ. 82 (Αµπελόκηποι).
Άρθρο 2ο
Σκοπός
Σκοπός του Σωµατείου είναι η οργάνωση των µελών σε κοινή προσπάθεια
ανάπτυξης επιστηµονικού ενδιαφέροντος και εξειδίκευσης µε στόχο:
1. Την προαγωγή και επιστηµονική ανάπτυξη των Νοσηλευτών Νεφρολογίας
στην πρόληψη και θεραπεία της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ) και στη εκπαίδευση
ατόµων στη φροντίδα των ασθενών µε ΧΝΝ.
2. Την επιστηµονική επιµόρφωση και πολιτιστική ανάπτυξη των µελών του και
ειδικότερα την προώθηση της Νοσηλευτικής Επιστήµης στη φροντίδα των ασθενών
µε ΧΝΝ, την ανάπτυξη κώδικα δεοντολογίας µεταξύ των µελών του, την προώθηση
των ενεργειών για τη νοµοθετική κατοχύρωση της εξειδίκευσης των µελών στην
εκπαίδευση και φροντίδα των ατόµων µε ΧΝΝ.
3. Την αναβάθµιση του επιστηµονικού επιπέδου των Νοσηλευτών Νεφρολογίας,
για την ανάπτυξη ποιοτικών µοντέλων εκπαίδευσης των ατόµων που πάσχουν από
ΧΝΝ.
4. Τη διατήρηση επαφής και ανάπτυξη στενής συνεργασίας µε τις αρµόδιες
δοµές υγείας, Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Πανεπιστήµια, Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύµατα
της Χώρας και γενικά µε τα κέντρα που έχουν σχέση µε τη λήψη αποφάσεων για το
ρόλο του Νοσηλευτή στην αντιµετώπιση της ΧΝΝ, µε σκοπό τη βελτίωση της υγείας,

της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας περίθαλψης των ατόµων που
πάσχουν από ΧΝΝ.
5. Τη συµµετοχή των αντιπροσώπων του Σωµατείου στα κέντρα λήψης
αποφάσεων, στις κρατικές υπηρεσίες, στα ιδρύµατα, στα νοµικά πρόσωπα του
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα για θέµατα που αφορούν τη Νοσηλευτική φροντίδα στο
Νοσοκοµείο, στην πρωτοβάθµια φροντίδα και στη Νοσηλεία στο σπίτι.
6. Τη συµβολή στην πνευµατική και κοινωνική ανάπτυξη των µελών του
Σωµατείου και στην καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης µεταξύ τους
και µε τα µέλη διεθνών οµότιµων Σωµατείων.
7. Τη

διαφύλαξη

και

προαγωγή

των

επαγγελµατικών

δικαιωµάτων

και

συµφερόντων των µελών του
8. Την ορθή ενηµέρωση της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώµης για θέµατα
που σχετίζονται µε τον ρόλο του Νοσηλευτή Νεφρολογίας.
9. Την έκδοση επιστηµονικού, εκπαιδευτικού και επιµορφωτικού υλικού.
10.

Την

οργάνωση

διαφόρων

επιστηµονικών

και

επιµορφωτικών

εκδηλώσεων µε σκοπό την ενηµέρωση των µελών και την ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώµης σε θέµατα πρόληψης και αντιµετώπισης της ΧΝΝ.
11.

Την οργάνωση διαφόρων επιµορφωτικών σεµιναρίων για τα άτοµα µε

ΧΝΝ προκειµένου να βελτιώσουν την αυτοφροντίδα τους.
12.

Την οργάνωση οµάδων εργασίας µε σκοπό τη σύνταξη µελετών για την

εφαρµογή πιστοποιηµένων νοσηλευτικών διαδικασιών στην αντιµετώπιση της ΧΝΝ.
13.

Τη συνεργασία µε άλλα σωµατεία, εταιρείες, συλλόγους και οργανώσεις

της Ελλάδας και του εξωτερικού για την ανάπτυξη της Νεφρολογικής Νοσηλευτικής
και την προάσπιση των δικαιωµάτων των Νοσηλευτών.
Άρθρο 3ο
Μέλη
1. Τα µέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε Τακτικά, Αρωγά και Επίτιµα.
2. Τακτικά µέλη γίνονται Νοσηλευτές και άλλοι επιστήµονες υγείας που
εργάζονται µε οποιαδήποτε σχέση στον τοµέα της νεφρολογίας. Επίσης νοσηλευτές
από αντίστοιχες σχολές του Εξωτερικού, µετά από αναγνώριση των τίτλων σπουδών
τους από τα επίσηµα όργανα της Χώρας.
3. Αρωγά µέλη γίνονται φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών προσώπων που
έχουν άµεσο ή έµµεσο ενδιαφέρον για τη Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) και έχουν όλα
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τα δικαιώµατα των Μελών, εκτός από το δικαίωµα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις
και το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
4. Επίτιµα µέλη του Σωµατείου ανακηρύσσονται πρόσωπα που έχουν προσφέρει
εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη των στόχων του σωµατείου καθώς και
επιστήµονες, πολιτικοί και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προσέφεραν ή
προσφέρουν πνευµατική ή άλλη δράση µε θετικό αντίκτυπο στην επίτευξη των
σκοπών του Σωµατείου. Η ανάδειξη των επίτιµων µελών προτείνεται από το ΔΣ του
Σωµατείου ή το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον των µελών και αποφασίζεται από την
Γενική Συνέλευση του Σωµατείου. Τα επίτιµα µέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης
να πληρώνουν συνδροµή, και έχουν µόνο δικαίωµα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις.
5. Τα µέλη του Σωµατείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
6. Δεν µπορεί να είναι µέλος του Σωµατείου πρόσωπο που στερήθηκε το
δικαίωµα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισµό ή ένωση προσώπων, καθώς και
πρόσωπο που µε απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.
7. Η ιδιότητα µέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ηµέρα της
εγγραφής στα Μητρώα του Σωµατείου.
8. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου µετά
από αίτηση του ενδιαφερόµενου και καταβολή ολόκληρης της συνδροµής του έτους
της εγγραφής και της συνδροµής εγγραφής στο Σωµατείο.
9. Κάθε τακτικό και αρωγό µέλος θα πληρώνει ετήσια συνδροµή. Αυτή θα
καταβάλλεται εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους.
10.

Η ετήσια συνδροµή θα προτείνεται από το Δ.Σ. στην ετήσια Γενική

Συνέλευση, που θα την εγκρίνει.
11.

Το Διοικητικό Συµβούλιο για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που

αναφέρονται στο Καταστατικό και την σχετική νοµοθεσία που αφορά τα Σωµατεία
µπορεί να αποφασίσει την διαγραφή µέλους από το Σωµατείο.
12.

Η διαγραφή µέλους αποφασίζεται κυρίως :

α. Αν επί ένα (1) έτος δεν εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις προς
το Σωµατείο.
β. Αν αντιτίθεται στους σκοπούς του Σωµατείου ή εναντιώνεται στις αποφάσεις
των Γενικών Συνελεύσεων ή συστηµατικά παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού
ή παρακωλύει τη λειτουργία του Σωµατείου.
γ. Αν καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή βαρύ πληµµέληµα για πράξη
που σχετίζεται µε την δραστηριότητα που προστατεύει το Καταστατικό αυτό.
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13.

Μέλος που διαγράφεται, επανεγγράφεται µε απόφαση του Διοικητικού

Συµβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που αποµένουν
είναι ήδη ασήµαντοι.
Άρθρο 4ο
Δικαιώµατα - Υποχρεώσεις µελών
1. Τα µέλη του Σωµατείου δικαιούνται :
α. Να µετέχουν ισότιµα στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις µε την
προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει έγκαιρα τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προ το
Σωµατείο.
β. Να παίρνουν τον λόγο σε αυτές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού
και να παρουσιάζουν τις απόψεις τους σχετικά µε θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
γ. Να εκφράζουν τις απόψεις τους µε ψήφο, κάθε φορά που γίνεται
ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων.
δ. Να εκλέγουν τα αιρετά µέλη του Σωµατείου.
ε. Να εκλέγονται µεταξύ των αιρετών µελών του Σωµατείου.
Σηµ.

Τα αρωγά και επίτιµα µέλη του Σωµατείου όταν µετέχουν στις

συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώµατος ψήφου, ως και του
δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
στ. Να απολαύουν τα ωφελήµατα και κάθε δικαίωµα που απορρέει από την
ιδιότητά τους ως µελών του Σωµατείου.
ζ. Τα µέλη δικαιούνται να αποχωρούν από το Σωµατείο ελεύθερα, µετά από
δήλωση τους στο Διοικητικό Συµβούλιο. Μέλη του Σωµατείου που αποχωρούν,
µπορούν να επανεγγραφούν.
2. Τα µέλη του Σωµατείου οφείλουν :
α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωµατείου.
β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου,
τακτικές ή έκτακτες.
γ. Να συµµετέχουν στις ενέργειες του Σωµατείου, να παρακολουθούν στενά
όλες τις δραστηριότητες του Σωµατείου και να συµµετέχουν πρόθυµα και ενεργά σε
όλες τις προσπάθειες για την πραγµάτωση των σκοπών του.
δ. Να προσέρχονται πρόθυµα στις προσκλήσεις του Διοικητικού Συµβουλίου
ανεξάρτητα και µέσα από Γενικές Συνελεύσεις, να συµµετέχουν χωρίς προσκόµµατα
σε τυχόν οµάδες εργασίες που απαρτίζουν τα όργανα του Σωµατείου και γενικά να
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βοηθούν µε κάθε τρόπο το ΔΣ στο έργο του και να ενηµερώνουν το ΔΣ για
οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε τον κλάδο.
ε. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωµατείο.
στ. Να καταβάλλουν τη χρηµατική τους συνδροµή µέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε
έτους και να καταβάλλουν τυχόν έκτακτες συνδροµές στο Σωµατείο έγκαιρα. Μόνο
µετά την εξόφληση των οικονοµικών τους υποχρεώσεων µπορούν τα µέλη να
ασκούν τα δικαιώµατα που τους παρέχει το Καταστατικό.
ζ. Να επιδεικνύουν µεταξύ τους συναδελφική συµπεριφορά και αλληλεγγύη.
η. Να συµµορφώνονται µε την νοµοθεσία που αφορά τα Σωµατεία και τις
διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωµατείου και τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των µελών, ακόµα και αν έχουν
αντίθετη άποψη ή αντίρρηση σε αυτές.
3. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόµου που αφορά τα Σωµατεία και του
Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.
Άρθρο 5ο
Πόροι του Σωµατείου
1. Πόροι του Σωµατείου θεωρούνται :
α. Οι τακτικές ετήσιες συνδροµές των µελών και η δαπάνη εγγραφής τους.
β. Οι έκτακτες συνδροµές των µελών.
γ. Τα εισοδήµατα που προέρχονται από περιουσία του Σωµατείου.
δ. Οι δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες προς το Σωµατείο.
ε. Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του Σωµατείου, διαφηµίσεις,
επιχορηγήσεις από ηµεδαπά και αλλοδαπά ταµεία καθώς και από συµµετοχή σε
ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα
2. Κληροδοσίες και δωρεές υπό όρους γίνονται αποδεκτές µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης εφόσον δεν γίνονται µε όρους που δεσµεύουν κατά οποιοδήποτε
τρόπο τους σκοπούς του Σωµατείου.
3. Το ύψος των ποσών των τακτικών και έκτακτων συνδροµών καθώς και της
δαπάνης εγγραφής µέλους καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης συνδροµής επιβάλλεται να υπερβεί το
τριπλάσιο της ετήσιας συνδροµής, µέσα στον ίδιο χρόνο, τη σχετική απόφαση
λαµβάνει η Γενική Συνέλευση.
4. Τα έσοδα του Σωµατείου διατίθενται:
α. Για έξοδα λειτουργίας του γραφείου του Σωµατείου.
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β. Για µισθούς υπαλληλικού προσωπικού.
γ. Για την έκδοση περιοδικού και τύπωση κάθε είδους διαφωτιστικού και
ενηµερωτικού εντύπου.
δ. Για έξοδα κίνησης και παράστασης των Μελών του ΔΣ.
ε. Για κάθε άλλη ανάγκη του Σωµατείου που περιλαµβάνεται στον
προϋπολογισµό του.
Άρθρο 6ο
Οικονοµική διαχείριση
1. Η διαχείριση των οικονοµικών του Σωµατείου ενεργείται µε βάση τον
προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συµβούλιο
και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 31ης
Δεκεµβρίου κάθε έτους.
2. Μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισµός του νέου έτους, οι εισπράξεις και
πληρωµές µπορεί να γίνονται µε βάση τον προϋπολογισµό του προηγούµενου έτους.
3. Ο ισολογισµός και απολογισµός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της
Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική
Συνέλευση µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη λήξη του οικονοµικού έτους.
4. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο
γραµµατίου είσπραξης, σφραγισµένο µε την σφραγίδα του Σωµατείου που
υπογράφεται από τον Ταµία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου.
5. Από τους πόρους κρατείται στο Ταµείο του Σωµατείου χρηµατικό ποσό µέχρι
τριακόσια (300) ευρώ και το υπόλοιπο κατατίθεται στον Τραπεζικό λογαριασµό του
Σωµατείου.
6. Η ανάληψη χρηµάτων από τον Τραπεζικό λογαριασµό ενεργείται είτε σε
µετρητά είτε µε επιταγή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συµβουλίου και τον Ταµία.
7. Οι πληρωµές του Σωµατείου ενεργούνται µε εντάλµατα πληρωµής και είτε µε
µετρητά είτε µε επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συµβουλίου και τον Ταµία.
8. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι' αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου.
9. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου µε τη
σύµφωνη γνώµη του Ταµία και του Γενικού Γραµµατέα, µπορεί να πραγµατοποιήσει
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δαπάνη µέχρι επτακόσια (700) ευρώ και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική
έγκριση.
Άρθρο 7ο
Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωµατείου. Δια
µέσω αυτού εκδηλώνεται η θέληση των µελών.
2. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα που εκλέγονται πριν από
την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης από τα παρόντα µέλη της.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µεν µια (1) φορά τον χρόνο µέσα στο
πρώτο τρίµηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συµβούλιο.
4. Τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά µέλη
του Σωµατείου µε έγγραφη αίτηση του ενός πέµπτου (1/5) των µελών αυτών καθώς
επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωµαλίας. Η αίτηση περί
συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συµβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα
θέµατα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό
Συµβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση µέσα σε δέκα (10) ηµέρες. Σε
περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως, τη σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.
5. Τα τακτικά µέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση µε ατοµικές προκλήσεις
που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα του Διοικητικού
Συµβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον µέρες νωρίτερα. Τα έκτακτα και επίτιµα µέλη
καλούνται µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο.
6. Στην πρόσκληση γίνεται µνεία των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης καθώς επίσης
του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.
7. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέµατα που αναφέρονται αποκλειστικά
στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου είτε
εφόσον προταθούν από αυτό είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέµπτο (1/5)
τουλάχιστον του αριθµού των τακτικών µελών και µάλιστα δέκα ηµέρες πριν από την
συζήτηση.
8. Απόφαση µπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των µελών, εάν όλα
ανεξαιρέτως τα µέλη του Σωµατείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε
συγκεκριµένη πρόταση.
9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των µελών µπορεί να προσβληθούν
ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νοµοθεσίας ή των
διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
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10.

Τα µέλη του Σωµατείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική

Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά µέλη του Σωµατείου
εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους που κατά την
προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο
που καταθέτει στη γραµµατεία του Σωµατείου.
11.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο

(1/3) τουλάχιστον των οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελών. Εάν κατά την
πρώτη Συνέλευση δεν σχηµατισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική µε τα
ίδια απολύτως θέµατα µετά από επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες και βρίσκεται σε
απαρτία εάν παρίσταται το ένα πέµπτο (1/5) των µελών. Εάν και κατά την δεύτερη
Συνέλευση δεν σχηµατισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε
πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν δέκα (10)
µέλη.
12.

Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων

µελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, µε φανερή ψηφοφορία. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνέλευσης.
13.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µελών που αναφέρονται σε

αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωµατείου, σε επιβολή πειθαρχικών ποινών, σε
παύση των µελών των οργάνων του Σωµατείου, σε θέµατα εµπιστοσύνης, σε
έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέµατα λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία.
14.

Κατά την διεξαγωγή µυστικής ψηφοφορίας παρίστανται µόνο τα τακτικά

µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου και κατ' εξαίρεση ένα (1) άτοµο από το προσωπικό
των γραφείων του Σωµατείου.
15.

Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαµβάνονται κατά παράβαση

των διατάξεων του νόµου και του Καταστατικού αυτού.
16.

Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον

Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδονται στον Γενικό Γραµµατέα για
φύλαξη.
Άρθρο 8ο
Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέµατα που φέρονται ενώπιον
της για συζήτηση.
2. Θέµατα

που

απορρίπτονται

από

επανασυζητηθούν.
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την

Γενική

Συνέλευση

µπορεί

να

3. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρµοδιότητα.
4. Θέµατα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι :
α. Έγκριση του οικονοµικού προϋπολογισµού, ισολογισµού και απολογισµού.
β. Απολογισµός του έργου του Διοικητικού Συµβουλίου µετά από κάθε λήξη
του έτους.
γ. Η έγκριση δαπάνης ποσού µεγαλύτερου από χίλια πεντακόσια (1.500)
ευρώ.
δ. Ο προσδιορισµός του ύψους της ηµερήσιας αποζηµιώσεως για ηµεραργίες,
έξοδα κινήσεως και έξοδα παραστάσεως των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.
ε. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας άνω των χιλίων
(1.000) ευρώ.
στ. Η αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.
ζ. Η εκλογή µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.
η. Η εκλογή µελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
θ. Η εκλογή µελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
ι. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωµατείου.
ια. Η παύση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής
Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
ιβ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου.
ιγ. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των µελών του Σωµατείου.
ιδ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.
ιε. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις, σωµατεία, ιδρύµατα, εταιρείες
ηµεδαπές ή αλλοδαπές.
ιστ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωµατείου.
ιζ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισµών.
ιη. Η αναστολή των εργασιών του Σωµατείου.
ιθ. Η διάλυση του Σωµατείου.
5. Στις περιπτώσεις µε στοιχεία ιστ, ιζ, ιη, ιθ για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η
συµµετοχή στην ψηφοφορία του µισού αριθµού των µελών τουλάχιστον και η
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.
Άρθρο 9ο
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το Σωµατείο διοικείται από πενταµελές (5µελές) Διοικητικό Συµβούλιο που
απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό
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Γραµµατέα, έναν (1) Ταµία και έναν (1) Σύµβουλο που είναι όλοι άµισθοι και
εκλέγονται από τα τακτοποιηµένα µέλη, µεταξύ των τακτικών µελών, µε τρεις (3)
αναπληρωµατικούς.
2. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται τετραετής και η
θητεία τoυ Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται το µέγιστο για δυο
τετραετίες.
3. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που απέρχονται αναπληρώνονται από τα
αναπληρωµατικά κατά την σειρά της εκλογής τους.
4. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραµµατέα και
του Ταµία δεν µπορούν να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
5. Tα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την
πορεία των εργασιών του Σωµατείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη
συγκεκριµένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε
στα πρακτικά.
6. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µεν µια (1) φορά τον µήνα,
εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως δύο (2)
µέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον µέλη του.
7. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά ο
Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συµβούλους.
8. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών και σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
9. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέµα που αφορά µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου, αυτό καλείται µεν κανονικά, αλλά δεν συµµετέχει στη συνεδρίαση.
10.

Για κάθε συνεδρίαση τα µέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον

ηµέρες νωρίτερα µε έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέµατα ηµερησίας
διατάξεως.
11.

Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα µέλη καλούνται και κατά την ίδια

ηµέρα της συνεδριάσεως µε οποιοδήποτε µέσο.
12.

Κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές

συνεδριάσεις.
13.

Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες

συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς
και το κώλυµα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
14.

Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερα (4) από τα µέλη του

Διοικητικού Συµβουλίου µαζί µε τους αναπληρωµατικούς, τη διοίκηση του Σωµατείου
αναλαµβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
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15.

Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι

του Σωµατείου, ούτε να συµβάλλονται µε αυτό µε αντάλλαγµα, µε αµοιβή ή µε κέρδος
γενικά
Άρθρο 10ο
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου
Το Διοικητικό Συµβούλιο :
α. Διοικεί το Σωµατείο.
β. Αποφασίζει την εγγραφή των µελών.
γ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της
Γενικής Συνέλευσης.
δ. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
ε. Έχει την επιµέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
στ. Ενηµερώνει σύµφωνα µε τον νόµο τις κρατικές Αρχές για θέµατα που οι
νόµοι επιβάλλουν.
ζ. Διορίζει από τα µέλη του Σωµατείου Επιτροπές για την αντιµετώπιση
θεµάτων του Σωµατείου.
η. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωµατείου.
θ. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγµατοποίηση των
σκοπών του Σωµατείου.
ι. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέµατα που υλοποιεί το Σωµατείο.
ια. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωµα εγγραφής των µελών του Σωµατείου
καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρµόζει τα χρηµατικά ποσά που
αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδοµένα, µε πλειοψηφία τεσσάρων πέµπτων
(4/5) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την
πλειοψηφία αυτήν το θέµα παραπέµπεται στην Γενική Συνέλευση των µελών.
ιβ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωµατείου ενώπιον τρίτων και των
κρατικών Αρχών.
ιγ. Διορίζει νοµικό σύµβουλο του Σωµατείου ή άλλους επιστηµονικούς ή
τεχνικούς συµβούλους.
ιδ. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωµατείου και συνάπτει συµβάσεις
µε πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωµατείο και δεν συνδέονται
µε τα γραφεία του.
ιε. Διοργανώνει σεµινάρια και επιµορφωτικές διαλέξεις.
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ιστ. Προτείνει τους διαµερισµατικούς εκπροσώπους. Την σχετική απόφαση
λαµβάνει µε πλειοψηφία του εδαφίου ια.
ιζ. Μεριµνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενηµερωτικού.
ιη. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
ιθ. Προτείνει τα επίτιµα µέλη του Σωµατείου στην Γενική Συνέλευση.
κ. Επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που σχετίζεται µε το Σωµατείο.
Άρθρο 11ο
Αρµοδιότητες Προέδρου
1. Ο Πρόεδρος :
α. Συγκαλεί µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα, το Διοικητικό Συµβούλιο και τις
Γενικές Συνελεύσεις των µελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και
της Γενικής Συνελεύσεως των µελών.
γ. Εκπροσωπεί το Σωµατείο ενώπιον των τρίτων, των δικαστικών και των
κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριµένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το
Διοικητικό Συµβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
δ. Συνοµολογεί και υπογράφει συµβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του
Διοικητικού Συµβουλίου.
ε. Διεξάγει µε τον Γενικό Γραµµατέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονοµικά του Σωµατείου.
ζ. Υπογράφει µε τον Ταµία τα εντάλµατα πληρωµών και τις επιταγές.
η. Υπογράφει µε τον Ταµία τα εντάλµατα εισπράξεων.
θ. Κινεί τον Τραπεζικό λογαριασµό του Σωµατείου, για ποσά έως οκτακόσια
(800) ευρώ µόνος του, ενώ για ποσά µεγαλύτερα των οκτακοσίων (800) ευρώ
συνυπογράφοντας µε τον Ταµία.
ι. Ελέγχει τα βιβλία του ταµείου.
ια. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονοµικών του Σωµατείου.
ιβ. Αποφασίζει την ανάθεση αρµοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.
2. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, τον Πρόεδρο – όταν
απουσιάζει ή κωλύεται – αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο
πρεσβύτερος από τους παρόντες Συµβούλους.
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Άρθρο 12ο
Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα
1. Ο Γενικός Γραµµατέας :
α. Έχει τη διεύθυνση της Γραµµατείας του Σωµατείου.
β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωµατείου υπογράφοντάς την µαζί µε
τον Πρόεδρο.
γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου.
δ. Τηρεί την σφραγίδα του Σωµατείου και σφραγίζει τα έγγραφα.
ε. Συνεργάζεται µε τα όργανα του Σωµατείου και παρέχει σε αυτά κάθε
απαιτούµενο στοιχείο.
στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού
Συµβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής
Επιτροπής.
ζ. Είναι συνυπεύθυνος µε τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και
στοιχείων του Σωµατείου.
2. Τον Γενικό Γραµµατέα – όταν απουσιάζει ή κωλύεται – αναπληρώνει ένας από
τους Συµβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 13ο
Αρµοδιότητες Ταµία
1. Ο Ταµίας :
α. Έχει την διαχείριση των οικονοµικών του Σωµατείου.
β. Ενεργεί πληρωµές και εισπράξεις βάσει ενταλµάτων πληρωµής και
γραµµατίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
γ. Κινεί τον Τραπεζικό λογαριασµό του Σωµατείου, για ποσά έως οκτακόσια
(800) ευρώ µόνος του, ενώ για ποσά µεγαλύτερα των οκτακοσίων (800) ευρώ
συνυπογράφοντας µε τον Πρόεδρο.
δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής,
της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, κάθε στοιχείο που του ζητηθεί και αφορά
την οικονοµική κατάσταση του Σωµατείου.
ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόµος και το Καταστατικό και είναι
συνυπεύθυνος µε τον Πρόεδρο για την οικονοµική κατάσταση του Σωµατείου.
στ. Υποβάλλει κάθε τρίµηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των
οικονοµικών του Σωµατείου στο Διοικητικό Συµβούλιο.

13

2. Τον Ταµία – όταν κωλύεται ή απουσιάζει – αναπληρώνει ένας από τους
Συµβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 14ο
Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωµατείου
1. Όσοι επιθυµούν να εκλέγουν µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συµβούλιο µέσα
σε προθεσµία που ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο υπό τον όρο να έχουν
εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο.
2. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται µόνο από τακτικά µέλη πρέπει να
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου που να δηλώνει σε αυτή ότι
δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων και δεν έχει καταδικασθεί αµετάκλητα
για κακούργηµα ή βαρύ πληµµέληµα, που σχετίζεται µε την δραστηριότητα που
αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό.
3. Τα ονόµατα των υποψηφίων µε αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το
Διοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, γνωστοποιούνται έγκαιρα στα
µέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του
Διοικητικού Συµβουλίου.
4. Με µυστική ψηφοφορία τα µέλη του Σωµατείου εκλέγουν τα αιρετά µέλη
σηµειώνοντας στο αριστερό του ονόµατος – µε σταυρό – τα πρόσωπα της
προτιµήσεώς τους, πέντε (5) για το Διοικητικό Συµβούλιο και τρεις (3) για την
Ελεγκτική Επιτροπή κατ' ανώτατο.
5. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που µε την σειρά έχουν πάρει
περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συµβούλιο
και οι επόµενοι τρεις (3) είναι αναπληρωµατικά µέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από
τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της µέλη και οι επόµενοι
δύο (2) τα αναπληρωµατικά.
6. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που διορίζεται αναδεικνύεται µε κλήρωση που
γίνεται ανάµεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.
7. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτούνται σε σώµα και
κατανέµουν µεταξύ τους τις αρµοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
Άρθρου 16 προκειµένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωµατείου.
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Άρθρο 15ο
Ελεγκτική Επιτροπή
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των µελών µαζί µε
το Διοικητικό Συµβούλιο και αποτελείται από δύο µέλη και δύο αναπληρωτές τους.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονοµική κατάσταση του Σωµατείου και
συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των µελών,
το αργότερο δύο (2) µήνες µετά την λήξη του οικονοµικού έτους.
3. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται µετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως
οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του
οικονοµικού έτους προκειµένου µε σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα µέλη του
Συλλόγου πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης να τεθούν υπόψη του Σωµατείου τα πορίσµατα.
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή, σε περίπτωση διαχειριστικών ανωµαλιών, µε έγγραφο
που απευθύνεται στο Διοικητικό Συµβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης προκειµένου να θέσει υπόψη της τα πορίσµατα. Το Διοικητικό
Συµβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός
είκοσι (20) ηµερών
Άρθρο 16ο
Τροποποίηση Καταστατικού – Συγχώνευση
1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει το Καταστατικό µε την
παρουσία των µισών τουλάχιστον µελών και την πλειοψηφία των τριών τετάρτων
(3/4) των παρόντων.
2. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την εποµένη της εγγραφής της στα σχετικά
Βιβλία του Πρωτοδικείου.
3. Η συγχώνευση του Σωµατείου µε άλλο παρεµφερές Σωµατείο, µπορεί να
αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση. Σε αυτή πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον
το µισό των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Η συγχώνευση αποφασίζονται µε
απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή µε υπερψήφιση της πρότασης από τα τρία τέταρτα
(3/4) των παρόντων.
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Άρθρο 17ο
Διάλυση Σωµατείου
1. Η διάλυση του Σωµατείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των µελών
µε την παρουσία των µισών τουλάχιστον µελών και την πλειοψηφία των τριών
τετάρτων (3/4) των παρόντων.
2. Τη διάλυση του Σωµατείου προτείνει το Διοικητικό Συµβούλιο ή το ένα πέµπτο
(1/5) τουλάχιστον του αριθµού των τακτικών µελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε
περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωµαλίας.
3. Η Γ.Σ. θα αποφασίζει και την τύχη της περιουσίας του Σωµατείου µετά την
διάλυση.
4. Με απόφαση του Δικαστηρίου µπορεί να διαλυθεί το Σωµατείο για παράβαση
του νόµου που διέπει τα Σωµατεία ή του Καταστατικού.
Άρθρο 18ο
Βιβλία & Σφραγίδα του Σωµατείου
Α. Τα βιβλία που τηρεί το Σωµατείο είναι :
1. Υποχρεωτικά
α. Μητρώο µελών του Σωµατείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των
µελών που αφορούν το Σωµατείο.
β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συµβουλίου.
γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των µελών.
δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωµών.
ε. Βιβλίο ιστορίας του Σωµατείου.
2. Προαιρετικά :
α. Πρωτόκολλο Εισερχόµενων και Εξερχόµενων εγγράφων.
β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόµενων και Εξερχόµενων εγγράφων.
γ. Βιβλίο παρουσίας µελών στη Γενική Συνέλευση.
δ. Βιβλίο αναλώσιµων υλικών.
Το Σωµατείο µπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα µε τις ανάγκες του.
Β. Η σφραγίδα του Σωµατείου έχει σχήµα στρογγυλό και στην περίµετρό της
αναγράφεται η πλήρης επωνυµία του Σωµατείου : «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ». Στο κάτω µέρος της σφραγίδας αναγράφεται η
συντοµογραφία του Σωµατείου : «Ε.Ν.Ε.Ν», και στο κέντρο αυτής αναγράφεται το
σήµα του Σωµατείου.
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Άρθρο 19ο
Τελική Διάταξη
Το παρόν καταστατικό αποτελούµενο από 19 άρθρα µετά από την τροποποίηση
και την κωδικοποίησή του, εγκρίθηκε σήµερα από την τακτική Γενική Συνέλευση, που
συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε και
κωδικοποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούµενα βιβλία των
σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Αθήνα, 28-12-2015
Για το σωµατείο
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Γραµµατέας του Δ.Σ.
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