ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’
Ίδξπζε – Έδξα – θνπφο
Άξζξν 1
Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία
«Δηαηξεία Ννζειεπηηθψλ πνπδψλ» κε έδξα ηελ Αζήλα. Γξαθεία ηνπ ζσκαηείνπ νξίδνληαη
θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. εκεξηλή έδξα νξίδεηαη ζηελ Αζήλα
ζηελ νδφ, Παπαδηακαληνπνχινπ 123, ΣK 115 27.
Σν ζσκαηείν έρεη ζθξαγίδα πνπ ηίζεηαη ζε φια ηα επίζεκα έγγξαθά ηνπ θαη θέξεη ζην θέληξν
ηεο ηα αξρηθά ΔΝ θαη θπθινηεξψο ηελ επσλπκία « Δηαηξεία Ννζειεπηηθψλ πνπδψλ».
Άξζξν 2
θνπφο ηνπ ζσκαηείνπ είλαη ε πξναγσγή ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο ζηελ Διιάδα, ε
έξεπλα, ε εθπαίδεπζε, ε κεηεθπαίδεπζε θαη ε ελεκέξσζε ησλ λνζειεπηψλ ζε ζέκαηα πγείαο
κε απψηεξν ζηφρν ηελ σθέιεηα ηεο λνζειεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ.
Άξζξν 3
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ ην ζσκαηείν δξα ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε
ελδεηθλπφκελα κέζα, ηδηαίηεξα:
Α) Γηεξεπλά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε θξνληίδα πγείαο.Β) πλεξγάδεηαη κε
δεκφζηνπο ή θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο έρνληαο νπνηαδήπνηε ζπλαθή απνζηνιή ηφζν ζηελ
Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ θαη ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γ)
Οξγαλψλεη δηαιέμεηο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο θαη πξφγξακκα
αληαιιαγήο επηζηεκφλσλ.
Γ) Δλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη ηνλ ιαφ ζε φια ηα ζέκαηα, πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ηε Ννζειεπηηθή Δπηζηήκε, κε δεκνζηεχκαηα ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο θαζψο θαη
κέζσ ηνπ ξαδηνθψλνπ, ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ.
Δ) Γεκηνπξγεί επηζηεκνληθφ πιηθφ, (βηβιία, πεξηνδηθά, CD, DVD, θιπ)
Σ) Υνξεγεί ππνηξνθίεο ζε λνζειεπηέο θαη θνηηεηέο ηεο λνζειεπηηθήο, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ
ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο γηα ηε λνζειεπηηθή επηζηήκε.
Ε) Τπνβνεζά θαη εληζρχεη ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ λέσλ λνζειεπηψλ.
Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε παλειιήληα δξάζε, είλαη δπλαηή ε ζχζηαζε
παξαξηεκάησλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη ζε κεγάια επαξρηαθά αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο κεηά απφ
απφθαζε ηνπ Κεληξηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ. Σα παξαξηήκαηα απηά
δηνηθνχληαη απφ 5κειή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’
Δγγξαθή κειψλ – Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο
Άξζξν 4
1. Μέιε ηνπ ζσκαηείνπ κπνξνχλ λα είλαη Έιιελεο θαη Διιελίδεο ππήθννη, θάηνρνη
πηπρίσλ Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ή ηζνηίκσλ Παλεπηζηεκηαθψλ
πηπρίσλ Ννζειεπηηθήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ή Παλεπηζηεκηαθψλ πηπρίσλ
Ηαηξηθψλ, Βηνινγηθψλ, Κνηλσληθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαζψο θαη
πηπρηνχρνη άιισλ επηζηεκψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξναγσγή ηεο Ννζειεπηηθήο
Δπηζηήκεο. Σν πνζνζηφ δε ησλ κε λνζειεπηψλ κειψλ λα κελ μεπεξλά ην 30%.
Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο απνθηάηαη απφ ηε ζηηγκή ηεο εγγξαθήο ζην νηθείν Μεηξψν, ε
δε εγγξαθή σο κέινο γίλεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα
απφ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη νκφθσλε πξφηαζε δχν ηδξπηηθψλ ή άιισλ κειψλ.
2. Πέξα απφ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα
αλαθεξχμεη επίηηκα κέιε ή επεξγέηεο, πξφζσπα, πνπ πξνζέθεξαλ ζπνπδαίεο
ππεξεζίεο ή κεγάιεο δσξεέο ζην ζσκαηείν ή πνπ έδξαζαλ κε ηδηαίηεξε σθέιεηα ππέξ
ησλ ζθνπψλ ηνπ ρσξίο λα θαηαβάιινπλ θακία ζπλδξνκή.
3. Σα κέιε ηνπ σκαηείνπ δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη δχλαληαη
λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχπκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ.
4. Σα κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ζηηο απνθάζεηο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ.
5. ε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ππαίηηα πξάμε ή απφ παξάιεηςε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζσκαηείνπ απφ θάπνην κέινο, επηβάιιεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε πνηλή ηεο δηαγξαθήο. Σν κέινο πνπ
δηαγξάθεθε κπνξεί λα πξνζθχγεη ελαληίνλ ηεο απφθαζεο δηαγξαθήο κέζα ζε έλα
κήλα απφ ηελ εκέξα θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο, ελψπηνλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ.
6. Δπηζεο αξσγά κέιε αλαθεξχζζνληαη κεηά απφ έγγξαθε αίηεζή ηνπο νη θνηηεηέο ησλ
Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ Ννζειεπηηθήο θαη νη θνηηεηέο ηεο ρνιήο Αμησκαηηθψλ
Ννζειεπηηθήο.Σα αξσγά κέιε δελ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη.

Άξζξν 5
Σα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ θαηαβάιινπλ ππνρξεσηηθά ζην Σακείν εθάπαμ πνζφ γηα ηελ εγγξαθή
θαη εηήζηα ζπλδξνκή, ηα πνζά ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη απφ ην Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ.
Κάζε κέινο έρεη ην δηθαίσκα λα απνρσξήζεη νπνηεδήπνηε απφ ην ζσκαηείν κε ηελ ππνβνιή
αίηεζεο δηαγξαθήο απφ ην κεηξψν κειψλ, αιιά είλαη ππνρξεσκέλν λα θαηαβάιιεη ηπρφλ
θαζπζηεξεκέλεο ζπλδξνκέο κέρξη ηελ εκέξα δηαγξαθήο ηνπ, ρσξίο λα έρεη θαλέλα δηθαίσκα
επί ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζσκαηείνπ.
Μέιε, πνπ θαζπζηεξνχλ ηελ θαηαβνιή ηεο ζπλδξνκήο ηνπο, δελ έρνπλ δηθαίσκα λα ςεθίζνπλ
ζηηο ζπλειεχζεηο.
Μέιε, πνπ έρνπλ θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο ζπλδξνκήο ηνπο πεξηζζφηεξν απφ δχν
ρξφληα, δηαγξάθνληαη κεηά απφ πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε θαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην

Άξζξν 6
1. Σν ζσκαηείν δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ απαξηίδεηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ην Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα, ηνλ
Σακία θαη 2 κέιε. Σα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα επηά (7) κέιε ηνπ Γ.. είλαη
λνζειεπηέο. Σν Γ.. εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, πνπ θαιείηαη γηα απηφ ην
ζθνπφ λα ςεθίζεη κε κπζηηθή θαη κε ςεθνδέιηηα ςεθνθνξία. ην ςεθνδέιηην, ην
νπνίν είλαη εληαίν, αλαγξάθνληαη ρσξηζηά ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ Πξνέδξσλ θαη
αθνινχζσο θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ εθιέγεηαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν,
ζπλέξρεηαη ζε ζπλεδξίαζε κε επηκέιεηα ηνπ απεπζείαο εθιεγέληνο Πξνέδξνπ κέζα ζε
15 εκέξεο απφ ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ θαη εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, κε κπζηηθή
ςεθνθνξία, ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Δηδηθφ
Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία ηνπ σκαηείνπ. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ είλαη ηξία ρξφληα, αξρίδεη ηελ 1ε Απξηιίνπ ηνπ έηνπο έλαξμεο θαη ιήγεη ηελ
31 Μαξηίνπ ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο. Ο Πξφεδξνο έρεη δηθαίσκα λα ππεξεηήζεη γηα δχν
ζπλερφκελεο ηξηεηίεο. Δίλαη δπλαηφ λα είλαη ππνςήθηνο εθ λένπ κεηά ηελ παξέιεπζε
κηαο ηξηεηίαο, θαηά ηελ νπνία δελ ήηαλ Πξφεδξνο. Γηα ηα ππφινηπα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηε ζεηεία ηνπο.
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα θνξά ηνπιάρηζην ην κήλα, κεηά απφ
πξφζθιεζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ζηελ
νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηα δηάηαμεο θαη έθηαθηα φηαλ παξαζηεί
αλάγθε ή φηαλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζχκβνπινη, ζηελ νπνία πξέπεη
λα αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη
ζε απαξηία, εθφζνλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαληαη πέληε (5) κέιε. Οη απνθάζεηο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, ζε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.
3. Σν Γ.. απνθαζίδεη γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ νξγαλσηηθψλ επηηξνπψλ, ζπλεδξίσλ,
ζπκπνζίσλ θαη ινηπψλ εθδειψζεσλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη νξίδεη επίζεο: α) επηηξνπή
εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο, β) επηηξνπή ππνηξνθηψλ θαη βξάβεπζεο εξγαζηψλ θαη γ)
άιιεο επηηξνπέο αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζσκαηείνπ.
Άξζξν 7
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνηθεί ππεχζπλα ην ζσκαηείν κε βάζε ηνπο λφκνπο θαη ην
θαηαζηαηηθφ θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζθνπψλ πνπ επηδηψθνληαη, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζσκαηείνπ, παίξλεη φια ηα
αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ιχζε ησλ δηαθφξσλ δεηεκάησλ πνπ ην
αθνξνχλ, δηνξίδεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ην απαξαίηεην
ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ, θαζνξίδεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ αληηκηζζία ηνπ, ε νπνία
αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ αξκφδηα θαηαξηηδφκελν θαη εγθξηλφκελν
πξνυπνινγηζκφ, εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη εθαξκφδεη ην
θαηαζηαηηθφ.
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηε Σαθηηθή
Γεληθή πλέιεπζε θάζε ρξφλνπ ηνλ απνινγηζκφ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ.

Άξζξν 8

Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ
ηξεηο θαηά ζεηξά ζπλεδξηάζεηο, αληηθαζίζηαηαη κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ απφ ηνλ θαηά ζεηξά
επηιαρφληα ζχκβνπιν. Σέηνηα αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη γηα δχν (2) ην πνιχ
ζπκβνχινπο. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο θάπνηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαιείηαη
γηα ηελ αλαπιήξσζε ηεο ζέζεο κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ν θαηά ζεηξά επηιαρψλ ζηηο
αξραηξεζίεο. Αλ δελ ππάξρνπλ επηιαρφληεο, θαιείηαη ε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ εθινγή
αληηθαηαζηάηε ηνπ κέινπο πνπ παξαηηήζεθε.
Άξζξν 9
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ην ζσκαηείν ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ,
φισλ ησλ θξαηηθψλ αξρψλ, ζε φιεο ηηο ζρέζεηο θαη δηαθνξέο ηνπ ζσκαηείνπ, ζπγθαιεί,
πξνεδξεχεη θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηηο Γεληθέο
πλειέπζεηο, δίλεη ηνλ ιφγν ζε απηνχο πνπ ηνλ δεηνχλ θαηά ζεηξά θαη αθαηξεί ηνλ ιφγν απφ
απηνχο πνπ εθηξέπνληαη, θεξχηηεη ηελ έλαξμε θαη ιήμε ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, βάδεη ηα δεηήκαηα
ζε ςεθνθνξία, κπνξεί γηα θάπνην ζπνπδαίν ιφγν λα δηαθφςεη ή λα δηαιχζεη νπνηαδήπνηε
ζπλέιεπζε ή ζπλεδξίαζε, εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ, ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα φια γεληθά ηα έγγξαθα θαη ηα
εληάικαηα πιεξσκήο θαζψο θαη ηα πξαθηηθά ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ.
Σνλ Πξφεδξν, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή δπζρέξεηαο παξνπζίαο ηνπ, ηνλ αλαπιεξψλεη ν
Αληηπξφεδξνο θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή δπζρέξεηαο θαη απηνχ, ν κεγαιχηεξνο ζε ειηθία
απφ ηνπο ζπκβνχινπο.

Άξζξν 10
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο δηεπζχλεη ην γξαθείν, θπιάζζεη ηα αξρεία θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ
ζσκαηείνπ θαζψο θαη ην κεηξψν ησλ κειψλ. πληάζζεη θαη ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν
ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη φια ηα έγγξαθα ηνπ ζσκαηείνπ θαη θαηαξηίδεη καδί κε ηνλ
Πξφεδξν ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θάζε ζπλεδξίαζεο. Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, φηαλ απνπζηάδεη ή
θσιχεηαη, ηνλ αλαπιεξψλεη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ή έλαο απφ ηνπο ζπκβνχινπο, πνπ νξίδεηαη
απφ ηνλ Πξφεδξν.
Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο επνπηεχεη ηελ θαζαξνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηα νπνία πξνζππνγξάθεη, θαζψο θαη ηελ
ηήξεζε φισλ γεληθά ησλ βηβιίσλ ηνπ ζσκαηείνπ, ινγηζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαη ηε δηαρείξηζε
ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζσκαηείνπ.

Άξζξν 11
Ο Σακίαο ηεξεί ηα ινγηζηηθά βηβιία, εηζπξάηηεη κε δηπιφηππεο απνδείμεηο πνπ θέξνπλ ηε
ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ εηζπξάθηνξα ηηο εηήζηεο εηζθνξέο ησλ κειψλ
θαη φια γεληθά ηα έζνδα ηνπ ζσκαηείνπ. Ο Σακίαο ελεξγεί θάζε πιεξσκή κε βάζε εληάικαηα,
πνπ εθδίδνληαη κε έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη είλαη
ππνγξακκέλα απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ζθξαγηζκέλα κε ηε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ. Ο Σακίαο
είλαη ππφινγνο θαη ππέρεη πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε γηα θάζε απψιεηα ρξεκάησλ ή πιεξσκή
ρσξίο έληαικα. Καηαζέηεη ζε Σξάπεδα φιεο ηηο εηζπξάμεηο ηνπ ζσκαηείνπ, έρεη δηθαίσκα φκσο
λα θξαηά «αλά ρείξαο» αλαγθαίν πνζφ γηα ηηο απξφβιεπηεο έθηαθηεο θαη επείγνπζεο δαπάλεο
ηνπ ζσκαηείνπ. Ζ αλάιεςε ρξεκάησλ απφ απηά, πνπ είλαη θαηαηεζεηκέλα, ελεξγείηαη απφ ηνλ
Σακία κεηά απφ εηδηθή έγθξηζε θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο Σακίαο ηεξεί
ην βηβιίν ηνπ ηακείνπ θαη θπιάζζεη κε ηδηαίηεξνπο θαθέινπο φια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο.
ην ηέινο θάζε ρξφλνπ ππνβάιιεη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνλ απνινγηζκφ ηεο
δηαρείξηζεο (κε βάζε απηφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπληάζζεη θαη εγθξίλεη ηνλ εηήζην
ηζνινγηζκφ) θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζσκαηείνπ.

Άξζξν 12

Ο Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ απφληα ή θσιπφκελν Πξφεδξν ζε φια γεληθά ηα
θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηά ηνπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενικές σνελεύσεις
Άρθρο 13
Οη Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ είλαη ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο. Σαθηηθέο γίλνληαη
κηα θνξά ηνλ ρξφλν ηνλ κήλα Μάξηην, έθηαθηεο θάζε θνξά πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην
θξίλεη σο αλαγθαίν ή φηαλ ην δεηήζνπλ εγγξάθσο ηξία (3) κέιε ηνπ Γ. . ή φηαλ ην δεηήζεη ην
1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ πνπ είλαη ηαθηνπνηεκέλα ηακεηαθά κε έγγξαθε αίηεζή ηνπο πξνο
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη θαη ην ζέκα πνπ ζα ζπδεηεζεί. Ο
Πξφεδξνο ζηελ πεξίπησζε απηή ππνρξεψλεηαη λα θαιέζεη ηε ζπλέιεπζε ζε δέθα (10) ην
πνιχ εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
Οη απνθάζεηο ησλ ζπλειεχζεσλ παίξλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη είλαη
άθπξεο, αλ δελ έρνπλ παξαζηεί ζε απηέο ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ ηαθηηθψλ θαη ηακεηαθά εληάμεη κειψλ. ε πεξίπησζε, πνπ δελ ππάξμεη απαξηία
θαηά ηελ πξψηε ζπλέιεπζε, θαιείηαη λέα κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ θαη δέθα
(10) ην πνιχ εκεξψλ κε ηα ίδηα ζέκαηα. Ζ απαξηία απηήο ηεο ζπλέιεπζεο δελ κπνξεί λα είλαη
θάησ απφ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ηαθηηθψλ θαη ηακεηαθά εληάμεη
κειψλ. Αλ δελ ππάξμεη απαξηία θαη ζηε δεχηεξε ζπλέιεπζε, θαιείηαη ηξίηε κέζα ζε νθηψ (8)
ην πνιχ εκέξεο, φπνπ ε απαξηία πξέπεη λα είλαη ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ
παξαπάλσ αξηζκνχ ησλ κειψλ. Ζ απαξηία φκσο απηή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ
αξηζκνχ ησλ είθνζη (20) κειψλ, εθφζνλ ην ζσκαηείν έρεη ιηγφηεξα απφ 100 κέιε θαη
πεξηζζφηεξα απφ εμήληα (60) κέιε.
Γηα ηε ιήςε φκσο απφθαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή γηα ηε δηάιπζε ηνπ
ζσκαηείνπ, απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ κηζνχ αξηζκνχ ηνπιάρηζηνλ ησλ ηακεηαθά εληάμεη
κειψλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ.
Άξζξν 14
Οη πξνζθιήζεηο γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε γίλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ππνγξάθνληαη θαη απφ
ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα κε κέξηκλα ηνπ νπνίνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζε φια ηα
εγγεγξακκέλα κέιε δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλέιεπζεο. ηελ
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ εθινγέο, νη πξνζθιήζεηο απνζηέιινληαη
δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ψζηε νη ππνςεθηφηεηεο λα ππνβάιινληαη
ηνπιάρηζηνλ ζαξαληαπέληε (45) εκέξεο πξηλ απφ ηε πλέιεπζε. Ζ πξφζθιεζε αλαγξάθεη κε
ιεπηνκέξεηα ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηα ζέκαηα, πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Ζ
πξφζθιεζε ηνηρνθνιιάηαη θαη ζηα γξαθεία ηνπ ζσκαηείνπ, θαη επηπιένλ είλαη δπλαηφλ λα
δεκνζηεπηεί θαη ζε κία εθεκεξίδα ηεο έδξαο ηνπ ζσκαηείνπ.

Άξζξν 15

Καηά ηελ ηαθηηθή ζπλέιεπζε ηνπ Μαξηίνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ινγνδνηεί δηα ηνπ
Πξνέδξνπ γηα ηα «πεπξαγκέλα» ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, δηαβάδεηαη ν απνινγηζκφο θαη ν
ηζνινγηζκφο ηεο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο θαζψο θαη ε ειεγθηηθή έθζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο
εμειεγθηηθήο επηηξνπήο, κεηά ηελ νπνία ε ζπλέιεπζε απνθαίλεηαη γηα ηελ έγθξηζε ή φρη ηεο
δηαρείξηζεο. Καηά ηε Γεληθή πλέιεπζε εγθξίλεηαη θαη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εζφδσλ θαη
εμφδσλ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, πνπ ηνλ θαηαξηίδεη ππνρξεσηηθά ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ’
Αξραηξεζίεο
Άξζξν 16
Κάζε ηξία (3) ρξφληα θαη θαηά ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Μαξηίνπ δηελεξγνχληαη
αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο ηξηκεινχο Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο, ε ζεηεία ηεο νπνίαο είλαη ε ίδηα κε απηήλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηθαίσκα
λα εθιέγνληαη θαη λα εθιέγνπλ έρνπλ κφλν ηα ηαθηηθά κέιε.
Οη ππνςήθηνη γηα ην αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο ππνβάιινπλ έγγξαθεο αηηήζεηο πξνο ην πκβνχιην 45 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ
ηηο εθινγέο, ελψ ν Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ηα νλφκαηα απηψλ, πνπ έθαλαλ αίηεζε ζηε
πλέιεπζε, αλαξηά πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ ζηελ αίζνπζα ηεο ζπλεδξίαζεο πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο ρσξηζηά γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή.
Άξζξν 17
Δπηηπρφληεο ζεσξνχληαη απηνί, πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο, ζε πεξίπησζε
ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, φπσο νξίδεηαη παξαθάησ.
Απφ απηνχο ζεσξνχληαη, φηη εθιέρηεθαλ σο ηαθηηθά κέιε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νη θαηά
ζεηξά επηά (7) πξψηνη, ελψ ζηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή νη ηξεηο (3) πξψηνη θαηά ζεηξά, θαη νη
ππφινηπνη ζεσξνχληαη επηιαρφληεο θαηά ζεηξά.
Οη αξραηξεζίεο δηελεξγνχληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία ελψπηνλ Σξηκεινχο Δθνξεπηηθήο
Δπηηξνπήο φπνπ εθιέγεηαη απφ ηελ πλέιεπζε, ελψ νη αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη φπσο
παξαθάησ: Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή εθιέγεη κεηαμχ ησλ
κειψλ ηεο ηνλ Πξφεδξν θαη χζηεξα, αθνχ αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηεο, ηνπνζεηεί ζην ηξαπέδη
ηελ ςεθνδφρν πνπ ζθξαγίδεηαη. Καηφπηλ δηαλέκεη ζε θάζε εθινγέα (κέινο) έλα έληππν
ςεθνδέιηην ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ρσξηζηά νη ππνςήθηνη θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά, ηα
νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ
γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή θαη πξνζθαιεί ηνπο εθινγείο λα ςεθίζνπλ αλαθέξνληαο ή
επεμεγψληαο ηνλ ηξφπν ςεθνθνξίαο. Κάζε εθινγέαο πνπ πξνζέξρεηαη κεηά ηελ εμαθξίβσζε
ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ηνπ γελνκέλνπ ειέγρνπ ζηα κεηξψα, αλ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ ή φρη,
ξίρλεη ην ςεθνδέιηην ηνπ ζηε ςεθνδφρν, αθνχ αλαγξαθεί πξνεγνχκελα ζηνλ ηεξνχκελν γη’
απηφλ ηνλ ιφγν πίλαθα ησλ ςεθηζάλησλ, ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ηνπ.
Μέιε ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, δχλαληαη λα ςεθίδνπλ κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ. Ζ
ςήθνο ηνπο ζα πξέπεη λα έρεη θζάζεη ζηα γξαθεία ηνπ ζσκαηείνπ 3 εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα
ησλ εθινγψλ. Μεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θάλεη ηελ δηαινγή ησλ
ςήθσλ αλνίγνληαο θαη ηνπο θαθέινπο θαη κεηξψληαο ηηο ςήθνπο, πνπ εζηάιεζαλ
ηαρπδξνκηθψο, κε ηελ ηήξεζε γη’ απηφ ηνλ ιφγν πίλαθα δηαινγήο. Μεηά ην απνηέιεζκα ηεο
δηαινγήο αλαθεξχζζεη ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο επηηπρφληεο θαηά ζεηξά επηηπρίαο, ηφζν γηα ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, φζν θαη γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, θαζνξίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηε
ζεηξά ησλ επηιαρφλησλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ, πνπ έιαβε ν θάζε έλαο. Ζ
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ εθινγή, ηε δηαινγή ησλ ςήθσλ θαη ηελ
αλαθήξπμε ηνπ επηηπρφληνο Πξνέδξνπ, ησλ επηηπρφλησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξά ησλ επηιαρφλησλ,
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο θαη θαηφπηλ δίλεηαη κε φια ηα ζρεηηθά ηεο εθινγήο πνπ δηεμήρζε ζηνλ
αλαθεξπρζέληα Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε απφδεημε παξαιαβήο.
Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή
Άξζξν 18
Ο έιεγρνο θαη ε επνπηεία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαηίζεηαη ζε Σξηκειή
Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ κέιε ηνπ ζσκαηείνπ πνπ εθιέγνληαη, ζχκθσλα κε
ηα παξαπάλσ, απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.
Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηηο πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ
Σακία, βαζηθά επηβιέπεη αλ απηέο ζπκθσλνχλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ηνπ Καηαζηαηηθνχ
θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Έρεη δηθαίσκα λα εμεηάδεη ηα έγγξαθα θαη ηα
βηβιία ηνπ ζσκαηείνπ θαη λα δεηά νπνηεδήπνηε ηελ επίδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηoπ ηακείνπ.
πληάζζεη έθζεζε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ ππνβάιιεη κέζσ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ηελ πξψηε κεηά ηελ
εθινγή ηεο ζπλεδξίαζε, εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν πνπ δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο. Ζ Δμειεγθηηθή
Δπηηξνπή ηεξεί βηβιίν πξαθηηθψλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα πξαθηηθά θαη νη απνθάζεηο
ηεο γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγεί θαζψο θαη νη ζρεηηθέο εθζέζεηο πνπ ζπληάζζνληαη απφ
απηή θαη απεπζχλνληαη πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε’
Πφξνη ηνπ σκαηείνπ
Άξζξν 19
Σαθηηθνί πφξνη ηνπ ζσκαηείνπ είλαη απηνί πνπ νξίδνληαη ζην 5ν άξζξν ηνπ παξφληνο κε
ζηνηρεία α’ θαη β’, δειαδή ην δηθαίσκα εγγξαθήο θαη νη εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ, ελψ
έθηαθηνη είλαη νη πφξνη πνπ επηβάιινληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε φπσο έθηαθηεο εηζθνξέο.
Άιινη πφξνη κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ ηφθνπο θεθαιαίσλ, δσξεέο, θιεξνλνκηέο ή
θιεξνδνζίεο, θξαηηθέο ή άιιεο επηρνξεγήζεηο, ζπκκεηνρέο ζε ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη
δηαιέμεηο, θαζψο θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν έζνδν. Μεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο είλαη δπλαηφ λα απμνκεηψλνληαη νη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηαθηηθνί πφξνη.
Γηαρεηξηζηηθφ Έηνο
Άξζξν 20
Σν δηαρεηξηζηηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Ο
πξνυπνινγηζκφο, ν ηζνινγηζκφο θαη ν απνινγηζκφο ζπληάζζνληαη γηα θάζε εηήζην ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη ππνβάιινληαη ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θάζε έηνπο γηα έγθξηζε.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε’
Άξζξν 21

Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζσκαηείνπ απαηηείηαη ζχγθιεζε Καηαζηαηηθήο
Γεληθήο πλέιεπζεο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ. . ή εγγξάθσο αίηεζε ηνπ 1/3 ησλ ηαθηηθψλ
κειψλ θαη ε παξνπζία ζηελ ζπλέιεπζε θαη ςήθηζε ηεο ηξνπνπνίεζεο, φπσο ζην άξζξν 13
ηνπ παξφληνο νξίδεηαη.

Γηάιπζε ηνπ σκαηείνπ

Άξζξν 22

Σν ζσκαηείν δελ δηαιχεηαη εθηφο αλ κείλνπλ ιηγφηεξα απφ δέθα (10) κέιε ή αλ ζπληξέρνπλ
ιφγνη πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ Νφκνπ. Πάλησο
γηα ηε δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ απαηηείηαη ε παξνπζία ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ κηζνχ
αξηζκνχ ηνπιάρηζηνλ ησλ ηαθηηθψλ θαη ηακεηαθά εληάμεη κειψλ, θαη ε απφθαζε παίξλεηαη κε
πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ.
Όηαλ δηαιπζεί ηειηθά ην ζσκαηείν, δηελεξγείηαη εθθαζάξηζε ζχκθσλα πξνο ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ζε ζπλδπαζκφ θαη πξνο ηηο πεξί ζσκαηείσλ δηαηάμεηο, κεηά δε
ην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο ή ηπρφλ πεξηνπζία πνπ απνκέλεη ζε ρξήκαηα, ρξεφγξαθα, θηλεηά ή
αθίλεηα πεξηέξρεηαη ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ’

Άξζξν 22
Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ πνπ απνηειείηαη απφ είθνζη δχν (22) άξζξα εγθξίζεθε απφ ηα παξφληα
κέιε ηνπ ζσκαηείνπ θαηά ηελ θαηαζηαηηθή Γεληθή πλέιεπζε απηνχ ζηηο 18-6-2003 ζηελ
Αζήλα θαη ζηελ νδφ Παπαδηακαληνπνχινπ 123, φπνπ ζπλήιζε ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ
θαη ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ.

Αζήλα, 18-6-2003

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ
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