
 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 5/08-05-2012 

 

 Την 08η Μαΐου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 συνήλθε στην Αθήνα η 

Εξελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών 

Ελλάδος, κατ’εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 15§2 του Νόµου 

3252/2004. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενηµερώθηκε επί της Εκθέσεως 

Πεπραγµένων, που συντάχθηκε από τον Γραµµατέα και τον Ταµία του Διοικητικού 

Συµβουλίου της Ε.Ν.Ε., και αποφάσισε οµόφωνα την σύνταξη της παρούσας 

Εκθέσεως, προκειµένου να την υποβάλλει στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. 

 Ειδικότερα, η Εξελεγκτική Επιτροπή παρέλαβε και µελέτησε προσεκτικά 

την ως άνω έκθεση πεπραγµένων, προκειµένου να προβεί σε οικονοµικό έλεγχο και 

έλεγχο νοµιµότητας της δράσης του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ν.Ε. Από τον 

διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα : 

 Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ν.Ε. ανέλαβε δράση, αναπτύσσοντας το 

σύνολο των αρµοδιοτήτων που του απονέµονται από τις σχετικές διατάξεις του 

Νόµου 3252/2004 (Βλ. άρθρο 9§5). Ειδικότερα, διοικεί το Νοµικό Πρόσωπο 

της Ε.Ν.Ε. αποβλέποντας στην πραγµάτωση των σκοπών της, όπως αυτοί 

περιγράφονται στο άρθρο 2 του Νόµου 3252/2004. Όλες οι µορφές δράσης του 

έχουν ως βασικό γνώµονα την ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως επιστήµης και 

τέχνης, καθώς και την εξύψωση του ρόλου των Νοσηλευτών κατά την παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας και υγείας στους ασθενείς. Προς την κατεύθυνση αυτή 

ασκήθηκαν ποικίλες παρεµβάσεις προς κάθε αρµόδιο φορέα, όπως τις Διοικήσεις 

των Υγειονοµικών Περιφερειών, Διοικητές Νοσοκοµείων και Διευθύνσεις 
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Νοσηλευτικών Υπηρεσιών σε ολόκληρη την χώρα, ενώ πραγµατοποιήθηκαν 

κρίσιµες συναντήσεις µε την ηγεσία και λοιπούς παράγοντες του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Το σύνολο των παραπάνω παρεµβάσεων και συναντήσεων είχε ως 

αποκλειστικό στόχο την δυναµική προάσπιση και προώθηση των πάσης φύσεως 

συµφερόντων, είτε επαγγελµατικών, είτε οικονοµικών, του κλάδου των 

Νοσηλευτών. 

 Πέραν της αποτελεσµατικής εξυπηρέτησης των θεσµοθετηµένων σκοπών 

του Νοµικού Προσώπου, το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ν.Ε., κατά την έκδοση 

των πάσης µορφής πράξεών του, κινήθηκε αυστηρά εντός του πλαισίου της 

νοµιµότητας, το οποίο συντίθεται από τις διατάξεις του Συντάγµατος, του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας, λοιπών ειδικών διοικητικών διατάξεων και του Νόµου 

3252/2004. Το Διοικητικό Συµβούλιο εφάρµοσε απαρέγκλιτα το σύνολο των 

ανωτέρω διατάξεων, σεβόµενο απολύτως την αρχή της νοµιµότητας. Είναι, δε, 

χαρακτηριστικό, ότι καµία πράξη του δεν προσβλήθηκε δια του ενδίκου 

βοηθήµατος της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον των αρµοδίων διοικητικών 

δικαστηρίων, γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα, ότι η δράση του Διοικητικού 

Συµβουλίου υπήρξε καθ’ όλα νόµιµη. Επιπλέον, καµία Ανεξάρτητη Διοικητική 

Αρχή, όπως για παράδειγµα ο Συνήγορος του Πολίτη ή η Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών Δεδοµένων, δεν αναµίχθηκε στην δράση του Διοικητικού Συµβουλίου 

διατυπώνοντας συστάσεις ή επιβάλλοντας διοικητικές κυρώσεις σε συνέχεια 

καταγγελιών. 

 Περαιτέρω το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ν.Ε., ακολουθώντας µια συνετή 

και απόλυτα διαφανή διαχείριση των οικονοµικών πόρων, όπως αυτοί 

περιγράφονται στο άρθρο 5 του Νόµου 3252/2004, και περιορίζοντας στο 

ελάχιστο κάθε µορφής σπατάλη, κατάφερε να δηµιουργήσει ένα οικονοµικώς 

εύρωστο Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου. Επιπλέον, το σύνολο των δαπανών 

φέρει νόµιµη αιτιολογία, ενώ υπάρχει πλήρης σειρά παραστατικών εγγράφων, από 

τα οποία καθίσταται ευχερής ο λεπτοµερής έλεγχος κάθε διαχειριστικής πράξης. 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι όλες οι δαπάνες συνδέονται άµεσα µε την εξυπηρέτηση 

των σκοπών της Ε.Ν.Ε., όπως επίσης µε τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας 

των υπηρεσιών της.  



 Το σύνολο των ανωτέρω διαπιστώσεων προκύπτει από την επισυναπτόµενη 

έκθεση πεπραγµένων του Γραµµατέα και του Ταµία του Διοικητικού Συµβουλίου 

της Ε.Ν.Ε., καθώς και από τον αναλυτικό έλεγχο της διοικητικής δράσης και των 

οικονοµικών - διαχειριστικών στοιχείων του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ν.Ε. 

Αναφορικά µε το οικονοµικό µέρος, το Δ.Σ. της ΕΝΕ, ακολουθώντας µια 

συνετή και απόλυτα διαφανή διαχείριση των οικονοµικών πόρων κατάφερε να 

δηµιουργήσει και να διατηρήσει ένα οικονοµικώς εύρωστο Νοµικό Πρόσωπο 

Δηµοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Συγκεκριµένα, κατά το οικονοµικό έτος 2011 τα 

έσοδα ήταν 840.573,00€ (οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες πεντακόσια εβδοµήντα 

τρία ευρώ), ενώ τα έξοδα λειτουργίας της ΕΝΕ µαζί µε τα επτά (7) Περιφερειακά 

Τµήµατα ήταν 976.764,07€ (εννιακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες επτακόσια 

εξήντα τέσσερα ευρώ και επτά λεπτά), µε διαθέσιµα ποσά: 579.520,45€ 

(πεντακόσιες εβδοµήντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ και σαράντα πέντε 

λεπτά). Τα οικονοµικά στοιχεία της ΕΝΕ, πέραν του ελέγχου της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, κατατίθενται προς έγκριση και έλεγχο, τόσο από την οικονοµική 

υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας Κ.Κ.Α., όσο και από το Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους (προϋπολογισµός – απολογισµός). 

Επιπλέον, το σύνολο των δαπανών φέρει νόµιµη αιτιολογία, ενώ υπάρχει 

πλήρης σειρά σχετικών παραστατικών εγγράφων (τιµολόγια, γραµµάτια είσπραξης 

και πληρωµής κλπ.), από τα οποία καθίσταται ευχερής ο λεπτοµερής έλεγχος κάθε 

διαχειριστικής πράξης. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι όλες οι δαπάνες συνδέονται άµεσα 

µε την εξυπηρέτηση των σκοπών και στόχων της ΕΝΕ, όπως επίσης µε τις ανάγκες 

οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή προτείνει να ληφθούν τόσο από την κεντρική 

Διοίκηση όσο και από τα Περιφερειακά τµήµατα όλα τα απαραίτητα µέτρα 

προκειµένου οι δαπάνες να µειωθούν στο ελάχιστο δυνατό, ιδιαίτερα στην 

σηµερινή οικονοµική κατάσταση που όλοι βιώνουµε. 

 

 Η παρούσα έκθεση συντάσσεται προκειµένου να υποβληθεί στη Συνέλευση 

των Αντιπροσώπων για να λάβει γνώση, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του 

άρθρου 15§2 του Νόµου 3252/2004. 

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 
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1. Μιχάλης Αθανάσιος 

2. Τσολάκης Ευστράτιος 

3. Μακράκη Μαρία 

 

 


