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Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο αλαζεώξεζεο θαη έγθξηζεο από Δ ΠΑΤΝΜ: 29 Φεβξνπαξίνπ 2016 

 

Κανόνες Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΤΝΜ 
 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Παγθύπξηνπ πλδέζκνπ Ννζειεπηώλ θαη Μαηώλ εθδίδεη ηνπο πην θάησ θαλόλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Επηηξνπήο Μνξηνδόηεζεο ΠΑΤΝΜ.  

 

Άπθπο 1: Έννοιερ και Οπιζμοί 
 

1. ύλδεζκνο ζεκαίλεη ηνλ Παγκύπριο Σύνδεζμο Νοζηλεσηών και Μαιών πνπ θαζηδξύεηαη ζύκθσλα κε ην 

Άξζξν 15 ησλ πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νόκσλ.  

2. Διοικηηικό Σσμβούλιο ζεκαίλεη ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Παγθύπξηνπ πλδέζκνπ Ννζειεπηώλ θαη 

Μαηώλ.  

3. Διεθνές Σσμβούλιο Νοζηλεσηών ζεκαίλεη ηε δηεζλή νξγάλσζε ζηελ νπνία ν ΠΑΤΝΜ ζπκκεηέρεη 

ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Άξζξνπ 20, εδαθίν (ζη) ησλ Πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νόκσλ 

1988-2012.  

4. Επιηροπή ζεκαίλεη ηελ Επηηξνπή Μοριοδόηηζης ΠΑΣΥΝΜ πνπ είλαη ην αξκόδην όξγαλν γηα 

πηζηνπνίεζε Μνλάδσλ πλερνύο Ννζειεπηηθήο θαη/ή Μαηεπηηθήο Εθπαίδεπζεο ε νπνία ζπζηήλεηαη 

θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΠΑΤΝΜ θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνπο παξόληεο 

εζσηεξηθνύο θαλόλεο.  

5. Μοριοδόηηζη ζεκαίλεη ηελ πηζηνπνίεζε κε Μνλάδεο πλερνύο Ννζειεπηηθήο θαη/ή Μαηεπηηθήο 

Εθπαίδεπζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλερνύο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ Ννζειεπηώλ θαη Μαηώλ 

θαηόπηλ αμηνιόγεζεο ηνπο από ηελ Επηηξνπή Μνξηνδόηεζεο ηνπ πλδέζκνπ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, εξγαζηήξηα, δηαιέμεηο ή άιιεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηα νπνία 

πξνζθέξνληαη από αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο εληόο ηεο δεκνθξαηίαο.  

6. Φορέας ζεκαίλεη ηνλ παξνρέα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

νξγαλσκέλνπο επαγγεικαηηθνύο θνξείο, ηηο Ννζειεπηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, 

εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ή εγγεγξακκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζπλερή 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηε Ννζειεπηηθή ζηε Μαηεπηηθή θαη ζηελ Τγεία.  

7. Σσνετής Νοζηλεσηική/ Μαιεσηική Εκπαίδεσζη νξίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα όπσο αλαθέξεηαη 

πηό πάλσ θαη παξέρεηαη ζε Ννζειεπηέο θαη Μαίεο από αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο νη νπνίνη είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην αληίζηνηρν κεηξών Ννζειεπηηθήο θαη/ή Μαηεπηηθήο ζύκθσλα κε ηνπο Πεξί 

Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νόκνπο 1988-2012.  

8. Μονάδα Σσνετούς Νοζηλεσηικής και/ή Μαιεσηικής Εκπαίδεσζης ζεκαίλεη πεξίπνπ 60 ιεπηά 

εγθεθξηκέλεο θαη νξγαλσκέλεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο όπσο θαζνξίδεηαη από ην Δηεζλέο πκβνύιην 

Ννζειεπηώλ.  

http://www.cyna.org/
http://www.cyna.org/
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9. Μέλος ζεκαίλεη ηνλ/ηελ θάζε Ννζειεπηή/ηξηα, Μαηεπηή θαη Μαία πνπ έρεη εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο 

ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο πξνο ην ύλδεζκν.  

10. Πρακηικά ζεκαίλεη ηελ θαηαγξαθή ησλ εξγαζηώλ, δηαδηθαζηώλ θαη απνηειεζκάησλ ή πνξηζκάησλ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηεο Επηηξνπήο.  

Άπθπο 2: Απμοδιόηηηερ και Δπαζηηπιόηηηερ ηηρ Επιηποπήρ Μοπιοδόηηζηρ ΠΑΣΥΝΜ 
 

1. Η Επηηξνπή είλαη αξκόδηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε Μνλάδσλ πλερνύο Ννζειεπηηθήο θαη/ή Μαηεπηηθήο 

Εθπαίδεπζεο. 

2. Η Επηηξνπή αμηνινγεί ζε ζπλεδξηάζεηο ηεο ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, εξγαζηήξηα, δηαιέμεηο ή 

άιιεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο παξέρνπλ ζπλερή Ννζειεπηηθή θαη/ή Μαηεπηηθή 

εθπαίδεπζε ζύκθσλα κε ηε «Δηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο γηα Πηζηνπνίεζε Μνλάδσλ πλερνύο 

Ννζειεπηηθήο θαη/ή Μαηεπηηθήο Εθπαίδεπζεο» θαη θαηόπηλ αίηεζεο από ηνλ θνξέα παξνρήο.  

3. Η Επηηξνπή δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην θνξέα παξνρήο λα δηαθεκίδεη αιιά θαη λα αλαγξάθεη ζην 

πηζηνπνηεηηθό ηνπ ηελ πηζηνπνίεζε Μνλάδσλ πλερνύο Ννζειεπηηθήο θαη/ή Μαηεπηηθήο Εθπαίδεπζεο 

από ηνλ ΠΑΤΝΜ. 

4. Η Επηηξνπή εθδίδεη πηζηνπνηεηηθό ζην νπνίν αλαγξάθνληαη νλνκαζηηθά νη κνλάδεο πνπ 

παξαρσξνύληαη θαηόπηλ ππνβνιήο θαηαιόγνπ ζπκκεηερόλησλ από ην θνξέα ζύκθσλα κε ηε 

«Δηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο γηα Πηζηνπνίεζε Μνλάδσλ πλερνύο Ννζειεπηηθήο θαη/ή Μαηεπηηθήο 

Εθπαίδεπζεο». 

5. Ννείηαη όηη ζηελ πεξίπησζε παξαρώξεζεο δηθαησκάησλ από ην Δηεζλέο πκβνύιην Ννζειεπηώλ γηα 

αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ εθ κέξνπο ηνπ Δηεζλνύο πκβνπιίνπ Ννζειεπηώλ ηόηε ηα 

πηό πάλσ ηζρύνπλ θαη γηα «Δηεζλείο Μνλάδεο πλερνύο Ννζειεπηηθήο Εθπαίδεπζεο» (International 

Continuous Nursing Education Credits, ICNECs).  

6. Σα πηζηνπνηεηηθά κε ηηο «Δηεζλείο Μνλάδεο πλερνύο Ννζειεπηηθήο (θαη Μαηεπηηθήο) Εθπαίδεπζεο» 

(ICNECs) εθδίδνληαη από ηελ Επηηξνπή κε βάζε ηελ εθάζηνηε ζπκθσλία παξαρώξεζεο δηθαησκάησλ 

από ην Δηεζλέο πκβνύιην Ννζειεπηώλ (ICN) έλαληη ζρεηηθνύ θόζηνπο πνπ ζα βαξαίλεη ηνλ θνξέα πνπ 

αηηείηαη Μνξηνδόηεζεο. (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι) 

Άπθπο 3: Καηαπηιζμόρ Επιηποπήρ Μοπιοδόηηζηρ ΠΑΣΥΝΜ 
 

1. Η Επηηξνπή είλαη πεληακειήο.  

2. Σα κέιε ηεο Επηηξνπήο δηνξίδνληαη από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πλδέζκνπ ζε ζπλεδξίαζε θαηά 

ηνλ πξώην κήλα εθινγήο ηνπ.  

3. Με ηελ ίδξπζε ηεο ε επηηξνπή ζα απνηειείηαη από κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΠΑΤΝΜ.  

4. Μέινο ή κέιε ηεο επηηξνπήο εθηόο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, όρη πέξαλ ησλ δύν, δύλαηαη λα 

ππνδεηθλύνληαη από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Επηηξνπή, λννπκέλνπ όηη είλαη 

κέιε ηνπ ΠΑΤΝΜ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα.         

5. ε πεξίπησζε θελσζείζαο ζέζεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ην Δηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηνπ πλδέζκνπ κεξηκλά εληόο ελόο κελόο γηα αληηθαηάζηαζή ηνπ.  

6. Η ζεηεία ηεο Επηηξνπήο δηαξθεί ηέζζεξα (4) έηε. 

7. Από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016 ην Δ ηνπ ΠΑΤΝΜ ζα δηνξίδεη αλά δηεηία δύν λέα κέιε ζηελ επηηξνπή 

γηα ζπλνιηθή ηεηξαεηή ζεηεία. 

8. Ο Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο ζα δηνξίδεηαη θάζε ηέζζεξα έηε από ην Δ ηνπ ΠΑΤΝΜ κεηά ηελ εθινγή 

ηνπ Δ ζε Γεληθή πλέιεπζε. 
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9. Η εθάζηνηε Επηηξνπή εθιέγεη εθ ησλ ηδίσλ απηήο κειώλ Αληηπξόεδξν, Γξακκαηέα θαη Σακία.  

10. Σν ζύλνιν ησλ ηεζζάξσλ (4) απηώλ κειώλ αλαθέξεηαη σο ε Γξακκαηεία ηεο Επηηξνπήο. 

11. Απαξηία ηεο Επηηξνπήο λνείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ Μειώλ.  

Άπθπο 4: Καθήκονηα Μελών Επιηποπήρ   
 

1. Ο Πξόεδξνο ζπγθαιεί θαη πξνεδξεύεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Επηηξνπήο, κεξηκλά ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

ππόινηπα κέιε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Επηηξνπήο θαη ζπλππνγξάθεη ηελ αιιεινγξαθία 

θαη ηα Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ. 

2. Ο Αληηπξόεδξνο αλαπιεξνί ηνλ Πξόεδξν θαη αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ όηαλ απηόο απνπζηάδεη ή 

θσιύεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ.  

3. Ο Γξακκαηέαο εηνηκάδεη ηελ εκεξεζία δηάηαμε ηεο Επηηξνπήο ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ Πξόεδξν, ηεξεί 

θαη ζπλππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, επηκειείηαη, δηεμάγεη θαη ζπλππνγξάθεη ηελ 

αιιεινγξαθία, ηεξεί θαη θπιάζζεη ην Αξρείν ηεο Επηηξνπήο. 

4. Ο Σακίαο δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ζε ζπλεξγαζία θαη ζπλαπόθαζε κε ηα άιια κέιε ηεο 

Επηηξνπήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο θαη θαηόπηλ ελεκέξσζεο θαη ζρεηηθήο 

εμνπζηνδόηεζεο από ηνλ Σακία ηνπ πλδέζκνπ. πγθεθξηκέλα, επηιακβάλεηαη ησλ δαπαλώλ, ηεξεί 

ηακεηαθό βηβιίν θαη θπιάζζεη ηα αληίζηνηρα ηηκνιόγηα θαη απνδείμεηο πιεξσκώλ. Σν ελ ιόγσ βηβιίν θαη 

όια ηα απνδεηθηηθά έληππα ησλ πιεξσκώλ ππνβάιινληαη γηα έιεγρν όπνηε δεηεζνύλ από ην Δηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηνπ πλδέζκνπ Ννείηαη όηη ε νπνηαδήπνηε δαπάλε ηεο Επηηξνπήο αλαιακβάλεηαη από ην 

Δηνθεηηθό πκβνύιην ηνπ πλδέζκνπ θαη πξνϋπνζέηεη ηελ ελεκέξσζε θαη ηε ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε 

ηνπ. Ννείηαη όηη ε νπνηαδήπνηε έζνδα από ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Επηηξνπήο θαηαηίζεληαη ζην ηακείν ηνπ 

Παγθύπξηνπ πλδέζκνπ Ννζειεπηώλ θαη Μαηώλ.  

5. Η Επηηξνπή, αμηνινγεί ζύκθσλα κε ηελ «Δηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο γηα Πηζηνπνίεζε Μνλάδσλ 

πλερνύο Ννζειεπηηθήο θαη/ή Μαηεπηηθήο Εθπαίδεπζεο».  

6. Ννείηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Επηηξνπήο ζπκκεηέρεη σο κέινο Επηζηεκνληθήο 

Επηηξνπήο ζε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ αηηείηαη Μνξηνδόηεζεο, ηόηε ην ζπγθεθξηκέλν κέινο δελ 

κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθδήισζεο. ε θακία πεξίπησζε 

δελ κπνξνύλ πέξαλ ησλ δύν κειώλ λα ζπκκεηάζρνπλ σο κέιε Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ζηελ ίδηα 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα.  

7. ε θάζε κέινο ηεο Επηηξνπήο παξαρσξνύληαη νδνηπνξηθά ηέιε αλαιόγσο ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ηνπ. Σν 

ύςνο ηνπ επηδόκαηνο νδνηπνξηθώλ είλαη απηό πνπ θαζνξίδεηαη θαη εγθξίλεηαη από ην Δηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηνπ πλδέζκνπ.  

8. Ννείηαη όηη ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πλδέζκνπ ζα παξέρεη ηελ αλαγθαία ππνζηήξημε ζηηο 

εξγαζίεο ηεο Επηηξνπήο γηα θάιπςε ησλ ζηόρσλ ώζηε λα δηαηεξείηαη ε πνηόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ.     

9. Ο Γξακκαηέαο ηεο Επηηξνπήο εθδίδεη ηα Πξαθηηθά ζε επίζεκν επηζηνιόραξην ηνπ πλδέζκνπ, ηα 

ζπλππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Επηηξνπήο, ηα θαηαρσξεί ζην αξρείν ηνπ πλδέζκνπ θαη 

ελεκεξώλεη ζρεηηθά ην Δ ηνπ ΠΑΤΝΜ. 
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Αριζηείδης Χωραηηάς 

Γραμμαηέας 

Άπθπο 5: Παπαλείψειρ ή Επικαλύψειρ ππονοιών και λοιπών διαηάξεων ηων παπόνηων εζωηεπικών 

κανόνων 
  

Όπνηεζδήπνηε ηπρόλ παξαιείςεηο ή επηθαιύςεηο πνπ δπλαηόλ λα πξνθύπηνπλ από ηηο πξόλνηεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο ησλ παξόλησλ εζσηεξηθώλ θαλόλσλ, ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο δηέπνληαη από ηνπο πεξί 

Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νόκνπο, απνθαζίδνληαη, αλαιακβάλνληαη θαη εθηεινύληαη θαηόπηλ 

ελεκέξσζεο, γλσκάηεπζεο ή ζρεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην.    

 

Άπθπο 6: Έγκπιζη, καηάπγηζη, αναθεώπηζη και ηποποποίηζη παπόνηων εζωηεπικών κανόνων  
 

Οη πθηζηάκελνη εζσηεξηθνί θαλόλεο εγθξίλνληαη από ην εθάζηνηε Δηνηθεηηθό πκβνύιην θαηά ηνλ 

πξώην κελα ηεο ζεηείαο ηνπ θαη ηξνπνπνηνύληαη αλάινγα θαηόπηλ αληαιιαγήο ηεθκεξησκέλσλ, 

λνκόηππσλ εηζεγήζεσλ θαη πξνηάζεσλ ή/θαη γξαπηώλ απόςεσλ, από κέιε ηεο Επηηξνπήο ή ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ.  

 

Σν εθάζηνηε Δηνηθεηηθό πκβνύιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θαηάξγεζε ηεο Επηηξνπήο ή 

αλαζεώξεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ πην πάλσ εζσηεξηθώλ θαλόλσλ, όπνηε ηνύην θξηζεί αλαγθαίν.   
 

                                               

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Λεονηίοσ 

Πρόεδρος  
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Member of the International Council of Nurses 
Member of the International Confederation of Midwives 

  

Μέλορ ηος Διεθνούρ Σςμβοςλίος Νοζηλεςηών  
Μέλορ ηηρ Διεθνούρ Σςνομοζπονδίαρ Μαιών 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Δείγμα Πιστοποιητικού 

 

 

 
 

International Council of Nurses  

 

Continuing Nursing Education Certificate  

 
 
 
 
 
 

Απονέμεηαι ζηον/ ζηην  
 

 
 

Φλωρεντία Ναιτινγκειλ 
Έτονηας ικανοποιήζει όλες ηις απαιηήζεις για επιηστή ολοκλήρωζη  
(αριθμό) Διεθνών Μονάδων Σσνετούς Νοζηλεσηικής Εκπαίδεσζης  

International Continuing Nursing Education Credits  
 
 
 
 
 

Οι μονάδες παρατωρούνηαι για ηη ζσμμεηοτή ζηο (γεγονός) 
ηο οποίο πραγμαηοποιήθηκε από (θορέα)  

Ημερομηνία και Χώρος  
 
 
 
 

  
 
 
Date                                                                                                                                Αριςτείδησ Χωραττάσ 

         Πρόεδροσ  
Επιτροπή Μοριοδότηςησ ΠΑΣΥΝΜ 

 

CYNMA  

stamp 

 


