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Ηκεροκελία ηειεσηαίας αλαζεώρεζες θαη έγθρηζες από ηο Δηοηθεηηθό Σσκβούιηο ΠΑΣΥΝΜ: 29/02/2016

Εσω τ ερικοί Κανόνες Επαρχιακώ ν και Σοπικώ ν Επιτ ροπώ ν
Παγ κύπριου υνδέσμου Νοσηλευτ ώ ν και Μαιώ ν
Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Παγθχπξηνπ Σπλδέζκνπ Ννζειεπηψλ θαη Μαηψλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 20, Εδάθην (β)
ησλ πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νφκσλ, εθδίδεη ηνπο πην θάησ Εζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηνλ
θαηαξηηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία Επαξρηαθψλ θαη Τνπηθψλ Επηηξνπψλ, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ.
Άπθπο 1: Έννοιερ και Οπιζμοί
α) Παγκύπριος Σύνδεζμος Νοζηλεσηών και Μαιών ζεκαίλεη ην Σχλδεζκν πνπ θαζηδξχεηαη ζχκθσλα κε ην
Άξζξν 15 ησλ πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νφκσλ.
β) Διοικηηικό Σσμβούλιο ζεκαίλεη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Παγθχπξηνπ Σπλδέζκνπ Ννζειεπηψλ θαη
Μαηψλ.
γ) Επαρτιακή Επιηροπή ζεκαίλεη ηελ Επηηξνπή πνπ θέξεη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ λα
αζθεί αξκνδηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά δξψκελα θαη ηεθηαηλφκελα ηεο
Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο ζηελ νηθεία Επαξρία. Έθαζηε Επαξρία ηεο Κππξηαθήο επηθξάηεηαο δχλαηαη
κφλν κία Επαξρηαθή Επηηξνπή.
δ) Τοπική Επιηροπή ζεκαίλεη ηελ νπνηαλδήπνηε Επηηξνπή πνπ θέξεη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ λα αζθεί αξκνδηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά δξψκελα θαη
ηεθηαηλφκελα ηεο Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο ζην νηθείν λνζειεπηήξην ή ππεξεζία. Έθαζην
λνζειεπηήξην ή ππεξεζία δχλαηαη κφλν κία Τνπηθή Επηηξνπή.
ε) Επαρτιακή Σσνέλεσζη ζεκαίλεη ηε ζπλέιεπζε ηεο εθάζηνηε επαξρίαο πνπ ζπγθαιείηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην ζε πξνθαζνξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, κεηά απφ γξαπηή αλαθνίλσζε ή πξφζθιεζε ησλ κειψλ ηνπ
Σπλδέζκνπ ηεο αληίζηνηρεο επαξρίαο.
ζη) Τοπική Σσνέλεσζη ζεκαίλεη ηε ζπλέιεπζε ηνπ εθάζηνηε λνζειεπηεξίνπ ή ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο, πνπ
ζπγθαιείηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζε πξνθαζνξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, κεηά απφ γξαπηή
αλαθνίλσζε ή πξφζθιεζε ησλ κειψλ ηνπ Σπλδέζκνπ ηνπ αληίζηνηρνπ λνζειεπηεξίνπ ή ηεο αληίζηνηρεο
ππεξεζίαο.
δ) Πρακηικά ηης Σσνέλεσζης ζεκαίλεη ηελ θαηαγξαθή ησλ εξγαζηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη απνηειεζκάησλ ή
πνξηζκάησλ ηεο εθάζηνηε Επαξρηαθήο απφ κέινο πνπ εμνπζηνδνηείηαη απφ ηε Σπλέιεπζε απηή. Με ην πέξαο
έθαζηεο Σπλέιεπζεο, ηα Πξαθηηθά παξαρσξνχληαη ζην Γξακκαηέα ηνπ Παγθχπξηνπ Σπλδέζκνπ
Ννζειεπηψλ θαη Μαηψλ. Ο Γξακκαηέαο εθδίδεη ηα Πξαθηηθά ζε επίζεκν επηζηνιφραξην ηνπ Σπλδέζκνπ, ηα
ζπλππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν, ηα θνηλνπνηεί ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο νηθείαο
Επαξρηαθήο θαη ηα θαηαρσξεί ζην αξρείν ηνπ Σπλδέζκνπ.
ε) Μέλος ζεκαίλεη ηνλ/ηελ θάζε Ννζειεπηή/ηξηα, Μαηεπηή θαη Μαία πνπ είλαη εγγεγξακέλνο/ε ζην νηθείν
Μεηξψν θαη αζθεί ην επάγγεικα ζηε Δεκνθξαηία θαη έρεη εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ην
Σχλδεζκν ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξφλνηεο ησλ πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νφκσλ.
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Άπθπο 2: Απμοδιόηηηερ και Δπαζηηπιόηηηερ ηων Επαπχιακών και Τοπικών Επιηποπών
α) Η θάζε Επαξρηαθή θαη Τνπηθή Επηηξνπή ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Δηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, φπσο απηέο απνξξένπλ
απφ ην Άξζξν 20 ησλ πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νφκσλ θαη αλαθέξνληαη σο αθνινχζσο:
1. Πξνσζεί θαη πξνζηαηεχεη ην θχξνπο ηνπ επαγγέικαηνο ηεο Ννζειεπηηθήο θαη ηεο Μαηεπηηθήο ζηελ
νηθεία επαξρία ή λνζειεπηήξην ή ππεξεζία.
2. Μεξηκλά γηα ηελ πξναγσγή θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο Ννζειεπηηθήο θαη ηεο Μαηεπηηθήο ζηελ
νηθεία επαξρία ή λνζειεπηήξην ή ππεξεζία.
3. Ελεκεξψλεη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα ζέκαηα δενληνινγίαο αλαθνξηθά κε ην επάγγεικα ηεο
Ννζειεπηηθήο θαη ηεο Μαηεπηηθήο ζηελ νηθεία επαξρία ή λνζειεπηήξην ή ππεξεζία θαη ππνβάιιεη
γξαπηψο ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηηο εηζεγήζεηο, απφςεηο θαη πξνηάζεηο ηεο γηα έθαζην ηέηνην ζέκα.
β) Η θάζε Επαξρηαθή θαη Τνπηθή Επηηξνπή κεξηκλά θαη επηιακβάλεηαη ησλ πην θάησ αξκνδηνηήησλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.
1. Πξνάγεη θαη πινπνηεί ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζηελ νηθεία επαξρία ή
λνζειεπηήξην ή ππεξεζία.
2. Πξνγξακκαηίδεη, νξγαλψλεη θαη δηεμάγεη επαγγεικαηηθέο, θνηλσληθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη
εθδειψζεηο ηεο Ννζειεπηηθήο θαη ηεο Μαηεπηηθήο, ζην νηθείν επαξρηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν.
3. Πξνβάιιεη, ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη κεξηκλά γηα ηελ επηηπρία ησλ επαγγεικαηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη
άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ ηνπ Παγθχπξηνπ Σπλδέζκνπ Ννζειεπηψλ θαη Μαηψλ, ζε
ηνπηθφ ή επαξρηαθφ ή παγθχπξην επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθνινχζσλ ζεζκψλ:
I. Εθπξνζψπεζε εθάζηεο Επαξρηαθήο θαη Τνπηθήο Επηηξνπήο ζηελ εθάζηνηε Οξγαλσηηθή Επηηξνπή
ηνπ εηήζηνπ Παγθππξίνπ Σπλεδξίνπ Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο. Πξνζέιθπζε, εμαζθάιηζε θαη
εμππεξέηεζε εηζεγεηψλ θαη ζπκκεηερφλησλ ζην ελ ιφγσ Σπλέδξην.
II. Εθπξνζψπεζε εθάζηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο ζηελ εθάζηνηε Εθδνηηθή Επηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνχ
«Κππξηαθά Ννζειεπηηθά Φξνληθά». Πξνζέιθπζε, εμαζθάιηζε θαη εμππεξέηεζε ζπγγξαθέσλ θαη
ζπλδξνκεηψλ ηνπ ελ ιφγσ πεξηνδηθνχ.
III. Πξνζέιθπζε θαη ζπκκεηνρή κειψλ ζηηο εηήζηεο ενξηαζηηθέο θαη άιιεο εθδειψζεηο κε αθνξκή ηελ
5ε θαη 12ε Ματνπ, πξνβνιή θαη πξναγσγή ηνπ εθάζηνηε εηήζηνπ ζπλζήκαηνο ησλ επεηείσλ απηψλ.
IV. Πξνζέιθπζε, εμαζθάιηζε θαη εμππεξέηεζε παληφο ηδηφηεηαο ζπκκεηερφλησλ ζε νπνηεζδήπνηε
άιιεο επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ή εθδειψζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ, φπσο απηέο
απνθαζίδνληαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.
4. Εθπνλεί, ηεθκεξηψλεη θαη ππνβάιιεη γξαπηψο απφςεηο, εηζεγήζεηο θαη πξνηάζεηο ζην Δηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξφλησλ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ
θαη ηηο επξχηεξεο αξκνδηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Παγθππξίνπ Σπλδέζκνπ Ννζειεπηψλ θαη
Μαηψλ θαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξφλνηεο ησλ πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο
Νφκσλ.
5. Σπκκεηέρεη κε παξαηεξεηή, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ,
λννπκέλνπ φηη δελ ππάξρεη κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζηελ νηθεία Επαξρηαθή ή Τνπηθή
Επηηξνπή. Η πξφλνηα ηεο ζπκκεηνρήο παξαηεξεηή ηζρχεη κφλνλ γηα ηηο Επαξρηαθέο Επηηξνπέο.
6. Πξνγξακκαηίδεη θαη δηεμάγεη ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλαληήζεηο γηα ζθνπνχο ζπλεδξηάζεσλ πξνο ιήςε
απνθάζεσλ θαη πινπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ φπσο απηέο απνξξένπλ κέζα απφ
ηνπο παξφληεο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο. Ννείηαη φηη νη ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο δηεμάγνληαη
ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά θάζε δχν κήλεο.
7. Τεξεί Πξαθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ ζπλεδξηάζεσλ. Τα Πξαθηηθά, ε
εηζεξρφκελε θαη εμεξρφκελε αιιεινγξαθία θαη άιια ζπλαθή έληππα θπιάζζνληαη ζην Αξρείν ηνπ
Παγθχπξηνπ Σπλδέζκνπ Ννζειεπηψλ θαη Μαηψλ. Με ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ απνζηέιινληαη
άκεζα ζην γξακκαηέα ηνπ ΔΣ ΠΑΣΥΝΜ γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο.
γ) Ννείηαη φηη ε νπνηαδήπνηε απφθαζε ή ε νπνηαδήπνηε εθηειεζηηθή δξαζηεξηφηεηα εθάζηεο Επαξρηαθήο θαη
Τνπηθήο Επηηξνπήο, γηα νπνηνλδήπνηε ζεκείν ησλ Εδαθίσλ (α) θαη (β) ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, δηελεξγείηαη
θαηφπηλ ελεκέξσζεο θαη ζρεηηθήο γξαπηήο γλσκάηεπζεο ή εμνπζηνδφηεζεο απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.
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Άπθπο 3: Εκλογή ή/και Καηαπηιζμόρ Επαπχιακών και Τοπικών Επιηποπών
α) Η εθινγή ή ν θαηαξηηζκφο ησλ Επαξρηαθψλ θαη Τνπηθψλ Επηηξνπψλ γίλεηαη ζε απαξηία ησλ κειψλ θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθείαο Επαξρηαθήο ή Τνπηθήο ζπλέιεπζεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1, Εδάθηα (δ) θαη
(ε) ησλ παξφλησλ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ.
β) Απαξηία ζηελ εθάζηνηε Επαξρηαθή ή Τνπηθή Σπλέιεπζε ζρεκαηίδεηαη απφ ηα παξφληα κέιε ζηνλ
πξνθαζνξηζκέλν ηφπν, κεηά απφ παξέιεπζε κηζήο ψξαο απφ ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν. Ννείηαη φηη ε
εγθπξφηεηα ησλ εξγαζηψλ θαη απνηειεζκάησλ ηεο εθάζηνηε Επαξρηαθήο ή Τνπηθήο Σπλέιεπζεο δηέπεηαη
απφ ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κέινπο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
γ) Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ησλ Επαξρηαθψλ θαη Τνπηθψλ Επηηξνπψλ είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ησλ πέληε (5)
κειψλ θαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ησλ έληεθα (11) κειψλ. Ννείηαη φηη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Επηηξνπήο
πξέπεη λα είλαη κνλφο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.
δ) Ννείηαη φηη ζε θάζε Επαξρηαθή θαη Τνπηθή Επηηξνπή πξέπεη λα ζπκκεηέρεη σο ηζφηηκν κέινο, ηνπιάρηζηνλ
έλαο Μαηεπηήο ή κία Μαία. Η παξνχζα πξφλνηα δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε εθινγήο ή θαηαξηηζκνχ Τνπηθήο
Επηηξνπήο θαηά ηελ νπνία δελ πθίζηαληαη επαγγεικαηίεο πνπ αζθνχλ ηελ Μαηεπηηθή ζην νηθείν
λνζειεπηήξην ή ππεξεζία.
ε) Η δηελέξγεηα εθινγήο ηεο εθάζηνηε Επαξρηαθήο ή Τνπηθήο Επηηξνπήο γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο
ησλ ππνςεθηνηήησλ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ κέγηζηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ έληεθα (11)
ελδηαθεξνκέλσλ κειψλ. Η εθινγή γίλεηαη δηα κπζηηθήο ςεθνθνξίαο ησλ παξφλησλ ζηελ νηθεία επαξρηαθή ή
ηνπηθή ζπλέιεπζε.
ζη) Η δηελέξγεηα θαηαξηηζκνχ ηεο εθάζηνηε Επαξρηαθήο ή Τνπηθήο Επηηξνπήο γίλεηαη είηε ζε πεξίπησζε πνπ ν
αξηζκφο ησλ ππνςεθηνηήησλ είλαη κνλφο θαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ κέγηζηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ
ησλ έληεθα (11) ελδηαθεξνκέλσλ κειψλ, είηε ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθηνηήησλ είλαη κνλφο
θαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ ησλ πέληε (5) ελδηαθεξνκέλσλ κειψλ. Σε πεξίπησζε δπγνχ
αξηζκνχ ελδηαθεξνκέλσλ κειψλ, θαζνξίδεηαη ν κνλφο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νηθείαο Επαξρηαθήο ή
Τνπηθήο Επηηξνπήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 3, Εδάθην (γ) ησλ παξφλησλ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ θαη
δηελεξγνχληαη εθινγέο.
δ) Οη δηαδηθαζίεο θαη ην απνηέιεζκα ηεο εθινγήο ή ηνπ θαηαξηηζκνχ εθάζηεο Επαξρηαθήο θαη Τνπηθήο
Επηηξνπήο θαζψο θαη νη ινηπέο εξγαζίεο θαη πνξίζκαηα έθαζηεο επαξρηαθήο θαη ηνπηθήο ζπλέιεπζεο
ηεξνχληαη ζε Πξαθηηθά ηεο Σπλέιεπζεο θαη θπιάζζνληαη ζην αξρείν ηνπ Σπλδέζκνπ, ζχκθσλα κε ην
Άξζξν 1 Εδάθην (ε) ησλ παξφλησλ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ.
ε) Σε πεξίπησζε θέλσζεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηεο ζέζεο ζε Επαξρηαθή θαη Τνπηθή Επηηξνπή πξηλ ηε ιήμε
ηεο ζεηείαο ηεο, ηε ζέζε θαηαιακβάλεη ν επηιαρφληαο θαηά ηελ πηφ πάλσ εθινγή. Σε πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη επηιαρψλ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Επαξρηαθή ή Τνπηθή Επηηξνπή πξνο ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα
έγθξηζε θάπνην άιιν εγγεγξακκέλν κέινο ηνπ ΠΑΣΥΝΜ γηα θαηάιεςε ηεο ζέζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο
ζεηείαο ηεο παξνχζαο Επαξρηαθήο ή Τνπηθήο Επηηξνπήο.
Άπθπο 4: Θηηεία και Σύζηαζη ηων Επαπχιακών και Τοπικών Επιηποπών
α) Η ζεηεία ηεο εθάζηνηε Επαξρηαθήο θαη Τνπηθήο Επηηξνπήο αξρίδεη κε ηελ εθινγή ή ηνλ θαηαξηηζκφ ηεο
θαηά ηελ νηθεία επαξρηαθή ή ηνπηθή ζπλέιεπζε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 3.
β) Η ζεηεία ηεο εθάζηνηε Επαξρηαθήο θαη Τνπηθήο Επηηξνπήο ηειεηψλεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ
εθάζηνηε Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ επφκελε επαξρηαθή ή ηνπηθή ζπλέιεπζε πνπ
ζπγθαιείηαη κε ζθνπφ ηελ εθινγή ή ηνλ θαηαξηηζκφ Επαξρηαθψλ θαη Τνπηθψλ Επηηξνπψλ ζχκθσλα κε ηηο
πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 3 ησλ παξφλησλ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ.
γ) Η εθάζηνηε Επαξρηαθή ή Τνπηθή Επηηξνπή εθιέγεη εθ ησλ ηδίσλ απηήο κειψλ ηνλ Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν,
Γξακκαηέα θαη Τακία, λννχκελεο ηεο απνπζίαο κέινπο ή κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζηελ
Επηηξνπή απηή. Τν ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ (4) απηψλ κειψλ αλαθέξεηαη σο ε Γξακκαηεία ηεο Επηηξνπήο.
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Σειίδα |4
δ) Ννείηαη φηη ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εθάζηνηε επαξρία
ή λνζειεπηήξην ή ππεξεζία, απνηειεί αλαπφζπαζην κέινο ηεο νηθείαο Επηηξνπήο θαη εμ’ νθίθην
θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο απηήο.
Άπθπο 5: Καθήκονηα Μελών Επαπχιακών και Τοπικών Επιηποπών
α) Ο Πξφεδξνο ζπγθαιεί θαη πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο νηθείαο Επηηξνπήο, κεξηκλά ζε ζπλεξγαζία κε
ηα ππφινηπα κέιε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο νηθείαο Επηηξνπήο θαη ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ
θαη ζπλππνγξάθεη ηελ αιιεινγξαθία θαη ηα Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ.
β) Ο Αληηπξφεδξνο αλαπιεξνί ηνλ Πξφεδξν θαη εμαζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη
ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
γ) Ο Γξακκαηέαο εηνηκάδεη ηελ εκεξεζία δηάηαμε θαη ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο νηθείαο Επηηξνπήο ζε
ζπλελλφεζε κε ηνλ Πξφεδξν, ηεξεί θαη ζπλππνγξάθεη ηα Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, επηκειείηαη, δηεμάγεη
θαη ζπλππνγξάθεη ηελ αιιεινγξαθία, ηεξεί θαη θπιάζζεη ην Αξρείν ηεο νηθείαο Επηηξνπήο ζχκθσλα κε ην
πξσηφθνιιν δηαρείξηζεο εγγξάθσλ θαη ην Άξζξν 2, Εδάθην (β), παξάγξαθνο (7) ησλ παξφλησλ εζσηεξηθψλ
θαλφλσλ.
δ) Ο Τακίαο δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ζε ζπλεξγαζία θαη ζπλαπφθαζε κε ηα άιια κέιε ηεο νηθείαο
Επηηξνπήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο θαη θαηφπηλ ελεκέξσζεο θαη ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο
απφ ηνλ Τακία ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Σπγθεθξηκέλα, επηιακβάλεηαη ησλ δαπαλψλ θαη εηζπξάμεσλ
ηεο νηθείαο Επηηξνπήο, ηεξεί ηακεηαθφ βηβιίν θαη θπιάζζεη ηα αληίζηνηρα ηηκνιφγηα θαη απνδείμεηο
πιεξσκψλ. Τν ελ ιφγσ βηβιίν θαη φια ηα απνδεηθηηθά έληππα ησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ ππνβάιινληαη
γηα έιεγρν αλά έηνο θαη/ή φπνηε δεηεζνχλ απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη παξνπζηάδνληαη ζηα κέιε ηεο
εθάζηνηε Επαξρηαθήο ή Τνπηθήο Σπλέιεπζεο. Ννείηαη φηη ε νπνηαδήπνηε δαπάλε ηεο εθάζηνηε Επηηξνπήο
αλαιακβάλεηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη πξνυπνζέηεη ηελ ελεκέξσζε θαη ηε ζρεηηθή
εμνπζηνδφηεζε ηνπ. Ννείηαη φηη νπνηαδήπνηε είζπξαμε, παληφο είδνπο ζπλδξνκή, εγθεθξηκέλε εηζθνξά,
δσξεά ή έζνδα απφ νπνηαλδήπνηε εθδήισζε ή δξαζηεξηφηεηα ηεο εθάζηνηε Επαξρηαθήο ή Τνπηθήο
Επηηξνπήο θαηαηίζεληαη ζην ηξαπεδηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη ελεκεξψλεηαη ην ΔΣ ηνπ Παγθχπξηνπ
Σπλδέζκνπ Ννζειεπηψλ θαη Μαηψλ.
ε) Η Γξακκαηεία θαη ηα ινηπά κέιε ηεο εθάζηνηε Επαξρηαθήο Επηηξνπήο ζπκκεηέρνπλ ζηηο νηθείεο
ζπλεδξηάζεηο, εμαζθνχλ δηάινγν θαη εθθέξνπλ ηεθκεξησκέλεο απφςεηο, εηζεγήζεηο θαη πξνηάζεηο κέζα ζηα
δεκνθξαηηθά ζέζκηα ηνπ ηφπνπ θαη ζρεηηθά κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 2.

Άπθπο 6: Παπαλείψειρ ή Επικαλύψειρ ππονοιών και λοιπών διαηάξεων ηων παπόνηων εζωηεπικών κανόνων
Οη ηπρψλ παξαιείςεηο ή επηθαιχςεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξφλνηεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ
εζσηεξηθψλ θαλφλσλ, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δηέπνληαη απφ ηνπο πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νφκνπο,
απνθαζίδνληαη, αλαιακβάλνληαη θαη εθηεινχληαη θαηφπηλ ελεκέξσζεο, γλσκάηεπζεο ή ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο απφ
ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.
Άπθπο 7: Έγκπιζη, καηάπγηζη, αναθεώπηζη και ηποποποίηζη παπόνηων εζωηεπικών κανόνων
Οη πθηζηάκελνη εζσηεξηθνί θαλφλεο εγθξίλνληαη απφ ην εθάζηνηε Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαηά ηελ πξψηε ηξηκελία
ηεο ζεηείαο ηνπ θαη θαηφπηλ αληαιιαγήο ηεθκεξησκέλσλ, λνκφηππσλ θαη γξαπηψλ απφςεσλ, εηζεγήζεσλ θαη
πξνηάζεσλ απφ ηηο εθάζηνηε Επαξρηαθέο θαη Τνπηθέο Επηηξνπέο. Ωζηφζν, ην εθάζηνηε Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην
δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα απηφβνπιε θαηάξγεζε, αλαζεψξεζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ πην πάλσ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ,
φπνηε ηνχην θξηζεί αλαγθαίν.
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