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Εσω τ ερικοί Κανόνες κατ αρτ ισμού και Λειτ ουργ ίας
Επιτ ροπής Μαιώ ν/ Μαιευτ ώ ν
Παγ κύπριου υνδέσμου Νοσηλευτ ώ ν και Μαιώ ν
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του Παγκφπριου υνδζςμου Νοςθλευτϊν και Μαιϊν ςφμφωνα με το
Άρκρο 20, Εδάφιο (β) των περί Νοςθλευτικισ και Μαιευτικισ Νόμων, εκδίδει τουσ πιο κάτω
Εςωτερικοφσ Κανόνεσ που αφοροφν τον καταρτιςμό και τθ λειτουργία τθσ Επιτροπισ ΜαιϊνΜαιευτϊν, με ςκοπό τθν καλφτερθ εκτζλεςθ των αρμοδιοτιτων του και τθ διαςφάλιςθ τθσ
βζλτιςτθσ εκπροςϊπθςθσ των μαιϊν-μαιευτϊν ςε αυτόν.
Άρθρο 1: Ζννοιεσ και Οριςμοί
α) Παγκφπριοσ Σφνδεςμοσ Νοςηλευτών και Μαιών ςθμαίνει το φνδεςμο που
κακιδρφεται ςφμφωνα με το Άρκρο 15 των περί Νοςθλευτικισ και Μαιευτικισ Νόμων.
β) Διοικητικό Συμβοφλιο ςθμαίνει το Διοικθτικό υμβοφλιο του Παγκφπριου υνδζςμου
Νοςθλευτϊν και Μαιϊν.
γ) Επιτροπι ςθμαίνει τθν Επιτροπι Μαιϊν-Μαιευτϊν, το ςυλλογικό όργανο που φζρει τθν
εξουςιοδότθςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου να αςκεί αρμοδιότθτεσ και δραςτθριότθτεσ
ςχετικά με τα επαγγελματικά δρϊμενα και τεκταινόμενα τθσ Μαιευτικισ ςτθ Κφπρο και
ςτο εξωτερικό.
δ) Γενική Συνζλευςη ςθμαίνει τθ υνζλευςθ του ΠΑΤΝΜ που ςυγκαλείται από το
Διοικθτικό υμβοφλιο ςε προκακοριςμζνο τόπο και χρόνο, ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του
Άρκρου 16 (1) των περί Νοςθλευτικισ και Μαιευτικισ Νόμων.
ε) Πρακτικά ςθμαίνει τθν καταγραφι των εργαςιϊν, διαδικαςιϊν και αποτελεςμάτων ι
ποριςμάτων τθσ εκάςτοτε υνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ από το Γραμματζα τθσ Επιτροπισ
με βάςθ το Νόμου που κωδικοποιεί τισ γενικζσ αρχζσ του διοικθτικοφ δικαίου που
πρζπει να διζπουν τθ δράςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (158(Ι) του 1999). Με το τζλοσ κάκε
υνεδρίαςθσ, τα Πρακτικά εκδίδονται ςε επίςθμο επιςτολόχαρτο του υνδζςμου,
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ςυνυπογράφονται από τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ, κοινοποιοφνται ςτα μζλθ τθσ
Επιτροπισ και καταχωροφνται ςτο Αρχείο τθσ Επιτροπισ.
ςτ) Κακορίηεται επιςτολόχαρτο αλλθλογραφίασ τθσ Επιτροπισ Μαιϊν-Μαιευτϊν ωσ εξισ:
Κάτω ακριβϊσ από το λογότυπο του υνδζςμου ςτο επιςτολόχαρτο του υνδζςμου,
αναγράφεται «ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΤΣΩΝ» (βλζπε Παράρτθμα).
ζ)

Μζλοσ ςθμαίνει τθν/τον κάκε μαία/μαιευτι που είναι εγγεγραμμζνθ /οσ ςτο Μθτρϊο
Μαιϊν και αςκεί το επάγγελμα ςτθ Δθμοκρατία, είναι μζλοσ του υνδζςμου και ζχει
εκπλθρϊςει τισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ προσ το φνδεςμο ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ
πρόνοιεσ των περί Νοςθλευτικισ και Μαιευτικισ Νόμων άρκρο 19, Εδάφιο (1) και (2).

Άρθρο 2 : Σκοπόσ και Φιλοςοφία Καταρτιςμοφ και Λειτουργίασ τησ Επιτροπήσ
Η Επιτροπι καταρτίηεται και λειτουργεί μζςα από τθ φιλοςοφία του Παγκφπριου υνδζςμου
Νοςθλευτϊν και Μαιϊν, όπωσ αυτι προνοείται από τουσ περί Νοςθλευτικισ και Μαιευτικισ
Νόμουσ ωσ ζχουν τροποποιθκεί.
Ωσ εκ τοφτου διατυπϊνεται ότι :
«Η υγεία είναι υπζρτατο κοινωνικό και δθμόςιο αγακό κακϊσ και κεμελιϊδεσ ανκρϊπινο
δικαίωμα το οποίο οι Μαίεσ-Μαιευτζσ ωσ άτομα, ωσ επαγγελματίεσ και ωσ μζλθ τθσ ομάδασ
υγείασ δεςμεφονται θκικά και νομικά να προαςπίηονται, να διατθροφν και να προάγουν.
Άρθρο 3: Στόχοι, Αρμοδιότητεσ και Δραςτηριότητεσ τησ Επιτροπήσ.
α) Η Επιτροπή λειτουργεί υποςτθρικτικά και ςε ςυνεργαςία με το Διοικθτικό υμβοφλιο για
τθν επιτυχι διεκπεραίωςθ των αρμοδιοτιτων και δραςτθριοτιτων του, όπωσ αυτζσ
απορρζουν από το Άρκρο 20 των περί Νοςθλευτικισ και Μαιευτικισ Νόμων ωσ ζχουν
τροποποιθκεί και ςχετίηονται με τα επαγγελματικά δρϊμενα και τεκταινόμενα τθσ
Μαιευτικισ και αναφζρονται ωσ ακολοφκωσ:
1. Επιλαμβάνεται προγραμμάτων ενθμζρωςθσ και επιμόρφωςθσ των μαιϊν-μαιευτϊν
για υνεχι Επαγγελματικι Ανάπτυξθ ςε κζματα διατιρθςθσ και ανάπτυξθσ
μαιευτικϊν δεξιοτιτων, εξελίξεων και νζων τάςεων που αφοροφν τθν ερευνθτικά
τεκμθριωμζνθ Μαιευτικι εκπαίδευςθ και πρακτικι.
2. Προωκεί ι/και εκπονεί ερευνθτικζσ εργαςίεσ εντόσ και εκτόσ τθσ Κφπρου ςε κζματα
τθσ Μαιευτικισ, κακϊσ και αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων, ποριςμάτων ι
ςυμπεραςμάτων τζτοιων εργαςιϊν προσ το καλϊσ νοοφμενο ςυμφζρον τθσ υγείασ
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των αποδεκτϊν των μαιευτικϊν υπθρεςιϊν υγείασ και του επαγγζλματοσ τθσ/ του
Μαίασ-Μαιευτι.
3. υνεργάηεται με, ι/και ςυμμετζχει ςε άλλουσ ςυναφείσ φορείσ τθσ Μαιευτικισ ςε
τοπικό, εκνικό και διεκνζσ επίπεδο.
4. Προάγει τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ, υποςτιριξθ και ςυνεργαςία τόςο μεταξφ των
μελϊν του υνδζςμου, όςο και μεταξφ των μελϊν τθσ ευρφτερθσ ομάδασ υγείασ.
5. υμμετζχει εκπροςωπϊντασ αποκλειςτικά το φνδεςμο ςτθ Διεκνι υνομοςπονδία
Μαιϊν και ςε οποιαδιποτε άλλθ οργάνωςθ Μαιϊν-Μαιευτϊν.
β) Η υλοποίθςθ των προνοιϊν του Άρκρου 3, Εδάφιο (α) των παρόντων Εςωτερικϊν
Κανόνων διαςφαλίηει ζτςι ϊςτε θ Επιτροπι μεριμνά και επιλαμβάνεται των πιο κάτω
αρμοδιοτιτων και δραςτθριοτιτων ςε ςυνεργαςία με το Διοικθτικό υμβοφλιο.
1. Προάγει και υλοποιεί αποφάςεισ που αφοροφν τθν Μαιευτικι.
2. Προγραμματίηει, οργανϊνει και διεξάγει επαγγελματικζσ, κοινωνικζσ και άλλεσ
δραςτθριότθτεσ και εκδθλϊςεισ που ςχετίηονται με τθ Μαιευτικι.
3. Προβάλλει, ςυμμετζχει ενεργά και μεριμνά για τθν επιτυχία των επαγγελματικϊν,
κοινωνικϊν και άλλων δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων του Παγκφπριου υνδζςμου
Νοςθλευτϊν και Μαιϊν, ςε τοπικό ι επαρχιακό ι Παγκφπριο επίπεδο,
ςυμπεριλαμβανομζνων των ακολοφκων κεςμϊν:
i. Εκπροςϊπθςθ ςτθν εκάςτοτε Οργανωτικι Επιτροπι του ετιςιου Παγκφπριου
υνεδρίου Νοςθλευτικισ και Μαιευτικισ. Προςζλκυςθ, εξαςφάλιςθ και
εξυπθρζτθςθ ειςθγθτϊν και ςυμμετεχόντων από τθν Μαιευτικι ςτο εν λόγω
υνζδριο.
ii. Εκπροςϊπθςθ ςτθν εκάςτοτε Εκδοτικι Επιτροπι του επιςτθμονικοφ περιοδικοφ
του υνδζςμου και προςζλκυςθ, εξαςφάλιςθ και εξυπθρζτθςθ ςυγγραφζων και
ςυνδρομθτϊν τθσ Μαιευτικισ ςτο εν λόγω Περιοδικό.
iii. Προςζλκυςθ και ςυμμετοχι μελϊν ςτισ ετιςιεσ εορταςτικζσ και άλλεσ
εκδθλϊςεισ με αφορμι τθν Διεκνι Ημζρα Μαιϊν (5θ Μαΐου), προβολι και
προαγωγι του εκάςτοτε ετιςιου ςυνκιματοσ τθσ επετείου αυτισ.
iv. Προςζλκυςθ, εξαςφάλιςθ και εξυπθρζτθςθ παντόσ ιδιότθτασ
v. ςυμμετεχόντων ςε οποιεςδιποτε άλλεσ επαγγελματικζσ και κοινωνικζσ
δραςτθριότθτεσ ι εκδθλϊςεισ του υνδζςμου, όπωσ αυτζσ αποφαςίηονται από
τθν Επιτροπι και το Διοικθτικό υμβοφλιο.
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4. Προγραμματίηει και διεξάγει τακτικζσ και ζκτακτεσ ςυνεδριάςεισ προσ λιψθ
αποφάςεων και υλοποίθςθ των αρμοδιοτιτων και δραςτθριοτιτων όπωσ αυτζσ
απορρζουν μζςα από τουσ παρόντεσ εςωτερικοφσ κανόνεσ. Νοείται ότι οι τακτικζσ
ςυνεδριάςεισ διεξάγονται τουλάχιςτον μία (1) φορά μθνιαίωσ.
5. Σθρεί Πρακτικά κατά τθ διάρκεια των τακτικϊν και εκτάκτων ςυνεδριάςεων. Σα
Πρακτικά, θ ειςερχόμενθ και εξερχόμενθ αλλθλογραφία και άλλα ςυναφι ζντυπα
φυλάςςονται ςτο Αρχείο τθσ Επιτροπισ του Παγκφπριου υνδζςμου Νοςθλευτϊν και
Μαιϊν.
γ)

Νοείται ότι θ οποιαδιποτε απόφαςθ ι θ οποιαδιποτε εκτελεςτικι δραςτθριότθτα τθσ
Επιτροπισ διενεργείται ςτθ βάςθ των προοιμιοφντων των Εδαφίων (α) και (β) του
παρόντοσ Άρκρου.

δ) ε περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρχει διαφωνία ι κενό ωσ προσ τθν ερμθνεία και / ι τθν
εφαρμογι των κανόνων, όπωσ επίςθσ και τισ εξουςίεσ και τισ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ,
τότε το αρμόδιο όργανο με βάςθ το άρκρο 20 του νόμου, κα επιλαμβάνεται και κα
επιλφει το κζμα που προκφπτει και θ απόφαςι του κα είναι τελεςίδικθ. Σο αρμόδιο
όργανο μπορεί να εξετάςει και αυτεπαγγζλτωσ τα πιο πάνω.
Άρθρο 4: Εκλογή ή/και Καταρτιςμόσ τησ Επιτροπήσ
Η εκλογι των μελϊν τθσ Επιτροπισ και θ ζγκριςθ λειτουργίασ τθσ γίνεται από τα μζλθ των
μαιϊν – μαιευτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ Γενικισ υνζλευςθσ του υνδζςμου.
α) Η εκλογι ι ο καταρτιςμόσ τθσ Επιτροπισ γίνεται από τα μζλθ κατά τθ διάρκεια τθσ
Γενικισ υνζλευςθσ του υνδζςμου ςφμφωνα με το Άρκρο 1, Εδάφια (δ) και (ςτ) των
παρόντων Εςωτερικϊν Κανόνων.
β) Ο αρικμόσ των μελϊν τθσ Επιτροπισ είναι ίςοσ με εννζα (9) μζλθ.
γ) Η διενζργεια εκλογισ των μελϊν τθσ Επιτροπισ γίνεται δια μυςτικισ ψθφοφορίασ των
παρόντων Μαιϊν –Μαιευτϊν ςτθ Γενικι υνζλευςθ.
δ) Οι διαδικαςίεσ και το αποτζλεςμα τθσ εκλογισ ι του καταρτιςμοφ τθσ Επιτροπισ και οι
λοιπζσ εργαςίεσ και πορίςματα ζκαςτθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθροφνται ςτα Πρακτικά τθσ
υνζλευςθσ με μζριμνα τθσ εκάςτοτε Εφορευτικισ Επιτροπισ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ.
Άρθρο 5: Θητεία και Σφςταςη Επιτροπήσ Μαιϊν-Μαιευτϊν.
α) Η κθτεία τθσ Επιτροπισ αρχίηει με τθν εκλογι τθσ κατά τθ Γενικι υνζλευςθ ςφμφωνα με
τισ πρόνοιεσ του Άρκρου 4.
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β) Η κθτεία τθσ κάκε Επιτροπισ τελειϊνει κατά τθ λιξθ τθσ κθτείασ του κάκε Διοικθτικοφ
υμβουλίου του υνδζςμου και ςυγκεκριμζνα κατά τθν επόμενθ Σακτικι Γενικι
υνζλευςθ του υνδζςμου.
γ) Η Επιτροπι δφναται να αναπλθρϊςει οποιαδιποτε κενωκείςα κζςθ κατά τθ κθτεία τθσ
εφόςον κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τθσ μπορεί να διατθριςει απαρτία. ε
περίπτωςθ που ταυτόχρονα κενϊνονται πζραν των μιςϊν κζςεων, τότε το υμβοφλιο
του υνδζςμου ςυγκαλεί Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ του υνδζςμου με ςκοπό τθν εκλογι
νζασ Επιτροπισ.
δ) Συχόν κενωκείςεσ κζςεισ αναπλθρϊνονται ωσ ακολοφκωσ:
-

ε περίπτωςθ που υπάρχουν επιλαχόντεσ, τότε επιλζγεται κατά ςειρά των
αποτελεςμάτων τθσ τελευταίασ εκλογικισ διαδικαςίασ για τθν ανάδειξθ των
μελϊν τθσ Επιτροπισ.

-

ε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν υπάρχουν επιλαχόντεσ, τότε το Διοικθτικό
υμβοφλιο του υνδζςμου καλεί ςε ςυνεδρίαςθ μζςω δθμοςίευςθσ ςε 2
τουλάχιςτον εφθμερίδεσ Παγκφπριασ κυκλοφορίασ 7 θμζρεσ πριν τθ ςυνεδρίαςθ
τισ μαίεσ – μαιευτζσ μζλθ με ςκοπό τθ πλιρωςθ των κενωκειςϊν κζςεων.

ε) Η Επιτροπι εκλζγει με μυςτικι ψθφοφορία από τα μζλθ τθσ, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,
Γραμματζα και Σαμία. Σο ςφνολο των τεςςάρων (4) αυτϊν μελϊν αναφζρεται ωσ θ
Γραμματεία τθσ Επιτροπισ.
ςτ) Ο καταρτιςμόσ του ςϊματοσ τθσ Επιτροπισ πραγματοποιείται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμζρα τθσ εκλογισ τθσ ςε θμερομθνία τθν οποία κακορίηει το αρχαιότερο ςε
θλικία εκλεγζν μζλοσ.
Άρθρο 6: Καθήκοντα Μελϊν Επιτροπήσ
1. Η/Ο Πρόεδροσ ςυγκαλεί και προεδρεφει των ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ, μεριμνά ςε
ςυνεργαςία με τα υπόλοιπα μζλθ για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων τθσ Επιτροπισ και
ςυνυπογράφει τθν αλλθλογραφία και τα Πρακτικά των υνεδριάςεων.
2. Η/Ο Αντιπρόεδροσ αναπλθροί τθν/τον Πρόεδρο και αςκεί τα κακικοντα τθσ/του όταν
αυτι/όσ απουςιάηει ι κωλφεται ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ/του.
3. Η/Ο Γραμματζασ ετοιμάηει τθν θμερθςία διάταξθ και ςυγκαλεί τισ ςυνεδριάςεισ τθσ
Επιτροπισ ςε ςυνεννόθςθ με τθν/τον Πρόεδρο, καταγράφει, τθρεί και ςυνυπογράφει τα
Πρακτικά

των

ςυνεδριάςεων,

επιμελείται,

διεξάγει

και

ςυνυπογράφει

τθν

αλλθλογραφία, τθρεί και φυλάςςει το Αρχείο τθσ Επιτροπισ ςφμφωνα με το Άρκρο 1,
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Εδάφιο (ε) και

Άρκρο 3, Εδάφιο (β), Παράγραφοσ (6) των παρόντων Εςωτερικϊν

Κανόνων.
4. Η/Ο Σαμίασ διαχειρίηεται τα οικονομικά κζματα ςε ςυνεργαςία και ςυναπόφαςθ με τα
άλλα μζλθ τθσ Επιτροπισ κατά τθ διάρκεια των ςυνεδριάςεων τθσ

και κατόπιν

ενθμζρωςθσ και ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ από τον Σαμία του Διοικθτικοφ υμβουλίου
του υνδζςμου. υγκεκριμζνα, επιλαμβάνεται των δαπανϊν και ειςπράξεων τθσ
Επιτροπισ, τθρεί ταμειακό βιβλίο και φυλάςςει τα αντίςτοιχα τιμολόγια και αποδείξεισ
πλθρωμϊν. Σο εν λόγω βιβλίο και όλα τα αποδεικτικά ζντυπα των ειςπράξεων και
πλθρωμϊν υποβάλλονται για ζλεγχο όποτε ηθτθκοφν από το Διοικθτικό υμβοφλιο του
υνδζςμου και παρουςιάηονται ςτα μζλθ τθσ κάκε Γενικισ υνζλευςθσ. Νοείται ότι θ
οποιαδιποτε δαπάνθ τθσ Επιτροπισ αναλαμβάνεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο και
προχποκζτει τθν ενθμζρωςθ και τθ ςχετικι εξουςιοδότθςθ του. Νοείται ότι
οποιαδιποτε είςπραξθ, εγκεκριμζνθ ειςφορά, δωρεά ι ζςοδα από οποιανδιποτε
εκδιλωςθ ι δραςτθριότθτα τθσ Επιτροπισ καταλιγουν ςτο ταμείο του Παγκφπριου
υνδζςμου Νοςθλευτϊν και Μαιϊν προσ όφελοσ των μαιϊν - μαιευτϊν.
5. Σα λοιπά μζλθ τθσ Επιτροπισ ςυμμετζχουν ςτισ οικείεσ ςυνεδριάςεισ, εξαςκοφν διάλογο
και εκφζρουν τεκμθριωμζνεσ απόψεισ, ειςθγιςεισ και προτάςεισ μζςα ςτα δθμοκρατικά
κζςμια του τόπου και ςχετικά με τισ πρόνοιεσ των Άρκρων 2 και 3 των παρόντων
Εςωτερικϊν Κανόνων.
Άρθρο 7: Παραλείψεισ προνοιϊν και λοιπϊν διατάξεων των παρόντων Εςωτερικϊν Κανόνων
Οι τυχϊν παραλείψεισ που προκφπτουν από τισ πρόνοιεσ και λοιπζσ διατάξεισ των παρόντων
εςωτερικϊν κανόνων, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ διζπονται από τουσ περί Νοςθλευτικισ και
Μαιευτικισ Νόμουσ, αποφαςίηονται, αναλαμβάνονται και εκτελοφνται κατόπιν ενθμζρωςθσ,
γνωμάτευςθσ ι ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ από το Διοικθτικό υμβοφλιο του υνδζςμου και
εγκρίνονται από Γενικι υνζλευςθ.
Άρθρο 8: Ζγκριςη, κατάργηςη, αναθεϊρηςη και τροποποίηςη παρόντων εςωτερικϊν
κανόνων
Οι παρόντεσ Εςωτερικοί Κανόνεσ δφνανται να καταργθκοφν, ανακεωρθκοφν, ι τροποποιθκοφν
μόνο από Γενικι υνζλευςθ.
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