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Ημερομηνία ηελεσηαίας αναθεώρηζης και έγκριζης από ηο Διοικηηικό Σσμβούλιο ΠΑΣΥΝΜ: 29/02/2016

Εσω τ ερικοί Κανόνες περί οικονομικώ ν προϋπολογ ισμώ ν και ισολογ ισμώ ν
γ ια Επιτ ροπή Μαιώ ν, Επαρχιακές Επιτ ροπές και Σομείς
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 Καλφλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ
θαηαξηηζκφ, ππνβνιή, κειέηε θαη έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνυπνινγηζκψλ θαη δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
ηζνινγηζκψλ ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, ησλ Επαξρηαθψλ Επηηξνπψλ θαη ησλ Τνκέσλ ηνπ ΠΑΣΥΝΜ.
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) Επιηροπή Μαιών/ Μαιεσηών ΠΑΣΥΝΜ
δ) 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. Οη αξκνδηφηεηεο, δξαζηεξηφηεηεο, ινηπά νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά
ραξαθηεξηζηηθά έθαζηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο πεξηγξάθνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Εζσηεξηθνχο Καλφλεο.
ε) Τομέας ζεκαίλεη ην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ θέξεη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ λα αζθεί
αξκνδηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά δξψκελα θαη ηεθηαηλφκελα ηεο
Ννζειεπηηθήο ή Μαηεπηηθήο ζηελ νηθεία εηδηθφηεηα / εμεηδίθεπζε. Οη αξκνδηφηεηεο, δξαζηεξηφηεηεο, ινηπά
νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά έθαζηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο πεξηγξάθνληαη ζηνπο
αληίζηνηρνπο Εζσηεξηθνχο Καλφλεο.
ζη) Οικονομικός Προϋπολογιζμός ζεκαίλεη ηελ αλαιπηηθή ρξεκαην-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεη ηα
πξνβιεπφκελα έζνδα θαη νπνηαδήπνηε ρξεκαηνδνηηθή πξνέιεπζε θαη ηα πξνβιεπφκελα έμνδα έλαληη θάζε
ζθνπνχ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο έθαζηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο θαη
έθαζηνπ Τνκέα. Η θαηάζηαζε πξνλνείηαη κέζα απφ ηελ πξννπηηθή ηεο ηεηξαεηνχο ζεηείαο ησλ ζπιινγηθψλ
θνξέσλ φκσο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη αλά δηεηία.
δ) Οικονομικός Ιζολογιζμός ζεκαίλεη ηελ θαηαιεθηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηφζν ησλ εζφδσλ φζν θαη ησλ
εμφδσλ θαηά ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη θαηά ην ηέινο ηεο ζεηείαο ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/
Μαηεπηψλ, έθαζηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο ή έθαζηνπ Τνκέα. Η αθαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ
εμφδσλ απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εζφδσλ παξνπζηάδεη ηελ θαζαξή νηθνλνκηθή ζέζε, δειαδή ην
πιεφλαζκα ή ην έιιεηκκα ηνπ ζπιινγηθνχ ζψκαηνο. Ο ηειηθφο νηθνλνκηθφο ηζνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη απφ
έθαζην ζπιινγηθφ ζψκα, ππνβάιιεηαη ζην ινγηζηή ηνπ Σπλδέζκνπ ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξν ησλ
αξραηξεζηψλ θαη παξνπζηάδεηαη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ γεληθνχ θαη ζπλνπηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σπλδέζκνπ.
Member of the International Council of Nurses
Member of the International Confederation of Midwives

Μέλορ ηος Διεθνούρ Σςμβοςλίος Νοζηλεςηών
Μέλορ ηηρ Διεθνούρ Σςνομοζπονδίαρ Μαιών

Σειίδα |2
ε) Μέλος ζεκαίλεη ηνλ/ηελ θάζε Ννζειεπηή/ηξηα, Μαηεπηή θαη Μαία πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/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.
ζ) 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.
Άπθπο 2: Πεπιγπαθή πποϋπολογιζμού εζόδων
Τα έζνδα αλαθέξνληαη ζηνπο ζπλνιηθνχο ρξεκαην-νηθνλνκηθνχο πφξνπο έθαζηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο, έθαζηνπ
Τνκέα θαη ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη λα εμαζθαιηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθείκελεο
ηεηξαεηνχο ζεηείαο ηνπο θαη ππνβάιινληαη αλά δηεηία. Ο ηχπνο θαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ εζφδσλ γηα ηηο
Επαξρηαθέο Επηηξνπέο δηέπεηαη απφ ην Άξζξν (5), Εδάθην (δ) ησλ ζρεηηθψλ Εζσηεξηθψλ Καλφλσλ, γηα ηνπο Τνκείο
απφ ην Άξζξν (6), Εδάθην (δ) ησλ ζρεηηθψλ Εζσηεξηθψλ Καλφλσλ θαη γηα ηελ Επηηξνπή Μαηψλ/ Μαηεπηψλ απφ ην
Άξζξν (6), Εδάθην (δ) ησλ ζρεηηθψλ Εζσηεξηθψλ Καλφλσλ. Η αλάιπζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαηά ηνλ
θαηαξηηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δηαηππψλεηαη κέζα απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο ηαμηλφκεζεο
εζφδσλ, ζχκθσλα κε ηε ρξεκαηνδνηηθή πξνέιεπζε ηνπο.
1. Τν ηπρψλ πιεφλαζκα ή ην ηπρψλ έιιεηκκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ηζνινγηζκφ ηεο
πξνεγνχκελεο ζεηείαο ζεσξείηαη ην πξσηαξρηθφ ζεκείν αλαθνξάο θαη ε βάζε ησλ εζφδσλ ηεο Επηηξνπήο
Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, έθαζηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο θαη έθαζηνπ Τνκέα γηα ηελ επφκελε ζεηεία.
2. Έζνδα πνπ πξνβιέπεηαη λα εμαζθαιηζηνχλ απφ ηνλ Παγθχπξην Σχλδεζκν Ννζειεπηψλ θαη Μαηψλ θαη
αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηελ επηθείκελε ηεηξαεηή ζεηεία ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ,
έθαζηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο θαη έθαζηνπ Τνκέα.
3. Επηκέξνπο έζνδα πνπ πξνβιέπεηαη λα εμαζθαιηζηνχλ απφ άιιεο ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο πξνυπνινγίδνληαη
θαη δηαηππψλνληαη αλεμάξηεηα θαη μερσξηζηά σο αθνινχζσο:
α) Εγγξαθέο απφ εκεξίδεο
β) Έζνδα απφ εθδειψζεηο 5εο ή/θαη 12εο Μαΐνπ
γ) Έζνδα απφ άιιεο επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ή/θαη αλεμάξηεηνπο θνξείο
δ) Εηζθνξέο, δσξεέο, ρνξεγίεο θαη δηαθεκίζεηο απφ νπνηνπζδήπνηε δεκφζηνπο ή/θαη αλεμάξηεηνπο
θνξείο
ε) Άιια έζνδα πνπ ηπρψλ δελ πξνλννχληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α), (β) θαη (γ)
4. Σε θάζε ζπλεδξία ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, έθαζηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο θαη έθαζηνπ Τνκέα
γίλεηαη αλάιπζε θαη έγθξηζε ησλ εζφδσλ θαη αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαο.
Άπθπο 3: Πεπιγπαθή Πποϋπολογιζμού Εξόδων
Τα έμνδα αλαθέξνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθέο δαπάλεο ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, έθαζηεο
Επαξρηαθήο Επηηξνπήο θαη έθαζηνπ Τνκέα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθείκελεο ηεηξαεηνχο ζεηείαο ηνπο θαη
ππνβάιινληαη αλά δηεηία. Ο ηχπνο θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ γηα ηηο Επαξρηαθέο Επηηξνπέο δηέπεηαη
απφ ην Άξζξν (5), Εδάθην (δ) ησλ ζρεηηθψλ Εζσηεξηθψλ Καλφλσλ, γηα ηνπο Τνκείο απφ ην Άξζξν (6), Εδάθην (δ)
ησλ ζρεηηθψλ Εζσηεξηθψλ Καλφλσλ θαη γηα ηελ Επηηξνπή Μαηψλ/ Μαηεπηψλ απφ ην Άξζξν (6), Εδάθην (δ) ησλ
ζρεηηθψλ Εζσηεξηθψλ Καλφλσλ. Η αλάιπζε ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ θαηά ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ δηαηππψλεηαη κέζα απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο ηαμηλφκεζεο εζφδσλ, ζχκθσλα κε ηε
ρξεκαηνδνηηθή πξνέιεπζε ηνπο.
1. Οη ζπκβαηηθέο εθπξνζσπήζεηο ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ θαη ησλ Τνκέσλ ζε Επξσπατθφ θαη
Δηεζλέο επίπεδν δηέπνληαη απφ ηνπο Εζσηεξηθνχο Καλφλεο θάιπςεο εμφδσλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ, Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ θαη ησλ Τνκέσλ ηνπ Σπλδέζκνπ γηα εθπξνζσπήζεηο ζην
εμσηεξηθφ θαη αλαθέξνληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ σο αθνινχζσο:
α) Κφζηνο εηήζηαο εγγξαθήο ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ θαη ηνπ Τνκέα ζην Επξσπατθφ ή Δηεζλέο
ζψκα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο/ εμεηδίθεπζεο.
β) Κφζηνο ζπκκεηνρήο κειψλ ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ θαη ηνπ Τνκέα ζηελ εηήζηα ζπλάληεζε/
ζπλεδξίαζε ησλ εζληθψλ αληηπξνζψπσλ ηνπ Επξσπατθνχ ή Δηεζλνχο ζψκαηνο ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο/
εμεηδίθεπζεο. Ννείηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ν κέγηζηνο αξηζκφο κειψλ ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/
Μαηεπηψλ θαη ηνπ Τνκέα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηπξνζσπεία δελ ππεξβαίλεη ηα δχν (2) άηνκα.
Member of the International Council of Nurses
Member of the International Confederation of Midwives
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2. Πξνβιεπφκελεο δαπάλεο γηα πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή απφ πιεπξάο Επηηξνπήο Μαηψλ/
Μαηεπηψλ, Επαξρηαθήο Επηηξνπήο ή Τνκέα:
α) Έμνδα εηήζησλ εκεξίδσλ
β) Έμνδα γηα εθδειψζεηο 5εο ή/θαη 12εο Μαΐνπ
γ) Έμνδα γηα άιιεο επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο
δ) Τπρψλ άιιεο δαπάλεο πνπ δελ πξνλννχληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α), (β) θαη (γ)
ε) Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε ζπλδηνξγάλσζεο νπνηαζδήπνηε εθδήισζεο κε νπνηνλδήπνηε δεκφζην ή/θαη
αλεμάξηεην θνξέα, ηφηε ηφζν ν ελ ιφγσ θνξέαο, φζν θαη νη πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο/δαπάλεο ηνπ
θνξέα απηνχ αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ.
3. Σπλνιηθφ θφζηνο νδνηπνξηθψλ ηειψλ απνδεκίσζεο ησλ κειψλ γηα ζπκκεηνρέο ζε ζπλεδξηάζεηο ηεο
Επηηξνπήο Μαηψλ ή ηνπ Τνκέα, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά
κε ην χςνο ησλ νδνηπνξηθψλ ηειψλ απνδεκίσζεο αλά επαξρία. Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε
ζπλεδξηάζεηο ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ ή ηνπ Τνκέα πέξαλ ηνπ ελφο κέινπο απφ ίδηα επαξρία ηφηε
ηα νδνηπνξηθά ηέιε απεπζχλνληαη ζηνλ νδεγφ ηνπ κεηαθνξηθνχ νρήκαηνο θαη θαηαβάιινληαη απφ ηνλ
Τακία ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ ή ηνπ Τνκέα.
4. Σε θάζε ζπλεδξία ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, έθαζηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο θαη έθαζηνπ Τνκέα
γίλεηαη αλάιπζε θαη έγθξηζε ησλ εμφδσλ θαη αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαο.
Άπθπο 4: Έξοδα και δαπάνερ πος αναλαμβάνονηαι από ηον Παγκύππιο Σύνδεζμο Νοζηλεςηών και Μαιών
Οη αθφινπζεο δαπάλεο αλαιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ
νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ, ησλ Επαξρηαθψλ Επηηξνπψλ θαη ησλ Τνκέσλ:
α) Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο κέινπο/ κειψλ ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, ηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο ή
ηνπ Τνκέα ζε ζπλεδξηάζεηο Επηζηεκνληθήο ή Οξγαλσηηθήο Επηηξνπήο Σπλεδξίνπ ή Εθδνηηθήο Επηηξνπήο ή
ηπρψλ άιισλ Επηηξνπψλ πνπ θαηαξηίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηφηε ηα νδνηπνξηθά
ηέιε θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Τακία ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ.
β) Τα εθάζηνηε ηαρπδξνκηθά ηέιε θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Τακία ηνπ Σπλδέζκνπ ζηνλ Τακία ηεο Επηηξνπήο
Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, ηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο ή ηνπ Τνκέα θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο απφδεημεο πιεξσκήο απφ
ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο.
γ) Τα ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαθέξνληαη ζε αλαιψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, γξαθηθή χιε θαη άιια ζπλαθή ζηνηρεία
πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, πνπ πξνκεζεχνληαη αλάινγα κε ηελ δήηεζε θαη ηηο αλάγθεο ηεο Επηηξνπήο
Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, ηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο ή ηνπ Τνκέα θαιχπηνληαη απφ ηνλ Παγθχπξην Σχλδεζκν
Ννζειεπηψλ θαη Μαηψλ.
δ) Η επηρνξήγεζε κειψλ ηνπ Σπλδέζκνπ γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα εμσηεξηθνχ αλαιακβάλνληαη απφ ην
Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη δηέπεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο Εζσηεξηθνχο Καλφλεο.
ε) Άιια έμνδα θαη δαπάλεο γηα εθδειψζεηο πνπ δηαρξνληθά ζεσξνχληαη παγθχπξηνο ζεζκφο, αλαιακβάλνληαη
απνθιεηζηηθά απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Ελδεηθηηθά ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εθδφζεηο πεξηνδηθνχ θαη
ζπλαθψλ εληχπσλ, νη εθδειψζεηο πξσηαζιήκαηνο κίλη πνδνζθαίξνπ (futsal) θαη νηηδήπνηε ελδερνκέλσο
απνθαζηζηεί απφ ην εθάζηνηε Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Οη εθδειψζεηο γηα ηελ 5ε θαη 12ε Μαΐνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ θαη ησλ Επαξρηαθψλ
Επηηξνπψλ, λννπκέλνπ φηη δηεμάγνληαη ζε επίπεδν Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ ή ζε επαξρηαθφ επίπεδν
θαη πξνγξακκαηίδνληαη θαηφπηλ έγθαηξεο θαη εκπξφζεζκεο ελεκέξσζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
Άπθπο 5: Καηαπηιζμόρ και ςποβολή οικονομικού πποϋπολογιζμού
1. Ο νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, έθαζηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο ή
έθαζηνπ Τνκέα, θαηαξηίδεηαη ζην ζρεηηθφ έληππν πνπ επηζπλάπηεηαη ησλ παξφλησλ Εζσηεξηθψλ Καλφλσλ.
2. Τα έζνδα θαη ηα έμνδα ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, έθαζηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο ή έθαζηνπ
Τνκέα, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πξνλνείηαη ζηα Άξζξα (2) θαη (3)
ησλ παξφλησλ Εζσηεξηθψλ Καλφλσλ. Ννείηαη φηη ν θαηαξηηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
Member of the International Council of Nurses
Member of the International Confederation of Midwives

Μέλορ ηος Διεθνούρ Σςμβοςλίος Νοζηλεςηών
Μέλορ ηηρ Διεθνούρ Σςνομοζπονδίαρ Μαιών

Σειίδα |4
αλαιακβάλεηαη απηφλνκα απφ ηελ Επηηξνπή Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, έθαζηε Επαξρηαθή Επηηξνπή ή έθαζην
Τνκέα, ελψ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα παξέρεη ππνζηεξηθηηθή θαζνδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θαηαξηηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, λννπκέλνπ φηη ηνπ δεηεζεί πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ.
3. Τπρψλ πιεφλαζκα ή ηπρψλ έιιεηκκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ ηζνινγηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο
ζεηείαο ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, έθαζηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο ή έθαζηνπ Τνκέα αλαγξάθεηαη
ζην ζεκείν αλαθνξάο «Υπφινηπν».
4. Τα πξνβιεπφκελα έζνδα πνπ πξνλννχληαη ζηα εδάθηα (1), (2) θαη (3) ηνπ Άξζξνπ (2) ησλ παξφλησλ
Εζσηεξηθψλ Καλφλσλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζηήιε ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε
ηνπο. Τπρψλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα έζνδα απφ άιιεο εθδειψζεηο, εηζθνξέο,
ρνξεγίεο ή δηαθεκίζεηο αλαθέξνληαη ζην ζεκείν «Πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο ή/θαη πιεξνθνξίεο εζφδσλ».
5. Τα πξνβιεπφκελα έμνδα πνπ πξνλννχληαη ζηα εδάθηα (1), (2) θαη (3) ηνπ Άξζξνπ (2) ησλ παξφλησλ
Εζσηεξηθψλ Καλφλσλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζηήιε ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε
ηνπο. Τπρψλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα έζνδα απφ άιιεο εθδειψζεηο, εηζθνξέο,
ρνξεγίεο ή δηαθεκίζεηο αλαθέξνληαη ζην ζεκείν «Πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο ή/θαη πιεξνθνξίεο εμφδσλ».
6. Ο νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, έθαζηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο ή
έθαζηνπ Τνκέα ζπλππνγξάθνληαη απφ ηνλ/ηελ Πξφεδξν θαη ηνλ/ηελ Τακία ηνπ θαη ππνβάιινληαη γηα
έγθξηζε ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο εθινγήο ηνπο γηα ηελ πξψηε δηεηία (κέρξη ηηο 31 Δεθεκβξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο) θαη
αθνινχζσο γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο. Ννείηαη φηη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε
ππέξβαζεο ηνπ πην πάλσ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ε κειέηε θαη έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
7. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε Τνπηθήο ή/θαη Τνπηθψλ Επηηξνπψλ ζε ηδία επαξρία, ν νηθνλνκηθφο
πξνυπνινγηζκφο ηεο/ησλ Επηηξνπήο/σλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο νηθείαο
Επαξρηαθήο Επηηξνπήο.
Άπθπο6:Μελέηη και έγκπιζη οικονομικού πποϋπολογιζμού
1. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κειεηά θαη εγθξίλεη ζε ζπλεδξίαζε ηνπο νηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ηεο
Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, ησλ Επαξρηαθψλ Επηηξνπψλ θαη ησλ Τνκέσλ.
2. Η κειέηε θαη έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνυπνινγηζκψλ βαζίδεηαη ζηα θξηηήξηα πνπ πξνλννχληαη ζηα
Άξζξα (2) θαη (3) ησλ παξφλησλ Εζσηεξηθψλ Καλφλσλ. Ννείηαη φηη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δηαηεξεί ην
δηθαίσκα πεξηθνπήο θνλδπιίνπ ή/θαη θνλδπιίσλ πνπ πξνηείλνληαη ζε νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ
πξνυπνινγηζκφ, λννπκέλνπ φηη δελ ελαξκνλίδνληαη κε ηα πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα ή δελ ηπγράλνπλ
δηαθαλνχο θαη επαξθνχο ηεθκεξίσζεο.
3. Τν πνζφ πνπ εγθξίλεηαη γηα θάζε αηηνχκελν θνλδχιη αλαθέξεηαη ζηε ζηήιε «εγθεθξηκέλν πνζφ» ηνπ
ζρεηηθνχ εληχπνπ. Τν ζπλνιηθφ πνζφ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ ησλ επηκέξνπο εγθεθξηκέλσλ
θνλδπιίσλ.
4. Ο νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, έθαζηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο ή
έθαζηνπ Τνκέα κειεηάηαη θαη εγθξίλεηαη μερσξηζηά θαη αλεμάξηεηα, αλάινγα κε ηε δπλακηθή θαη ηελ έθηαζε
ησλ αξκνδηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπιινγηθνχ ζψκαηνο.
5. Σε πεξίπησζε πιενλάζκαηνο, ην πιεφλαζκα παξακέλεη ζην ηακείν ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, ηεο
ζπγθεθξηκέλεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο ή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Τνκέα, ελψ παξάιιεια εγθξίλεηαη
ζπκπιεξσκαηηθφ πνζφ αλάινγα κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Σε πεξίπησζε
ειιείκκαηνο, ην πνζφ ηνπ ειιείκκαηνο αθαηξείηαη απφ ην ζπλνιηθφ εγθεθξηκέλν πνζφ.
6. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εγθξίλεη ηνπο νηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξεηο (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εθινγήο ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, ησλ
Επαξρηαθψλ Επηηξνπψλ ή ησλ Τνκέσλ. Τπρψλ ζρφιηα ή δηεπθξηλίζεηο απφ πιεπξάο Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ
αλαθέξνληαη ζην ζεκείν «Σρφιηα θαη Δηεπθξηλίζεηο Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ».
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7. Τν ζπλνιηθφ εγθεθξηκέλν πνζφ απνηειεί ην πάγην πνζφ πνπ δηαηίζεηαη απφ ην ηακείν ηνπ Παγθππξίνπ
Σπλδέζκνπ Ννζειεπηψλ θαη Μαηψλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηεο Επηηξνπήο Μαηψλ/ Μαηεπηψλ, έθαζηεο
Επαξρηαθήο Επηηξνπήο ή έθαζηνπ Τνκέα, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δηεηίαο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ν
πξνυπνινγηζκφο θαη ηεο ηεηξαεηνχο ζεηείαο ηνπ. Ννείηαη φηη ελδερφκελν ζπκπιεξσκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ
πξνυπνινγηζκψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηνχο ζεηείαο δελ πθίζηαηαη ζε θακία πεξίπησζε.
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. Τν εθάζηνηε Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα απηφβνπιε θαηάξγεζε, αλαζεψξεζε
θαη ηξνπνπνίεζε ησλ πην πάλσ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ, φπνηε ηνχην θξηζεί αλαγθαίν.

Ιωάννης Λεονηίοσ
Πρόεδρος
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