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

Εσω τ ερικοί Κανόνες κατ αρτ ισμού και Λειτ ουργ ίας Σομέω ν
Παγ κύπριου υνδέσμου Νοσηλευτ ώ ν και Μαιώ ν
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Παγθύπξηνπ Σπλδέζκνπ Ννζειεπηώλ θαη Μαηώλ ζύκθσλα κε ην Άξζξν 20, Εδάθην (β)
ησλ πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νόκσλ, εθδίδεη ηνπο πην θάησ Εζσηεξηθνύο Καλόλεο πνπ αθνξνύλ ηνλ
θαηαξηηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία Τνκέσλ, κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.
Άπθπο 1: Έννοιερ και Οπιζμοί
α) Παγκύπριος Σύνδεζμος Νοζηλεσηών και Μαιών ζεκαίλεη ην Σύλδεζκν πνπ θαζηδξύεηαη ζύκθσλα κε ην
Άξζξν 15 ησλ πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νόκσλ.
β) Διοικηηικό Σσμβούλιο ζεκαίλεη ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Παγθύπξηνπ Σπλδέζκνπ Ννζειεπηώλ θαη
Μαηώλ.
γ) Τομέας ζεκαίλεη ην ζπιινγηθό όξγαλν πνπ θέξεη ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ λα αζθεί
αξκνδηόηεηεο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά δξώκελα θαη ηεθηαηλόκελα ηεο
Ννζειεπηηθήο ή Μαηεπηηθήο ζηελ νηθεία εηδηθόηεηα / εμεηδίθεπζε.
δ) Γενική Σσνέλεσζη ζεκαίλεη ηε Σπλέιεπζε ηνπ ΠΑΣΥΝΜ πνπ ζπγθαιείηαη από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζε
πξνθαζνξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Άξζξνπ 16 (1) ησλ πεξί Ννζειεπηηθήο θαη
Μαηεπηηθήο Νόκσλ.
ε) Πρακηικά ζεκαίλεη ηελ θαηαγξαθή ησλ εξγαζηώλ, δηαδηθαζηώλ θαη απνηειεζκάησλ ή πνξηζκάησλ ηεο
εθάζηνηε Σπλεδξίαζεο ηνπ Τνκέα από ην Γξακκαηέα ηνπ Τνκέα. Με ην πέξαο έθαζηεο Σπλεδξίαζεο, ηα
Πξαθηηθά εθδίδνληαη ζε επίζεκν επηζηνιόραξην ηνπ Σπλδέζκνπ, ζπλππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν,
θνηλνπνηνύληαη ζηα κέιε ηνπ Τνκέα θαη θαηαρσξνύληαη ζην Αξρείν ηνπ Σπλδέζκνπ.
ζη) Μέλος ζεκαίλεη ηνλ/ηελ θάζε Ννζειεπηή/ηξηα, Μαηεπηή θαη Μαία πνπ είλαη εγγεγξακέλνο/ε ζην νηθείν
Μεηξών θαη αζθεί ην επάγγεικα ζηε Δεκνθξαηία θαη έρεη εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πξνο ην
Σύλδεζκν ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξόλνηεο ησλ πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νόκσλ.
Άπθπο 2: Σκοπόρ και Φιλοζοθία Καηαπηιζμού και Λειηοςπγίαρ Τομέυν

Ο θάζε Τνκέαο θαηαξηίδεηαη θαη ιεηηνπξγεί κέζα από ηε θηινζνθία ηνπ Παγθύπξηνπ Σπλδέζκνπ
Ννζειεπηώλ θαη Μαηώλ, όπσο απηή πξνλνείηαη από ηνπο πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νόκνπο. Ωο
εθ ηνύηνπ δηαηππώλεηαη όηη :
«Η πγεία είλαη ππέξηαην θνηλσληθό θαη δεκόζην αγαζό θαζώο θαη ζεκειηώδεο δηθαίσκα θάζε πνιίηε. Οη
Υπεξεζίεο Υγείαο θαη εηδηθόηεξα νη Ννζειεπηέο θαη Μαίεο έρνπλ θαζήθνλ λα πξνζθέξνπλ θάζε
επθαηξία ζην θνηλσληθό ζύλνιν έηζη ώζηε λα απνιακβάλεη ην αγαζό θαη δηθαίσκα απηό. Κάζε
Ννζειεπηήο θαη Μαία, σο άηνκν, σο επαγγεικαηίαο θαη σο κέινο ηεο νκάδαο πγείαο, δεζκεύεηαη εζηθά
θαη λνκηθά λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πγείαο κε ζθνπό ηελ πξναγσγή, δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο
πγείαο, ηελ πξόιεςε θαη ζεξαπεία ησλ αζζελεηώλ, ηελ αλαθνύθηζε ηνπ πόλνπ θαη ηε δηαζθάιηζε
ήζπρνπ, αλεπαίζρπληνπ θαη εηξεληθνύ ζαλάηνπ όηαλ ε δσή δελ δύλαηαη πιένλ λα δηαηεξεζεί.»
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Άπθπο 3: Σηόσοι, Απμοδιόηηηερ και Δπαζηηπιόηηηερ ηυν Τομέυν
α) Ο θάζε Τνκέαο ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην γηα ηελ επηηπρή
δηεθπεξαίσζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, όπσο απηέο απνξξένπλ από ην Άξζξν 20 ησλ πεξί
Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νόκσλ θαη αλαθέξνληαη σο αθνινύζσο:
1. Πξνώζεζε θαη πξνζηαζία ηνπ θύξνπο ηνπ επαγγέικαηνο ηεο Ννζειεπηηθήο θαη ηεο Μαηεπηηθήο ζηελ
νηθεία εηδηθόηεηα / εμεηδίθεπζε.
2. Μέξηκλα γηα πξναγσγή θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο Ννζειεπηηθήο θαη ηεο Μαηεπηηθήο ζηελ νηθεία
εηδηθόηεηα / εμεηδίθεπζε.
3. Ελεκέξσζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ζέκαηα δενληνινγίαο ζρεηηθά κε ην επάγγεικα ηεο
Ννζειεπηηθήο θαη ηεο Μαηεπηηθήο ζηελ νηθεία εηδηθόηεηα / εμεηδίθεπζε θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ,
απόςεσλ θαη πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε έθαζην ηέηνην ζέκα.
4. Ελεκέξσζε θαη επηκόξθσζε ησλ κειώλ ζε ζέκαηα εμειίμεσλ θαη λέσλ ηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε
Ννζειεπηηθή ή ηε Μαηεπηηθή θαη γεληθόηεξα ηελ παξνρή ησλ Υπεξεζηώλ Υγείαο ζηελ νηθεία εηδηθόηεηα /
εμεηδίθεπζε.
5. Πξνώζεζε ή/θαη εθπόλεζε εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ζε ζέκαηα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο / εμεηδίθεπζεο,
θαζώο θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, πνξηζκάησλ ή ζπκπεξαζκάησλ ηέηνησλ εξγαζηώλ πξνο ην
θαιώο λννύκελν ζπκθέξνλ ηεο πγείαο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ θαη γεληθόηεξα ηνπ επαγγέικαηνο ηεο
Ννζειεπηηθήο ή ηεο Μαηεπηηθήο.
6. Σπλεξγαζία κε, ή/θαη ζπκκεηνρή ζε άιινπο ζπλαθείο θνξείο ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο / εμεηδίθεπζεο ζε
ηνπηθό, εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν.
7. Πξναγσγή ηεο ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο, ππνζηήξημεο θαη ζπλεξγαζίαο ηόζν κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ
Σπλδέζκνπ, όζν θαη κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο επξύηεξεο νκάδαο πγείαο.
β) Η πινπνίεζε ησλ πξνλνηώλ ηνπ Άξζξνπ 3, Εδάθην (α) ησλ παξόλησλ Εζσηεξηθώλ Καλόλσλ δηαζθαιίδεη έηζη
ώζηε έθαζηνο Τνκέαο κεξηκλά θαη επηιακβάλεηαη ησλ πην θάησ αξκνδηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε
ζπλεξγαζία κε ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην.
1. Πξνάγεη θαη πινπνηεί απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηελ νηθεία εηδηθόηεηα / εμεηδίθεπζε.
2. Πξνγξακκαηίδεη, νξγαλώλεη θαη δηεμάγεη επαγγεικαηηθέο, θνηλσληθέο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο θαη
εθδειώζεηο ηεο Ννζειεπηηθήο ή ηεο Μαηεπηηθήο ζηελ νηθεία εηδηθόηεηα / εμεηδίθεπζε.
3. Πξνβάιιεη, ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη κεξηκλά γηα ηελ επηηπρία ησλ επαγγεικαηηθώλ, θνηλσληθώλ θαη άιισλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειώζεσλ ηνπ Παγθύπξηνπ Σπλδέζκνπ Ννζειεπηώλ θαη Μαηώλ, ζε ηνπηθό ή
επαξρηαθό ή παγθύπξην επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθνινύζσλ ζεζκώλ:
I. Εθπξνζώπεζε ζηελ εθάζηνηε Οξγαλσηηθή Επηηξνπή ηνπ εηήζηνπ Παγθππξίνπ Σπλεδξίνπ
Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο. Πξνζέιθπζε, εμαζθάιηζε θαη εμππεξέηεζε εηζεγεηώλ θαη
ζπκκεηερόλησλ από ηελ νηθεία εηδηθόηεηα / εμεηδίθεπζε ζην ελ ιόγσ Σπλέδξην.
II. Εθπξνζώπεζε ζηελ εθάζηνηε Εθδνηηθή Επηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνύ «Κππξηαθά Ννζειεπηηθά Φξνληθά».
Πξνζέιθπζε, εμαζθάιηζε θαη εμππεξέηεζε ζπγγξαθέσλ θαη ζπλδξνκεηώλ ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο /
εμεηδίθεπζεο ζην ελ ιόγσ πεξηνδηθό.
III. Πξνζέιθπζε θαη ζπκκεηνρή κειώλ ζηηο εηήζηεο ενξηαζηηθέο θαη άιιεο εθδειώζεηο κε αθνξκή ηελ 5ε
θαη 12ε Μαΐνπ, πξνβνιή θαη πξναγσγή ηνπ εθάζηνηε εηήζηνπ ζπλζήκαηνο ησλ επεηείσλ απηώλ.
IV. Πξνζέιθπζε, εμαζθάιηζε θαη εμππεξέηεζε παληόο ηδηόηεηαο ζπκκεηερόλησλ ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο
επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο ή εθδειώζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ, όπσο απηέο
απνθαζίδνληαη από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην.
4. Σπκκεηέρεη κε παξαηεξεηή, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ,
θαηόπηλ ζρεηηθήο πξόζθιεζεο.
5. Πξνγξακκαηίδεη θαη δηεμάγεη ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλαληήζεηο γηα ζθνπνύο ζπλεδξηάζεσλ πξνο ιήςε
απνθάζεσλ θαη πινπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ όπσο απηέο απνξξένπλ κέζα από ηνπο
παξόληεο εζσηεξηθνύο θαλόλεο. Ννείηαη όηη νη ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο δηεμάγνληαη ηνπιάρηζηνλ κία (1)
θνξά θάζε δύν κήλεο.
6. Τεξεί Πξαθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαθηηθώλ θαη εθηάθησλ ζπλεδξηάζεσλ. Τα Πξαθηηθά, ε
εηζεξρόκελε θαη εμεξρόκελε αιιεινγξαθία θαη άιια ζπλαθή έληππα θπιάζζνληαη ζην Αξρείν ηνπ
Παγθύπξηνπ Σπλδέζκνπ Ννζειεπηώλ θαη Μαηώλ. Με ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ απνζηέιινληαη άκεζα
ζην γξακκαηέα ηνπ ΔΣ ΠΑΣΥΝΜ γηα ζθνπνύο αξρεηνζέηεζεο
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γ) Ννείηαη όηη ε νπνηαδήπνηε απόθαζε ή ε νπνηαδήπνηε εθηειεζηηθή δξαζηεξηόηεηα εθάζηνπ Τνκέα γηα
νπνηνδήπνηε ζεκείν ησλ Εδαθίσλ (α) θαη (β) ηνπ παξόληνο Άξζξνπ, δηελεξγείηαη θαηόπηλ ελεκέξσζεο θαη
ζρεηηθήο γξαπηήο γλσκάηεπζεο ή εμνπζηνδόηεζεο από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην.
Άπθπο 3: Εκλογή ή/και Καηαπηιζμόρ Τομέυν
α) Η εθινγή ή ν θαηαξηηζκόο εθάζηνπ Τνκέα γίλεηαη ζηελ απαξηία ησλ κειώλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζύκθσλα κε ην Άξζξν 1, Εδάθηα (δ) θαη (ζη) ησλ παξόλησλ εζσηεξηθώλ θαλόλσλ.
β) Ο αξηζκόο ησλ κειώλ εθάζηνπ Τνκέα είλαη ίζνο ή κεγαιύηεξνο ησλ πέληε (5) κειώλ θαη κηθξόηεξνο ή ίζνο
ησλ ελλέα (9) κειώλ. Ννείηαη όηη ν αξηζκόο ησλ κειώλ πξέπεη λα είλαη κνλόο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο.
γ) Η δηελέξγεηα εθινγήο ηνπ εθάζηνηε Τνκέα γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ ππνςεθηνηήησλ είλαη
κεγαιύηεξνο ηνπ κέγηζηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνύ ησλ ελλέα (9) ελδηαθεξνκέλσλ κειώλ. Η εθινγή
γίλεηαη δηα κπζηηθήο ςεθνθνξίαο ησλ παξόλησλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε.
δ) Οη δηαδηθαζίεο θαη ην απνηέιεζκα ηεο εθινγήο ή ηνπ θαηαξηηζκνύ εθάζηνπ Τνκέα θαζώο θαη νη ινηπέο
εξγαζίεο θαη πνξίζκαηα έθαζηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεξνύληαη ζηα Πξαθηηθά ηεο Σπλέιεπζεο κε κέξηκλα
ηεο εθάζηνηε Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο.
ε) Σε πεξίπησζε θέλσζεο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηεο ζέζεο ζηνλ Τνκέα πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, ηε ζέζε
θαηαιακβάλεη ν επηιαρόληαο θαηά ηελ πην πάλσ εθινγή. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επηιαρώλ
ππνδεηθλύεηαη από ηνλ Τνκέα πξνο ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην γηα έγθξηζε θάπνην άιιν εγγεγξακκέλν κέινο
ηνπ ΠΑΣΥΝΜ γηα θαηάιεςε ηεο ζέζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ παξόληνο Τνκέα.
Άπθπο 4: Θηηεία και Σύζηαζη Τομέυν
α) Η ζεηεία ηνπ εθάζηνηε Τνκέα αξρίδεη κε ηελ εθινγή ή ηνλ θαηαξηηζκό ηνπ θαηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε
ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Άξζξνπ 4.
β) Η ζεηεία ηνπ εθάζηνηε Τνκέα ηειεηώλεη θαηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ εθάζηνηε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ επόκελε Γεληθή Σπλέιεπζε.
γ) Ο εθάζηνηε Τνκέαο εθιέγεη δηα κπζηηθήο ςεθνθνξίαο εθ ησλ ηδίσλ απηνύ κειώλ, Πξόεδξν, Αληηπξόεδξν,
Γξακκαηέα θαη Τακία. Τν ζύλνιν ησλ ηεζζάξσλ (4) απηώλ κειώλ αλαθέξεηαη σο ε Γξακκαηεία ηνπ Τνκέα.
δ) Ο θαηαξηηζκόο ηνπ ζώκαηνο εθάζηνπ Τνκέα πξαγκαηνπνηείηαη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εκέξα
ηεο εθινγήο ηνπ.
Άπθπο 5: Καθήκονηα Μελών Τομέα
α) Ο Πξόεδξνο ζπγθαιεί θαη πξνεδξεύεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ νηθείνπ Τνκέα, κεξηκλά ζε ζπλεξγαζία κε ηα
ππόινηπα κέιε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Τνκέα θαη ζπλππνγξάθεη ηελ αιιεινγξαθία θαη ηα
Πξαθηηθά ησλ Σπλεδξηάζεσλ.
β) Ο Αληηπξόεδξνο αλαπιεξνί ηνλ Πξόεδξν θαη αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ όηαλ απηόο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη
ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ.
γ) Ο Γξακκαηέαο εηνηκάδεη ηελ εκεξεζία δηάηαμε θαη ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ νηθείνπ Τνκέα ζε
ζπλελλόεζε κε ηνλ Πξόεδξν, θαηαγξάθεη, ηεξεί θαη ζπλππνγξάθεη ηα Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ,
επηκειείηαη, δηεμάγεη θαη ζπλππνγξάθεη ηελ αιιεινγξαθία, ηεξεί θαη θπιάζζεη ην Αξρείν ηνπ νηθείνπ Τνκέα
ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 1, Εδάθην (ε) θαη ζύκθσλα κε ην
Άξζξν 3, Εδάθην (γ), Παξάγξαθνο (6) ησλ παξόλησλ Εζσηεξηθώλ Καλόλσλ.
δ) Ο Τακίαο δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ζε ζπλεξγαζία θαη ζπλαπόθαζε κε ηα άιια κέιε ηνπ νηθείνπ
Τνκέα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ θαη θαηόπηλ ελεκέξσζεο θαη ζρεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο από
ηνλ Τακία ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Σπγθεθξηκέλα, επηιακβάλεηαη ησλ δαπαλώλ θαη εηζπξάμεσλ ηνπ
νηθείνπ Τνκέα, ηεξεί ηακεηαθό βηβιίν θαη θπιάζζεη ηα αληίζηνηρα ηηκνιόγηα θαη απνδείμεηο πιεξσκώλ. Τν ελ
ιόγσ βηβιίν θαη όια ηα απνδεηθηηθά έληππα ησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ ππνβάιινληαη γηα έιεγρν αλά
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Σειίδα |4
έηνο θαη/ή όπνηε δεηεζνύλ από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη παξνπζηάδνληαη ζηα κέιε ηεο εθάζηνηε Γεληθήο
Σπλέιεπζεο. Ννείηαη όηη ε νπνηαδήπνηε δαπάλε ηνπ εθάζηνηε Τνκέα αλαιακβάλεηαη από ην Δηνηθεηηθό
Σπκβνύιην θαη πξνϋπνζέηεη ηελ ελεκέξσζε θαη ηε ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε ηνπ. Ννείηαη όηη νπνηαδήπνηε
είζπξαμε, εγθεθξηκέλε εηζθνξά, δσξεά ή έζνδα από νπνηαλδήπνηε εθδήισζε ή δξαζηεξηόηεηα ηνπ εθάζηνηε
Τνκέα θαηαηίζεληαη ζην ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Τνκέα θαη ελεκεξώλεηαη ην ΔΣ ηνπ Παγθύπξηνπ
Σπλδέζκνπ Ννζειεπηώλ θαη Μαηώλ.
ε) Η Γξακκαηεία θαη ηα ινηπά κέιε ηνπ εθάζηνηε Τνκέα ζπκκεηέρνπλ ζηηο νηθείεο ζπλεδξηάζεηο, εμαζθνύλ
δηάινγν θαη εθθέξνπλ ηεθκεξησκέλεο απόςεηο, εηζεγήζεηο θαη πξνηάζεηο κέζα ζηα δεκνθξαηηθά ζέζκηα ηνπ
ηόπνπ θαη ζρεηηθά κε ηηο πξόλνηεο ησλ Άξζξσλ 2 θαη 3 ησλ παξόλησλ Εζσηεξηθώλ Καλόλσλ.

Άπθπο 6: Παπαλείτειρ ή Επικαλύτειρ ππονοιών και λοιπών διαηάξευν ηυν παπόνηυν εζυηεπικών κανόνυν
Οη ηπρώλ παξαιείςεηο ή επηθαιύςεηο πνπ 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 Σπκβνύιην.
Άπθπο 7: Έγκπιζη, καηάπγηζη, αναθεώπηζη και ηποποποίηζη παπόνηυν εζυηεπικών κανόνυν
Οη πθηζηάκελνη εζσηεξηθνί θαλόλεο εγθξίλνληαη από ην εθάζηνηε Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαηά ηελ πξώηε ηξηκελία
ηεο ζεηείαο ηνπ θαη θαηόπηλ αληαιιαγήο ηεθκεξησκέλσλ, λνκόηππσλ θαη γξαπηώλ απόςεσλ, εηζεγήζεσλ θαη
πξνηάζεσλ από ηηο εθάζηνηε Επαξρηαθέο θαη Τνπηθέο Επηηξνπέο. Ωζηόζν, ην εθάζηνηε Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην
δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα απηόβνπιε θαηάξγεζε, αλαζεώξεζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ πην πάλσ εζσηεξηθώλ θαλόλσλ,
όπνηε ηνύην θξηζεί αλαγθαίν.
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