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Συμφωνητικό
για Οικονομική Υποστήριξη Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Έρευνας
Συμβαλλόμενα μέρη σημαίνουν τον ερευνητή και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και
Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 1, Εδάφια 1 και 4 των Εσωτερικών
Κανόνων Οικονομικής Υποστήριξης Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Έρευνας του ΠΑΣΥΝΜ.
Τα δυο συμβαλλόμενα μέρη (ΠΑΣΥΝΜ και Ερευνητής) βεβαιώνουμε ότι έχουμε λάβει
γνώση (μελετήσει) των Εσωτερικών Κανόνων Οικονομικής Υποστήριξης Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής Έρευνας του ΠΑΣΥΝΜ τους όρους των οποίων δεσμευόμαστε να τηρούμε κατά
και μετά την οριστική παραλαβή και αποπληρωμή του έργου στο βαθμό που το έργο
συνεχίζει να υπόκειται σε ελέγχους.
Η συμφωνία αυτή έγινε την ……………… (ημερομηνία) μεταξύ του Παγκύπριου Συνδέσμου
Νοσηλευτών και Μαιών και του/της ……………………………………………………
Α.Δ.Τ. …………… που θα αναφέρεται ως Ερευνητής.
Πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων
Ερευνητής
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………..
Τηλ:…………………………… Φαξ:………………….e-mail:………………………………..
Ιδιότητα: ………………………………………………………………………………………...
Πανεπιστήμιο/ Σχολή / Τμήμα:………………………………………………………………….
Τίτλος Ερευνητικού Έργου (στα ελληνικά):…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Καθοδήγηση (Επιστημονικός Υπεύθυνος):……………………………………………………..
Στοιχεία ΠΑΣΥΝΜ
Επωνυμία: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ
Διεύθυνση: Ταγματάρχου Πουλίου , Διαμέρισμα 101, Λευκωσία. ΤΚ: 1101
Τ.Θ: 24015 Λευκωσία Κύπρος
Επικοινωνία
Τηλ: 22771994
Φαξ: 22771989
e-mail: cy.na@cytanet.com.cy
Ανάδοχος Φορέας: ……………………………………………………………………………
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Είδος Ερευνητικής Δραστηριότητας:…………………………………….………………...
…………………………………………………………………………………………………
Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου
Ημερομηνία έναρξης: …………………………………………………………………………...
Ημερομηνία λήξης: ……………………………………………………………………………..
Συνολική Διάρκεια (σε μήνες):………………………………………………………………….
Χρόνος παράδοσης του τελικού αποτελέσματος: ………………………………………………
Περίοδος χάριτος: ………………………………………………………………………………
Υλοποίηση του ερευνητικού έργου και οικονομική υποστήριξη του
1. Τα πνευματικά δικαιώματα του ερευνητικού έργου παραμένουν ιδιοκτησία του ερευνητή.
2. Ο Σύνδεσμος μεριμνά και διατηρεί ακεραία την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη όλων των
αρχείων που έχουν κατατεθεί από τον ερευνητή και για την προστασία όλων των
ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδεχομένως να περιέχονται στα
αρχεία αυτά. Σε καμία περίπτωση, ο Σύνδεσμος δεν έχει την άδεια να δημοσιεύσει ή να
παραχωρήσει σε τρίτα πρόσωπα υλικό που σχετίζεται με οποιονδήποτε έργο που
υποβλήθηκε για οικονομική υποστήριξη, ανεξαρτήτως της τελικής κατάληξης της
αίτησης.
3. Συμφώνως προς το Άρθρο 5 των Εσωτερικών Κανόνων Οικονομικής Υποστήριξης
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Έρευνας του ΠΑΣΥΝΜ, κατά την υλοποίηση του
ερευνητικού έργου ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή του ζητηθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο ο ερευνητής υποχρεούται να υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου του έργου (σε
ημερομηνία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης). Νοείται ότι σε περίπτωση που ο ερευνητής δεν καταθέσει την
προβλεπόμενη ετήσια έκθεση προόδου σύμφωνα με το κατατιθέμενο χρονοδιάγραμμα
τότε το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις
(παρακράτηση ποσών).
4. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να
χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του ερευνητή, του σκοπού και των στόχων του ερευνητικού
έργου, καθώς και του ποσού που παραχωρήθηκε ως οικονομική υποστήριξη του έργου,
για σκοπούς λογοδοσίας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου ή για οποιονδήποτε άλλο
λόγο που προβλέπεται από το Νόμο, όπως η κατάθεση εγκεκριμένων λογιστικών και
οικονομικών εκθέσεων.
5. Ο ερευνητής, πέραν της διεθνοποίησης στη διάχυση των αποτελεσμάτων, υποχρεούται να
δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της έρευνας του στην αμέσως επόμενη έκδοση του
περιοδικού του Συνδέσμου «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά», ή σε άλλη έκδοση που
ενδέχεται να του ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, οφείλει να παρουσιάσει
την έρευνα του στο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής που διοργανώνει
ο Σύνδεσμος κατά τον αμέσως επόμενο χρόνο μετά την ολοκλήρωση του έργου. Νοείται
ότι στo πλαίσιο της οικονομικής υποστήριξης ενός ερευνητικού έργου, το Διοικητικό
Συμβούλιο δύναται να ορίσει, εκ των προτέρων και εφ’ άπαξ, επιπλέον ενέργειες του
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ερευνητή ως προς τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εκδηλώσεις του
Συνδέσμου.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο να τερματίσει
μονομερώς την οικονομική υποστήριξη και/ή να επιβάλει ανάλογες οικονομικές κυρώσεις
(παρακράτηση ποσών) και/ή να απαιτήσει την επιστροφή το ποσού που παραχωρήθηκε
μέχρι τότε σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι :
α) κατά την υλοποίηση του ερευνητικού έργου δεν πληρούνται οι όροι που έχουν τεθεί
στο υπογεγραμμένο συμβόλαιο
β) με υπαιτιότητα του Ερευνητή του έργου προκύπτουν ατασθαλίες που επιφέρουν
επιπτώσεις στο πρόγραμμα
γ) έχουν παρουσιαστεί ψευδής ή ανακριβείς δηλώσεις ή αποσιώπηση στοιχείων
σχετικών με την παρούσα σύμβαση
δ) για οποιοδήποτε λόγο έχει διακοπεί η διεκπεραίωση του ερευνητικού έργου από τον
ερευνητή
ε) έχει αλλάξει ο κύριος ερευνητής χωρίς τη συγκατάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορεί γραπτώς τον ερευνητή σε περίπτωση που έχει
αποφασίσει όπως διακοπεί προσωρινά ή τερματιστεί η οικονομική υποστήριξη του έργου
ή έχει αποφασίσει να επιβάλει ανάλογες οικονομικές κυρώσεις.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παραχωρεί στον ερευνητή χρόνο τριάντα (30)
ημερών για να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του και τους όρους του συμβολαίου.
9. Σε περίπτωση που ο ερευνητής δεν συμμορφωθεί εντός της προαναφερόμενης χρονικής
περιόδου με τους όρους του συμβολαίου, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να
προχωρήσει χωρίς καμία περαιτέρω προειδοποίηση στη μονομερή διακοπή, αναστολή ή
τερματισμό του συμβολαίου και να εκκινήσει τη νομική διαδικασία ανάκτησης του ποσού
που έχει καταβληθεί.
10. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν δικαίωμα να παραχωρήσουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτού του συμφωνητικού σε άλλο τρίτο μέρος.
11. Με την περάτωση όλων των πιο πάνω υποχρεώσεων από πλευράς του ερευνητή, το
Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον ερευνητή σχετική γραπτή βεβαίωση περάτωσης των
υποχρεώσεων που έχουν καθοριστεί και τερματισμού της συνεργασίας.
Τρόπος πληρωμής – χρηματοδότησης
Το ποσό της επιχορήγησης θα καταβάλλεται σταδιακά από τον ΠΑΣΥΝΜ ανά εξάμηνο
νοουμένου ότι προηγουμένως ο Ερευνητής προσκομίζει:
α) νόμιμο παραστατικό για την αιτιολογία των εξόδων (απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών)
β) βεβαίωση από τον επιβλέποντα ή την επιτροπή αξιολόγησης αναφορικά με την πρόοδο
και το στάδιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου
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Η τελευταία δόση θα καταβληθεί με την περάτωση όλων των υποχρεώσεων από πλευράς του
ερευνητή, που αναφέρονται στο υπογεγραμμένο συμβόλαιο.

Το ΔΣ ΠΑΣΥΝΜ σε συνεδρία του στις ………………………..ενέκρινε την πρόταση του
ερευνητικού έργου με τίτλο «……………………………….…………………………………»
που υπέβαλε ο Ερευνητής …………………………………………………. και αποφάσισε να
το υποστηρίξει οικονομικά με το ποσό των …………………………………ευρώ.
(Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α)
Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά από τα συμβαλλόμενα
μέρη και προς απόδειξη τους συντάχτηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφού υπογράφηκε, σε δυο
(2) όμοια πρωτότυπα, έλαβε κάθε ένα μέρος από ένα.

Ερευνητής

Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ

Γραμματέας ΠΑΣΥΝΜ

Ταμίας ΠΑΣΥΝΜ

Μάρτυρες:
1) Ονοματεπώνυμο: ………………………………………….
Υπογραφή:……………………
2) Ονοματεπώνυμο: ………………………………………….
Υπογραφή:……………………
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