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10 Ιανοςαπίος 2020 
 

Ανακοίνωζη 
 

Ο Παγκύππιορ ύνδεζμορ Νοζηλεςηών και Μαιών ανακοινώνει όηι ηην Σεηάπηη 29 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 

2020, Ώπα: 09:00 ζηην Αίθοςζα Σύπος και Διαλέξεων ηος Γενικού Νοζοκομείος Λεςκωζίαρ θα 

ππαγμαηοποιηθεί η Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηος ΠΑΤΝΜ. ηιρ 30 Ιανοςαπίος 2020 θα 

ππαγμαηοποιηθούν οι απσαιπεζίερ ηος ΠΑΤΝΜ με εκλογικά κένηπα ανά επαπσία.    
 

 

Η ημεπήζια διάηαξη ηηρ Σακηικήρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ πεπιλαμβάνει : 

 

1. Λογοδοζία και οικονομικόρ απολογιζμόρ απεπσομένος Διοικηηικού Σςμβοςλίος ΠΑΣΥΝΜ 

2. Λογοδοζία και οικονομικόρ απολογιζμόρ ηος απεπσομένος Σςμβοςλίος Νοζηλεςηικήρ και 

Μαιεςηικήρ 

3. Πποκήπςξη λειηοςπγίαρ ηος Τομέα Νοζηλεςηικήρ Διοίκηζηρ 

4. Πποκήπςξη λειηοςπγίαρ ηος Τομέα Νοζηλεςηικήρ Σακσαπώδη Διαβήηη 

5. Διάθοπα θέμαηα πος ηςσόν εγγπαθούν ζύμθωνα με ηην πιο κάηω Σημείωζη απ. 3 

6. Απσαιπεζίερ για εκλογή ηων:  

1. δεκαηπιών (13) μελών ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος ΠΑΣΥΝΜ 

2. έξι (6) μελών ηος Σςμβοςλίος Νοζηλεςηικήρ και Μαιεςηικήρ (4 Γενικήρ Νοζηλεςηικήρ,  

1 Νοζηλεςηικήρ Ψςσικήρ Υγείαρ, 1 Μαία/Μαιεςηήρ) 

3. εννέα (9) μελών ηηρ Επιηποπήρ Μαιών/Μαιεςηών ΠΑΣΥΝΜ 

4. 5 ή 7 ή 9 μελών ηος Τομέα Νοζηλεςηικήρ Ψςσικήρ Υγείαρ 

5. 5 ή 7 ή 9 μελών ηος Τομέα Επείγοςζαρ και Ενηαηικήρ Νοζηλεςηικήρ 

6. 5 ή 7 ή 9 μελών ηος Τομέα Νεθπολογικήρ Νοζηλεςηικήρ 

7. 5 ή 7 ή 9 μελών ηος Τομέα Κοινοηικήρ Νοζηλεςηικήρ 

8. 5 ή 7 ή 9 μελών ηος Τομέα Ογκολογικήρ Νοζηλεςηικήρ 

9. 5 ή 7 ή 9 μελών ηος Τομέα Νοζηλεςηικήρ Ελέγσος Λοιμώξεων 

10. 5 ή 7 ή 9 μελών ηος Τομέα Πποηγμένηρ Νοζηλεςηικήρ Ππακηικήρ 

11. 5 ή 7 ή 9 μελών ηος Τομέα Νοζηλεςηικήρ Διοίκηζηρ 

12. 5 ή 7 ή 9 μελών ηος Τομέα Νοζηλεςηικήρ Σακσαπώδη Διαβήηη 
 

Σύμθωνα με ηιρ ππόνοιερ ηος Άπθπος 15, Εδάθιο 5 ηων Πεπί Νοζηλεςηικήρ και Μαιεςηικήρ Νόμων, ηο 

Διοικηηικό Σςμβούλιο ηος Παγκύππιος Σςνδέζμος Νοζηλεςηών και Μαιών έσει πποζκαλέζει ηα μέλη ηος 

Σςνδέζμος ζε Επαπσιακέρ Σςνελεύζειρ καηά ηι οποίερ θα εκλεγούν Επαπσιακέρ Εθοπεςηικέρ Επιηποπέρ για 

ηο ζςνηονιζμό ηων εν λόγω απσαιπεζιών ηος Σςνδέζμος ζηιρ Επαπσίερ. 

   

Σημανηικές ζημειώζεις 
1. Η Ννκηθή Σύκβνπινο Κα. Αργενηούλα Ιφάννοσ θαη ν Διεγθηήο ηνπ Σπλδέζκνπ Κος. Γιάννης 

Αργσριάδης ζα είλαη παξόληεο ζηε Σπλέιεπζε γηα ηπρόλ επεμεγήζεηο.  

2. Τα ελδηαθεξόκελα κέιε γηα ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο ζε νπνηνδήπνηε από ηα ζώκαηα πνπ αλαθέξνληαη πην 

πάλσ, παξαθαινύληαη όπσο ζπκπιεξώζνπλ πιήξσο θαη παξαδώζνπλ ην ζρεηηθό έληππν (επηζπλάπηεηαη) 

ζην Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ είηε ηδηνρείξσο, είηε κέζσ ηειενκνηόηππνπ 
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(θάμ)22771989,είηε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ cy.n.a@cytanet.com.cy, είηε κέζσ ηαρπδξνκείνπ 

κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Δεσηέρα 20/1/2020, ώρα 12:00. Τα έληππα δηαηίζεληαη από 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή κπνξνύλ λα εθηππσζνύλ από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σπλδέζκνπ 

http://www.cyna.org 
3. Γηα ηελ εγγξαθή ζέκαηνο ή ζεκάησλ πξνο ζπδήηεζε ή ελζηάζεσλ κεηά από ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ 

θαηαιόγνπ ησλ ππνςεθηνηήησλ, παξαθαιείζηε όπσο απνηαζείηε γξαπηώο θαη ελππνγξάθσο ζην 

Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 22/1/2020, ώρα 12:00.  

4. Τν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη δύλαληαη λα αζθήζνπλ κόλνλ όζα κέιε έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο 

νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ην Σύλδεζκν γηα ηα έηε πνπ πξνεγνύληαη ησλ εθινγώλ κέρξη ηελ 

Δεσηέρα 20/1/2020, ώρα 12:00. 

5. Η ςεθνθνξία αξρίδεη ζε Παγθύπξηα θιίκαθα ηελ Πέμπηη 30/1/2020, ώρα 07:45. κεηά ηε ιήμε ηεο 

Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη θαηόπηλ ζρεηηθώλ νδεγηώλ από ηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξνο 

ηηο Δπαξρηαθέο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο.  

6. Η υηθοθορία ζε παγκύπρια κλίμακα λήγει ζηις 19:30 ή ζε άιιε ώξα ή νπνία ελδερνκέλσο λα 

απνθαζηζηεί θαη εγθξηζεί από ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε. Ννείηαη όηη ζε θακία πεξίπησζε ε 

ςεθνθνξία δελ ιήγεη λσξίηεξα ή αξγόηεξα από ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν.  

7. Ο έιεγρνο ησλ ςεθνθόξσλ ζα γίλεηαη από ηνλ θαηάινγν ησλ κειώλ ηνπ Σπλδέζκνπ ζηνλ νπνίνλ 

αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ην νλνκαηεπώλπκν θαη ν αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο ηνπ θάζε κέινπο. Γηα 

ζθνπνύο επηβεβαίσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηαπηόηεηαο κάθε μέλος θα πρέπει να προζκομίζει επίζημο 

έγγραθο ηης Κσπριακής Δημοκραηίας, όπσο είλαη ην Γειηίν Ταπηόηεηαο, ε Άδεηα Οδεγνύ ή ην Δθινγηθό 

Βηβιηάξην.  

8. Κάθε μέλος Νοζηλεσηής / Νοζηλεύηρια πνπ πξνζέξρεηαη ζηελ ςεθνθνξία, παξαιακβάλεη ηα ηξία (3) 

ζπλνιηθά ςεθνδέιηηα ζε θύιια κεγέζνπο Α4 θαη δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο ηα νπνία αθνξνύλ έλα (1) 

ςεθνδέιηην γηα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ ΠΑΣΥΝΜ, έλα (1) ςεθνδέιηην γηα ην Σπκβνύιην 

Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο θαη έλα (1) ςεθνδέιηην γηα ηνπο Τνκείο ηνπ ΠΑΣΥΝΜ θαη ππνγξάθεη ζηνλ 

εθινγηθό θαηάινγν.  

9. Κάθε μέλος Μαία / Μαιεσηής πνπ πξνζέξρεηαη ζηελ ςεθνθνξία παξαιακβάλεη ηα ηέζζεξα (4) ζπλνιηθά 

ςεθνδέιηηα ζε θύιια κεγέζνπο Α4 θαη δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο ηα νπνία αθνξνύλ έλα (1) ςεθνδέιηην γηα 

ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ ΠΑΣΥΝΜ, έλα (1) ςεθνδέιηην γηα ην Σπκβνύιην Ννζειεπηηθήο θαη 

Μαηεπηηθήο, έλα (1) ςεθνδέιηην γηα ηνπο Τνκείο ηνπ ΠΑΣΥΝΜ θαη έλα (1) ςεθνδέιηην γηα ηελ Δπηηξνπή 

Μαηώλ/Μαηεπηώλ ηνπ ΠΑΣΥΝΜ θαη ππνγξάθεη ζηνλ εθινγηθό θαηάινγν.  

10. Ννείηαη όηη θάζε κέινο δύλαηαη λα ςεθίζεη κόλνλ κία θνξά. 

11. Κάθε έγκσρο υηθοδέληιο πρέπει να πληροί όλα ηα κάηφθι κριηήρια: 

1. Δίλαη πξσηόηππν θαη θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ Παγθύπξηνπ Σπλδέζκνπ Ννζειεπηώλ θαη Μαηώλ 

2. Φέξεη κνλνγξαθή από έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο νηθείαο Δπαξρηαθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 

3. Φέξεη αξηζκό ζπκβόισλ √ ή Υ ή + ζηνλ θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκό πνπ 

πξνλνείηαη ζην θάζε ζώκα εθινγήο όπσο απηό αλαθέξεηαη πην πάλσ. 

12. Σην ρώξν όπνπ δηεμάγεηαη ε ςεθνθνξία ζε θάζε επαξρία παξεπξίζθνληαη μόνον ηα κέιε ή ην κέινο ηεο 

νηθείαο Δπαξρηαθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, νη βνεζνί ηνπο θαη ηα κέιε ςεθνθόξνη ζε θάζε δεδνκέλν 

ρξνληθό ζεκείν θαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο.  

13. Ννείηαη όηη δελ επηηξέπεηαη ν επεξεαζκόο ςεθνθόξσλ εληόο ή εθηόο ηνπ ρώξνπ δηεμαγσγήο ηεο 

ςεθνθνξίαο, κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ή κέζν. 

14. Γηα ηνλ εύξπζκν ζπληνληζκό θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηώλ ηνπ Σπλδέζκνπ, ζύκθσλα κε ηηο 

πξόλνηεο ηνπ πην πάλσ Νόκνπ, έρνπλ εθδνζεί Δζσηεξηθνί Καλόλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Δπαξρηαθώλ 

Δθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαηά ηελ ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε ηνπ ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2019.  

 

Τα μέλη ηοσ Σσνδέζμοσ παρακαλούνηαι όπφς ζσνεργάζονηαι και ακολοσθούν ηις οδηγίες ηις οικείας 

Επαρτιακής Εθορεσηικής Επιηροπής.  
 

 

Διοικηηικό ςμβούλιο  

ΠΑΤΝΜ 
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