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Εσωτερικοί Κανόνες περί οικονομικών προϋπολογισμών και ισολογισμών 
για Επιτροπή Μαιών, Επαρχιακές Επιτροπές και Τομείς  

Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών σύμφωνα με το Άρθρο 20, Εδάφιο (β) 
των περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων, εκδίδει τους πιο κάτω Εσωτερικούς Κανόνες που αφορούν τον 
καταρτισμό, υποβολή, μελέτη και έγκριση των οικονομικών προϋπολογισμών και διαχείριση των οικονομικών 
ισολογισμών της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών, των Επαρχιακών Επιτροπών και των Τομέων του ΠΑΣΥΝΜ. 

Άρθρο 1: Έννοιες και Ορισμοί 

α) Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών σημαίνει το Σύνδεσμο που καθιδρύεται σύμφωνα με το 
Άρθρο 15 των περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων. 

β) Διοικητικό Συμβούλιο σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και 
Μαιών.  

γ) Επιτροπή Μαιών/ Μαιευτών ΠΑΣΥΝΜ  

δ) Επαρχιακή Επιτροπή σημαίνει την Επιτροπή που φέρει την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να 
ασκεί αρμοδιότητες και δραστηριότητες σχετικά με τα επαγγελματικά δρώμενα και τεκταινόμενα της 
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής στην οικεία Επαρχία. Έκαστη Επαρχία της Κυπριακής επικράτειας δύναται 
μόνο μία Επαρχιακή Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες, δραστηριότητες, λοιπά οργανωτικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά έκαστης Επαρχιακής Επιτροπής περιγράφονται στους αντίστοιχους Εσωτερικούς Κανόνες.  

ε) Τομέας σημαίνει το συλλογικό όργανο που φέρει την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκεί 
αρμοδιότητες και δραστηριότητες σχετικά με τα επαγγελματικά δρώμενα και τεκταινόμενα της 
Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής στην οικεία ειδικότητα / εξειδίκευση. Οι αρμοδιότητες, δραστηριότητες, λοιπά 
οργανωτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά έκαστης Επαρχιακής Επιτροπής περιγράφονται στους 
αντίστοιχους Εσωτερικούς Κανόνες. 

στ) Οικονομικός Προϋπολογισμός σημαίνει την αναλυτική χρηματο-οικονομική κατάσταση που περιγράφει τα 
προβλεπόμενα έσοδα και οποιαδήποτε χρηματοδοτική προέλευση και τα προβλεπόμενα έξοδα έναντι κάθε 
σκοπού, που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες έκαστης Επαρχιακής Επιτροπής και 
έκαστου Τομέα. Η κατάσταση προνοείται μέσα από την προοπτική της τετραετούς θητείας των συλλογικών 
φορέων όμως θα πρέπει να υποβάλλεται ανά διετία.   

ζ) Οικονομικός Ισολογισμός σημαίνει την καταληκτική οικονομική κατάσταση τόσο των εσόδων όσο και των 
εξόδων κατά το τέλος του ημερολογιακού έτους και κατά το τέλος της θητείας της Επιτροπής Μαιών/ 
Μαιευτών, έκαστης Επαρχιακής Επιτροπής ή έκαστου Τομέα. Η αφαίρεση του συνολικού ποσού των 
εξόδων από το συνολικό ποσό των εσόδων παρουσιάζει την καθαρή οικονομική θέση, δηλαδή το 
πλεόνασμα ή το έλλειμμα του συλλογικού σώματος. Ο τελικός οικονομικός ισολογισμός καταρτίζεται από 
έκαστο συλλογικό σώμα, υποβάλλεται στο λογιστή του Συνδέσμου τουλάχιστον ένα (1) μήνα προ των 
αρχαιρεσιών και παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση ως αναπόσπαστο μέρος του γενικού και συνοπτικού 
προϋπολογισμού του Συνδέσμου.   
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η) Μέλος σημαίνει τον/την κάθε Νοσηλευτή/τρια, Μαιευτή και Μαία που είναι εγγεγραμμένος/η στο οικείο 
Μητρώο και ασκεί το επάγγελμα στη Δημοκρατία και έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το 
Σύνδεσμο σύμφωνα με τις αντίστοιχες πρόνοιες των περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων.  

θ) Τοπική Επιτροπή σημαίνει την οποιανδήποτε Επιτροπή που φέρει την εξουσιοδότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου να ασκεί αρμοδιότητες και δραστηριότητες σχετικά με τα επαγγελματικά δρώμενα και 
τεκταινόμενα της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής στο οικείο νοσηλευτήριο ή υπηρεσία. Έκαστο 
νοσηλευτήριο ή υπηρεσία δύναται μόνο μία Τοπική Επιτροπή. 

Άρθρο 2: Περιγραφή προϋπολογισμού εσόδων   

Τα έσοδα αναφέρονται στους συνολικούς χρηματο-οικονομικούς πόρους έκαστης Επαρχιακής Επιτροπής, έκαστου 
Τομέα και της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών, που προβλέπεται να εξασφαλιστούν κατά τη διάρκεια της επικείμενης 
τετραετούς θητείας τους και υποβάλλονται ανά διετία. Ο τύπος και η διαδικασία είσπραξης των εσόδων για τις 
Επαρχιακές Επιτροπές διέπεται από το Άρθρο (5), Εδάφιο (δ) των σχετικών Εσωτερικών Κανόνων, για τους Τομείς 
από το Άρθρο (6), Εδάφιο (δ) των σχετικών Εσωτερικών Κανόνων και για την Επιτροπή Μαιών/ Μαιευτών από το 
Άρθρο (6), Εδάφιο (δ) των σχετικών Εσωτερικών Κανόνων. Η ανάλυση των συνολικών εσόδων κατά τον 
καταρτισμό του οικονομικού προϋπολογισμού διατυπώνεται μέσα από τις ακόλουθες κατηγορίες ταξινόμησης 
εσόδων, σύμφωνα με τη χρηματοδοτική προέλευση τους.  
 

1. Το τυχών πλεόνασμα ή το τυχών έλλειμμα που παρουσιάζεται στον οικονομικό ισολογισμό της 
προηγούμενης θητείας θεωρείται το πρωταρχικό σημείο αναφοράς και η βάση των εσόδων της Επιτροπής 
Μαιών/ Μαιευτών, έκαστης Επαρχιακής Επιτροπής και έκαστου Τομέα για την επόμενη θητεία.  

2. Έσοδα που προβλέπεται να εξασφαλιστούν από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών και 
αναμένεται να αξιοποιηθούν κατά την επικείμενη τετραετή θητεία της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών, 
έκαστης Επαρχιακής Επιτροπής και έκαστου Τομέα.  

3. Επιμέρους έσοδα που προβλέπεται να εξασφαλιστούν από άλλες χρηματοδοτικές πηγές προϋπολογίζονται 
και διατυπώνονται ανεξάρτητα και ξεχωριστά ως ακολούθως: 

α) Εγγραφές από ημερίδες 
β) Έσοδα από εκδηλώσεις 5ης ή/και 12ης Μαΐου 
γ) Έσοδα από άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες ή/και ανεξάρτητους φορείς 
δ) Εισφορές, δωρεές, χορηγίες και διαφημίσεις από οποιουσδήποτε δημόσιους ή/και ανεξάρτητους 

φορείς 
ε) Άλλα έσοδα που τυχών δεν προνοούνται στις παραγράφους (α), (β) και (γ)  

4. Σε κάθε συνεδρία της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών, έκαστης Επαρχιακής Επιτροπής και έκαστου Τομέα 
γίνεται ανάλυση και έγκριση των εσόδων και αναγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίας.  

Άρθρο 3: Περιγραφή Προϋπολογισμού Εξόδων   

Τα έξοδα αναφέρονται στις προβλεπόμενες συνολικές δαπάνες της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών, έκαστης 
Επαρχιακής Επιτροπής και έκαστου Τομέα, κατά τη διάρκεια της επικείμενης τετραετούς θητείας τους και 
υποβάλλονται ανά διετία. Ο τύπος και η διαδικασία καταβολής των εξόδων για τις Επαρχιακές Επιτροπές διέπεται 
από το Άρθρο (5), Εδάφιο (δ) των σχετικών Εσωτερικών Κανόνων, για τους Τομείς από το Άρθρο (6), Εδάφιο (δ) 
των σχετικών Εσωτερικών Κανόνων και για την Επιτροπή Μαιών/ Μαιευτών από το Άρθρο (6), Εδάφιο (δ) των 
σχετικών Εσωτερικών Κανόνων. Η ανάλυση των συνολικών εξόδων κατά τον καταρτισμό του οικονομικού 
προϋπολογισμού διατυπώνεται μέσα από τις ακόλουθες κατηγορίες ταξινόμησης εσόδων, σύμφωνα με τη 
χρηματοδοτική προέλευση τους. 

1. Οι συμβατικές εκπροσωπήσεις της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών και των Τομέων σε Ευρωπαϊκό και 
Διεθνές επίπεδο διέπονται από τους Εσωτερικούς Κανόνες κάλυψης εξόδων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών και των Τομέων του Συνδέσμου για εκπροσωπήσεις στο 
εξωτερικό και αναφέρονται στον οικονομικό προϋπολογισμό ως ακολούθως:  
α) Κόστος ετήσιας εγγραφής της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών και του Τομέα στο Ευρωπαϊκό ή Διεθνές 

σώμα της οικείας ειδικότητας/ εξειδίκευσης.    
β) Κόστος συμμετοχής μελών της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών και του Τομέα στην ετήσια συνάντηση/ 

συνεδρίαση των εθνικών αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς σώματος της οικείας ειδικότητας/ 
εξειδίκευσης. Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος αριθμός μελών της Επιτροπής Μαιών/ 
Μαιευτών και του Τομέα που συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία δεν υπερβαίνει τα δύο (2) άτομα.    
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2. Προβλεπόμενες δαπάνες για προγραμματισμό, οργάνωση και διεξαγωγή από πλευράς Επιτροπής Μαιών/ 

Μαιευτών, Επαρχιακής Επιτροπής ή Τομέα:  
α) Έξοδα ετήσιων ημερίδων.  
β) Έξοδα για εκδηλώσεις 5ης ή/και 12ης Μαΐου. 
γ) Έξοδα για άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.  
δ) Τυχών άλλες δαπάνες που δεν προνοούνται στις παραγράφους (α), (β) και (γ). 
ε) Νοείται ότι σε περίπτωση συνδιοργάνωσης οποιασδήποτε εκδήλωσης με οποιονδήποτε δημόσιο ή/και 

ανεξάρτητο φορέα, τότε τόσο ο εν λόγω φορέας, όσο και οι προβλεπόμενες εισφορές/δαπάνες του 
φορέα αυτού αναφέρονται στις αντίστοιχες στήλες εσόδων και εξόδων του οικονομικού 
προϋπολογισμού.    

 
3. Συνολικό κόστος οδοιπορικών τελών αποζημίωσης των μελών για συμμετοχές σε συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Μαιών ή του Τομέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά 
με το ύψος των οδοιπορικών τελών αποζημίωσης ανά επαρχία. Νοείται ότι στην περίπτωση συμμετοχής σε 
συνεδριάσεις της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών ή του Τομέα πέραν του ενός μέλους από ίδια επαρχία τότε 
τα οδοιπορικά τέλη απευθύνονται στον οδηγό του μεταφορικού οχήματος και καταβάλλονται από τον 
Ταμία της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών ή του Τομέα.  

4. Σε κάθε συνεδρία της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών, έκαστης Επαρχιακής Επιτροπής και έκαστου Τομέα 
γίνεται ανάλυση και έγκριση των εξόδων και αναγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίας.  

Άρθρο 4: Έξοδα και δαπάνες που αναλαμβάνονται από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών 

Οι ακόλουθες δαπάνες αναλαμβάνονται αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν προβλέπονται στον 
οικονομικό προϋπολογισμό της Επιτροπής Μαιών, των Επαρχιακών Επιτροπών και των Τομέων:  

α) Σε περίπτωση συμμετοχής μέλους/ μελών της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών, της  Επαρχιακής Επιτροπής ή 
του Τομέα σε συνεδριάσεις Επιστημονικής ή Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου ή Εκδοτικής Επιτροπής ή 
τυχών άλλων Επιτροπών που καταρτίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα οδοιπορικά 
τέλη καταβάλλονται από τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.  

β) Τα εκάστοτε ταχυδρομικά τέλη καταβάλλονται από τον Ταμία του Συνδέσμου στον Ταμία της Επιτροπής 
Μαιών/ Μαιευτών, της  Επαρχιακής Επιτροπής ή του Τομέα κατόπιν της σχετικής απόδειξης πληρωμής από 
τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.  

γ) Τα λειτουργικά έξοδα αναφέρονται σε αναλώσιμες πηγές ενέργειας, γραφική ύλη και άλλα συναφή στοιχεία 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού, που προμηθεύονται ανάλογα με την ζήτηση και τις ανάγκες της Επιτροπής 
Μαιών/ Μαιευτών, της  Επαρχιακής Επιτροπής ή του Τομέα καλύπτονται από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Νοσηλευτών και Μαιών.  

δ) Η επιχορήγηση μελών του Συνδέσμου για συμμετοχή σε συνέδρια εξωτερικού αναλαμβάνονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και διέπεται από τους σχετικούς Εσωτερικούς Κανόνες. 

ε) Άλλα έξοδα και δαπάνες για εκδηλώσεις που διαχρονικά θεωρούνται παγκύπριος θεσμός, αναλαμβάνονται 
αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται οι εκδόσεις περιοδικού και 
συναφών εντύπων, οι εκδηλώσεις πρωταθλήματος μίνι ποδοσφαίρου (futsal) και οτιδήποτε ενδεχομένως 
αποφασιστεί από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκδηλώσεις για την 5η και 12η Μαΐου 
προβλέπονται στον οικονομικό προϋπολογισμό της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών και των Επαρχιακών 
Επιτροπών, νοουμένου  ότι διεξάγονται σε επίπεδο Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών ή σε επαρχιακό επίπεδο 
και προγραμματίζονται κατόπιν έγκαιρης και εμπρόθεσμης ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου.                   

Άρθρο 5: Καταρτισμός και υποβολή οικονομικού προϋπολογισμού 

1. Ο οικονομικός προϋπολογισμός της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών, έκαστης Επαρχιακής Επιτροπής ή 
έκαστου Τομέα, καταρτίζεται στο σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται των παρόντων Εσωτερικών Κανόνων.  

2. Τα έσοδα και τα έξοδα της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών, έκαστης Επαρχιακής Επιτροπής ή έκαστου 
Τομέα, περιγράφονται αναλυτικά σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που προνοείται στα Άρθρα (2) και (3) 
των παρόντων Εσωτερικών Κανόνων. Νοείται ότι ο καταρτισμός του οικονομικού προϋπολογισμού 
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αναλαμβάνεται αυτόνομα από την Επιτροπή Μαιών/ Μαιευτών, έκαστη Επαρχιακή Επιτροπή ή έκαστο 
Τομέα, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει υποστηρικτική καθοδήγηση κατά τη διάρκεια του 
καταρτισμού του οικονομικού προϋπολογισμού, νοουμένου ότι του ζητηθεί πριν την υποβολή του.  

3. Τυχών πλεόνασμα ή τυχών έλλειμμα που προκύπτει από τον οικονομικό ισολογισμό της προηγούμενης 
θητείας της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών, έκαστης  Επαρχιακής Επιτροπής ή έκαστου Τομέα αναγράφεται 
στο σημείο αναφοράς «Υπόλοιπο». 

4. Τα προβλεπόμενα έσοδα που προνοούνται στα εδάφια (1), (2) και (3) του Άρθρου (2) των παρόντων 
Εσωτερικών Κανόνων περιγράφονται στη στήλη του σχετικού εντύπου ανάλογα με την κατηγοριοποίηση 
τους. Τυχών περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες για έσοδα από άλλες εκδηλώσεις, εισφορές, 
χορηγίες ή διαφημίσεις αναφέρονται στο σημείο «Περαιτέρω διευκρινήσεις ή/και πληροφορίες εσόδων».      

5. Τα προβλεπόμενα έξοδα που προνοούνται στα εδάφια (1), (2) και (3) του Άρθρου (2) των παρόντων 
Εσωτερικών Κανόνων περιγράφονται στη στήλη του σχετικού εντύπου ανάλογα με την κατηγοριοποίηση 
τους. Τυχών περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες για έσοδα από άλλες εκδηλώσεις, εισφορές, 
χορηγίες ή διαφημίσεις αναφέρονται στο σημείο «Περαιτέρω διευκρινήσεις ή/και πληροφορίες εξόδων».      

6. Ο οικονομικός προϋπολογισμός της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών, έκαστης Επαρχιακής Επιτροπής ή 
έκαστου Τομέα συνυπογράφονται από τον/την Πρόεδρο και τον/την Ταμία του και υποβάλλονται για 
έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την 
ημερομηνία της εκλογής τους για την πρώτη διετία (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους) και 
ακολούθως για την περίοδο μέχρι την λήξη της θητείας τους. Νοείται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση 
υπέρβασης του πιο πάνω χρονοδιαγράμματος, η μελέτη και έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου.  

7. Νοείται ότι σε περίπτωση Τοπικής ή/και Τοπικών Επιτροπών σε ιδία επαρχία, ο οικονομικός 
προϋπολογισμός της/των Επιτροπής/ων συμπεριλαμβάνεται στον οικονομικό προϋπολογισμό της οικείας 
Επαρχιακής Επιτροπής.      

Άρθρο6:Μελέτη και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού   

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μελετά και εγκρίνει σε συνεδρίαση τους οικονομικούς προϋπολογισμούς της 
Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών, των Επαρχιακών Επιτροπών και των Τομέων.  

2. Η μελέτη και έγκριση των οικονομικών προϋπολογισμών βασίζεται στα κριτήρια που προνοούνται στα 
Άρθρα (2) και (3) των παρόντων Εσωτερικών Κανόνων. Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το 
δικαίωμα περικοπής κονδυλίου ή/και κονδυλίων που προτείνονται σε οποιονδήποτε οικονομικό 
προϋπολογισμό, νοουμένου ότι δεν εναρμονίζονται με τα προαναφερόμενα κριτήρια ή δεν τυγχάνουν 
διαφανούς και επαρκούς τεκμηρίωσης.  

3. Το ποσό που εγκρίνεται για κάθε αιτούμενο κονδύλι αναφέρεται στη στήλη «εγκεκριμένο ποσό» του 
σχετικού εντύπου. Το συνολικό ποσό προκύπτει από το άθροισμα των ποσών των επιμέρους εγκεκριμένων 
κονδυλίων.  

4. Ο οικονομικός προϋπολογισμός της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών, έκαστης Επαρχιακής Επιτροπής ή 
έκαστου Τομέα μελετάται και εγκρίνεται ξεχωριστά και ανεξάρτητα, ανάλογα με τη δυναμική και την έκταση 
των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου συλλογικού σώματος.  

5. Σε περίπτωση πλεονάσματος, το πλεόνασμα παραμένει στο ταμείο της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών, της 
συγκεκριμένης Επαρχιακής Επιτροπής ή του συγκεκριμένου Τομέα, ενώ παράλληλα εγκρίνεται 
συμπληρωματικό ποσό ανάλογα με τις προγραμματισμένες αρμοδιότητες και δραστηριότητες. Σε περίπτωση 
ελλείμματος, το ποσό του ελλείμματος αφαιρείται από το συνολικό εγκεκριμένο ποσό.  

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τους οικονομικούς προϋπολογισμούς σε χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τους τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία της εκλογής της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών, των 
Επαρχιακών Επιτροπών ή των Τομέων. Τυχών σχόλια ή διευκρινίσεις από πλευράς Διοικητικού Συμβουλίου 
αναφέρονται στο σημείο «Σχόλια και Διευκρινίσεις Διοικητικού Συμβουλίου». 
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Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών  
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών 

 

Αριστείδης Χωραττάς 
Γραμματέας 

7. Το συνολικό εγκεκριμένο ποσό αποτελεί το πάγιο ποσό που διατίθεται από το ταμείο του Παγκυπρίου 
Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών για τις οικονομικές ανάγκες της Επιτροπής Μαιών/ Μαιευτών, έκαστης 
Επαρχιακής Επιτροπής ή έκαστου Τομέα, για το χρονικό διάστημα της διετίας για την οποία υποβάλλεται ο 
προϋπολογισμός και της τετραετούς θητείας του. Νοείται ότι ενδεχόμενο συμπληρωματικών οικονομικών 
προϋπολογισμών κατά την διάρκεια της τετραετούς θητείας δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση.         

Άρθρο 6: Παραλείψεις ή Επικαλύψεις προνοιών και λοιπών διατάξεων των παρόντων εσωτερικών κανόνων  

Οι τυχών παραλείψεις ή επικαλύψεις που προκύπτουν από τις πρόνοιες και λοιπές διατάξεις των παρόντων 
εσωτερικών κανόνων, σε όλες τις περιπτώσεις διέπονται από τους περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους, 
αποφασίζονται, αναλαμβάνονται και εκτελούνται κατόπιν ενημέρωσης, γνωμάτευσης ή σχετικής εξουσιοδότησης από 
το Διοικητικό Συμβούλιο.    

Άρθρο 7: Έγκριση, κατάργηση, αναθεώρηση και τροποποίηση παρόντων εσωτερικών κανόνων  

Οι υφιστάμενοι εσωτερικοί κανόνες εγκρίνονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη τριμηνία 
της θητείας του. Το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα για αυτόβουλη κατάργηση, αναθεώρηση 
και τροποποίηση των πιο πάνω εσωτερικών κανόνων, όποτε τούτο κριθεί αναγκαίο.   
 
 

                                                                                                          
 Ιωάννης Λεοντίου 

Πρόεδρος 


