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ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΑΙΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ/ ΜΑΙΕΥΤΩΝ, ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ), στοχεύει σε επιστημονική συνεργασία,
με όλους τους επιστημονικούς και άλλους φορείς της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής στην Κύπρο
καθώς και με φορείς άλλων επαγγελματιών της Υγείας, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων με στόχο τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του.
Πιο κάτω ορίζονται οι προϋποθέσεις/ κριτήρια για την συνδιοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων,
ημερίδων, διημερίδων, εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού χαρακτήρα:
(Σημ. Οι πιο κάτω προϋποθέσεις ισχύουν και σε περίπτωση που ο ΠΑΣΥΝΜ ή η Επιτροπή Μαιών/Μαιευτών ή οι
Τομείς ή οι Επαρχιακές Επιτροπές ζητούν συνεργασία από άλλο Φορέα για διεξαγωγή εκπαιδευτικής εκδήλωσης)

Γενικά:
1. Συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή από μέλη του συνεργαζόμενου Τομέα ή Επιτροπής
του ΠΑΣΥΝΜ
2. Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή από μέλη του συνεργαζόμενου Τομέα ή Επιτροπής
του ΠΑΣΥΝΜ
3. Σε όλα τα έντυπα και τα διαφημιστικά της εκδήλωσης θα αναγράφεται ολογράφως το όνομα
του συνεργαζόμενου Τομέα ή Επιτροπής του ΠΑΣΥΝΜ και θα τοποθετείται το έμβλημα του
Συνδέσμου όπως και του συνεργαζόμενου φορέα.
4. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ημερολογιακό πλάνο εκδηλώσεων
του ΠΑΣΥΝΜ για αποφυγή ταυτόχρονων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.
Πιστοποιητικά Παρακολούθησης:
5. Στις περιπτώσεις που η διοργάνωση προγραμματίζεται από Τομέα ή Επιτροπή του ΠΑΣΥΝΜ
και επιδιώκεται συνεργασία με άλλους φορείς, τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα φέρουν
τις υπογραφές του προέδρου του ΠΑΣΥΝΜ και του προέδρου του Τομέα ή Επιτροπής μαζί με
την υπογραφή εκπροσώπου του συνεργαζόμενου φορέα και θα φέρουν το έμβλημα του
Συνδέσμου.
6. Σε περίπτωση που η συνδιοργάνωση επιδιώκεται από άλλο φορέα τα πιστοποιητικά θα
φέρουν την υπογραφή του προέδρου του Τομέα ή Επιτροπής και θα φέρουν το έμβλημα του
Συνδέσμου.
7. Σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ τριών ή περισσότερων φορέων το πιστοποιητικό θα
υπογράφεται εκ μέρους του ΠΑΣΥΝΜ, από τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΝΜ και ένα εκπρόσωπο
από κάθε συνεργαζόμενο φορέα.
Οικονομικά
8. Θα πρέπει να γίνεται σαφής συμφωνία για τυχόν οικονομική επιβάρυνση ή τυχόν όφελος
που θα προκύψει μεταξύ των συνεργαζομένων μερών, λαμβάνοντας υπόψη στα οικονομικά
της συμφωνίας το κόστος της διαδικασίας πιστοποίησης από την Επιτροπή Μοριοδότησης του
ΠΑΣΥΝΜ και της αποστολής των πιστοποιητικών.
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Πιστοποίηση από την Επιτροπή Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ
9. Στην περίπτωση που η συνδιοργάνωση επιδιώκεται από Τομέα ή Επιτροπή του ΠΑΣΥΝΜ τότε
την ανάληψη της διαδικασίας συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης και των
συνοδευτικών εντύπων προς την Επιτροπή Μοριοδότησης θα την αναλαμβάνει ο Τομέας ή η
Επιτροπή του ΠΑΣΥΝΜ που διεξάγει την εκπαιδευτική εκδήλωση.
10. Στην περίπτωση που η συνδιοργάνωση επιδιώκεται από άλλο φορέα τότε την διαδικασία
συμπλήρωσης της αίτησης και των συνοδευτικών εντύπων θα αναλαμβάνει ο Φορέας με την
βοήθεια του Τομέα ή Επιτροπής του ΠΑΣΥΝΜ.
11. Νοείται ότι σε περίπτωση που μέλος του ΠΑΣΥΝΜ αιτείται έκδοσης πιστοποιητικού
μοριοδότησης με Διεθνείς Μονάδες Συνεχούς Νοσηλευτικής/Μαιευτικής Εκπαίδευσης για
εκπαιδευτική εκδήλωση, ο ΠΑΣΥΝΜ θα αποστέλλει το πιστοποιητικό μόνο όταν θα έχουν
τακτοποιηθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις του μέλους προς τον σύνδεσμο.
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