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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ
ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
1. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων
τίτλος.
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εγγραφής
28(Ι) του 2003.
Κομμωτών και Κουρέων Νόμο του 2003 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως
οι περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Νόμοι του 2003 και του 2009.
2.
Τροποποίηση 2. 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
του άρθρου 2
του βασικού
(α) Με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «κομμωτήριο» των λέξεων
νόμου.
«από το Υπουργείο Υγείας» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «από τις
αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή των Δήμων
εντός των οποίων λειτουργούν.»·
(β)

με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «κουρείο» των λέξεων «από το
Υπουργείο Υγείας» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «από τις αρμόδιες
Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή των Δήμων εντός των
οποίων λειτουργούν.».

3.
Τροποποίηση 4. 3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο
(1):

«(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καθιδρύεται Συμβούλιο
Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων, με έδρα και κεντρικά γραφεία στη
Λευκωσία, το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή κομμωτών και κουρέων,
καθώς και για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κομμωτηρίων και κουρείων
και ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες χορηγούνται
σ΄αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων
δυνάμει αυτού Κανονισμών:
Νοείται ότι, το Συμβούλιο Εγγραφής, όπου τούτο κρίνεται από το ίδιο
λειτουργικά σκόπιμο, δύναται να λειτουργεί γραφεία και υπηρεσίες και σε
οποιεσδήποτε άλλες επαρχίες.»·
(β)

με τη διαγραφή, από το εδάφιο (2) αυτού, του σημείου, της παύλας και την
προσθήκη, αμέσως μετά, των λέξεων «τα εξής μέλη:»·

(γ)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού, με την
ακόλουθη νέα παράγραφο (γ):
«(γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων»· και
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(δ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού,
της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ):
«(δ) έξι κομμωτές και/ή κουρείς, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμά τους για
δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του
Παγκύπριου Συνδέσμου Κομμωτών και Κουρέων, νοουμένου ότι τα πιο
πάνω πρόσωπα τηρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 3Α των περί
Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών
Συμβουλίων) Νόμων του 1988 μέχρι 2002·

149 του 1988
26 του 1989
201(Ι) του 2002.

(ε)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) αυτού, με την
ακόλουθη νέα παράγραφο (β):
«(β) Ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρία του Συμβουλίου, μετά
από αίτηση τριών μελών του:
Νοείται ότι, ο πρόεδρος δύναται να συγκαλεί συνεδρίες σε τόπο και
χρόνο που ήθελε αποφασίσει για την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών
του Συμβουλίου.»·

(στ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) του εδαφίου (5) αυτού,
της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ):
«(δ) Σε περίπτωση παραίτησης εκλελεγμένου μέλους ή κένωσης με άλλον
τρόπο θέσεων εκλελεγμένων μελών στο Συμβούλιο, οι κενωθείσες θέσεις
αναπληρούνται από τους επιλαχόντες και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
ή δεν αποδέχονται οι επιλαχόντες, διεξάγονται πρόωρες εκλογές με σκοπό
την πλήρωση των κενωθεισών θέσεων στο Συμβούλιο.»·
(ζ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) αυτού, του αριθμού «Τέσσερα» (πρώτη
γραμμή) με τον αριθμό «Πέντε»·

(η)

με τη διαγραφή του σημείου της τελείας, στο τέλος του εδαφίου (8) αυτού και
την προσθήκη, αμέσως μετά, των λέξεων «σύμφωνα με τον Νόμο και τους
Κανονισμούς.»·

(θ)

με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (9) αυτού, της λέξης «τεσσάρων» (τρίτη
γραμμή) με τη λέξη «πέντε»· και

(ι)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (9) αυτού, των ακόλουθων νέων
εδαφίων (10) και (11):
«(10) Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν από το Ταμείο
του Συμβουλίου ως αντιμισθία ποσό για κάθε συνεδρία έκαστος, καθώς και
ένα ποσό ανά χιλιόμετρο, για τη μετάβαση έκαστου μέλους από τον τόπο
εξασκήσεως του επαγγέλματος του στον τόπο συνεδρίασης, ως έξοδα
διακίνησης, τα οποία υπολογίζονται με βάση τις εκάστοτε σε ισχύ εγκυκλίους
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, του Υπουργείου
Οικονομικών.
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(11) Το Συμβούλιο δύναται να εκπροσωπεί την Κύπρο αναφορικά με τις
αρμοδιότητές του, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.».
Προσθήκη νέου
άρθρου 3Α στο
βασικό νόμο.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 3
αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 3Α:
«Νομική
οντότητα του
Συμβουλίου.

3Α.-(1) Το Συμβούλιο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και
ενάγει και ενάγεται και συμβάλλεται ως τέτοιο:
Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται να κινεί αστικές και ποινικές
διαδικασίες εναντίον οποιουδήποτε:
Νοείται περαιτέρω ότι, το Συμβούλιο δύναται να διενεργεί
προσλήψεις και να υπογράφει συμφωνίες με συνεργάτες, δυνάμει
του Νόμου.
(2) Το Συμβούλιο τηρεί δικό του Ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο
Συμβουλίου», στο οποίο κατατίθενται υποχρεωτικά –
(α)
(β)

(γ)
(δ)
(ε)

όλα τα τέλη εγγραφής επαγγελματικών αδειών και αδειών
λειτουργίας·
όλα τα δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ή τα δυνάμει των
Κανονισμών που εκδίδονται με βάση το άρθρο 24 του
Νόμου, πληρωτέα και εισπραττόμενα από το Συμβούλιο
ποσά·
κάθε χορηγία ή δωρεά που παρέχεται στο Συμβούλιο και
κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει του παρόντος
Νόμου·
όλα τα έσοδα που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία
του Συμβουλίου·
όλα τα ποσά που προκύπτουν από την επιβολή διοικητικού
προστίμου·

(3) Το Ταμείο του Συμβουλίου είναι υπό την ευθύνη και τη γενική
διαχείριση του Συμβουλίου.
(4) Από το Ταμείο του Συμβουλίου δύναται να πληρώνονται (α)
(β)
(γ)

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

τα έξοδα λειτουργίας του Συμβουλίου·
επιχορηγήσεις προς το Σύνδεσμο·
οποιαδήποτε ποσά καθίστανται νομικά πληρωτέα συνέπεια
της άσκησης οποιουδήποτε καθήκοντος ή αρμοδιότητας του
Συμβουλίου.».

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

με τη διαγραφή από το τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) αυτού,
του σημείου της άνω και κάτω τελείας (τρίτη γραμμή) και την προσθήκη,
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(β)

αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας φράσης:
«και έχει εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια από την αρμόδια αρχή, η οποία
να συνάδει με τη χρήση του υποστατικού ως κουρείου ή κομμωτηρίου:»· και
με την αντικατάσταση της επιφύλαξης της παραγράφου (α) του εδαφίου (3)
αυτού, με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη:
«Νοείται ότι, σε χώρο ή υποστατικό, στο οποίο χορηγείται άδεια
λειτουργίας κομμωτηρίου ή κουρείου, το οποίο παρέχει επίσης και
υπηρεσίες για εφαρμογή νυχιών και/ή λειτουργεί ως ινστιτούτο αισθητικής,
τηρείται το ίδιο ωράριο λειτουργίας που καθορίζεται από το Νόμο για τα
κομμωτήρια και/ή κουρεία.».

Τροποποίηση
του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση, στο τέλος της επιφύλαξης της παραγράφου (α) του
εδαφίου (1) αυτού, του σημείου της άνω τελείας με άνω και κάτω τελεία και
την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης δεύτερης επιφύλαξης:
«Νοείται περαιτέρω ότι, το Συμβούλιο δύναται, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, να επιτρέψει για όση περίοδο καθορίσει το Συμβούλιο, την
εγγραφή στο Μητρώο προσώπου, το οποίο αν και δεν είναι πολίτης της
Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη
διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους, πληροί τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1)·».

(β)

με την ένθεση, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη
λέξη «σχολής» (δεύτερη γραμμή), του σημείου του κόμματος και των
λέξεων «,διετούς τουλάχιστον φοίτησης,»·

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου
εδαφίου (3):
«(3)(α) Το Συμβούλιο συστήνει Εξεταστική Eπιτροπή αποτελούμενη από
προσοντούχα άτομα που ορίζονται από αυτό και, όπου κρίνει σκόπιμο, με
απόφαση της πλειοψηφίας του, δύναται να διεξάγει θεωρητική και/ή γραπτή
εξέταση των υποψηφίων προς εγγραφή για σκοπούς διακρίβωσης των
προσόντων εγγραφής.
(β) Τα πρόσωπα που απαρτίζουν την Εξεταστική Επιτροπή δικαιούνται σε
αμοιβή που καθορίζεται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του
Συμβουλίου, με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(γ)

Τα πρόσωπα που απαρτίζουν την Εξεταστική Επιτροπή πρέπει να είναι
αναγνωρισμένοι εξεταστές που να έχουν τύχει τέτοιας αναγνώρισης από
άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν διετή
τουλάχιστον εμπειρία ως εξεταστές.».
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Τροποποίηση
του άρθρου 8
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου
της τελείας στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την
προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:

Τροποποίηση
του άρθρου 11
του βασικού
νόμου.

8. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του
σημείου της τελείας από το τέλος αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά των λέξεων
«σεμινάρια ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση.».

Τροποποίηση
του άρθρου 18
του βασικού
νόμου.

9. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«Νοείται ότι, η ισχύς της άδειας κομμωτή και/ή κουρέα λογίζεται ότι αρχίζει με
την προσκόμιση στο Συμβούλιο της σχετικής απόδειξης του Συνδέσμου ότι η
συνδρομή έχει καταβληθεί.».

(α)

Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) αυτού, του
αριθμού «Τριάντα» (πρώτη γραμμή) με τον αριθμό «Εκατό»·

(β)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5) αυτού, του
αριθμού «Πέντε» (Πρώτη γραμμή), με τον αριθμό «Έξι».

(γ)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5) του αριθμού
«είκοσι δύο» (πρώτη γραμμή) με τον αριθμό «δεκαέξι».

(δ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου
εδαφίου (6):
«(6) Υποψήφιο αιρετό μέλος του Συμβουλίου πρέπει να μην έχει
εμπλεκόμενα συμφέροντα είτε ο ίδιος είτε συγγενής του πρώτου ή δεύτερου
βαθμού σε οποιαδήποτε εμπορική, επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα
που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τις δραστηριότητες του Συμβουλίου, είτε
προσωπικά είτε μέσω οποιουδήποτε νομικού προσώπου, το οποίο δυνατόν
να μετέχει σε ποσοστό συμμετοχής είτε του ιδίου είτε συγγενή του πρώτου
βαθμού ή δεύτερου βαθμού πέραν του 1%».

Προσθήκη νέων
άρθρων στο
βασικό νόμο.

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 22
αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 22Α, 22Β, 22Γ, 22Δ, 22Ε και 22ΣΤ:

«Γραφείο και
Προσ προσωπικό
Συνδέ Συνδέσμου.
(1)
(2)
(3)Α
(4)

22Α. - (1) Ο Σύνδεσμος έχει το δικό του Γραφείο, καθώς και
επαρκές προσωπικό για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών
του.
(2) Οι υπάλληλοι του Γραφείου του Συνδέσμου διορίζονται από
το Διοικητικό Συμβούλιο και υπόκεινται στο διοικητικό και
πειθαρχικό έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου.
(3) Η στελέχωση και διάρθρωση της υπηρεσίας και των θέσεων
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του Συνδέσμου, η λειτουργία και διοίκηση του Γραφείου του, οι
όροι υπηρεσίας και τα ωφελήματα, ο πειθαρχικός κώδικας και η
άσκηση πειθαρχικής εξουσίας καθορίζονται με Κανονισμούς.

Καταρτισμός
προϋπολογισμ
ού και τήρηση
βιβλίων και
λογαριασμών.

22Β.-(1) Για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
και λήγει την 31η Δεκεμβρίου καταρτίζεται προϋπολογισμός από
το Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος υπόκειται στην έγκριση της
Γενικής Συνέλευσης.
(2) Ο Ταμίας του Συνδέσμου τηρεί κατάλληλα βιβλία και
λογαριασμούς και κατάσταση λογαριασμών του Συνδέσμου για
την περίοδο η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου και υποβοηθάται στα καθήκοντά του από ιδιώτη
ελεγκτή, οι υπηρεσίες του οποίου εκμισθώνονται από το
Σύνδεσμο.

Ταμείο του
Συνδέσμου.

22Γ.-(1) ο Σύνδεσμος έχει δικό του Ταμείο στο οποίο κατατίθενται:
(α)

όλα τα ποσά των συνδρομών που εισπράττονται από το
Συμβούλιο για λογαριασμό του Συνδέσμου, για σκοπούς
διευκόλυνσης των κομμωτών και/ή κουρέων, οι οποίοι
πληρώνουν μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων·

(β)

όλες οι συνεισφορές ή δωρεές προς το Σύνδεσμο για
εξυπηρέτηση των σκοπών του·

(γ)

όλες οι εισφορές των μελών του Συνδέσμου.

(2) Από το Ταμείο του Συνδέσμου καταβάλλονται –
(α)

οι απολαβές του προσωπικού του Συνδέσμου·

(β)

τα επιδόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου·

(γ)

το τοκοχρεωστικό οποιουδήποτε δανείου που συνάπτεται
από το Σύνδεσμο·

(δ)

όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία του Συνδέσμου και την
εκπλήρωση των σκοπών του έξοδα και γενικά
οποιοδήποτε ποσό είναι νόμιμα οφειλόμενο·

(ε)

τυχόν συνεισφορές προς επαρχιακές επιτροπές·

(στ) οποιαδήποτε έξοδα για την εξασφάλιση ιατρικής
περίθαλψης των μελών του σύμφωνα με Σχέδιο
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, όταν ήθελε αποφασίσει
γι’ αυτό η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.
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Εκπροσώπηση
του
Συνδέσμου.

22Δ. Σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία ο Σύνδεσμος
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, στην
απουσία ή/και κωλυομένου αυτού από τον Αντιπρόεδρο του, στην
απουσία ή/και κωλυομένου και αυτού από οποιοδήποτε άλλο
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεόντως εξουσιοδοτημένο από
το Διοικητικό Συμβούλιο.

Έκδοση
Κανονισμών
Συνδέσμου.

22.Ε-(1) Ο Σύνδεσμος δύναται, με απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, να εκδίδει Κανονισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος Μέρους, που θα προβλέπουν τη δημιουργία
Ταμείου, το οποίο καλείται «Ταμείο Συντάξεων Κομμωτών και
Κουρέων», για τη χορήγηση συντάξεων και χορηγημάτων για
μέλη του Συνδέσμου που αποσύρονται από το επάγγελμα του
κομμωτή ή του κουρέα και που έχουν συνεισφορά στο Ταμείο
(στον παρόντα Νόμο αναφερόμενων ως «οι εισφορείς») και στην
περίπτωση θανάτου τους στις χήρες και στα ορφανά τους.
(2) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν Μέρος
προβλέπουν (α)

για την εγκαθίδρυση Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Συντάξεων Κομμωτών και Κουρέων και την έκδοση
εσωτερικών κανονισμών που διέπουν τη διαδικασία που
ακολουθείται
στις
συνεδριάσεις
του
Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Κομμωτών και
Κουρέων·

(β)

για τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Κομμωτών και
Κουρέων·

(γ)

για τις επενδύσεις των χρημάτων του Ταμείου Συντάξεων
Κομμωτών και Κουρέων αναφορικά με τον εκάστοτε
διενεργούμενο έλεγχο και εκτίμηση του Ταμείου
Συντάξεων Κομμωτών και Κουρέων, ώστε αυτό να είναι
επαρκές για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών του.

(δ)

για το ποσό των εισφορών και την πληρωμή τους στο
Ταμείο Συντάξεων Κομμωτών και Κουρέων από κομμωτές
και κουρείς και για τον τρόπο της συλλογής των εισφορών
αυτών, καθώς και για τις συνέπειες λόγω της μη
πληρωμής των εισφορών αυτών·

(ε)

για τους όρους χορήγησης συντάξεων και χορηγημάτων
προς τους εισφορείς ή προς τις/τους χήρες/ους και τα
ορφανά τους και για τον τρόπο υπολογισμού των
συντάξεων και χορηγημάτων·

(στ) για τα στοιχεία τα οποία παρέχονται από τους εισφορείς
και τις/τους χήρες/ους και τα ορφανά τους·
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(ζ)

για τις απαγορεύσεις της εκχώρησης, επιβάρυνσης ή
κατάσχεσης οποιασδήποτε σύνταξης ή χορηγήματος·

(η)

για τις συνθήκες με τις οποίες σύνταξη που χορηγήθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγω Κανονισμών
τερματίζεται ή διακόπτεται·

(θ)

για την τήρηση των αναγκαίων λογαριασμών του Ταμείου
Συντάξεων Κομμωτών και Κουρέων και για τον τρόπο
ελέγχου του·

(ι)

για τις συνθήκες με τις οποίες διαλύεται το Ταμείο
Συντάξεων Κομμωτών και Κουρέων και της, σε τέτοια
περίπτωση, πορείας που θα ακολουθηθεί ως και για τον
τρόπο διάθεσης του Ταμείου Συντάξεων·

(ια) για αναφυόμενα και συμπληρωματικά θέματα των οποίων
η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία ή σκόπιμη για τους σκοπούς
του Ταμείου Συντάξεων Κομμωτών και Κουρέων.
Ιατροφαρμακευτικό Σχέδιο προς
όφελος των
μελών.

22ΣΤ. Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου δύναται να καθορίσει
το ποσό που θα καταβάλλεται από τα μέλη του για κάθε έτος για
σκοπούς σύναψης με εγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία
Ιατροφαρμακευτικού Σχεδίου προς όφελος των μελών:
Νοείται ότι, οποιοδήποτε αναγκαίο
καταβάλλεται από το Ταμείο του Συνδέσμου:

επιπλέον

ποσό

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς σύναψης συμφωνίας
παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πρέπει να προηγηθεί
δημόσια προσφορά.».

Αρ. Φακ. 23.01.050.148-2009
Κλ.Χ/ΚΜ

