Εσωτερικοί Κανονισμοί (1/11/2015)
Ο Σύνδεσμος Μουσικοθεραπείας Κύπρου ρυθμίζεται και λειτουργεί βάση του
Καταστατικού που εγκρίθηκε και ισχύει συμφωνα με το νόμο "Περι Σωματείων και
Ιδρυμάτων" του 1972.
Σύμφωνα με το Καταστατικο, οι Εσωτερικοί Κανονισμοί καταρτίζονται
(α) για την οργάνωση, διευθυνση και λειτουργία του Συνδέσμου
(β)για τη λειτουργία επιτροπών και την επαφή τους με το Κεντρικό Συμβούλιο
(γ) για τη διεξγωγή των εργασιών του Συνδέσμου με τον καλύτερο γενικό τρόπο
καταρτίζονται και τροποποιούνται μόνο από ψήφο πλειοψηφίας από τη Γενική
Συνέλευση (άρθρο 18)
Με τη ψήφισή τους, οι πιο κάτω Εσωτερικοί Κανονισμοί, μαζί με το Καταστατικό,
θα διέπουν τη λειτουργία του Συνδέσμου, μέχρι τροποποίησης τους από Γενική
Συνέλευση.
1 Μέλη
1.1'Ολα τα μέλη συμφωνούν και στηρίζουν με όποιο τρόπο μπορούν τους σκοπούς
του Συνδέσμου.
1.2 Τα Πλήρη Μέλη εργάζονται προς επίτευξη του Σκοπου 5.2 σύμφωνα με το
Καταστατικό.
Το κάθε Πλήρες Μέλος εκπροσωπεί το επάγγελμα του
Μουσικοθεραπευτή και η επαγγελματική του συμπεριφορά συνδέεται άμεσα με τη
διαμόρφωση της εικόνας του επαγγλέλματος προς την ευρύτερη κοινωνία, και
συνεπώς επηρεάζει το ρυθμό ανάπτυξης, προόδου και διεύρυνσης της
Μουσικοθεραπείας. Προσφέροντας υπηρεσίες Μουσικοθεραπείας με συνέπεια και
με την υψηλότερη δυνατόν ποιότητα στους τομείς της αξιολόγησης, επιλογής και
χρήσης ανάλογων μουσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων, καταγραφής της
θεραπευτικής διαδικασίας και επίτευξης στόχων, όπως και η καλύτερη επικοινωνία
για τις πιο πάνω διαδικασίες με τα εμπλεκόμενα άτομα, συμβάλει καταλυτικά στην
επίτευξη του Σκοπού αυτού.
1.3 Τα Πλήρη Μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα συμπερίληψης τους στον
κατάλογο "Πλήρη Μέλη" που αναθεωρείται κάθε έξι μήνες και δημοσιοποιείται
στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους
προς το Σύνδεσμο (Ετήσια Συνδρομή).
1.4 Τα Πλήρη Μέλη αποδέχονται να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία τους (όνομα,
προσόντα, επαρχία, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο-υποχρεωτικά
το όνομα, τα προσόντα και η ηλεκτρονική διευθυνση), στον κατάλογο "Πλήρη
Μέλη" εφόσον έχουν εγγραφεί και εξακολουθούν να διατηρούν την εγγραφή τους
σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς.

1.5 Ετήσια συνδρομή
(α)για τα πληρη μέλη, το ποσον έχει καθοριστεί στα 60ΕΥΡΩ
(β)για τα μέλη φοιτητές, τα μέλη και τα, το ποσόν καθορίζεται στα 10ΕΥΡΩ
(γ)τα αντεπιστέλλοντα και μηενεργά μέλη δεν πληρώνουν ετήσια συνδρομή.
1.6 Αλλαγή/Ενημέρωση στοιχείων
Τα πλήρη μέλη, με κάθε τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής, θα
συμπληρώνουν και θα υποβάλουν το Έντυπο Αλλαγής/Ενημέρωσης
Στοιχείων.
1.7 Διαδικασία εγγραφής στην κατηγορία Πλήρη Μέλη:
Οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται να εγγραφεί ως Πλήρες Μέλος σύμφωνα
με το Καταστατικό (άρθρο 8.1) του Συνδέσμου ακολουθεί την πιο κάτω
διαδικασία:
(α) Δηλώνει το ενδιαφέρον του για εγγραφή αποστέλλοντας στη Γραμματέα
του Συνδέσμου τα στοιχεία επικοινωνίας, την ταυτότητα του και το σχετικό
πανεπιστημιακό τίτλο κατάρτισης στη μουσικοθεραπεία
(β) Το Κεντρικό Συμβούλιο επεξεργάζεται τα στοιχεία, τηρώντας τους
κανόνες εμπιστευτικότητας.
(γ) Το άτομο λαμβάνει γραπτή εγκριση από τη Γραμματέα του Συνδέσμου
για δυνατότητα εγγραφής ως Πλήρες Μέλος και
(δ) προχωρεί με την τακτοποίηση της εγγραφής (πληρώνεται μια φορά) και
ετήσιας συνδρομής και υποβάλει συμπληρωμένο το Εντύπο Εγγραφής
προς τη Γραμματέα του Συνδέσμου.
(ε) Η Γραμματέας και η Ταμίας επιβεβαιώνουν και ενημερώνουν το Κεντρικό
Συμβούλιο για τη διεκπεραίωση των πιο πάνω ενεργειών.
(στ) Το καινούριο μέλος λαμβάνει γραπτή απάντηση από τη Γραμματέα για
την εγγυρότητα της ιδιότητας του ως Πλήρες Μέλος
(ζ)τα στοιχεία του προστίθενται στον ανάλογο κατάλογο.
1.8 Ιδρυτικά μέλη είναι τα μέλη που συμμετείχαν στην Ιδρυτική Συνέλευση και
έχουν υπογράψει το Ιδρυτικό Εγγραφο του Συνδέσμου. Για να αποκτήσουν την
ιδιότητα του Πλήρες Μέλους χρειάζεται να ακολουθήσουν τη διαδικασία εγγραφής
στην Κατηγορία Πλήρη Μέλη οπως προνοείται στο άρθρο 1.6 των Εσωτερικών
Κανονισμών.
1.9 Αναθεώρηση του Καταλόγου Πληρών Μελών

Ο Κατάλογος αναθεωρείται τακτικά κάθε 6 μήνες (Οκτώβριο και Απρίλιο).
Για κάθε αναθεώρηση λαμβάνεται υπ'όψη η ανταπόκριση των Μελών στην
υποχρέωσή τους για έγκαιρη τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής βάση
των προνοιών του Καταστατικού. Μέλος που δεν έχει ανταποκρίθεί στις
υποχρεώσεις του για παρατεταμένο χρονικό διάστημα χωρίς να έρθει σε
συνεννόηση για διευθέτηση με την Ταμία του Συνδέσμου, δε θα
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μεχρι την τακτοποίηση του ζητήματος.

