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Προς όλα τα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών που εργοδοτούνται στο
Δημόσιο Τομέα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Αποκοπή από τη μισθοδοσία της Συνδρομής Μελών του Παγκύπριου Συνδέσμου
Νοσηλευτών και Μαιών
Κατόπιν της απόφασης της Γενικής Εισαγγελίας και της συμφωνίας με το Γενικό Λογιστήριο της
Δημοκρατίας η αποκοπή της ετήσιας Συνδρομής για τα μέλη του ΠΑΣΥΝΜ οι οποίοι
εργοδοτούνται στον Δημόσιο Τομέα αποφασίστηκε όπως πραγματοποιηθεί για το έτος 2020 τον
μήνα Μάρτιο του 2020 για το συνολικό ποσό της συνδρομής (€35).
Σε περίπτωση κατά την οποία, οποιοδήποτε μέλος μας διαφωνεί με την πιο πάνω διευθέτηση
και επιθυμεί να καταβάλει ο ίδιος προσωπικά τη συνδρομή του στο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ., θα πρέπει
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας εγκυκλίου να κοινοποιήσει,
γραπτώς, τη διαφωνία του με την απευθείας αποκοπή της συνδρομής από το μισθό του, στον
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ.
Σε περίπτωση κατά την οποία δε ληφθεί γραπτή ένσταση ως ανωτέρω αναφέρουμε, αυτό θα
θεωρείται σιωπηρή συγκατάθεση για την πιο πάνω διευθέτηση, εκ μέρους των μελών μας για
την απευθείας αποκοπή της συνδρομής από το Γενικό Λογιστήριο.
Υπενθυμίζουμε ότι, είτε με απευθείας αποκοπή των συνδρομών είτε με άμεση πληρωμή στον
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ., η πληρωμή της συνδρομής από μέρους των εγγεγραμμένων νοσηλευτών και
μαιών είναι υποχρεωτική με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων
του 1988 – 2017.
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