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Ημερομηνία: 17/2/2020 
 

Προς εγγεγραμμένους νοσηλευτές/ μαίες που εργοδοτούνται στον Ιδιωτικό Τομέα 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 

ΘΕΜΑ: Καταβολή Ετήσιας Συνδρομής προς ΠΑΣΥΝΜ νοσηλευτών/ μαιών 
Ιδιωτικού Τομέα 
 

1. Καλούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι Νοσηλευτές-Μαίες που ασκούν το επάγγελμα 
εντός της Δημοκρατίας στον Ιδιωτικό Τομέα, όπως καταβάλουν μέχρι τo τέλος 
Μαρτίου 2020 την ετήσια συνδρομή τους για το έτος 2020 προς τον Σύνδεσμο. 

 

2. Η πληρωμή της ετήσια συνδρομής μπορεί να γίνει: 
A. Μέσω της ιστοσελίδας του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ. https://cyna.org//home: Επιλέξτε από 

το μενού «Γίνε Μέλος» και κατόπιν την επιλογή «Αίτηση Εγγραφής», 
συμπληρώστε όλα σας τα στοιχεία και πατήστε κάτω δεξιά «αποστολή». Θα 
λάβετε email με οδηγίες για πληρωμή μέσο JCC Gateway με τη χρήση 
πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Όταν πραγματοποιηθεί η πληρωμή θα λάβετε 
δεύτερο email επιβεβαίωσης της πληρωμής και με το όνομα χρήστη και τον 
κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμός σας  

B. Από την ιστοσελίδα https://cyna.org//entipa.jsp τυπώστε το έντυπο 
εγγραφής μέλους, συμπληρώστε το και αφού πληρώσετε στην τράπεζα, στον 
αριθμό λογαριασμού που αναγράφεται στο έντυπο, αποστείλετε το μαζί με την 
απόδειξη πληρωμής στο φαξ 22771989 ή στο email cy.n.a@cytanet.com.cy 

Γ. Στα γραφεία του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ. στη διεύθυνση «Ταγματάρχου Πουλίου 1,    
    Διαμ.101, 1101 Λευκωσία». Τηλέφωνο 22771994 (ώρες γραφείου) 

 

3. Υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή της συνδρομής από μέρους όλων των 
εγγεγραμμένων νοσηλευτών και μαιών είναι υποχρεωτική με βάση τις πρόνοιες των 
Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων του 1988 – 2017 (Ν. 214/1988). 

 

4. Για αποφυγή οποιασδήποτε δικής σας ταλαιπωρίας από τυχόν παράλειψη της 
υποχρέωσης σας αυτής παρακαλείστε όπως προχωρήσετε στη διευθέτηση των 
υποχρεώσεων σας εγκαίρως.  

 
5. Όσοι έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσμο 

παρακαλώ όπως αγνοήσουν την παρούσα εγκύκλιο.  
 

6. Καταληκτικά αναφέρουμε ότι, με βάση τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες του το 
ΔΣ του ΠΑΣΥΝΜ οφείλει να τηρήσει τις πρόνοιες των νομικών διατάξεων των Περί 
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 1988-2017. 
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