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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Αιτήματα για προώθηση ερωτηματολογίων προς τα μέλη του ΠΑΣΥΝΜ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) 
λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα αιτημάτων από διάφορους ερευνητές, ερευνητικές ομάδες και 
πανεπιστημίων, για διευκόλυνση στη διεξαγωγή της έρευνας τους με την αποστολή 
ερωτηματολογίων προς τα μέλη του ή/και κοινοποίηση των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των 
μελών του, ενημερώνει ότι, για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
μελών του αλλά και μη εξουσιοδότησης από τα μέλη του για αποστολή τέτοιων στοιχείων αυτό 
δεν είναι εφικτό.  

Επιπρόσθετα η κοινοποίηση δεδομένων των μελών του ΠΑΣΥΝΜ σε τρίτους όπως είναι το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι νομικά εφικτό, αφού οι διαδικασίες χειρισμού δεδομένων ή/και 
βιολογικών δειγμάτων συμμετεχόντων, προστατεύονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 
(General Data Protection Regulation, GDPR) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 

Ο Σύνδεσμος μεριμνά και διατηρεί ακεραία την ευθύνη για  ασφαλή φύλαξη και προστασία όλων 
των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως να περιέχονται στο αρχείο 
των μελών του. Σε καμία περίπτωση, ο Σύνδεσμος, δεν έχει την άδεια να δημοσιεύει ή να 
παραχωρεί σε τρίτα πρόσωπα υλικό, ή και προσωπικά δεδομένα των μελών του.  

Ως εκ τούτου, ο Σύνδεσμος, ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων του, για προώθηση 
ερωτηματολογίων προς τα μέλη του, εκτός και αν: 
1. Τα ερωτηματολόγια αφορούν σε Διεθνή Σώματα, στα οποία ο Σύνδεσμος είναι μέλος και έχει 

συμβατική υποχρέωση όπως  π.χ ICN, EFN, ICM, EMA, CNMF, EFNMA+WHO, HORATIO. 
2. Ο Σύνδεσμος αποτελεί τον πρωτογενή ανάδοχο φορέα ενός έργου, ή περιλαμβάνεται ως 

συνεργαζόμενος φορέας σε ερευνητική πρόταση, ή/και υπό εξέταση πρόταση, μετά από 
σχετική συμφωνία. 

3. Ο Σύνδεσμος συμμετέχει ενεργά ως συνεργαζόμενος φορέας στη διεξαγωγή έρευνας, με 
εκπροσώπους του στην ερευνητική ομάδα και σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας.   

Η συμμετοχή του ΠΑΣΥΝΜ σε ερευνητικά προγράμματα με εκπροσώπους του, συνεπάγεται και 
στην ανάδειξη της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής επιστήμης, στη προαγωγή και διάχυση νέων 
γνώσεων και ερευνητικών δεδομένων, καθώς και της ανάδειξης του σημαντικού ρόλου του 
Συνδέσμου όπως αναγράφεται στους Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους 1988-2017. 

 

 

 

 

ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛΙΟ 
ΠΑΣΥΝΜ  
 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 1988-
2017. Εκπροσωπεί τους Νοσηλευτές και τις Μαίες της Κύπρου σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές 

Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) και η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών (ICM). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών 
(EFN) και στoν Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μαιών (EMA). 


