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Ημερομηνία αρχικής έγκρισης 09/09/2018 και τελευταίας αναθεώρησης και έγκρισης από το ΔΣ ΠΑΣΥΝΜ: 24/02/2020

Πολιτική του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών σε σχέση με
την είσπραξη της ετήσιας συνδρομής από τα μέλη του
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών με βάση το Άρθρο 19 του Περί
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 1988-2017 «δύναται να επιβάλει επί των εγγεγραμμένων νοσηλευτών και μαιών
ετήσια συνδρομή η οποία δύναται να εισπραχθεί ως χρέος οφειλόμενο προς το συμβούλιο του Συνδέσμου».
Κατόπιν της γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας και του Γενικού Λογιστηρίου ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017
και των οδηγιών ως προς την αποκοπή της συνδρομής από το Γενικό Λογιστήριο για τα μέλη του ΠΑΣΥΝΜ
Δημόσιους Υπαλλήλους, το ΔΣ ΠΑΣΥΝΜ αποφάσισε όπως καθορίσει την παρούσα πολιτική σε σχέση με την
είσπραξη της συνδρομής από τα μέλη του, τόσο του Δημόσιου Τομέα όσο και του Ιδιωτικού Τομέα.
1. Η είσπραξη της ετήσιας συνδρομής θα γίνεται μια φορά τον χρόνο για το ποσό των 35 ευρώ και ορίζεται ότι θα
πρέπει να καταβάλλεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου έκαστου έτους.
2. Η συνδρομή θα καλύπτει το τρέχον έτος και θα έχει ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους
ανεξάρτητα της ημερομηνίας είσπραξης της συνδρομής. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΝΜ θα καταβάλλει
κάθε προσπάθεια ώστε όλοι οι νοσηλευτές/τριες, μαίες/ευτές να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους προς
τον ΠΑΣΥΝΜ όπως αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία.
Είσπραξη της συνδρομής για τα μέλη του ΠΑΣΥΝΜ Δημοσίους Υπαλλήλους:
1. Το ΔΣ ΠΑΣΥΝΜ κάθε έτος θα δημοσιεύει μέχρι τις 15 Ιανουαρίου σε δύο ημερήσιες εφημερίδες εγκύκλιο όπου
θα αναφέρεται ότι θα προχωρήσει σε αποκοπή της συνδρομής από τον μισθό του μηνός Φεβρουαρίου. Στην
εγκύκλιο θα αναφέρεται ότι όσοι δεν επιθυμούν να γίνει αποκοπή θα πρέπει να απαντήσουν εντός 15 ημερών
διαφορετικά θεωρείται ως σιωπηρή συγκατάθεση τηρώντας έτσι τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου.
2. Μέσω του συστήματος Portal του ΠΑΣΥΝΜ δύναται να αποστέλλεται μήνυμα για καταβολή της συνδρομής σε
όσους είναι καταχωρημένοι στο σύστημα.
3. Στο Γενικό Λογιστήριο θα επισυνάπτεται η εγκύκλιος ως απόδειξη της αποδοχής από τα μέλη.
4. Για όσους αποστείλουν εντός της προθεσμίας ή είχαν αποστείλει επιστολή σε προηγούμενα έτη, ότι δεν
αποδέχονται την αποκοπή, θα αποστέλλεται επιστολή από τον ΠΑΣΥΝΜ όπου θα ενημερώνονται ότι θα πρέπει
να καταβάλουν τη συνδρομή τους μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου (ή εντός 30 ημερών εάν έχει παρέλθει η
τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου), δίνοντας τις επιλογές για τον τρόπο καταβολής της συνδρομής και
ενημερώνοντας σχετικά για τις πρόνοιες του νόμου.
5. Στις περιπτώσεις που η αποκοπή δεν γίνεται για διάφορους λόγους (πχ αδυναμία λογιστηρίου για αποκοπή λόγω
άδειας μητρότητας), η πιο πάνω επιστολή θα αποστέλλεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία δίδοντας χρονικό
περιθώριο 30 ημερών για καταβολή της συνδρομής από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής.
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6. Εάν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής δεν γίνει η καταβολή της συνδρομής τότε θα
αποστέλλεται επιστολή από τον/την νομικό σύμβουλο του ΠΑΣΥΝΜ για έναρξη διαδικασίας με λήψη
δικαστικών μέτρων για είσπραξη της συνδρομής.
Είσπραξη της συνδρομής για τα μέλη του ΠΑΣΥΝΜ εκτός της δημόσιας υπηρεσίας:
7. Το ΔΣ ΠΑΣΥΝΜ κάθε έτος θα δημοσιεύει μέχρι τις 15 Ιανουαρίου σε δύο ημερήσιες εφημερίδες εγκύκλιο όπου
θα αναφέρεται ότι τα μέλη του ΠΑΣΥΝΜ εκτός Δημόσιας Υπηρεσίας θα πρέπει να προχωρήσουν καταβολή της
συνδρομής τους προς τον σύνδεσμο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου έκαστου έτους δίδοντας τις επιλογές για τον
τρόπο καταβολής της συνδρομής.
8. Μέσω του συστήματος Portal του ΠΑΣΥΝΜ δύναται να αποστέλλεται μήνυμα για καταβολή της συνδρομής σε
όσους είναι καταχωρημένοι στο σύστημα.
9. Εάν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου δεν γίνει η καταβολή της συνδρομής τότε θα αποστέλλεται επιστολή από
τον/την νομικό σύμβουλο του ΠΑΣΥΝΜ για έναρξη διαδικασίας με λήψη δικαστικών μέτρων για είσπραξη της
συνδρομής.
10. Στις περιπτώσεις όπου η καταβολή της συνδρομής γίνεται μέσω του λογιστηρίου του εργοδότη του νοσηλευτή/
μαίας θα ενημερώνεται ο εργοδότης μέσω της εγκυκλίου για τη διαδικασία ενώ θα ζητούνται λεπτομερώς τα
στοιχεία των νοσηλευτών/ μαιών για τους οποίους γίνεται η καταβολή της συνδρομής.
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