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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Αποστολή Φακέλου 1ης ημέρας Κυκλοφορίας  ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ αφιερωμένου στο  
«2020: έτος Νοσηλευτή και Μαίας»  

 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών έχει εξασφαλίσει Φακέλους Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας 

αναμνηστικού γραμματοσήμου αφιερωμένο στο έτος Νοσηλευτή και της Μαίας, όπως έχει ανακηρυχθεί το 2020 από 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), για όλα τα μέλη του. Το 2020 είναι η 200ή επέτειος από τη γέννηση της 

Φλωρεντίας Nightingale (12/5/1820 – 13/8/1910) και σύμφωνα με τον Δρ. Ghebreyesus, "πρέπει να τιμήσουμε 

ανθρώπους σαν αυτήν που συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην ανθρωπότητα". 

Ο Σύνδεσμος θα διανείμει από ένα φάκελο Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας με το αναμνηστικό γραμματόσημο σε κάθε 

μέλος του που έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του Συνδέσμου. Όσα μέλη δεν έχουν 

εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο τηλεφωνικός ή 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) για να διευθετηθεί η καταβολή της συνδρομής τους ώστε να μπορούν να 

εξασφαλίσουν τον αναμνηστικό φάκελο. Υπενθυμίζεται ότι η Εγγραφή στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και 

Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) είναι νομική υποχρέωση για κάθε Νοσηλευτή/τρια ή Μαία/τη που ασκεί το επάγγελμα στην 

Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τους Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους 1988-2017. 

Η διανομή θα γίνει ταχυδρομικώς στις διευθύνσεις που έχουν δηλώσει τα μέλη και έχουν καταχωρηθεί στη βάση 

δεδομένων του Μητρώου Μελών ΠΑΣΥΝΜ. Για αποφυγή προβλημάτων στην αποστολή παρακαλείστε όπως ελέγξετε 

τη διεύθυνση σας και διορθώστε τυχών λάθη ή αλλαγές. Ο σύνδεσμος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την μη παραλαβή 

του φακέλου από μέλος του εξ’ υπαιτιότητας των Κυπριακών Ταχυδρομείων ή λάθος στην καταχωρημένη διεύθυνση 

στο Μητρώο Μελών ΠΑΣΥΝΜ. Οι αλλαγές ή και διορθώσεις γίνονται μέσω του συστήματος εγγραφής στον ΠΑΣΥΝΜ 

στο Προφίλ του κάθε μέλους.  

Οι οδηγίες πρόσβασης στο σύστημα καθώς και της επεξεργασίας των δεδομένων επισυνάπτονται. Για οποιεσδήποτε 

απορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Διοικητικό Λειτουργό του ΠΑΣΥΝΜ στο τηλ. 22771994 (ώρες γραφείου).  

  

 

 

                                                                     
 

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). 

 


