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Κανονισμοί διαχείρισης του Ταμείου Πρόνοιας, Υγείας και 

Ευημερίας μελών ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ 
 
 

1. Όνομα 
 

i. Το όνομα του Ταμείου είναι Ταμείο Πρόνοιας, Υγείας και 

Ευημερίας μελών ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 
 

ii. Η διεύθυνση του Ταμείου βρίσκεται στη Λευκωσία, κεντρικά 

γραφεία της συντεχνίας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, Βερενίκης 14, 

Διαμ.104, Άγιος  Δημήτριος, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία. 
 

iii. Η δράση των εργασιών του Ταμείου ασκείται εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και της ελεγχόμενης εξ’ αυτής 
κυριαρχικής επικράτειάς της. 

 
 

2. Σκοποί 
 

Οι σκοποί του Ταμείου είναι οι ακόλουθοι: 
 

i. Η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ για θέματα 

που αντιμετωπίζουν μέλη της συντεχνίας σχετικά με την 
πρόνοια, την υγεία και την ευημερία τους. 

 
ii. Η ηθική και υλική υποστήριξη των μελών της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ με 

την οποία θα προάγεται η υγεία και η ευημερία τους. 
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3. Άξονες λειτουργίας και οικονομικοί πόροι 
 

i. Όλα τα μέλη (Γενικής Νοσηλευτικής, Νοσηλευτές Ψυχικής 
Υγείας, Μαίες, Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Επισκέπτριες 

Υγείας) της συντεχνίας θα συμβάλλουν στο Ταμείο και θα 

στηρίζονται από αυτό, σε περιπτώσεις σοβαρών θεμάτων 
υγείας και ευημερίας. 

 
ii. Θα  χρηματοδοτείται   μέσω  της  μηνιαίας   συνδρομής  των  

μελών  προς  την ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, η οποία θα αυξηθεί (από την 

30η Νοεμβρίου 2018) κατά 0.10%, δηλαδή από 0.52% σε 

0.62% επί του μηνιαίου μισθού. 
 

iii. Το ποσοστό αύξησης θα αποταμιεύεται σε ξεχωριστό 

τραπεζικό λογαριασμό και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
για τους σκοπούς του Ταμείου. Για σκοπούς διαφάνειας θα 

συμπεριλαμβάνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

της συντεχνίας. 
 

iv. Τόκοι κεφαλαίου του Ταμείου. 
 

v. Εισφορές και δωρεές από τα μέλη μας ή πολίτες, κρατική 

χορηγία ή από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού 
χαρακτήρα και κοινωνικά σύνολα. 

 
vi. Εισπράξεις  από  κοινωνικές  ή  άλλες  εκδηλώσεις  που  

οργανώνονται  από  τη  Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου 
και το Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 
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4. Επιτροπή Διαχείρισης 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, τα 
μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Ταμείου Πρόνοιας, Υγείας και 

Ευημερίας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ είναι: 
 

i. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ που 

είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν για λογαριασμό της 

συντεχνίας, ήτοι ο Γενικός Γραμματέας, ο Βοηθός Γενικός 
Γραμματέας και ο Ταμίας. 

 
ii. Ο/η εκπρόσωπος των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, 

Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου και της Τοπικής Επιτροπής 

Πόλης Χρυσοχούς, ο/η εκπρόσωπος Νοσηλευτών Ψυχικής 

Υγείας και ο/η εκπρόσωπος του Νοσοκομείου 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ. 

 
iii. Η διαδικασία εκλογής των (7) επτά εκπροσώπων της 

Επιτροπής Ταμείου Πρόνοιας, Υγείας και Ευημερίας 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τις εκλογές 

για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και τις 
Επαρχιακές και Τοπικές Επιτροπές ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ σε ξεχωριστό 

ψηφοδέλτιο. 
 

iv. Τα (7) επτά μέλη που θα εκλέγονται και θα απαρτίζουν την 

Επιτροπή Ταμείου Πρόνοιας, Υγείας και Ευημερίας 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ δεν πρέπει να κατέχουν θέση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 
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5. Μέλη 
 

i. Μέλη του Ταμείου αποτελούν όλα τα ενεργά μέλη της 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ που έχουν διευθετήσει τις οικονομικές 

υποχρεώσεις/εισφορές έναντι της συντεχνίας και του 

Ταμείου Προνοίας, Υγείας και Ευημερίας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 
 

ii. Μέλη που συνταξιοδοτούνται και εκδηλώνουν την επιθυμία 
να παραμένουν ενεργά μέλη του Ταμείου αφού καταβάλλουν 
τακτικά και μηνιαίως την οικονομική συνδρομή/εισφορά 

έναντι του Ταμείου. 
 
 

6. Διαδικασία αίτησης οικονομικής βοήθειας 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4.6 του καταστατικού της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ 
οικονομική βοήθεια παρέχεται κατόπιν γραπτής αίτησης (ειδικό 

έντυπο) του ενδιαφερόμενου. 
 

i. Η παροχή οικονομικής βοήθειας αποφασίζεται από την 

Επιτροπή Ταμείου Πρόνοιας, Υγείας και Ευημερίας 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 
 

ii. Οι αιτήσεις για οικονομική βοήθεια σε μέλη της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ 
παραπέμπονται από το Δ.Σ. της συντεχνίας στην Επιτροπή 

του Ταμείου Πρόνοιας, Υγείας και Ευημερίας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ 
για έγκριση ή όχι. H απόφαση της Επιτροπής είναι 
τελεσίδικη. 

 
iii. Η Επιτροπή Ταμείου Πρόνοιας, Υγείας και Ευημερίας 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ θα συνεδριάζει για εξέταση των αιτήσεων κάθε 

δύο (2) μήνες. 
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7. Κριτήρια παροχής οικονομικής βοήθειας 
 

i. Ο/Η αιτητής/τρια πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μήνες μέλος 
της συντεχνίας και να έχει διευθετήσει τις οικονομικές του 

υποχρεώσεις/εισφορές έναντι της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 
 

ii. Μαζί με τη γραπτή αίτηση (ειδικό έντυπο) για παροχή 

οικονομικής βοήθειας θα πρέπει να υποβάλλεται λεπτομερής 

οικονομική κατάσταση του/της αιτητή/τριας και κατάσταση 
εξόδων (αποδείξεις και δικαιολογητικά) που έχουν 

καταβληθεί σε περίπτωση ιατρικής περίθαλψής του. 
 

iii. Η γραπτή αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται στην ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ 
εντός 3 (τριών) μηνών από την ημερομηνία που το μέλος της 

συντεχνίας έχει καταβάλει τα έξοδα για τα οποία αιτείται 
οικονομικής βοήθειας. 

 
 

8. Έκτακτη οικονομική  αποκοπή 
 

i. Σε περίπτωση θανάτου μέλους της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ με εξαρτώμενα 
μέλη της οικογένειάς του, η Διαχειριστική Επιτροπή του 

Ταμείου δύναται να εισηγηθεί επιπρόσθετη συνολική αποκοπή 

μέχρι 20 (είκοσι) ευρώ από την καθορισμένη 
συνδρομή/εισφορά. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται θα 

αξιοποιείται για οικονομική στήριξη των εξαρτώμενων μελών 

της οικογένειάς του. 
 

ii. Η τηρούμενη διαδικασία για την έκτακτη οικονομική αποκοπή 

καλύπτεται από την Εγκύκλιο Επιστολή Αρ. 5/2017, αρ. Φακ.: 
13.20.004.5.13.00.002, του Γενικού Λογιστηρίου της 

Δημοκρατίας. 
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9. Οικονομική βοήθεια σε μέλη 
 

i. Η Επιτροπή Ταμείου Πρόνοιας, Υγείας και Ευημερίας 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ αφού κρίνει  δικαιούχο  τον/την  αιτητή/τρια και 

βάσει των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση,  

καλείται να καθορίσει το ύψος της οικονομικής βοήθειας. 
 

ii. Σε περιπτώσεις που το πoσό της οικονομικής βοήθειας, που 

χρήζει ο αιτητής, είναι αρκετό υψηλό η Επιτροπή θα 
εισηγείται προς το Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ να λαμβάνει την 

τελική έγκριση ή όχι. 
 

10. Διάλυση Ταμείου Πρόνοιας, Υγείας και Ευημερίας 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ 
 
i. Σε  περίπτωση  διάλυσης  του  Ταμείου  το  χρηματικό  ποσό  

του  τραπεζικού λογαριασμού, και αφού τύχει εκκαθάρισης 

επί τυχόν υποχρεώσεων του, θα περιέχεται στο Ταμείο της 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ εκτός εάν η Γενική Συνέλευση της συντεχνίας 

αποφασίσει διαφορετικά. 
 

11. Νομοθεσία 
 
Η Επιτροπή Ταμείου Πρόνοιας, Υγείας και Ευημερίας 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ υποχρεούται να λειτουργεί με εχεμύθεια και 

σεβασμό για κάθε μέλος της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ που αιτείται 

οικονομικής βοήθειας, ακολουθώντας και τις πρόνοιες του νόμου 
περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της 

Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της 

Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 
(Νόμος 125(Ι)/2018. 

 
 
 
 
Εκ του Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ    
                                                                                       
Εκ της Διαχειριστικής Επιτροπής Ταμείου Πρόνοιας, Υγείας και Ευημερίας 
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