
 

 

 

 

Γενική Εγκύκλιος: 

 

  1/2020 [ΓΕ 1_2020] 

Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου 

Ημερομηνία:    3 Ιανουαρίου 2020 

Θέμα:    Ετήσια Συνδρομή Μέλους για το έτος 2020 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
  
Συνημμένα επισυνάπτεται η ειδοποίηση για ανανέωση της ετήσιας συνδρομής Μέλους 
για το έτος 2020.  
  
Η ανανέωση της συνδρομής Μέλους πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 
2020 μέσω της ειδοποίησης που επισυνάπτεται και η πληρωμή της συνδρομής μπορεί να 
γίνει με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται σε αυτή. 
 
Για σκοπούς ταχύτερης και ευκολότερης διεκπεραίωσης της συναλλαγής σας, μπορείτε να 
επιλέξετε την πληρωμή μέσω του ιστότοπου του Συνδέσμου www.icpac.org.cy από την 
οικοσελίδα ή την JCCsmart.   
 
Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών του Συνδέσμου και της 
μηχανογράφισης των ετήσιων συνδρομών όλων των τύπων, θα σταλεί τιμολόγιο μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 7η Ιανουαρίου 2020, που θα αφορά στην ετήσια 
συνδρομή Μέλους για το έτος 2020.  
  
Σημειώνεται ότι, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, το ύψος της ετήσιας συνδρομής 
ενεργού Μέλους παραμένει στα €180 και των μελών που έχουν αφυπηρετήσει 
εξολοκλήρου στα €20. Ανταποκρινόμενο στις δυσκολίες των καιρών, το Συμβούλιο 
αποφάσισε όπως η συνδρομή για το έτος 2020 για όσα Μέλη είναι χωρίς εργασία 
παραμείνει στα €50 (νοουμένου ότι προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία από την 
Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 
  
Ταμείο Ανακούφισης Μελών:  
Το Ταμείο Ανακούφισης Μελών του Συνδέσμου έχει σκοπό να βοηθήσει εκείνα τα Μέλη και 
τα εξαρτώμενά τους που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Το Ταμείο αυτό 
χρειάζεται ενίσχυση και θα το εκτιμήσουμε αν προσθέσετε την εθελοντική σας εισφορά στη 
συνημμένη ειδοποίηση εμβάσματος.  
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Με βάση τον Κανονισμό 6.100 (Ανανέωση της Ετήσιας Συνδρομής Μέλους), όσα μέλη 
παρουσιάζουν εκκρεμότητα σε σχέση με την Ετήσια Συνδρομή τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2020, τότε το ποσό της ετήσιας συνδρομής θα επιβαρύνεται αυτόματα με χρηματική 
επιβάρυνση ίση με το 50% του ποσού της ετήσιας συνδρομής.  Πρόσθετα, αν μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου 2020, το μέλος δεν διευθετήσει την ανανέωση της συνδρομής του και της 
πρόσθετης επιβάρυνσης, τότε θα κινδυνεύει να αφαιρεθεί αυτόματα από το Μητρώο Μελών 
του ΣΕΛΚ. 
 
Επικαιροποίηση των Στοιχείων Μέλους:  
Προτρέπεστε όπως (όσοι δεν το έχουν πράξει ακόμη) επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας 
στοιχεία μέσω του εντύπου Επικαιροποίηση Στοιχείων Μέλους» που επισυνάπτεται 
ούτως ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη επικοινωνία μαζί σας.  
  
Πρόσθετα λόγω της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 
(GDPR) παρακαλούμε όπως (για όσους δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα) 
συμπληρωθεί και υπογραφεί και η Ειδοποίηση για την Επεξεργασία Προσωπικών 
Δεδομένων.  Σημαντικό να αναφερθεί ότι στο μέρος που αναφέρεται η Ειδοποίηση για 
την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να δηλωθούν ξεκάθαρα οι 
προτιμήσεις / συγκαταθέσεις σας όπως αυτές αποτυπώνονται εκεί. 
 
Διαγραφή  / αφαίρεση από το Μητρώο Μελών του ΣΕΛΚ: 
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να είστε Μέλος του ΣΕΛΚ, θα πρέπει 
ενημερώσετε το Σύνδεσμο για την πρόθεσή σας και να επιστρέψετε το πρωτότυπο 
πιστοποιητικό Μέλους που σας έχει εκδοθεί από το Σύνδεσμο.  
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή τυχόν 
διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε.  
 
Περαιτέρω σημειώνεται ότι, η παρούσα εγκύκλιος θα είναι επίσης διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα του Συνδέσμου μαζί με τα σχετικά έντυπα.  
 
 
Με εκτίμηση  
 
 
Ειρήνη Λοϊζίδου 
Επικεφαλής Εγγραφής και Αδειοδότησης Μελών 

 

 

 


