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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΠΡΟΣ:    Μέλη Σχεδίων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
 
ΗΜΕΡ.:  15 Ιουλίου 2020 
 
ΘΕΜΑ:   Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη - Ενημέρωση Μελών (04) 
 

 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεών μας αναφορικά με την Νέα Διαφοροποιημένη Σύμβαση 
η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από 01/06/2020 για ενδονοσοκομειακή κάλυψη, επιθυμούμε να σας 
ενημερώσουμε για την πορεία των εξελίξεων όσον αφορά στην Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη: 

 
1. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου 

Κύπρου (ΠΚ) έχει εγκρίνει την καταβολή συνεισφοράς στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για συγκεκριμένα ωφελήματα που δεν καλύπτει το ΓεΣΥ μέχρι την 30η 
Σεπτεμβρίου 2020. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Συμβούλιο του 
ΠΚ για τη διαχρονική στήριξη που επιδεικνύει στο προσωπικό του στον ευαίσθητο τομέα της 
υγείας.  
Το Συμβούλιο ΠΚ θα επανεξετάσει πιθανή επέκταση της συνεισφοράς του ανάλογα με τις 
καλύψεις που δεν θα περιλαμβάνονται στο ΓεΣΥ. 

 
2. Μετά από εκ νέου διαβούλευση με την Ασφαλιστική Εταιρεία Universal Life Ltd, πετύχαμε 

έκπτωση στα ασφάλιστρα. 
 

3. Ενόψει των πιο πάνω, η Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕ) αφού εξέτασε τα Νέα Οικονομικά 
Δεδομένα αποφάσισε όπως οι εισφορές των μελών διαφοροποιηθούν με αναδρομική ισχύ 
από 01/06/2020 ως ακολούθως: 

 
(i)Μέλη με μισθολογικές κλίμακες Ε και από Α1 μέχρι και Α5 : €32/Μήνα για μέλος, €32/Μήνα 
για σύζυγο, €22/Μήνα για 1ο παιδί, €12/Μήνα για κάθε επόμενο παιδί.   
 
(ii)Μέλη με μισθολογικές κλίμακες από Α7 μέχρι και Α11: €37/Μήνα για μέλος, €37/Μήνα για 
σύζυγο, €27/Μήνα για 1ο παιδί, €17/Μήνα για κάθε επόμενο παιδί.   
 
(iii)Μέλη με μισθολογικές κλίμακες από Α12 μέχρι και Α16: €52/Μήνα για μέλος, €52/Μήνα για 
σύζυγο, €32/Μήνα για 1ο παιδί, €22/Μήνα για κάθε επόμενο παιδί.   

 
4. Η απόφαση του Συμβουλίου ΠΚ για συνεισφορά στο Ταμείο από 01/06/2020 – 30/09/2020 

αφορά όλα τα μέλη του προσωπικού του ΠΚ ανεξάρτητα αν συμμετέχουν ή όχι στην Νέα 
Διαφοροποιημένη Ιδιωτική Σύμβαση. 
Ως εκ τούτου καλείστε όπως φυλάγετε οποιεσδήποτε αποδείξεις ιατρικών εξόδων που δεν 
καλύπτονται από το ΓεΣΥ και αφορούν φυσιοθεραπείες, οδοντιατρικά έξοδα και προληπτικές 
εξετάσεις. Ανάλογα με τη δυνατότητα του Ταμείου τέλος του χρόνου θα σας ζητηθεί να 
υποβληθούν στην ΔΕ για εξέταση και καταβολή αποζημίωσης. 

 

  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  
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Σημειώνουμε ότι, οι εξελίξεις όσον αφορά στις υπηρεσίες που καλύπτονται από το ΓεΣΥ 
πιθανό να διαφοροποιηθούν στο σύντομο μέλλον και ως εκ τούτου οποιαδήποτε ωφελήματα 
που αναφέρονται πιο πάνω δεν θα αποζημιώνονται από το Ταμείο.    

 
5. Έχει ήδη αποσταλεί στην Ασφαλιστική Εταιρεία ο κατάλογος με τα Μέλη που έχουν εκφράσει 

την επιθυμία για πλήρη κάλυψη (ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή) και αναμένεται 
πολύ σύντομα να έχουμε το κόστος των ασφαλίστρων. 
 

6. Σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης Νέας Προσφοράς, έχει ήδη πραγματοποιηθεί η 1η 
συνάντηση με τα άτομα που θα απαρτίσουν τις Επιτροπές Προδιαγραφών και Αξιολόγησης.  
Οποιαδήποτε εισήγηση για ωφελήματα είναι ευπρόσδεκτη και μπορεί να σταλεί 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hadjimichael.maria@ucy.ac.cy. 

 
Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι με υγεία. 
 
 
Διαχειριστική Επιτροπή Σχεδίων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
 
ΑΣ/ΜΧ   
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