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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΠΡΟΣ:    Ακαδημαϊκό, Διοικητικό και άλλο Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου 
 
ΗΜΕΡ.:  7 Δεκεμβρίου 2020 
 
ΘΕΜΑ:   Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη - Ενημέρωση (06) 
 

 
Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεών μας αναφορικά με την Νέα Διαφοροποιημένη Σύμβαση 
η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από 01/06/2020 και σε συνέχεια απόφασης του Συμβουλίου του ΠΚ για 
συνεισφορά στο Ταμείο ποσού ύψους €110.000,00 για κάλυψη Ιατρικών Εξόδων που δεν 
καλύπτονται από το ΓεΣΥ και συγκεκριμένα για υπηρεσίες που αφορούν φυσιοθεραπείες, 
οδοντιατρικά έξοδα και προληπτικές εξετάσεις καλείστε όπως:  

 
1. Αποστείλετε με εσωτερικό ταχυδρομείο τις πρωτότυπες αποδείξεις για θεραπείες που έγιναν 

τόσο από εσάς όσο και από τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας σας και αφορούν την 
περίοδο από 01/06/2020-31/12/2020, στην κυρία Μαρία Χατζημιχαήλ, ΤΑΥΠ. 
 

2. Σημειώνεται ότι, από 01/12/2020 οι φυσιοθεραπείες (πατήστε εδώ για περισσότερες 
πληροφορίες),  καλύπτονται από το ΓεΣΥ και ως εκ τούτου δεν θα ληφθούν υπόψη αποδείξεις 
μετά από αυτή την ημερομηνία.  Όσον αφορά στα οδοντιατρικά έξοδα (πατήστε εδώ για 
περισσότερες πληροφορίες), από 01/12/20, θα καλύπτονται μόνο υπηρεσίες που δεν 
εμπίπτουν στις κατηγορίες υπηρεσιών που καλύπτονται από το ΓεΣΥ. 
 

3. Οι αποδείξεις θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 15/01/2021. Σε περίπτωση που 
αποστείλετε αποδείξεις που αφορούν εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας σας, θα πρέπει να 
αναγράψετε και το Ονοματεπώνυμο καθώς και τον Αριθμό Ταυτότητας σας.   
 

4. Σημειώνουμε ότι, ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές οποιεσδήποτε αποδείξεις αποσταλούν εκ 
πρόσθεμα, δηλαδή μετά τις 15/01/2021. 
 

5. Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό των εγκεκριμένων αποδείξεων που θα αποζημιωθούν 
είναι πέραν των €110.000, η αποζημίωση θα γίνει κατ’ αναλογία. 
 

6. Αναμένεται ότι, η καταβολή των αποζημιώσεων θα πραγματοποιηθεί τέλος Φεβρουαρίου 
2021. 
 

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.  
 
Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές με Υγεία. 
 
 
Διαχειριστική Επιτροπή Σχεδίων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
 
ΑΣ/ΜΧ   

  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΣΧΕΔΙΩΝ 
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