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ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 1999 και 2002

Κ.Δ.Π.283/99
Κ.Δ.Π.43/2002
Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (πκπιεξσκαηηθή Ιαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε) Καλνληζκνί ηνπ 1999
θαη Σξνπνπνηεηηθνί Καλνληζκνί ηνπ 2002, όπσο δεκνζηεύηεθαλ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο
Δεκνθξαηίαο ζηηο 26 Ννεκβξίνπ 1999 θαη 01 Φεβξνπαξίνπ 2002.
Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ
--------------------------------------Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32
Σν πκβνύιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, αζθώληαο
ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην άξζξν 32 ησλ πεξί
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Νόκσλ ηνπ 1989 κέρξη 2001,
εθδίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ
ηνπο πην θάησ Καλνληζκνύο.

144 ηνπ 1989
137 ηνπ 1990
53(Ι) ηνπ 1994
77(Ι) ηνπ 1994
24(Ι) ηνπ 1995
59(Ι) ηνπ 1997
90(Ι) ηνπ 1998
127(Ι) ηνπ 1999
84(Ι) ηνπ 2000
44(Ι) ηνπ 2001

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (πκπιεξσκαηηθή
Ιαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε) Καλνληζκνί ηνπ
1999 θαη 2002.

πλνπηηθόο
ηίηινο

Γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ"Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή" θαη "Επηηξνπή" ζεκαίλεη
ηελ Επηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκό 7.
"Μέινο" ζεκαίλεη πξόζσπν πνπ εξγνδνηείηαη από
ην Παλεπηζηήκην ην νπνίν έρεη γίλεη δεθηό σο κέινο
ηνπ ρεδίνπ όπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκό 5.
"πκβνύιην" ζεκαίλεη ην πκβνύιην ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.
"ρέδην" ζεκαίλεη ην ρέδην πνπ ηδξύεηαη δπλάκεη
ηνπ Καλνληζκνύ 3 ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή ή όπσο
απηό δπλαηό λα ηξνπνπνηεζεί.

Εξκελεία.

(1) Με ηνπο Καλνληζκνύο απηνύο ηδξύεηαη ρέδην
πκπιεξσκαηηθήο Ιαηξνθαξκαθεπηηθήο
Πεξίζαιςεο γηα ην πξνζσπηθό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κύπξνπ θαη ηνπο εμαξησκέλνπο ηνπ.
(2) Σν ρέδην ιεηηνπξγεί όπσο νξίδεηαη ζηνπο
παξόληεο Καλνληζκνύο.

’Ιδξπζε ρεδίνπ

θνπόο ηνπ ρεδίνπ είλαη λα παξάζρεη ζην πξνζσπηθό
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ζηνπο εμαξησκέλνπο ηνπ,
ζε πεξηπηώζεηο αζζέλεηαο ή άιιεο αλάγθεο γηα
ηαηξηθή παξαθνινύζεζε θαη βνήζεηα, ηα
ζπκπιεξσκαηηθά σθειήκαηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο
πεξίζαιςεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο παξόληεο
Καλνληζκνύο.

θνπόο.

(1) Μέιε ηνπ ρεδίνπ είλαη όια ηα κέιε ηνπ
πξνζσπηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ πνπ ζα
δειώζνπλ εγγξάθσο ηελ επηζπκία ηνπο γηα
ζπκκεηνρή ζην ρέδην.
(2) ην ρέδην δύλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ επίζεο
εμαξηώκελνη κειώλ σο αθνινύζσο:
(α) Ο ή ε ζύδπγνο κέινπο πνπ δελ θαιύπηεηαη
από άιιν ηακείν ή ζρέδην ηαηξνθαξκαθεπηηθήο
πεξίζαιςεο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ Κπβεξλεηηθνύ
ζρεδίνπ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο.
(β) ηέθλα κέινπο, ειηθίαο κέρξη 18 εηώλ, ή
κέρξη 25 εηώλ εθόζνλ δηαζέηνπλ επίζεκε
θνηηεηηθή ηαπηόηεηα ή ππεξεηνύλ ηε
ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία.
(3) Αλ ν ή ε ζύδπγνο ή ηέθλα κέινπο θαιύπηνληαη
από άιιν ηακείν ή ζρέδην ηαηξνθαξκαθεπηηθήο
πεξίζαιςεο, ηo κέινο νθείιεη λα δειώζεη ζηε
Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή ην γεγνλόο απηό.
Παξάιεηςε λα παξάζρεη ηελ πιεξνθνξία απηή
ζηε Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή ζπληζηά ιόγν γηα ηνλ
νπνίν ε Επηηξνπή δύλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ
πξνζσξηλή δηαθνπή ή ηελ νξηζηηθή απνβνιή ηνπ
κέινπο από ην ζρέδην, ζύκθσλα κε Καλόλεο πνπ
θαηαξηίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε θαη εγθξίλεη ην
πκβνύιην.

Μέιε ηνπ
ρεδίνπ

(1) Η εηζδνρή ζην ρέδην νινθιεξώλεηαη θαη ε
ππνρξέσζε ησλ κειώλ γηα θαηαβνιή εηζθνξώλ
αξρίδεη λα ηζρύεη από ηελ πξώηε εκέξα ηνπ κήλα
πνπ αθνινπζεί ηε γξαπηή απνδνρή ηνπ κέινπο ή
αλάινγα ηνπ εμαξησκέλνπ ηνπ από ηε
Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή.

Εηζδνρή κειώλ.

(1) Η Λεηηνπξγία ηνπ ρεδίνπ γίλεηαη από Δηαρεηξηζηηθή
Επηηξνπή πνπ απνηειείηαη από 5 κέιε. Δύν κέιε
ηεο Επηηξνπήο εθιέγνληαη κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (κειώλ ηνπ ρεδίνπ), δύν
κέιε εθιέγνληαη κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ
Αθαδεκατθνύ Πξνζσπηθνύ (κειώλ ηνπ ρεδίνπ)
θαη έλα κέινο δηνξίδεηαη από ην πκβνύιην, κεηαμύ
ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ
Πξνζσπηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
(2) Σα κέιε ηεο Επηηξνπήο θαηαξηίδνληαη ζε ζώκα
κε ηελ εθινγή Πξνέδξνπ, Γξακκαηέα, Σακία θαη
δύν κειώλ.
(3) ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο απνπζίαο κέινπο
ηεο Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο από ηα θαζήθνληά
ηνπ ιόγσ αζζέλεηαο, άδεηαο ή άιινπ θσιύκαηνο
πνπ δηαξθεί πεξηζζόηεξν από έλα κήλα, ν
Πξόεδξνο ηεο Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο δύλαηαη
λα δηνξίδεη αλαπιεξσκαηηθό κέινο γηα ηελ πεξίνδν
ηεο απνπζίαο. Σν κέινο απηό ζα πξνέξρεηαη από
ην πκβνύιην ή από ην Δηνηθεηηθό Πξνζσπηθό ή
από ην Αθαδεκατθό Πξνζσπηθό αλάινγα κε ην
κέινο πνπ απνπζηάδεη.
(4) Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο θαη νη αξκνδηόηεηεο ηεο
Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο θαζνξίδνληαη από ηε
Γεληθή πλέιεπζε θαη εγθξίλνληαη από ην
πκβνύιην.

Δηαρεηξηζηηθή
Επηηξνπή.

Η Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή ζπγθαιεί Σαθηηθέο θαη
’Εθηαθηεο πλειεύζεηο ησλ κειώλ ζύκθσλα κε
Καλόλεο πνπ θαηαξηίδεη ε Επηηξνπή θαη εγθξίλεη ην
πκβνύιην.

Σαθηηθέο θαη
’Εθηαθηεο
πλειεύζεηο.

(1) Oη πόξνη ηνπ ρεδίνπ απνηεινύληαη από-

Πόξνη

(α) Εηζθνξέο ησλ κειώλ ύςνπο 1% ζηηο
κεληαίεο απνιαβέο ηνπο (βαζηθόο κηζζόο θαη
ηηκαξηζκηθό επί 12 κήλεο) λννπκέλνπ όηη ην
αλώηαην όξην απνιαβώλ ζηηο νπνίεο ζα
ππνινγίδεηαη ε εηζθνξά ζα είλαη ην εθάζηνηε
νξηδόκελν αλώηαην όξην γηα ζθνπνύο
θνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ. Σν ύςνο ηεο
εηζθνξάο αλαζεσξείηαη κε απόθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο.
(β) Εηζθνξέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ
ύςνπο 3% ζηηο κεληαίεο απνιαβέο ηνπ θάζε
κέινπο (βαζηθόο κηζζόο θαη ηηκαξηζκηθό επί 12
κήλεο) λννπκέλνπ όηη ην αλώηαην όξην
απνιαβώλ ζηηο νπνίεο ζα ππνινγίδεηαη ε
εηζθνξά ζα ιακβάλεηαη όπσο αλαθέξεηαη ζηελ
παξάγξαθν (α) πην πάλσ. Σν ύςνο ηεο
εηζθνξάο απηήο δύλαηαη λα αλαζεσξείηαη κε
απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, δηαηεξνύκελεο ηεο
αλαινγίαο 3:1.
(γ) Σόθνπο ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ ρεδίνπ.
(δ) Δσξεέο κειώλ ή άιισλ πξνζώπσλ ζην
ρέδην.
(ε) Επελδύζεηο Καηαζέζεσλ θαη άιια έζνδα.
10. Σα σθειήκαηα ηα νπνία δύλαηαη λα παξέρεη ζηα
κέιε ην ρέδην θαζνξίδνληαη κε Καλόλεο ηνπο
νπνίνπο θαηαξηίδεη ε Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή θαη
εγθξίλεη ην πκβνύιην θαη νη νπνίνη κπνξνύλ λα
αλαζεσξεζνύλ.

Ωθειήκαηα
πξνο ηα κέιε.

11. (1) Μέινο ηνπ ρεδίνπ, θαηά ηελ αθππεξέηεζή
ηνπ από ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ ή ζε
πεξίπησζε απνδνρήο παξαίηεζήο ηνπ, δελ έρεη
θακηά απαίηεζε από ην ρέδην ή πάλσ ζηηο
θαηαβιεζείζεο από απηό εηζθνξέο ζην ρέδην.
(2) Σα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ζε ζρέζε κε ην παξόλ
ρέδην, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο
επηβάξπλζεο από ηε ιεηηνπξγία ηνπ, δε δύλαηαη
λα επεξεάδνληαη ή δηαθνξνπνηνύληαη, κε
νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο Δηαρεηξηζηηθήο
Επηηξνπήο ή ηεο Σαθηηθήο ή ’Εθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.
(3) Η ηήξεζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ ρεδίνπ, νη
εηζπξάμεηο θαη νη πιεξσκέο από απηό γίλνληαη
από ηελ Τπεξεζία Οηθνλνκηθώλ θαη Πξνζσπηθνύ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη ειέγρνληαη από ηε
Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή.
(4) Ο έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ
ρεδίνπ γίλεηαη από Ειεγθηή ηνλ νπνίν
νξίδεη ην πκβνύιην.

Πνηθίιεο
δηαηάμεηο.

12. (1) Αλεμάξηεηα από ηηο πθηζηάκελεο δηεπζεηήζεηο
παξνρήο Ιαηξνθαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο από ηα
Κξαηηθά Ννζνθνκεία, ην πκβνύιην έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα απεπζύλεηαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα
γηα εμαζθάιηζε ρεδίνπ πκπιεξσκαηηθήο
Ιαηξνθαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο αλ απηό θξίλεηαη
νινθιεξσκέλν, ειθπζηηθόηεξν θαη νηθνλνκηθόηεξν
γηα ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ:
Ννείηαη όηη ην θόζηνο γηα αζθαιηζηηθή θάιπςε
από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζύκθσλα κε ην παξόλ
εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηηο
ζπλνιηθέο εηήζηεο εηζθνξέο, όπσο απηέο ζα
πξνθύπηνπλ ζύκθσλα κε ηηο ππνπαξαγξάθνπο
(α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνύ 9.
(2) ε πεξίπησζε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο από

Ιδησηηθόο
ηνκέαο.

ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
ζρεδίνπ γίλεηαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ
παξόλησλ Καλνληζκώλ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο
θαη ηηο πξόλνηεο ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ ζα
ππνγξαθεί κε ηνλ ηδησηηθό θνξέα πνπ ζα επηιεγεί:
Ννείηαη όηη ην πκβνύιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κύπξνπ ζα θαζνξίδεη σο ηξόπν δηαρείξηζεο
θαη ιεηηνπξγίαο κόλν έλα από ηα πην θάησ
ζρέδηα:
(α) Λεηηνπξγία Εζσηεξηθνύ Σακείνπ, ή
(β) Αζθαιηζηηθή θάιπςε από ηνλ Ιδησηηθό
Σνκέα.
13. Με ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γεληθνύ
ρεδίνπ Τγείαο ην παξόλ ρέδην
πκπιεξσκαηηθήο Ιαηξνθαξκαθεπηηθήο
Πεξίζαιςεο θαηαξγείηαη.

Καηάξγεζε ηνπ
ρεδίνπ.

