4.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ

4.2 Σπληάμεηο Αθαδεκαϊθνύ Πξνζωπηθνύ – Καλνληζκνί 1991
ΚΔΠ 81/91
Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Σπληάμεηο Αθαδεκαϊθνύ Πξνζωπηθνύ) Καλνληζκνί ηνπ 1991, όπωο δεκνζηεύζεθαλ ζηελ
Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο ζηηο 22 Μαξηίνπ, 1991
Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 32

Η Πξνζωξηλή Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο
πνπ ηεο δίλεη ην άξζξν 32 ηωλ πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Νόκωλ ηνπ 1989
θαη 1990, εθδίδεη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηνπο πην θάηω
Καλνληζκνύο.

144 ηνπ 1989
137 ηνπ 1990

1.

Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ
(Σπληάμεηο Αθαδεκαϊθνύ Πξνζωπηθνύ) Καλνληζκνί ηνπ 1991.

Σπλνπηηθόο ηίηινο

2.

Τεξνπκέλωλ ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 3, 4 θαη 5, ε αθππεξέηεζε κόληκνπ
ζπληάμηκνπ αθαδεκαϊθνύ πξνζωπηθνύ δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί
Σπληάμεωλ Νόκνπ ή θάζε λόκνπ πνπ ηνλ ηξνπνπνηεί ή ηνλ αληηθαζηζηά θαη
νπνηωλδήπνηε Καλνληζκώλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηώλ.

Αθππεξέηεζε
κόληκνπ πξνζωπηθνύ
Κεθ. 311
17 ηνπ 1960
9 ηνπ 1967
18 ηνπ 1967
51 ηνπ 1968
119 ηνπ 1968
9 ηνπ 1971
65 ηνπ 1973
42 ηνπ 1976
38 ηνπ 1979
2 ηνπ 1981
39 ηνπ 1981
25 ηνπ 1984
2 ηνπ 1986
47 ηνπ 1987
61 ηνπ 1990
107 ηνπ 1990

3.

Σην κόληκν αθαδεκαϊθό πξνζωπηθό πνπ ζα έρεη ζπκπιεξώζεη θαηά ηελ
αθππεξέηεζή ηνπ ππεξεζία ηξηώλ ή πεξηζζόηεξωλ εηώλ θαηαβάιιεηαη εηήζηα
ζύληαμε θαη έλα εθάπαμ πνζό αλάινγα κε ηα ρξόληα ππεξεζίαο.
1.

4.

5.

2.

1.
Σπληαμηνδόηεζε ηνπ κόληκνπ αθαδεκαϊθνύ πξνζωπηθνύ
παξέρεηαη, αθνύ ζπκπιεξώζεη ην 62ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
2.
Τα κέιε ηνπ αθαδεκαϊθνύ πξνζωπηθνύ αθππεξεηνύλ θαηά ηε
ιήμε ηνπ αθαδεκαϊθνύ έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ ζπκπιεξώλνπλ ην
67ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.

Σην κε κόληκν αθαδεκαϊθό πξνζωπηθό παξαρωξείηαη κεηά ηελ απνρώξεζή
ηνπ, θηινδώξεκα ίζν κε ην έλα δωδέθαην ηωλ κεληαίωλ απνιαβώλ γηα θάζε
κήλα ππεξεζίαο, ρωξίο λα απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο ππεξεζίαο.
Φηινδώξεκα ππνινγηδόκελν κε ηνλ ηξόπν απηό ρνξεγείηαη θαη ζην κόληκν
αθαδεκαϊθό πξνζωπηθό πνπ έρεη ππεξεζία θάηω από ηξία ρξόληα.

Ειάρηζηνο ρξόλνο
ππεξεζίαο κόληκνπ
πξνζωπηθνύ

Ηιηθία αθππεξέηεζεο
κόληκνπ πξνζωπηθνύ

Φηινδώξεκα κε
κόληκνπ πξνζωπηθνύ

