
ΤΑΜΕΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ» 

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε την ίδρυση του Ταμείου ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ», με έναρξη 
λειτουργίας από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2016.  Σκοπός της ίδρυσης του Ταμείου είναι η 
παροχή οικονομικής και άλλης στήριξης,  για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προς τους 
φοιτητές μέλη του Ταμείου.  Όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές του ΠΚ ( προπτυχιακοί, 
μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) , οφείλουν , πριν την εγγραφή τους στα μαθήματα, να 
καταβάλουν εισφορά  ποσού  € 30 ανά έτος ( €50/έτος για φοιτητές ιατρικής) , για παροχή 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τραυματισμό ή/και ασθένεια (εξαιρούνται 
προϋπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις).  
 
 
Η μέγιστη κάλυψη ανά φοιτητή/έτος δεν ξεπερνά τις € 15.000,00 με αφαιρετικό ποσό 
€1.000,00.  Δεν καλύπτονται έξοδα επισκέψεων σε γιατρούς, φάρμακα, αναλύσεις και άλλα 
έξοδα που δεν ξεπερνούν τα €1000 ανά περιστατικό. 
 
Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα προκαταβολής  εφάπαξ ποσού ως ακολούθως: 
 
1.       Πρωτοετείς φοιτητές € 100 για 4 χρόνια φοίτησης ή €125 για 5 χρόνια φοίτησης 

(φοιτητές Αρχιτεκτονικής) και Πρωτοετείς φοιτητές Ιατρικής € 240 για 6 χρόνια 
συμπεριλαμβάνει και ασφάλεια πρακτικής άσκησης) 

2.       Δευτεροετείς φοιτητές € 75 για 3  χρόνια φοίτησης ή €100 για 4 χρόνια φοίτησης 
(φοιτητές Αρχιτεκτονικής) και Δευτεροετείς φοιτητές Ιατρικής €200 για 5 χρόνια 

3.       Τριτοετείς φοιτητές € 50 για 2 χρόνια φοίτησης ή €75 για 3 χρόνια φοίτησης (φοιτητές 
Αρχιτεκτονικής) και Τριτοετείς φοιτητές Ιατρικής € 160 για 4 χρόνια 

4.       Τεταρτοετείς φοιτητές Ιατρικής € 120 για 3 χρόνια   
5.       Τεταρτοετείς φοιτητές Αρχιτεκτονικής €50 για 2 χρόνια 

 

Σημειώνεται ότι φοιτητής που αξιολογείται και κρίνεται ως άπορος, από το Σωματείο 
Ευημερίας Φοιτητών, και λαμβάνει οικονομικό βοήθημα, δύναται, κατά το συγκεκριμένο 
ακαδημαϊκό έτος, να ζητήσει επιστροφή της εισφοράς του στο Ταμείο, παραμένοντας όμως 
ως μέλος του Ταμείου και απολαμβάνοντας τυχόν ωφελήματα του.  

Η καταβολή της εισφοράς θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της 
διεύθυνσης www.ucy.ac.cy/epayments 

Για την ολοκλήρωση της καταβολής χρειάζεται η ύπαρξη λογαριασμού 
χρήστη στο Π.Κ. αλλά και στη JCC.  
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