
ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2017 

 

Αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 56 

 

89(Ι) του 2001 

134(Ι) του 2002 

101(Ι) του 2004 

62(Ι) του 2005 

74(Ι) του 2017. 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του 

άρθρου 56 των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 έως 2017, εκδίδει, τις 

ακόλουθες Αποφάσεις: 

  

 ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Συνοπτικός τίτλος. 

ΚΔΠ. 43/2019 

1. Οι παρούσες Αποφάσεις θα αναφέρονται ως οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας 

(Ασφάλιση Ελάχιστου Ποσού) (Τροποποιητικές) (Αρ. 2) Αποφάσεις του 2019 και θα 

διαβάζονται μαζί με τις περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ασφάλιση Ελάχιστου Ποσού) 

Αποφάσεις του 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως οι «βασικές Αποφάσεις») και οι 

βασικές Αποφάσεις και οι παρούσες Αποφάσεις θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γενικού 

Συστήματος Υγείας (Ασφάλιση Ελάχιστου Ποσού) Αποφάσεις του 2019 έως (Αρ.2) του 

2019.  

 

Τροποποίηση των 
βασικών 
Αποφάσεων με την 
κατάργηση της 
παραγράφου (2) 
της Απόφασης 5.  
 
 
Τροποποίηση των 
βασικών 
Αποφάσεων με την 
κατάργηση της 
Απόφασης 6. 
 

 

2. Οι βασικές Αποφάσεις τροποποιούνται με την κατάργηση της παραγράφου (2) της 

Απόφασης 5.  

 

 

 

3. Οι βασικές Αποφάσεις τροποποιούνται με την κατάργηση της Απόφασης 6. 

  

 

 

 

Τροποποίηση των 
βασικών 
Αποφάσεων με την 
προσθήκη νέας 
παραγράφου 8 Α.   
 

 

 

 

4. Οι βασικές Αποφάσεις τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 

8 αυτών, της ακόλουθης νέας παραγράφου 8 Α.  

 

 

 

«Μεταβατική 

Διάταξη. 

 

8 Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παρουσών Αποφάσεων, ο 

Οργανισμός αποδέχεται, για σκοπούς σύναψης σύμβασης για την 

παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, την υφιστάμενη 

ασφαλιστική κάλυψη έναντι αμέλειας που δυνατό να έχουν τα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή οι 

ενώσεις αυτών ή οι κρατικές υπηρεσίες υγείας ανεξαρτήτως 

ύψους και περιεχομένου, μέχρι τη λήξη ή/και τον τερματισμό της ή 

το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 2020, οποιοδήποτε συμβεί 



2 
 

 
 

πρώτο.  

Νοείται ότι για την περίοδο πριν την έναρξη του Συστήματος και 

μέχρι την 1 Ιουνίου 2019 για την έγκριση σύναψης συμβάσης με 

παροχέα φροντίδας υγείας δεν θα απαιτείται η προσκόμιση 

αποδεικτικού στοιχείου για την ασφαλιστική κάλυψη.  Σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να προσκομιστούν στον 

Οργανισμό κατά την υπογραφή της σύμβασης ή πριν την 1 

Ιουνίου 2019.   
 

  

Έναρξη ισχύος. 5.-Οι παρούσες Αποφάσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

 


