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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

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

άρθρου 64(3) του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, εκδίδει, την παρούσα εγκύκλιο για 

την ακόλουθη εφαρμοζόμενη πρακτική που αφορά στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας 

από Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, για τις οποίες θα εκδοθούν 

Κανονισμοί σύμφωνα με τα άρθρα 22(1), 32, 64(2)(α),(β),(γ), (δ),(ζ), (ι) και (θ) του περί Γενικού 

Συστήματος Υγείας Νόμου. 

1. Ερμηνεία 

1.1. Ορισμοί 

«διαλογή» σημαίνει την υπηρεσία φροντίδας υγείας για τη διαλογή των δικαιούχων όπως 

καθορίζεται στον όρο 3∙ 

«εξουσιοδοτημένος νοσηλευτής» σημαίνει νοσηλευτή που έχει δικαίωμα χρήσης του 

συστήματος πληροφορικής και είναι εξουσιοδοτημένο από τον παροχέα υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας για να έχει πρόσβαση στο σύστημα πληροφορικής εκ μέρους του ∙ 

«επείγουσα φροντίδα υγείας» σημαίνει υπηρεσία φροντίδας υγείας που παρέχεται από 

ΤΑΕΠ στα πλαίσια του Συστήματος σε περιπτώσεις ατυχήματος ή/και επείγοντος 

περιστατικού∙  

«επίπεδο φροντίδας» σημαίνει το επίπεδο στο οποίο κατηγοριοποιείται η κάθε περίπτωση 

επείγουσας φροντίδας υγείας που παρέχεται από ΤΑΕΠ ανάλογα με τη σοβαρότητα και την 

πολυπλοκότητά του, για σκοπούς αποζημίωσης όπως καθορίζεται στον όρο 5∙ 

«θεράπων ιατρός» σημαίνει τον ιατρό που έχει την ευθύνη της επείγουσας φροντίδας υγείας. 

«ιατρικά αναγκαίες» σημαίνει τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την πρόληψη, 

διάγνωση ή/και θεραπεία ασθένειας, τραυματισμού, ιατρικής κατάστασης, νόσου, των 

συμπτωμάτων τους ή την αντιμετώπιση εξουθενωτικών συμπτωμάτων ή παρενεργειών άμεσα 

σχετιζόμενων με τις πιο πάνω καταστάσεις, περιλαμβανομένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας 

επανορθωτικής χειρουργικής αλλά εξαιρουμένων υπηρεσιών ή χωρίς να περιλαμβάνονται 

υπηρεσίες που αφορούν σκοπούς αισθητικής∙ 

«ιατρικός φάκελος» σημαίνει τον ιατρικό φάκελο που υποχρεούται να τηρεί το νοσηλευτήριο 

για δώδεκα (12) χρόνια ως καθορίζεται στον όρο 8.3∙  

«κατευθυντήριες οδηγίες αμοιβής» σημαίνει τον τρόπο ταξινόμησης μιας επείγουσας 

φροντίδας υγείας σε επίπεδο φροντίδας κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και επηρεάζουν 

άμεσα το ύψος της αμοιβής της υπηρεσίας∙ 

«κωδικοποιητής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωμα χρήσης του συστήματος 

πληροφορικής και είναι εξουσιοδοτημένο από τον παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας για 

να έχει πρόσβαση στο σύστημα πληροφορικής εκ μέρους του για την καταχώρηση των 

στοιχείων των απαιτήσεων και το οποίο  κατέχει προσόντα ή/και πληροί τα κριτήρια που 

καθορίζονται κατά καιρούς στην ιστοσελίδα του Οργανισμού∙ 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο∙ 
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«οφειλόμενα ποσά» σημαίνει τα ποσά που οφείλονται προς τον Οργανισμό τα οποία 

θεωρούνται τα τελικά ή επιβεβαιωμένα ποσά, αναφορικά με τα οποία έχουν εξαντληθεί όλες 

οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για τον καθορισμό τους· 

«ΤΑΕΠ» σημαίνει Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών νοσηλευτηρίου το οποίο 

παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή/και επειγόντων 

περιστατικών· 

«Υπηρεσία διάγνωσης» σημαίνει οποιαδήποτε υπηρεσία διαγνωστικής εξέτασης παρέχεται 

από το ΤΑΕΠ όπως αυτές καθορίζονται στον Δεύτερο Πίνακα του Παραρτήματος Ι· 

«Υπηρεσία θεραπείας» σημαίνει οποιαδήποτε υπηρεσία θεραπείας παρέχεται από το ΤΑΕΠ 

όπως αυτές καθορίζονται στον Τρίτο Πίνακα του Παραρτήματος Ι· 

«υποστηρικτικό προσωπικό» σημαίνει προσωπικό που έχει δικαίωμα χρήσης του 

συστήματος πληροφορικής και είναι εξουσιοδοτημένο από τον παροχέα υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας για να έχει πρόσβαση στο σύστημα πληροφορικής εκ μέρους του και 

περιλαμβάνει γραμματειακό προσωπικό, τον κωδικοποιητή, εξουσιοδοτημένο νοσηλευτή, και 

άλλα πρόσωπα που δύναται να υποδείξει ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας,  το οποίο 

εγγράφεται στο Σύστημα σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζει ο Οργανισμός ι στην 

ιστοσελίδα του. 

1.2. Όροι που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά. 

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Εγκύκλιο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν 

την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από το Νόμο. 

2. Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας Εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας από ΤΑΕΠ, της διαδικασίας αμοιβής, των ελάχιστων απαιτήσεων για την 

παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, της διαδικασίας εγγραφής και της σύναψης σύμβασης 

με τον Οργανισμό, της τήρησης αρχείου από ΤΑΕΠ και του τρόπου παροχής και πρόσβασης. 

3. Υπηρεσίες φροντίδας υγείας από ΤΑΕΠ 

(1) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας από ΤΑΕΠ περιλαμβάνουν- 

(α) ιατρικές πράξεις ή/και δραστηριότητες που είναι αναγκαίες σε περιπτώσεις ατυχήματος ή 

επείγοντος περιστατικού για την παροχή επείγουσας φροντίδας υγείας, στη βάση 

πρωτοκόλλων, κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών, περιορισμών, προτύπων ασφάλειας 

δικαιούχων ή/ και ποιότητας , και σύμφωνα με την ειδικότητα του κάθε ιατρού που παρέχει τις 

υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ μέρους του ΤΑΕΠ, όπου  εφαρμόζεται, που υιοθετούνται και 

ανακοινώνονται από τον Οργανισμό.  

(β) άνευ επηρεασμού της γενικότητας της υποπαραγράφου (α) οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

φροντίδας υγείας από ΤΑΕΠ περιλαμβάνουν: 

(i) εφαρμογή της διαδικασίας της διαλογής, ως καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, 

κατατάσσοντας το κάθε περιστατικό σε ένα από πέντε επίπεδα ανάλογα με τη σοβαρότητα 

της περίπτωσής του. 

(ii) παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας ως καθορίζονται στον Δεύτερο και Τρίτο Πίνακα 

του Παραρτήματος Ι. 

(γ) παραπομπή όπως καθορίζεται στον όρο 9, για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας από 

παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας μετά το εξιτήριο, με βάση πρωτόκολλα και κλινικές 
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κατευθυντήριες οδηγίες, περιορισμών, προτύπων ασφάλειας δικαιούχων ή/ και ποιότητας, και 

σύμφωνα με την ειδικότητα του κάθε ιατρού που παρέχει τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ 

μέρους του ΤΑΕΠ, όπου εφαρμόζεται, που υιοθετούνται και ανακοινώνονται από τον 

Οργανισμό∙ 

(δ) συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων και υγειονομικών ειδών μετά το εξιτήριο,  με βάση πρωτόκολλα και κλινικές 

κατευθυντήριες οδηγίες, περιορισμών, προτύπων ασφάλειας δικαιούχων ή/ και ποιότητας,  και 

σύμφωνα με την ειδικότητα του κάθε ιατρού που παρέχει τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ 

μέρους του ΤΑΕΠ, όπου εφαρμόζεται, που υιοθετούνται και ανακοινώνονται από τον 

Οργανισμό. 

(2) Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας από ΤΑΕΠ αφορούν ιατρικά αναγκαίες υπηρεσίες 

φροντίδας υγείας και δεν περιλαμβάνουν ιατρικές πράξεις ή/και δραστηριότητες που 

παρέχονται για αισθητικούς λόγους.   

(3) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), ο Οργανισμός δύναται να απαιτήσει 

προέγκριση για οποιαδήποτε υπηρεσία φροντίδα υγείας ώστε αυτή να λογίζεται ότι παρέχεται 

στα πλαίσια του Συστήματος∙ 

(4) Τα ΤΑΕΠ παρέχουν τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καθορίζονται στην παράγραφο 

(1) σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και 

Λειτουργίας) Νόμου, όπου αυτός εφαρμόζεται, του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου, του περί 

Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) Νόμου, του περί Νοσηλευτικής και 

Μαιευτικής Νόμου, του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου και των δυνάμει αυτών 

εκδιδομένων Κανονισμών, Εσωτερικών Κανονισμών, Αποφάσεων και Εγκυκλίων καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία αφορά τα νοσηλευτήρια,  ιατρούς, νοσηλευτές και 

μαίες που παρέχουν επείγουσα φροντίδα υγείας στα πλαίσια των ΤΑΕΠ. 

4. Ελάχιστες Απαιτήσεις, ελάχιστος εξοπλισμός και κτιριακές εγκαταστάσεις  

(1) Τα ΤΑΕΠ διαθέτουν τις απαραίτητες ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν στο προσωπικό, 

εξοπλισμό, αναλώσιμα και στεγάζονται σε κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, για την 

ασφαλή και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχουν στο 

πλαίσιο του Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου 3. 

(2) Οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν στο προσωπικό, εξοπλισμό, αναλώσιμα και 

κτιριακές εγκαταστάσεις των ΤΑΕΠ απαιτείται να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του περί 

Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου, όπου αυτός 

εφαρμόζεται, του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου, του περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και 

Ταμείο Συντάξεων) Νόμου, του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου και τις πρόνοιες των 

δυνάμει αυτών εκδιδομένων Κανονισμών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία 

αφορά στο προσωπικό, στον εξοπλισμό, στα αναλώσιμα και στις κτιριακές εγκαταστάσεις 

τους.  

(3) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας των παραγράφων (1) και (2), τα ΤΑΕΠ πληρούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις, ελάχιστο εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις που καθορίζονται από 

τον Οργανισμό και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του.  

(4) Ανεξάρτητα των παραγράφων (1), (2) και (3) τα ΤΑΕΠ οφείλουν να έχουν εμφανή ένδειξη 

ότι είναι συμβεβλημένα με τον Οργανισμό για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο 

πλαίσιο του Συστήματος. 
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5. Αμοιβή 

5.1. Αμοιβή επείγουσας φροντίδας υγείας 

Τα νοσηλευτήρια που συμβάλλονται με τον Οργανισμό για την παροχή επείγουσας φροντίδας 

υγείας, αμείβονται όπως καθορίζεται στον όρο 5.4. 

Ανεξάρτητα από το πιο πάνω τα νοσηλευτήρια για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας 

από ΤΑΕΠ αμείβονται για: 

(α) τη διαλογή,  

(β) στις περιπτώσεις που κατόπιν διαλογής κριθεί ότι η περίπτωση κατατάσσεται στα επίπεδα 

ένα (1) έως τέσσερα (4) του Παραρτήματος ΙΙ, οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας αποζημιώνονται 

ανάλογα με το επίπεδο φροντίδας στο οποίο κατηγοριοποιείται το κάθε περιστατικό με βάση 

το συνδυασμό της υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπείας ως καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, 

νοουμένου ότι έχουν παρασχεθεί οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας.  

Νοείται ότι στις περιπτώσεις των επιπέδων φροντίδας ένα (1) μέχρι τρία (3) του Πρώτου 

Πίνακα του Παραρτήματος Ι, η αμοιβή περιλαμβάνει και τη διαλογή. 

(γ) σε περίπτωση που το περιστατικό κατά την διαλογή κατηγοριοποιηθεί ως καθόλου επείγον 

(επίπεδο διαλογής πέντε (5) του Παραρτήματος ΙΙ) τότε το νοσηλευτήριο αμείβεται μόνο για τη 

διαλογή και ενημερώνει το δικαιούχο ότι αν επιλέξει παρόλα αυτά να λάβει υπηρεσίες από το 

ΤΑΕΠ, τότε το νοσηλευτήριο επιτρέπεται να χρεώσει το δικαιούχο , κατά την κρίση του 

νοσηλευτηρίου. 

Νοείται ότι καμία άλλη αμοιβή δεν καταβάλλεται στα νοσηλευτήρια για επείγουσα φροντίδα 

υγείας πέραν της αμοιβής που καθορίζεται σύμφωνα με την παρούσα Εγκύκλιο, εκτός από 

την καταβολή της συμπληρωμής ως καθορίζεται στους περί Γενικού Συστήματος Υγείας 

(Συμπληρωμή, Μέγιστη Συμπληρωμή, Συνεισφορά Ι και Συνεισφορά ΙΙ) Κανονισμούς.  

5.2. Εισαγωγή για ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας 

Σε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι ο δικαιούχος χρήζει ενδονοσοκομειακής φροντίδας 

υγείας και γίνει εισαγωγή στο ίδιο νοσηλευτήριο, το νοσηλευτήριο αμείβεται για όλες τις 

υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρείχε ως ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας και ως 

ΤΑΕΠ, με βάση ομάδες συγγενών διαγνώσεων ή άλλες μεθόδους, όπως καθορίζεται στην 

Εγκύκλιο που αφορά στην ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας στα πλαίσια του Συστήματος 

ή, όταν εγκριθούν από την Βουλή των Αντιπροσώπων, στους σχετικούς Κανονισμούς.  

Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία το νοσηλευτήριο που παρέχει την ενδονοσοκομειακή 

φροντίδας υγείας είναι άλλο από αυτό που παρείχε την επείγουσα φροντίδας υγείας τότε 

καταβάλλεται ξεχωριστή αποζημίωση για τις υπηρεσίες του ΤΑΕΠ και ξεχωριστή για την 

ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας.    

5.3. Κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης των περιστατικών για σκοπούς 

αμοιβής 

(1) Για τον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης του ΤΑΕΠ γίνεται κωδικοποίηση ανάλογα με 

το επίπεδο φροντίδας στο οποίο κατηγοριοποιείται το κάθε περιστατικό (Πρώτος πίνακας του 

Παραρτήματος Ι), όπως προκύπτει με βάση το συνδυασμό της διάγνωσης και της θεραπείας 

ως καθορίζονται στο Δεύτερο και Τρίτο Πίνακα του Παραρτήματος Ι, αντίστοιχα. 

(2) Ο ιατρός ή ο κωδικοποιητής συλλέγει ιατρικές και άλλες πληροφορίες για κάθε υπηρεσία 

με βάση το εξιτήριο από τα ΤΑΕΠ και τον ιατρικό φάκελο του δικαιούχου, μεταφράζει σε 
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κωδικούς τις διαγνώσεις και τις θεραπείες με βάση τον κατάλογο των διαγνώσεων και των 

θεραπειών, αντίστοιχα, και τους καταχωρεί στο σύστημα πληροφορικής. Στις περιπτώσεις 

που διενεργούνται διαγνωστικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα του πρέπει φορτώνονται μαζί με 

την απαίτηση για αποζημίωση στο σύστημα πληροφορικής.   

(3) Όλες οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο σύστημα πληροφορικής είναι επαρκώς 

τεκμηριωμένες και παρουσιάζονται στο εξιτήριο του ΤΑΕΠ ή/και στον ιατρικό φάκελο του 

δικαιούχου.     

(4) Για σκοπούς ορθής αμοιβής,  το πρόσωπο που κωδικοποιεί εκ μέρους των ΤΑΕΠ οφείλει 

να εφαρμόζει τις κατευθυντήριες οδηγίες αμοιβής που εκδίδει και δημοσιεύει ο Οργανισμός 

στην ιστοσελίδα του.  

5.4. Μέθοδοι αμοιβής ΤΑΕΠ 

(1) Με την επιφύλαξη των προνοιών των παραγράφων (2) και (3), το νοσηλευτήριο για τα 

περιστατικά του ΤΑΕΠ, αμείβεται ανά περιστατικό στη βάση τιμής μονάδας. 

(2) Ανεξαρτήτως των προνοιών της παραγράφου (1), σε έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες 

δυσχεραίνεται η προσβασιμότητα των δικαιούχων στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας ή/και 

παρατηρείται χαμηλό ενδιαφέρον συμμετοχής από νοσηλευτήρια, ο Οργανισμός δύναται να 

παρέχει πρόσθετα χρηματικά ή/και άλλα κίνητρα ή/και να χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους 

αμοιβής. 

 (3) O προϋπολογισμός και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά το ύψος της αμοιβής που 

προβλέπεται στις παραγράφους (1), (2) και (3) καθορίζεται με Απόφαση.   

Νοείται ότι η Απόφαση που καθορίζει το ύψος της αμοιβής δεν επηρεάζει τον τρόπο αμοιβής 

που καθορίζεται στις παραγράφους (1), (2) και (3). 

(5) Ο Οργανισμός δύναται να καθορίζει ποιοτικά κριτήρια για σκοπούς διαφοροποίησης του 

ύψους της αμοιβής των νοσηλευτηρίων για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχονται 

από τα ΤΑΕΠ. 

5.5. Τρόπος υπολογισμού αμοιβής ανά περιστατικό στη βάση τιμής μονάδας 

(1) Κατά τον υπολογισμό της αμοιβής ανά περιστατικό στη βάση τιμής μονάδας, λαμβάνονται 

υπόψη η βαρύτητα  του επιπέδου φροντίδας στο οποίο κατηγοριοποιείται το περιστατικό μετά 

την κωδικοποίησή του ως καθορίζεται στο Παράρτημα Ι και η τιμή μονάδας κάθε 

νοσηλευτηρίου η οποία υπολογίζεται ως ακολούθως: 

(α) Για τον αριθμό μονάδων του ΤΑΕΠ που καθορίστηκε στη σύμβαση μεταξύ του 

νοσηλευτηρίου και του Οργανισμού η τιμή μονάδας καθορίζεται στη σύμβαση.  

Νοείται ότι για σκοπούς υπολογισμού της μηνιαίας αμοιβής του νοσηλευτηρίου, ο αριθμός 

μονάδων που καθορίζεται στη σύμβαση, κατανέμεται ανά μήνα. 

Νοείται επίσης ότι σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε μήνα, ο αριθμός μονάδων του 

νοσηλευτηρίου είναι μικρότερος από τον αριθμό μονάδων που καθορίζεται στην εν λόγω 

σύμβαση, ο αριθμός των αδιάθετων μονάδων μεταφέρεται στους υπόλοιπους μήνες του ίδιου 

έτους.  

(β) Για τις μονάδες του νοσηλευτηρίου που υπερβαίνουν τον αριθμό μονάδων που καθορίζεται 

στη σύμβαση, η τιμή μονάδας υπολογίζεται ανά μήνα λαμβάνοντας υπόψη: 

(i) Τον προϋπολογισμό που αφορά στο σύνολο των πλεοναζουσών μονάδων για όλα τα 

ΤΑΕΠ, που καθορίζεται από τον Οργανισμό, ο οποίος κατανέμεται στο συγκεκριμένο μήνα, 
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(ii) Το συνολικό αριθμό των πλεοναζουσών μονάδων από όλα τα ΤΑΕΠ στη βάση των 

μηνιαίων απαιτήσεων που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν για το συγκεκριμένο μήνα. 

(iii) Την τιμή μονάδας του νοσηλευτηρίου για τα ΤΑΕΠ όπως καθορίζεται στην 

υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) του όρου 5.5.  

(iv) Η τιμή μονάδας για τις πλεονάζουσες μονάδες ενδέχεται να είναι διαφορετική για το 

κάθε νοσηλευτήριο. 

(v) Σε περίπτωση που σε νοσηλευτήριο για περιστατικά του ΤΑΕΠ προκύψουν δύο τιμές 

μονάδας κατά τη διάρκεια ενός μηνός λόγω υπέρβασης του αριθμού μονάδων που 

καθορίζεται στη σύμβαση, τότε η τελική τιμή μονάδας του νοσηλευτηρίου για όλες τις μονάδες 

του ΤΑΕΠ του συγκεκριμένου μήνα υπολογίζεται ως η μέση σταθμισμένη τιμή μεταξύ των δύο 

τιμών μονάδας. 

(vi) Σε περίπτωση που λόγω της εφαρμογής της μέσης σταθμισμένης τιμής, το 

νοσηλευτήριο δεν αμειφθεί το σύνολο του ετήσιου ποσού που προκύπτει από τη σύμβαση 

μεταξύ του Οργανισμού και του νοσηλευτηρίου, ο Οργανισμός στο τέλος του χρόνου 

καταβάλλει τη διαφορά.  

(2) Η τιμή μονάδας καθώς και ο συνολικός αριθμός μονάδων σε ετήσια βάση δύναται να 

τυγχάνουν αναπροσαρμογής αν μετά από έλεγχο του Οργανισμού ή/και εξουσιοδοτημένων 

από αυτόν προσώπων, των οικονομικών ή άλλων στοιχείων του παροχέα υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας, διαφανεί ότι τα συμφωνηθέντα ποσά βασίστηκαν σε λανθασμένα ή μη 

πραγματικά στοιχεία ή υποθέσεις. Σε τέτοια περίπτωση, οι όποιες αναπροσαρμογές στην 

αμοιβή θα ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης. Οι 

αναπροσαρμογές δύναται να τακτοποιηθούν εντός έξι (6) μηνών από τον μήνα που θα 

επιβεβαιωθεί η ανάγκη των προσαρμογών. Η αναδρομική ισχύ δεν δύναται να υπερβαίνει τα 

δύο (2) έτη.  

(4) O Οργανισμός δύναται να συμφωνεί με τα νοσηλευτήρια επιπρόσθετο αριθμό 

μονάδων για τα ΤΑΕΠ από τον συνολικό αριθμό μονάδων. Σε τέτοια περίπτωση ο Οργανισμός 

λαμβάνει, μεταξύ άλλων, υπόψη τις ανάγκες της επαρχίας που δραστηριοποιείται ο παροχέας 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας, την προσφορά των υπηρεσιών από άλλα νοσηλευτήρια της 

επαρχίας που δραστηριοποιείται ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας, τυχόν αύξηση των 

ιατρών του παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας και άλλους σχετικούς παράγοντες. 

(5) Ο αριθμός που καθορίζεται για τον αριθμό μονάδων για τα ΤΑΕΠ προσαρμόζεται 

ανάλογα με τις ημέρες συμμετοχής του παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο Σύστημα 

κατά το σχετικό ημερολογιακό έτος. 

6. Υποβολή απαιτήσεων και καταβολή αμοιβής 

6.1. Διαδικασία υποβολής απαίτησης από ΤΑΕΠ για καταβολή αμοιβής. 

(1) Το νοσηλευτήριο υποβάλλει απαίτηση για καταβολή αμοιβής για περιστατικά ΤΑΕΠ, για τα 

οποία αμείβεται ανά περιστατικό, στο σύστημα πληροφορικής το αργότερο εντός 

δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη στιγμή που δημιουργείται η επίσκεψη στο σύστημα 

πληροφορικής.  

(2) Οποιαδήποτε απαίτηση για καταβολή αμοιβής υποβληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας 

δεν εγκρίνεται από τον Οργανισμό. 

(3) Δικαίωμα υποβολής της απαίτησης του νοσηλευτηρίου για υπηρεσίες φροντίδας υγείας 

ΤΑΕΠ έχουν οι θεράποντες ιατροί, οι οποίοι υποβάλλουν το αίτημα αφού επιβεβαιώσουν την 

ορθή κωδικοποίηση του περιστατικού από τους κωδικοποιητές. 
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(4) (α) Η κωδικοποίηση των περιστατικών γίνεται από κωδικοποιητές εκ μέρους του παροχέα 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας.  

(β) Ο κωδικοποιητής κατά την κωδικοποίηση υποχρεούται να ακολουθεί τις κατευθυντήριες 

οδηγίες κωδικοποίησης οι οποίες καθορίζονται από το Οργανισμό και δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα του.  

6.2. Έγκριση ή απόρριψη απαίτησης  

(1) Ο Οργανισμός δεν εγκρίνει απαίτηση, εκτός εάν ικανοποιηθεί ότι η απαίτηση- 

(α)  τηρεί τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα πρωτόκολλα, τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, 

τα πρότυπα ασφάλειας των δικαιούχων ή/και ποιότητας και τους περιορισμούς,  που 

καθορίζονται από τον Οργανισμό και γνωστοποιούνται στους παροχείς στην ιστοσελίδα του 

ή/και μέσα από ανακοινώσεις στο σύστημα πληροφορικής ή/και καθορίζονται από τον Νόμο 

και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, εσωτερικούς κανονισμούς, Αποφάσεις, 

και Εγκυκλίους∙ 

(β) έχει υποβληθεί μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία, όπου εφαρμόζεται, στον καθορισμένο από 

τον Οργανισμό τύπο και πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Οργανισμός 

αναφορικά με την υποβολή της απαίτησης, όπως τη διάγνωση, τις κλινικές σημειώσεις, τα 

αποτελέσματα των διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και οποιαδήποτε 

άλλα στοιχεία ζητηθούν από τον Οργανισμό, και έχει υποβληθεί σύμφωνα με τους 

περιορισμούς, τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, τα πρότυπα ασφάλειας δικαιούχων ή/και 

ποιότητας, που εκδίδει κατά καιρούς στην ιστοσελίδα του ο Οργανισμός ή κοινοποιεί στους 

παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας μέσω του συστήματος πληροφορικής     

Νοείται ότι ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει από το ΤΑΕΠ την υποβολή οποιουδήποτε άλλου 

στοιχείου προς επιβεβαίωση της ορθότητας της απαίτησης. 

(2) (α) Οποιαδήποτε απαίτηση δεν τηρεί τις διατάξεις της παραγράφου (1) δεν εγκρίνεται από 

τον Οργανισμό.  

(β) Σε περίπτωση όπου ο Οργανισμός δεν εγκρίνει την απαίτηση για λόγους μη επισύναψης 

απαιτούμενων τεκμηρίων ή συνοδευτικών στοιχείων, το νοσηλευτήριο δύναται να ζητήσει 

αναπροσαρμογή της υποβληθείσας απαίτησης για να υποβάλλει τα απαραίτητα συνοδευτικά 

στοιχεία ή/και τεκμήρια.  

(ii) Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος αναπροσαρμογής το νοσηλευτήριο οφείλει εντός της 

προθεσμίας που καθορίζεται από τον Οργανισμό να προβεί στην αναπροσαρμογή.  

(ιιι) Σε περίπτωση που το νοσηλευτήριο δεν προβεί εντός της προθεσμίας σε αναπροσαρμογή 

η απαίτηση δεν εγκρίνεται από τον Οργανισμό.  

6.3. Εξέταση απαίτησης 

(1)  Η απαίτηση εξετάζεται σε χρόνο που δεν ξεπερνά τις εξήντα (60) ημέρες  από τον Γενικό 

Διευθυντή ή/και υπαλλήλους του Οργανισμού που εξουσιοδοτούνται από τον Γενικό 

Διευθυντή για τον σκοπό αυτό. 

(2) (α) Ο αιτητής παρέχει στον Οργανισμό όλες τις αναγκαίες πληροφορίες αναφορικά με την 

απαίτηση και, σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές είναι ανεπαρκείς, ο Γενικός 

Διευθυντής ή/και οι υπάλληλοι του Οργανισμού που εξουσιοδοτούνται από τον Γενικό 

Διευθυντή δύνανται να απαιτούν την υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών. 
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(β) Σε περίπτωση κατά την οποία είναι απαραίτητη η υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων και 

πληροφοριών, η προβλεπόμενη στην παράγραφο (1) προθεσμία αναστέλλεται και αρχίζει να 

υπολογίζεται μετά την υποβολή των επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών. 

(3) Τηρουμένων των προνοιών της παρούσας Εγκυκλίου, η απαίτηση δύναται- 

(α)  να εγκριθεί εν όλω ή εν μέρει, ή 

(β)  να απορριφθεί: 

Νοείται ότι, πριν από την έγκριση ή απόρριψη της απαίτησης, ο Γενικός Διευθυντής δύναται 

να παραπέμψει την απαίτηση σε εμπειρογνώμονες ή επιτροπή που συστήνεται από τον 

Οργανισμό για τον σκοπό αυτό, για  εξέταση και λήψη συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα 

της ειδικότητας τους. 

 Νοείται περαιτέρω ότι, ανάλογα με την περίπτωση, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να 

παραπέμψει την απαίτηση ή/και στο Ιατροσυμβούλιο ή/και στην Συμβουλευτική Επιτροπή 

Φαρμάκων για γνωμάτευση. 

(4) Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει την απαίτηση, το νοσηλευτήριο αμείβεται 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του όρου 5.1. 

(5) Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής απορρίψει την απαίτηση, η απόφαση για 

απόρριψή της κοινοποιείται στον αιτητή. 

(6) Εναντίον της απόφασης του Γενικού Διευθυντή για απόρριψη της απαίτησης δύναται να 

υποβληθεί από τον αιτητή γραπτή ένσταση στο Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται 

η ένσταση. 

(7) Το Συμβούλιο εξετάζει χωρίς υπαίτια βραδύτητα την ενώπιον του ένσταση, αποφασίζει γι’ 

αυτή και γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση την απόφασή του στον αιτητή: 

Νοείται ότι το Συμβούλιο, προτού εκδώσει την απόφασή του, δύναται, κατά την κρίση του, να 

ακούσει ή να δώσει την ευκαιρία στον αιτητή να εκθέσει τους λόγους στους οποίους στηρίζει 

την ένστασή του. 

(8) Όταν ο λόγος ή ένας από τους λόγους της ένστασης αφορά σε γνωμάτευση του 

Ιατροσυμβουλίου ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων, το Συμβούλιο παραπέμπει 

την υπόθεση για επανεξέταση στο Δευτεροβάθμιο Ιατροσυμβούλιο ή στο Αναθεωρητικό 

Συμβούλιο Φαρμάκων, ανάλογα με την περίπτωση. 

6.4. Καταβολή αμοιβής σε νοσηλευτήρια για υπηρεσίες ΤΑΕΠ 

(1) Η αμοιβή του νοσηλευτηρίου για υπηρεσίες ΤΑΕΠ καταβάλλεται μέχρι το τέλος κάθε μήνα 

και αφορά στα ακόλουθα:  

(α) στις απαιτήσεις για καταβολή αμοιβής, που αφορούν περιστατικά που αναφέρονται στο 

Παράρτημα Ι, οι οποίες παρασχέθηκαν μέχρι την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα 

και υποβάλλονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Εγκυκλίου και εγκρίνονται από τον 

Οργανισμό μέχρι και την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα του μήνα, ή/και 

(β) σε άλλες μεθόδους αμοιβής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της  παραγράφου (2) του όρου 5.4.   

(2) Το ποσό της συμπληρωμής, ανεξαρτήτως αν καταβλήθηκε ή όχι από τον δικαιούχο στο 

ΤΑΕΠ, νοουμένου ότι ο δικαιούχος δεν έχει φτάσει τη μέγιστη συμπληρωμή, που αφορά στα 
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περιστατικά που αμείβεται για τον συγκεκριμένο μήνα, αφαιρείται από την αμοιβή που 

καταβάλλεται στο ΤΑΕΠ. 

(3) Ο Οργανισμός δύναται κατά την καταβολή αμοιβής να συμψηφίζει τα ακόλουθα: 

(α)  Τυχόν ποσό διαφοράς που προκύπτει από οποιαδήποτε πληρωμή στο ΤΑΕΠ εντός των 

δύο προηγούμενων ετών, η οποία ήταν χαμηλότερη ή ψηλότερη από την προβλεπόμενη για 

τον μήνα πληρωμής∙ 

(β)  Τυχόν οφειλόμενο ποσό από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, τέλη και έξοδα που 

επιβλήθηκαν δυνάμει του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, 

εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων. 

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες φροντίδας 

υγείας εκ μέρους του ΤΑΕΠ, η αμοιβή καταβάλλεται στο νοσηλευτήριο που έχει συμβληθεί με 

τον Οργανισμό.   

7. Διαδικασία Εγγραφής στο Σύστημα για παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας και 

σύναψη σύμβασης  

7.1. Αίτηση εγγραφής ιατρού 

(1) Ιατροί που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους του ΤΑΕΠ οφείλουν να, 

(α)  συμπληρώσουν και να υποβάλουν μέσω του συστήματος πληροφορικής αίτηση 

εγγραφής στο Σύστημα στον τύπο που καθορίζει για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός και 

περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ και  

(β)  υποβάλουν στον Οργανισμό, σε έντυπη μορφή,  συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 

την αίτηση εγγραφής που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), μαζί με αντίγραφα των 

υποστηρικτικών έγγραφων που καθορίζονται στην αίτηση.  

(2) (α) Παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας ο οποίος δύναται, σύμφωνα με το Μέρος Ι, 

Μέρος ΙΙΙ και Μέρος IV των περί Ιατρών (Εκπαίδευση) Κανονισμών, καθώς και οποιαδήποτε 

άλλη ισχύουσα εθνική νομοθεσία που αφορά στην εκπαίδευση ιατρών, να προσφέρει 

ειδίκευση σε ιατρούς σε αναγνωρισμένες για ειδικότητα κλινικές, δύναται να εγγράφει τους εν 

λόγω ειδικευόμενους ιατρούς στο σύστημα πληροφορικής με την ιδιότητά τους ως 

ειδικευόμενοι ιατροί, οι οποίοι θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε 

δικαιούχους στα ΤΑΕΠ μόνο εκ μέρους και υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου ιατρού ο οποίος 

δηλώνεται ως επιβλέπων τον ειδικευόμενο ιατρό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας: 

Νοείται ότι όλες οι ιατρικές πράξεις ή/και δραστηριότητες των ειδικευόμενων ιατρών 

δεσμεύουν τόσο τον επιβλέποντα ιατρό όσο και τον παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 

(β) Ο θεράπων ιατρός υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος στο Σύστημα ως ειδικός ή 

προσωπικός ιατρός  ή ως ιατρός χωρίς ειδικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 

εγκυκλίου για να λογίζεται ότι φροντίδα υγείας στα πλαίσια του ΤΑΕΠ παρέχεται στα πλαίσια 

του Συστήματος. 

Νοείται ότι αν ο θεράπων ιατρός δεν έχει εγγραφεί στο Σύστημα οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας 

που παρέχει στα πλαίσια του ΤΑΕΠ, δεν παρέχονται στα πλαίσια του Συστήματος και δεν 

καλύπτεται από τον Οργανισμό.  

(γ) Το νοσηλευτήριο διαθέτει, ανά πάσα στιγμή εντός κάθε εικοσιτετράωρου τουλάχιστον ένα 

θεράπων ιατρό, ο οποίος έχει εγγραφεί και εγκριθεί στο σύστημα πληροφορικής και παρέχει 

εκ μέρους του νοσηλευτηρίου τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας. 
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(3) Ο αιτητής υποβάλλει ως πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα από την αρμόδια αρχή ή 

όργανο ή πιστοποιών υπάλληλο, ανάλογα με την περίπτωση, τα στοιχεία που αναφέρονται 

στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) στον Οργανισμό, όποτε του ζητηθεί. 

Νοείται ότι ο αιτητής υποχρεούται να τηρεί οποιαδήποτε στοιχεία έχει υποβάλει στον 

Οργανισμό για σκοπούς εγγραφής έγκυρα και σε ισχύ καθ’ όλη την παροχή υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας, καθώς και να γνωστοποιεί αμέσως κάθε μεταβολή, τροποποίηση ή 

ακύρωση των στοιχείων στον Οργανισμό. 

(4) (α) Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, ο αιτητής ενημερώνεται από τον Οργανισμό.  

(β) Τηρουμένων των προνοιών της υποπαραγράφου (α), ο Οργανισμός δύναται να καλέσει 

τον αιτητή να προσέλθει σε χρόνο και τόπο που του υποδεικνύεται από τον Οργανισμό, για 

να γίνει η ταυτοποίησή του.  

(5) Με την έγκριση της αίτησης ο αιτητής δύναται να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ 

μέρους παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας.  

(6) Την ευθύνη για την αληθή, ορθή συμπλήρωση και καταχώριση της αίτησης φέρει 

αποκλειστικά ο αιτητής.  

(7) Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, η απόφαση του Οργανισμού κοινοποιείται στον 

αιτητή μαζί με τους λόγους απόρριψής της και ο αιτητής έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης 

σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (5) του όρου 7.4. 

(8) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του όρου 6.1 για μεταβατική περίοδο μέχρι και την 30 Ιουνίου 

2022 λόγω της ανάγκης για άμεση εφαρμογή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας των ΤΑΕΠ, ο 

Οργανισμός θα εγκρίνει τις αιτήσεις ιατρών που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους 

του ΤΑΕΠ, χωρίς να είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των πιο κάτω εγγράφων:  

(α) Αντίγραφο πιστοποιητικού για προχωρημένη καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ALS- 

Advanced Life Support) για Ιατρούς,  

(β) Αντίγραφο Πιστοποιητικού για ATLS- Προχωρημένη Αντιμετώπιση Τραύματος για Ιατρούς.  

7.2. Αίτηση εγγραφής και σύναψη σύμβασης ΤΑΕΠ 

(1) Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου ή ενώσεις αυτών ή κρατικές υπηρεσίες 

υγείας, που παρέχει ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας στα πλαίσια του Συστήματος και  

επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας ΤΑΕΠ οφείλει να, 

(α)  συμπληρώσουν και να υποβάλουν μέσω του συστήματος πληροφορικής αίτηση 

εγγραφής και σύναψης σύμβασης στο Σύστημα στον τύπο που καθορίζει για τον σκοπό αυτό 

ο Οργανισμός και περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV και  

(β)  υποβάλουν στον Οργανισμό, σε έντυπη μορφή,  συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 

την αίτηση εγγραφής και σύναψης σύμβασης  που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), μαζί 

με αντίγραφα των υποστηρικτικών έγγραφων που καθορίζονται στην αίτηση.  

(2) Ο αιτητής υποβάλλει ως πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα από την αρμόδια αρχή ή 

όργανο ή πιστοποιών υπάλληλο, ανάλογα με την περίπτωση, τα στοιχεία που αναφέρονται 

στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) στον Οργανισμό, όποτε του ζητηθεί.  

Νοείται ότι ο αιτητής υποχρεούται να τηρεί οποιαδήποτε στοιχεία έχει υποβάλει στον 

Οργανισμό για σκοπούς εγγραφής έγκυρα και σε ισχύ καθ’ όλη την παροχή υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας, καθώς και να γνωστοποιεί αμέσως κάθε μεταβολή, τροποποίηση ή 

ακύρωση των στοιχείων στον Οργανισμό. 
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(3) (α) Σε περίπτωση που ο Οργανισμός ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής πληροί τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για σύναψη σύμβασης, η αίτηση εγκρίνεται και ο αιτητής ενημερώνεται από τον 

Οργανισμό και καλείται να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης σε χρόνο και τόπο που 

υποδεικνύεται από τον Οργανισμό. 

(β) (1) Το νοσηλευτήριο που συνάπτει σύμβαση με τον Οργανισμό οφείλει να συνεχίσει να 

πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής και σύναψης σύμβασης και να τηρεί τα 

στοιχεία που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) έγκυρα και σε ισχύ 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και να γνωστοποιεί αμέσως κάθε μεταβολή, 

τροποποίηση ή ακύρωση των στοιχείων στον Οργανισμό.  

(4) Το νοσηλευτήριο υποβάλλει ως πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα από την αρμόδια 

αρχή ή όργανο ή πιστοποιών υπάλληλο, ανάλογα με την περίπτωση, τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) στον Οργανισμό, όποτε του 

ζητηθεί ή/και ετησίως προκειμένου για στοιχεία που ανανεώνονται ετησίως. 

(5) Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, η απόφαση του Οργανισμού κοινοποιείται στον 

αιτητή μαζί με τους λόγους απόρριψής της. 

(6)  Εναντίον της απόφασης του Οργανισμού για απόρριψη της αίτησης δύναται να υποβληθεί 

από τον αιτητή ένσταση, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (5) του όρου 7.4.  

7.3. Αίτηση για εγγραφή υποστηρικτικού προσωπικού.   

(1) Ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας που επιθυμεί να εγγράψει υποστηρικτικό 

προσωπικό που θα προβαίνει σε διεργασίες εκ μέρους του στο σύστημα πληροφορικής 

οφείλει να εγγράψει το υποστηρικτικό προσωπικό στο Σύστημα. 

(2) Για την εγγραφή του υποστηρικτικού προσωπικού ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας 

υγείας οφείλει να: 

(α) υποβάλει μέσω του συστήματος πληροφορικής σχετικό αίτημα στον Οργανισμό, και  

(β) υποβάλει στον Οργανισμό, σε έντυπη μορφή, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το 

Έντυπο Αμοιβαίας Αποδοχής Σύνδεσης, που καθορίζεται στο Παράρτημα V, που να 

περιλαμβάνει τα στοιχεία, μαζί με αντίγραφα των υποστηρικτικών έγγραφων που καθορίζονται 

σε αυτό.  

(3) (α) Σε περίπτωση που ο Οργανισμός ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής πληροί τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για εγγραφή υποστηρικτικού προσωπικού, η αίτηση εγκρίνεται και ο αιτητής 

ενημερώνεται από τον Οργανισμό και δύναται να κληθεί να προσέλθει για ταυτοποίηση σε 

χρόνο και τόπο που υποδεικνύεται από τον Οργανισμό.  

(4) Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, η απόφαση του Οργανισμού κοινοποιείται στον 

αιτητή μαζί με τους λόγους απόρριψής της. 

(5)  Εναντίον της απόφασης του Οργανισμού για απόρριψη της αίτησης δύναται να υποβληθεί 

από τον αιτητή ένσταση, σύμφωνα με την παράγραφο (5) του όρου 7.4. 

7.4. Εξέταση αίτησης για εγγραφή ή/και σύναψης σύμβασης στο Σύστημα  

(1) Η αίτηση για εγγραφή στο Σύστημα ή/και η αίτηση για σύναψη σύμβασης εξετάζεται σε 

εύλογο χρόνο από το Γενικό Διευθυντή ή/και υπαλλήλους του Οργανισμού που 

εξουσιοδοτούνται από το Γενικό Διευθυντή για το σκοπό αυτό. 

(2) Τηρουμένων των προνοιών της παρούσας Εγκυκλίου, η αίτηση δύναται- 
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(α)  να εγκριθεί, ή 

(β)  να απορριφθεί: 

Νοείται ότι, πριν από την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να 

παραπέμψει την αίτηση για εξέταση από εμπειρογνώμονες ή άλλους ειδικούς ή επιτροπή που 

συστήνεται για το σκοπό αυτό, για την παροχή συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα της 

ειδικότητας τους. 

(3) Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει την αίτηση εφαρμόζονται οι πρόνοιες των 

όρων 7.1 και 7.2, ανάλογα με την περίπτωση.  

(4) Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής απορρίψει την αίτηση, η απόφαση για απόρριψή 

της κοινοποιείται στον αιτητή. 

(5) Εναντίον της απόφασης του Γενικού Διευθυντή για απόρριψη της αίτησης δύναται να 

υποβληθεί από τον αιτητή γραπτή ένσταση στο Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται 

η ένσταση. 

(6) Το Συμβούλιο εξετάζει, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, την ενώπιον του ένσταση, αποφασίζει 

γι’ αυτήν και γνωστοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, την απόφασή του στον αιτητή: 

Νοείται ότι το Συμβούλιο, προτού εκδώσει την απόφασή του, δύναται, κατά την κρίση του, να 

ακούσει ή να δώσει την ευκαιρία στον αιτητή να εκθέσει τους λόγους στους οποίους στηρίζει 

την ένστασή του. 

8. Τήρηση αρχείου και υποχρεώσεις ΤΑΕΠ  

8.1. Τήρηση αρχείου 

(1) Ο Οργανισμός τηρεί στο σύστημα πληροφορικής φάκελο που αφορά στο δικαιούχο και τις 

παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο Σύστημα.  

(2) Ο θεράπων ιατρός, οι λοιποί εγγεγραμμένοι στο Σύστημα ιατροί του ΤΑΕΠ και οι 

εξουσιοδοτημένοι νοσηλευτές, για σκοπούς παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας, έχουν 

πρόσβαση στο φάκελο του δικαιούχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και τις πρόνοιες 

των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων.  

8.2. Υποχρεώσεις ΤΑΕΠ 

Το ΤΑΕΠ σε κάθε επίσκεψη οφείλει να –  

(α) επιβεβαιώνει την ταυτότητα του δικαιούχου και, αν χρειάζεται, ενεργοποιεί το δικαίωμά του 

για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας, 

(β) δημιουργεί επίσκεψη στο σύστημα πληροφορικής κατά το χρόνο που ο δικαιούχος 

βρίσκεται στο ΤΑΕΠ,   

(γ) ενημερώνει το φάκελο του δικαιούχου στο σύστημα πληροφορικής για τις υπηρεσίες 

φροντίδας υγείας που έλαβε σε σχέση με κάθε επίσκεψη,   

(δ) καταχωρεί στον φάκελο του δικαιούχου, τις κλινικές σημειώσεις, τη διάγνωση ή την πιθανή 

διάγνωση πριν από την έκδοση συνταγής ή παραπεμπτικού και την υποβολή απαίτησης, και 

(ε) καταχωρεί στο φάκελο του δικαιούχου οποιαδήποτε αποτελέσματα σχετικά με 

διαγνωστικές και απεικονιστικές εξετάσεις έχουν διενεργηθεί για το δικαιούχο στο ΤΑΕΠ. 

8.3. Αναγκαίες ιατρικές πληροφορίες  
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(1) Το ΤΑΕΠ έχει την υποχρέωση να τηρεί στον ιατρικό φάκελο του δικαιούχου που τηρείται 

στο νοσηλευτήριο όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην πορεία της θεραπείας του 

δικαιούχου, από την ημέρα εισαγωγής μέχρι την ημέρα του εξιτηρίου και περιλαμβάνουν 

λεπτομερή στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητα του, ιατρική πληροφόρηση 

αναφορικά με τη θεραπεία που λαμβάνει, το προηγούμενο ιατρικό ιστορικό του, στο βαθμό 

που αυτό είναι γνωστό, τη διάγνωση της παρούσας ιατρικής  κατάστασής του, τη θεραπευτική 

αγωγή που παρέχεται, δεδομένα, εκτιμήσεις και πληροφορίες κάθε είδους σχετικά με την 

κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του δικαιούχου κατά την παροχή ενδονοσοκομειακής 

φροντίδας υγείας. 

(2) Τo ΤΑΕΠ υποχρεούται να τηρεί τις ιατρικές πληροφορίες του δικαιούχου σύμφωνα με τον 

περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο.  

(3) Το ΤΑΕΠ έχει την ευθύνη να δίνει πρόσβαση στις αναγκαίες ιατρικές πληροφορίες όταν 

αυτό ζητηθεί από εξουσιοδοτημένα από τον Οργανισμό άτομα για έλεγχο και επιβεβαίωση 

των στοιχείων. 

(4) Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο σύστημα πληροφορικής σύμφωνα με την 

παρούσα Εγκύκλιο δύναται να χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό για τους σκοπούς του 

Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και 

Αποφάσεων όπως μεταξύ άλλων για σκοπούς ελέγχου, αμοιβής και στατιστικών.   

9. Τρόπος παροχής και πρόσβασης 

9.1. Καταχώρηση διάγνωσης 

O θεράπων ιατρός κατά την παροχή επείγουσας φροντίδας υγείας σε κάθε επίσκεψη 

δικαιούχου καταχωρεί στο σύστημα πληροφορικής τη διάγνωση ή την πιθανή διάγνωση και 

τις σχετικές κλινικές σημειώσεις.   

9.2. Έκδοση παραπεμπτικού προς άλλους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας 

(1) O θεράπων ιατρός κατά το εξιτήριο του δικαιούχου από το ΤΑΕΠ δύναται να εκδίδει 

παραπεμπτικό, μέσω του συστήματος πληροφορικής, ως ακολούθως- 

(α)  για μέχρι τρεις (3) επισκέψεις σε ειδικό ιατρό, με εξαίρεση τις ειδικότητες της 

ακτινοδιαγνωστικής, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας με διάρκεια ισχύος έξι (6) 

μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του∙  

(β) τηρούμενων των διατάξεων της παραγράφου (α), για μια (1) επίσκεψη σε ειδικό ιατρό με 

ειδικότητα στην πυρηνική ιατρική, ακτινοδιαγνωστική, κυτταρολογία και παθολογική ανατομία 

για τη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης 

του.  

(γ) για εισαγωγή σε νοσηλευτήριο για ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας, εντός έξι (6) μηνών 

από την ημερομηνία έκδοσής του για να λάβει ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας∙ 

(2) Το ΤΑΕΠ υποχρεούται να παραδώσει στο δικαιούχο το παραπεμπτικό σε έντυπη μορφή, 

όπως αυτό εκδίδεται από το σύστημα πληροφορικής, με την έκδοση του εξιτηρίου.  

 

 

9.3. Έκδοση συνταγής για φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και 

υγειονομικά είδη. 
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(1) Ο θεράπων ιατρός κατά το εξιτήριο από το ΤΑΕΠ δύναται να εκδίδει συνταγή για τα 

αναγκαία φαρμακευτικά προϊόντα, μέσω του συστήματος πληροφορικής τα οποία 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων. 

(2) Ο θεράπων ιατρός κατά το εξιτήριο από το ΤΑΕΠ δύναται να εκδίδει συνταγή για τα 

αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη μέσω του συστήματος 

πληροφορικής τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 

υγειονομικών ειδών.  

(3) Ο θεράπων ιατρός κατά το εξιτήριο από το ΤΑΕΠ υποχρεούται να παραδώσει στο 

δικαιούχο τη συνταγή υπογεγραμμένη, σε έντυπη μορφή όπως αυτή εκδίδεται από το σύστημα 

πληροφορικής. 

(4) Ο θεράπων ιατρός κατά το εξιτήριο από το νοσηλευτήριο κατά την έκδοση συνταγής 

καταχωρεί διάγνωση. 

9.4. Απόκτηση δικαιώματος πρόσβασης σε ΤΑΕΠ 

(1) Δικαιούχος αποκτά πρόσβαση σε υπηρεσίες επείγουσας φροντίδας υγείας εφόσον είναι 

εγγεγραμμένος σε κατάλογο δικαιούχων προσωπικού ιατρού και έχει ατύχημα ή επείγον 

περιστατικό.  

9.5. Διεργασίες που εκτελεί το υποστηρικτικό προσωπικό. 

Το υποστηρικτικό προσωπικό, ανάλογα με τις δυνατότητές του ρόλου του που του παρέχονται 

από το σύστημα πληροφορικής, δύναται να εκτελεί τις πιο κάτω διεργασίες: 

(α) επιβεβαιώνει την ταυτότητα του δικαιούχου κατά την επίσκεψη του στο νοσηλευτήριο,   

(β) δημιουργεί επίσκεψη στο σύστημα πληροφορικής, 

(γ) εκτελεί την κωδικοποίηση των εξιτηρίων του ΤΑΕΠ 

(δ) μεταφορτώνει τα αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων. 
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

10.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχονται από το ΤΑΕΠ είναι το αποτέλεσμα του 

συνδυασμού υπηρεσιών διάγνωσης και υπηρεσιών θεραπείας, με εξαίρεση την υπηρεσία 

φροντίδας υγείας της διαλογής. Η κάθε υπηρεσία διάγνωσης εντάσσεται σε κατηγορία ως 

φαίνεται στον Δεύτερο Πίνακα και η κάθε υπηρεσία θεραπείας εντάσσεται σε κατηγορία ως 

φαίνεται στον Τρίτο Πίνακα. 

Πρώτος Πίνακας 

Επίπεδα 

Φροντίδας 

(ΕΦ) 

Κωδικός 

Υπηρεσίες φροντίδας 

υγείας 

Συνδυασμός υπηρεσίας διάγνωσης και 

υπηρεσίας θεραπείας 

 

Βαρύτητα 

ΕΦ1 

«Συνδυασμός 

υπηρεσίας 

διάγνωσης και 

υπηρεσίας 

θεραπείας χαμηλού 

κόστους» 

Υπηρεσία διάγνωσης κατηγορίας 1 με 

υπηρεσία θεραπείας κατηγορίας 1-2 

4 
Υπηρεσία διάγνωσης κατηγορίας 2 με 

υπηρεσία  θεραπείας κατηγορίας 1 

Υπηρεσία διάγνωσης κατηγορίας 2 με 

υπηρεσία  θεραπείας κατηγορίας 2 

ΕΦ2 

«Συνδυασμός 

υπηρεσίας  

διάγνωσης και 

υπηρεσίας  

θεραπείας μεσαίου 

κόστους» 

Υπηρεσία διάγνωσης κατηγορίας 1 με 

υπηρεσία  θεραπείας κατηγορίας 3-4 

8 
Υπηρεσία διάγνωσης κατηγορίας 2 με 

υπηρεσία  θεραπείας κατηγορίας 3 

ΕΦ3 

«Συνδυασμός 

υπηρεσίας 

διάγνωσης και  

υπηρεσίας 

θεραπείας  υψηλού 

κόστους» 

Υπηρεσία διάγνωσης κατηγορίας 2 με 

υπηρεσία  θεραπείας κατηγορίας 4 

12 

Υπηρεσία διάγνωσης κατηγορίας 3 με 

υπηρεσία  θεραπείας κατηγορίας 1-3 

Υπηρεσία διάγνωσης κατηγορίας 3 με 

υπηρεσία  θεραπείας κατηγορίας 4 

Οποιαδήποτε υπηρεσία διάγνωσης με 

υπηρεσία θεραπείας κατηγορίας 5 

ΕΦ4 «Διαλογή» 

Εφαρμογή συστήματος διαλογής, χωρίς 

να προσφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία 

διάγνωσης ή υπηρεσία θεραπείας 

1 
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Δεύτερος Πίνακας 

Υπηρεσίες Διάγνωσης 

Κατηγορία Description Περιγραφή 

1 Electrocardiogram 
Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών με 
1 συνεχή απαγωγή ή/και 3 συνεχείς 
απαγωγές 

1 Urinalysis Ανάλυση ούρων  

1 Pregnancy test (quick test) 
Τεστ εγκυμοσύνης (quick test  = ΜΗ 
Αυτοματοποιημένος έλεγχος για 
εγκυμοσύνη σε ταινία με αντιδραστήριο)  

1 None Καμία 

1 Verification of Death  
Επιβεβαίωση θανάτου με 
ηλεκτροκαρδιογράφημα  

1 

Rapid Gluco Test-DX 

Mέτρηση σακχάρου με 
μηχανάκι/  Μέτρηση σακχάρου αίματος 
με φορητή συσκευή (γλουκόμετρο) με 
ταχυδιαγνωστικές αντιδραστήριες ταινίες  

1 
Narco Test 

Mέτρηση ναρκωτικών ουσιών με 
ταχυδιαγνωστικές αντιδραστήριες ταινίες   

1 
Urine test 

Mέτρηση ούρων με test με 
Stick ταχυδιαγνωστικές αντιδραστήριες 
ταινίες   

1 
Troponine Test 

Ανίχνευση τροπονίνης στο αίμα με 
ταχυδιαγνωστικές αντιδραστήριες ταινίες   

2 X-ray plain film Ακτινογραφία (Απλή Ακτινογραφία)  

2 Haematology Αιματολογία (Πάνελ Γενικής Αίματος)  

2 
Cross match blood / group and save 
serum for later cross match 

Διασταύρωση ομάδας αίματος με Rhesus 
και αποθήκευση ορού για μεταγενέστερη 
διασταύρωση 

2 Biochemistry Βιοχημεία 

2 Microbiology   Μικροβιολογία 

2 Histology  Ιστολογία  

2 Clotting studies 
Εξετάσεις πηκτικότητας (εργαστηριακές 
εξετάσεις ελέγχου πηκτικότητας αίματος )  

2 Immunology  Ανοσολογία 

2 Cardiac enzymes 
Καρδιακά ένζυμα (εργαστηριακός έλεγχος 
καρδιακών ενζύμων)  

2 Arterial / capillary blood gas* Αέρια αρτηριακού / τριχοειδικού αίματος  

2 Toxicology Τοξικολογία 

2 Blood culture Αιμοκαλλιέργεια (πποιοδήποτε είδος)  

2 Serology  Ορολογία  

3 Ultrasound Υπερηχογράφημα 

3 Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική τομογραφία  
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3 
Computerised Tomography (Excludes 
Genito urinary contrast examination / 
tomography)  

Αξονική Τομογραφία (εκτός εξέτασης 
ουροποιογεννητικού με σκιαγραφικό 
τομογραφίας)  

3 
Genito urinary contrast examination / 
tomography 

Τομογραφία ουροποιογεννητικού 
συστήματος με σκιαγραφικό 
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Τρίτος Πίνακας 

Υπηρεσίες Θεραπείας 

Κατηγορία Description Περιγραφή 

1 Bandage / support Περίδεση / Νάρθηκας  

1 Removal Plaster of Paris 
Αφαίρεση γύψου λόγω επιπλοκών ή 
επειγόντων ιατρικών ενδείξεων  

1 Intravenous cannula Ενδοφλέβιος καθετήρας 

1 
Observation / electrocardiogram, 
pulse oximetry / head injury / 
trends 

Παρακολούθηση:  
Hλεκτροκαρδιογράφηματος, Περιφερικών 
σφύξεων / Οξυγόνου με οξύμετρο / 
Τραύματων κεφαλής / Κλινικών σημείων  

1 Guidance / advice only – written 
Καθοδήγηση με συμβουλή (συστάση με 
γραπτές οδηγίες μόνο )   

1 Guidance / advice only – verbal 
Καθοδήγηση με συμβουλή (συστάση με 
προφορικές οδηγίες μόνο )   

1 Tetanus – immune 
Τέτανος - ανοσία  ( σύμφωνα με τις 
ισχύουσες οδηγίες  της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών)  

1 Recording vital signs Καταγραφή ζωτικών σημείων  

1 Burns review Αξιολόγηση εγκαυμάτων 

1 Recall / x-ray review Ανάκληση / Αξιολόγηση ακτινογραφίας  

1 Fracture review Αξιολόγηση κατάγματος 

1 Wound cleaning Καθαρισμός πληγής  

1 Dressing / wound review 
Αξιολόγηση πληγής ή/και τοποθέτηση ή 
αλλαγή επιθεμάτων.  

1 Sling / collar cuff / broad arm sling 
Νάρθηκας ανάρτησης χειρός  / Περιχειρίδα 
με περιλαίμιο ανάρτηση χειρός / Ευρείς 
νάρθηκες ώμου 

1 
Cooling – control body 
temperature 

Ψύξη - Έλεγχος θερμοκρασίας σώματος 

1 
Medication administered – eye 
drops 

Χορηγήση φαρμάκου - Οφθαλμικές σταγόνες  

1 
Medication administered – ear 
drops 

Χορηγήση φαρμάκου - Ωτικές σταγόνες  

1 
Medication administered – topical 
skin cream 

Χορηγήση φαρμάκου - Τοπικές δερματικές 
κρέμες   

1 
Occupational Therapy – OT 
activities of daily living equipment 
provision 

Εργασιοθεραπεία / Παροχή συσκευών για 
καθημερινές δραστηριότητες ΕΘ 

1 
Prescription / medicines prepared 
to take away 

Συνταγοργάφηση / Ετοιμασία φαρμάκων για 
να πάρει ο ασθενής μαζί του 

1 
None (consider guidance / advice 
option) 

Καμία ( Λάβε υπόψη σου την επιλογή  για 
παροχή οδηγιών καθοδήγησης / συμβουλής) 

2 Dressing minor / burn / eye 
Φροντίδα με αλλαγή ή/και τοποθέτηση 
επιθεμάτων  σε περιορισμένο μικρό τραύμα / 
έγκαυμα / οφθαλμού   

2 Wound closure – steristrips 
Σύγκλυση τραύματος με αποστειρωμένες 
ταινίες 
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2 Wound closure – wound glue 
Σύγκλυση τραύματος με συγκολλητική γόμμα 
δέρματος  

2 Wound closure – other (e.g. clips) 
Σύγκληση τραύματος με διαφορετικό τρόπο 
(πχ. μεταλλικά συρραπτικά)  

2 Application Plaster of Paris Τοποθέτηση – εφαρμογή γύψου Paris 

2 Splint 
Νάρθηκας (τοποθέτηση – εφαρμογή 
νάρθηκα)  

2 
Physiotherapy – strapping, ultra 
sound treatment, short wave 
diathermy, manipulation 

Φυσιοθεραπεία – περίδεση, θεραπεία με 
υπέρηχο, διαθερμία με μικροκύμματα, 
αποκατάσταση με χειρισμό  

2 
Physiotherapy – gait re-education, 
falls prevention 

Φυσιοθεραπεία – επανεκπαίδευση 
βαδίσματος, πρόληψη πτώσεων   

2 
Lavage / emesis / charcoal / eye 
irrigation 

Πλύση / Εμετός /  Ενεργός άνθρακας / 
Καθαρισμός οφθαλμού με πλύση  

2 Anesthesia – Local anesthetic Αναισθησία – Τοπικό αναισθητικό 

2 Anesthesia – Regional Block 
Αναισθησία – Περιορισμένης έκτασης 
αναισθησία με αποκλεισμό 

2 
Anesthesia – ENTONOX® (medical 
nitrous oxide and oxygen mixture) 

Αναισθησία – ENTONOX®  Μείγμα με 
συστατικά το υποξείδιο του αζώτου και 
οξυγόνο 

2 Anesthesia – other Άλλου τύπου αναισθησία  

2 Tetanus – tetanus toxoid course 

Τέτανος – Τοξοειδές του τετάνου – 
Εμβολιαστικό σχήμα σύμφωνα με τις 
ισχύουσες οδηγίες  της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών)  

2 Tetanus – tetanus toxoid booster 

Τέτανος – Τοξοειδές του τετάνου –  
(επαναληπτικό ενισχυτικό) – Εμβολιαστικό 
σχήμα σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες  
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών)  

2 Tetanus – human immunoglobulin 

Τέτανος – Ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη – 
Εμβολιαστικό σχήμα  σύμφωνα με τις 
ισχύουσες οδηγίες  της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών)  

2 
Tetanus – combined tetanus / 
diphtheria course 

Τέτανος – Συνδυασμένο σχήμα εμβολιασμού 
τέτανου / Διφθερίτιδας – Εμβολιαστικό 
σχήμα  σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες  
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών)  

2 
Tetanus – combined tetanus / 
diphtheria booster 

Τέτανος –  Συνδυασμένο σχήμα ενισχυτικού 
(επαναληπτικού) εμβολιασμού για  τέτανο / 
διφθερίτιδα – Εμβολιαστικό σχήμα σύμφωνα 
με τις ισχύουσες οδηγίες  της Εθνικής 
Επιτροπής Εμβολιασμών)  

2 Epistaxis control Έλεγχος (αντιμετώπιση) επίσταξης 

2 Nasal airway Ρινικός αεραγωγός  

2 Oral airway Στοματικός αεραγωγός  

2 Infusion fluids Έγχυση υγρών 

2 Medication administered – oral Χορηγήση φάρμακου – από το στόμα  

2 
Medication administered – per 
rectum 

Χορηγήση φάρμακου – από το ορθό  
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2 
Medication administered – intra-
nasal 

Χορηγήση φάρμακου – ενδορινιοκά   

3 Dressing major wound / burn 
Περιποίηση μεγάλου τραύματος / 
Εγκαύματος  με τοποθέτηση – Αλλαγή 
επιθεμάτων  

3 Primary sutures Πρωτογενής συρραφή  

3 Secondary / complex suture 
Δευτερογενής / Σύνθετη (πολύπλοκη) 
συρραφή 

3 Removal foreign body Αφαίρεση ξένου σώματος 

3 Incision & drainage Διατομή και παροχέτευση 

3 Central line Κεντρική γραμμή  

3 Urinary catheter / suprapubic 
Καθετήρας ουροδόχου κύστης / Υπερηβικός 
καθετηριασμός  

3 Minor surgery Μικρό χειρουργείο 

3 Anesthesia - sedation Αναισθησία – Καταστολή (νάρκωση)  

3 Nebuliser / spacer 
Νεφελοποιητής / Αεροθάλαμος (χορήγηση 
νεφελοποιημένου φαρμάκου με τη χρήση 
συσκευής αεροθαλάμου)   

3 Supplemental oxygen Χορήγηση συμπληρωματικού οξυγόνου 

3 

Continuous positive airways 
pressure / nasal intermittent 
positive pressure ventilation / bag 
valve mask 

Συνεχής χορήγηση αέρα με θετική πίεση 
στους αεραγωγούς / Ρινική διαλείπουσα 
αέρωση με θετική πίεση /  Χορήγηση αέρα 
χρησιμοποιούντας χειροκίνητη μάσκα Ambu) 
(= Αυτοδιατεινόμενος ασκός με βαλβίδα 
αντεπιστροφής αέρα)   

3 Arterial line Αρτηριακή γραμμή 

3 Joint aspiration Αναρρόφηση από άρθρωση  

3 
Active rewarming of the 
hypothermic patient 

Ενεργός επαναθέρμανση υποθερμικού 
ασθενούς 

3 
Medication administered – 
intramuscular 

Χορηγήση φάρμακου – ενδομυϊκά 

3 
Medication administered – 
subcutaneous 

Χορηγήση φάρμακου – υποδόρια  

3 
Medication administered – 
sublingual 

Χορηγήση φάρμακου – υπογλωσσίως 

3 
Occupational Therapy – OT 
functional assessment 

  

3 Social work intervention Παρέμβαση κοινωνικού λειτουργού 

3 Retrobulbar injection Οφθαλμός – οπισθοβολβική ένεση 

3 Eye – epilation of lashes Οφθαλμός – αφαίρεση βλεφαρίδων  

4 
Manipulation of upper limb 
fracture 

Χειρισμός για ανάταξη σε κάταγμα άνω 
άκρου 

4 
Manipulation of lower limb 
fracture 

Χειρισμός για ανάταξη σε κάταγμα κάτω 
άκρου 

4 Manipulation of dislocation 
Χειρισμός για ανάταξη σε εξάρθρωση Με 
Μετατόπιση  

4 
Intubation & Endotracheal tubes / 
laryngeal mask airways / rapid 
sequence induction 

Διασωλήνωση & Ενδοτραχειακοί σωλήνες / 
Λαρυγγική μάσκα αεραγωγών / Tαχεία 
διαδοχική διασωλήνωση  



 
 

23 
 

4 Chest drain Παροχέτευση θώρακος  

4 Defibrillation Απινίδωση 

4 External pacing Εξωτερική βηματοδότηση 

4 Anesthesia – general anesthetic Αναισθησία – Γενική αναισθησία  

4 
Parenteral thrombolysis – 
streptokinase parenteral 
thrombolysis 

Παρεντερική θρομβόλυση – Παρεντερική 
θρομβόλυση με στρεπτοκινάση 

4 
Other Parenteral drugs – 
intravenous drug, e.g. stat / bolus 

Χορήγηση άλλων φαρμάκων παρεντερικά – 
Ενδοφλέβιο φάρμακο π.χ Stat (Αμέσως) / 
Bolus (Μονήρους αφάπαξ δόσης ταχείας 
έκχυσης)  

4 
Other Parenteral drugs – 
intravenous infusion 

Άλλα φάρμακα χορηγούμενα παρεντερικά – 
με ενδοφλέβια έγχυση 

4 Blood product transfusion Μετάγγιση παραγώγων αίματος 

4 Pericardiocentesis Περικαρδιοκέντηση 

4 Lumbar puncture Οσφυονωτιαία παρακέντηση 

4 
Minor plastic procedure / split skin 
graft 

Περιορισμένη πλαστική επέμβαση / 
διάσπαση δερματικού μοσχεύματος  

4 Skin Graft  Μόσχευμα Δέρματος  

5 Eye - subconjuctival injection Ενδοφθάμια Ένεση υπό τον Ύποεπιπεφυκότα  

5 
Resuscitation / cardiopulmonary 
resuscitation 

Αναζωογόνηση / Καρδιοπνευμονική 
αναζωογόνηση 

5 
Parenteral thrombolysis – 
recombinant – plasminogen 
activator 

Παρεντερική θρομβόλυση – Ανασυνδιασμένο 
ενεργοποιητή του πλασμινογόνου 

5 
Eye - laser of Retina/iris or 
posterior capsule 

Laser στον Αμφιβληστροειδή Χιτώνα / Ίριδα ή 
την Οπίσθια Κάψουλα του Οφθαλμό  

5 Χορήγηση Αντιοφοικού ορρού  

Χορήγηση Αντιοφοικού ορρού  Είναι 
Αντιοφικός όχι Αντιοφοικος.   Για τη 
χορήγηση του Αντιοφικού Ορού είναι 
απαραίτητο όπως υπάρχει δυνατότητα 
υποστήριξης από Ομάδα Ανάνηψης και 
συνεχούς παρακολούθησης λόγω των 
έντονων Αλλεργικών Αντιδράσεων.  Η 
συνήθης πρακτική είναι όπως χορηγείται σε 
ΜΕΘ όπου είναι εφικτή η Ανάνηψη και 
Παρακολούθηση.   
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10.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Η διαλογή γίνεται από νοσηλευτή/ρια ή ιατρό με εκπαίδευση στο σύστημα διαλογής. Με την 

διαλογή ο νοσηλευτής ή/και ιατρός κατόπιν εξέτασης κατατάσσει τον δικαιούχο σε κατηγορίες 

ανάλογα με τη σοβαρότητα της υγείας του στη βάση του Αλγόριθμο Διαλογής Ασθενών (ESI) 

ως ακολούθως:   

Επίπεδα διαλογής: 

Επίπεδο 1: Εξαιρετικά επείγον - Η περίπτωση του δικαιούχου κρίνεται ως εξαιρετικά 

επείγουσα και εξετάζεται άμεσα. 

Επίπεδο 2: Πολύ Επείγον - Η περίπτωση του δικαιούχου κρίνεται ως πολύ επείγουσα και 

εξετάζεται μετά από τις εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Ο χρόνος αναμονής ενδείκνυται 

να  μην υπερβαίνει τα δέκα (10) λεπτά από τη διαλογή.  

Επίπεδο 3: Επείγον - Η περίπτωση του δικαιούχου κρίνεται ως επείγουσα και εξετάζεται μετά 

τις εξαιρετικά επείγουσες και πολύ επείγουσες περιπτώσεις . Ο χρόνος αναμονής ενδείκνυται 

να  μην υπερβαίνει τα ενενήντα (90) λεπτά από τη διαλογή.  

Επίπεδο 4: Μη επείγον - Η περίπτωση του δικαιούχου κρίνεται μη επείγουσα. Η περίπτωση 

του δικαιούχου κρίνεται ως μη επείγουσα και εξετάζεται μετά τις εξαιρετικά επείγουσες, τις 

πολύ επείγουσες περιπτώσεις και τις επείγουσες . Ο χρόνος αναμονής ενδείκνυται να  μην 

υπερβαίνει τα διακόσια σαράντα (240) λεπτά από τη διαλογή.  

Επίπεδο 5: Καθόλου επείγον - Η περίπτωση του δικαιούχου κρίνεται ως καθόλου επείγουσα. 

Γίνεται σύσταση στο δικαιούχο  όπως επισκεφτεί τον ΠΙ. 
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Αλγόριθμος Διαλογής ESI (Emergency Severity Index) 
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Σημειώσεις: 

Α. Απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις ανάνηψης: αεραγωγός, επείγουσες θεραπείες, ή άλλες     

αιμοδυναμικές παρεμβάσεις (IV, παροχή O2, monitor, ECG ή εργαστηριακές εξετάσεις ΔΕΝ 

ΜΕΤΡΟΥΝ); και/ή οποιαδήποτε άλλη κλινική κατάσταση όπως: διασωληνωμένος ασθενής, 

απνοϊκός, άσφυγμος, σε σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια, με SPO2<90, με ξαφνική αλλαγή 

του επιπέδου συνείδησης ή ο οποίος δεν αντιδρά (P ή U στην κλίμακα AVPU). 

Εξ ορισμού δεν αντιδρά ο ασθενής ο οποίος είτε: 

(1) δεν απαντά στις φωνές αλλά απαντά στα επώδυνα ερεθίσματα (P); ή  

(2) δε μιλά και δεν αντιδρά στα επώδυνα ερεθίσματα. 

B. Περιστατικό Υψηλού Κινδύνου: Ο ασθενής του οποίου η κατάσταση μπορεί εύκολα να 

επιδεινωθεί και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή κάποιο ζωτικό όργανο ή κάποιο άκρο. 

Έντονος πόνος/Δυσχέρεια προσδιορίζεται με κλινική παρατήρηση και/ή την αξιολόγηση του 

πόνου περισσότερο ή ίσον με 7 στην κλίμακα πόνου από 0-10. 

Γ. Πόροι: Καταμέτρηση του αριθμού των διαφορετικών πόρων, όχι τις ξεχωριστές εξετάσεις ή 

ακτινογραφίες (παραδείγματα: CBC, ηλεκτρολύτες και πήξης = 1 πόρος; CBC και chest x-ray 

= 2 πόροι) 

ΠΟΡΟΙ ΜΗ ΠΟΡΟΙ 

Εργαστ: (αίμα, ούρα), ECG, x-ray, CT, MRI, 

Ultrasound, angiography 

Λήψη Ιστορικού και Εξέταση 

Point-of-care testing 

IV fluids (ενυδάτωση Saline φλεβική γραμμή ή heplock 

IV ή  IM ή θεραπεία με νεφελοποιητή 

 

Φάρμακα από το στόμα 

Tetanus Immunisation 

Συνταγή για φάρμακα 

Εξέταση από ειδικό γιατρό Τηλεφωνική επικοινωνία με ειδικό γιατρό 

Απλή Διαδικασία=1 πόρος               

(συρραφή τραύματος, καθετήρας Foley)  

Σύνθετη Διαδικασία=2 πόροι 

                           (conscious sedation) 

Απλή περιποίηση τραύματος 

(dressing, recheck) 

Crutches, splints, slings 

Δ. Επικίνδυνη Ζώνη Ζωτικών Σημείων 

Αν οποιοδήποτε ζωτικό σημείο είναι εκτός κριτηρίων τότε το περιστατικό μπορεί να 

αναβαθμιστεί στο ESI 2. 

Εμπύρετο στα παιδιά (μέχρι 3 χρόνων) 

Ηλικία 1-28 ημερών: τουλάχιστον ESI 2 αν  temp >38.0 C (100.4F) 

Ηλικία 1-3 μηνών: θεωρείται ESI 2 αν temp >38.0 C (100.4F) 

Ηλικία 3 μηνών ως 3 χρόνων : θεωρείται  ESI 3  αν: temp >39.0 C (102.2 F), 

ή ασυμπλήρωτο πρόγραμμα εμβολιασμών, ή απουσία εμφανούς αιτίας για τον πυρετό.  
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10.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Αίτηση για την Εγγραφή Ιατρών (Φυσικών Προσώπων) για παροχή υπηρεσιών στα Τμήματα 

Ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών (ΤΑΕΠ) 

Στοιχεία και επισυναπτόμενα έγγραφα για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Σύστημα: 

Α.  Φυσικό πρόσωπο: 

1. Στοιχεία αιτητή 

(όπως Όνομα, Επίθετο, Ημερομηνία Γέννησης, Υπηκοότητα, Τύπος Εγγράφου 

Ταυτοποίησης, Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ), Αριθμός ΦΠΑ). 

2. Επαγγελματικά στοιχεία  

(όπως αριθμός πιστοποιητικού εγγραφής στο μητρώο ιατρών ή στο Μητρώο Νοσηλευτών 

και Μαιών Κύπρου, ειδικότητα). 

3. Στοιχεία επικοινωνίας 

(όπως αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση οικίας, διεύθυνση επικοινωνίας, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) 

Στην αίτηση επισυνάπτονται αντίγραφα υποστηρικτικών εγγράφων (όπου ισχύουν)-  

 Αντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης σε ισχύ (Δελτίο Ταυτότητας ή Δελτίο Εγγραφής 

Αλλοδαπού) 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου ή στο Μητρώο 

Νοσηλευτών και Μαιών Κύπρου 

 Αντίγραφο Ετήσιας Αδείας Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος ή Νοσηλευτή 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού για Προχωρημένη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ALS-

Advanced Life Support) για Ιατρούς1 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού για Προχωρημένη Αντιμετώπιση Τραύματος (ATLS- Advance 

Trauma Life Support) για Ιατρούς 2 

 Λογαριασμός κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή σταθερή τηλεφωνία) που να 

επιβεβαιώνει τη διεύθυνση επικοινωνίας 

 

  

                                                

1 Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την 30/6/2022 για όσους δεν το κατέχουν ήδη 
2 Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την 30/6/2022 για όσους δεν το κατέχουν ήδη 
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10.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Αίτηση για εγγραφή και σύναψη συμβάσης νοσηλευτηρίου για παροχή υπηρεσιών στα 

Τμήματα Ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών (ΤΑΕΠ) 

 Στοιχεία και επισυναπτόμενα έγγραφα που απαιτούνται για υποβολή αίτησης σύναψης 

σύμβασης Νοσηλευτηρίου για την παροχή υπηρεσιών  ΤΑΕΠ 

1. Στοιχεία αιτητή 

(όπως όνομα, επίθετο, εμπορική επωνυμία, αριθμός φορολογικής ταυτότητας, Αριθμός ΦΠΑ, 

Αριθμός εγγραφής εταιρείας/συνεταιρισμού ). 

2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου υπογράφοντος 

(όπως όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης, Ταυτότητα, 

Αρ. Εγγράφου Ταυτοποίησης, Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού, Υπηκοότητα, Ιδιότητα ). 

3. Στοιχεία επικοινωνίας 

(όπως αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση επικοινωνίας). 

4. Στοιχεία διαχειριστή συστήματος πληροφορικής 

(όπως όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης, Ταυτότητα 

Αρ. Εγγράφου Ταυτοποίησης, Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού, Υπηκοότητας, Τηλ. 

Επικοινωνίας, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο). 

5. Διεύθυνση υποστατικού που θα παρέχονται οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας. 

6. Στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης έναντι αμέλειας. 

7. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού. 

8. Λίστα εγγεγραμμένων ιατρών στο σύστημα πληροφορικής που παρέχουν υπηρεσίες 

φροντίδας υγείας ΤΑΕΠ εκ μέρους  του αιτητή. 

Στην αίτηση επισυνάπτονται αντίγραφα υποστηρικτικών εγγράφων (όπου ισχύουν)- 

 σύστασης / εγγραφής, διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου/ έδρας, καταλόγου διευθυντών 

και γραμματέα, ΦΠΑ , εκπροσώπησης, 

 λογαριασμού κοινής ωφέλειας που να επιβεβαιώνει τη διεύθυνση επικοινωνίας και τη 

διεύθυνση του υποστατικού που θα παρέχονται οι υπηρεσίες, 

 Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου 

 δελτίου ταυτότητας / βεβαίωσης εγγραφής αλλοδαπού εξουσιοδοτημένου υπογράφοντος 

και διαχειριστή συστήματος, 

 πιστοποιητικού ότι η εταιρεία υφίσταται, 

 πιστοποιητικού εξουσιοδοτημένων προσώπων να εκπροσωπούν την εταιρεία και τον τόπο 

εργασίας στις συναλλαγές με τρίτους και ενώπιον των δικαστηρίων και των αρχών (για 

αλλοδαπές εταιρείες), 

 συμφωνίας συνεταίρων. 

 ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης αιτητή 

 ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης για κάθε συνδεδεμένο Ιατρό 

 πιστοποιητικό ΦΠΑ 

 βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα. 

 έντυπο ωραρίου λειτουργίας υποστατικού 
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10.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΣΥ.11.ΥΠ-002 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ                         

ΤΜΗΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Α.Ε.Π.) 

ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Όνομα Παροχέα (Νομικής Οντότητας):  

Κωδικός ΓεΣΥ:  

Ονοματεπώνυμο Εξουσιοδοτημένου  

Υπογράφοντα Τ.Α.Ε.Π.:  

Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης Κυπριακή Ταυτότητα  

 Εξουσιοδοτημένου Υπογράφοντα: Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού    

   

Αριθμός Εγγράφου Ταυτοποίησης  

Εξουσιοδοτημένου Υπογράφοντα:  

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ρόλος Υποστηρικτικού Προσωπικού:  

 

 

Ονοματεπώνυμο Υποστηρικτικού 

Προσωπικού: 

Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης Κυπριακή Ταυτότητα  

Υποστηρικτικού προσωπικού:  Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού   

  

Αριθμός Εγγράφου Ταυτοποίησης 

Υποστηρικτικού Προσωπικού:  

 

Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Υπογράφοντας πιο κάτω, βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο παρόν 

έντυπο είναι πλήρεις, ακριβείς  και αληθείς. Επιπλέον, βεβαιώνω τη συνεργασία των δυο 

Μερών, «Νοσηλευτηρίου» και «Υποστηρικτικού Προσωπικού», όπως παρουσιάζεται στο 

παρών έντυπο.  

Περαιτέρω, τα δύο Μέρη συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες για τους Δικαιούχους του ΓεΣΥ, 

είναι εμπιστευτικές («Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Τα Μέρη, υποχρεούνται να διατηρούν 

όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μυστικές και εμπιστευτικές και να μην χρησιμοποιούν ή 

Κωδικοποιητής Τ.Α.Ε.Π.  
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επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση ή αντιγράψουν ή προκαλέσουν την αντιγραφή τέτοιων 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών και να μην αποκαλύψουν τέτοιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

ολικά ή εν μέρει σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν χρειάζεται να λάβει τέτοιες πληροφορίες. 

Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας των Μερών ισχύει και μετά τη λύση της 

Σύνδεσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Νοείται ότι και τα δυο Μέρη θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα 

σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) 

και τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών 

Νόμος (Ν.125(Ι)/2018) όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

 

 

 

     

Ονοματεπώνυμο Εξουσιοδοτημένου  
Υπογράφοντα Νοσηλευτηρίου (Τ.Α.Ε.Π.) 

 Ημερομηνία  Υπογραφή 

     

     

Ονοματεπώνυμο Υποστηρικτικού Προσωπικού  Ημερομηνία  Υπογραφή 

 

 

 

 

22 Ιανουαρίου 2021 

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 

 


