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Αριθμός 305 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ ΣΟΤ 2001 ΕΩ 2017 

__________________ 

Απόθαζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 26(4) 

 
89(Ι) ηνπ 2001 

134(Ι) ηνπ 2002 
101(Ι) ηνπ 2004 

62(Ι) ηνπ 2005 
74(Ι) ηνπ 2017. 

Ο Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Τγείαο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 26(4) ηωλ πεξί Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο Νόκωλ ηνπ 2001 έωο 2017, εθδίδεη ηηο 
αθόινπζεο Απνθάζεηο: 

ΜΕΡΟ Ι 
ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

πλνπηηθόο ηίηινο. 1. Οη παξνύζεο Απνθάζεηο ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (Δηαδηθαζία 
Εγγξαθήο, Αιιαγήο θαη Δηαγξαθήο από ηνλ Καηάινγν Δηθαηνύρνπ Πξνζωπηθνύ Ιαηξνύ) 
(Σξνπνπνηεηηθέο) (Αξ. 2) Απνθάζεηο ηνπ 2019 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηηο πεξί Γεληθνύ 
πζηήκαηνο Τγείαο (Δηαδηθαζία Εγγξαθήο, Αιιαγήο θαη Δηαγξαθήο από ηνλ Καηάινγν Δηθαηνύρνπ 
Πξνζωπηθνύ Ιαηξνύ) Απνθάζεηο ηνπ 2019 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη ωο νη «βαζηθέο 
Απνθάζεηο») θαη νη βαζηθέο Απνθάζεηο θαη νη παξνύζεο Απνθάζεηο ζα αλαθέξνληαη καδί ωο νη 
πεξί Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (Δηαδηθαζία Εγγξαθήο, Αιιαγήο θαη Δηαγξαθήο από ηνλ 
Καηάινγν Δηθαηνύρνπ Πξνζωπηθνύ Ιαηξνύ) Απνθάζεηο ηνπ 2019 έωο (Αξ. 2) ηνπ 2019. 

 
Σξνπνπνίεζε ηεο 
Απόθαζεο 7 ηωλ 
βαζηθώλ 
Απνθάζεωλ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Η Απόθαζε 7 ηωλ βαζηθώλ Απνθάζεωλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο αθόινπζεο 
λέαο παξαγξάθνπ (4): 

 
«(4)(α) Σεξνπκέλωλ ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξνύζαο Απόθαζεο θαη’ εμαίξεζε θαη γηα 
ζθνπνύο  νκαινπνίεζεο  ηνπ  πζηήκαηνο, από  ηελ  1ε Οθηωβξίνπ 2019  κέρξη θαη ηελ 
31 Δεθεκβξίνπ 2019, νη δηθαηνύρνη πνπ επηζπκνύλ λα αιιάμνπλ πξνζωπηθό ηαηξό έρνπλ 
δηθαίωκα αιιαγήο, αθνινπζώληαο ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο δηθαηνύρνπ ζε πξνζωπηθό 
ηαηξό, θάζε ηξεηο (3) κήλεο από ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο ζηνλ θαηάινγν ηνπ 
πθηζηάκελνπ πξνζωπηθνύ ηνπο ηαηξνύ. 
 
Ννείηαη όηη ζύκθωλα κε ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο δηθαηνύρνπ ζε πξνζωπηθό ηαηξό, ν 
δηθαηνύρνο κπνξεί λα αιιάμεη πξνζωπηθό ηαηξό:  
 
(i) κέζω ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο από ηελ πύιε δηθαηνύρωλ ρξεζηκνπνηώληαο 

ην ινγαξηαζκό ρξήζηε λννπκέλνπ όηη έρεη ιάβεη από ηνλ Οξγαληζκό θαη από ηνλ 
πξνζωπηθό ηαηξό πνπ είρε εγγξαθεί ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα απνθηήζεη 
πξόζβαζε ζηνλ ειεθηξνληθό ηνπ θάθειν, ή  

 
(ii) κέζω ηνπ πξνζωπηθνύ ηαηξνύ πνπ ζα επηιέμεη.» 

 
Έλαξμε ηζρύνο.  3. Οη παξνύζεο Απνθάζεηο ηίζεληαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ 

Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο.  
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