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Αριθμός 188 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2020 

____________________ 

Απόφαση δυνάμει των άρθρων 10 και 14 

89(Ι) του 2001 
134(Ι) του 2002 
101(Ι) του 2004 
62(Ι) του 2005 
74(Ι) του 2017 
25(Ι) του 2020. 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει των 
άρθρων 10 και 14 των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 έως 2020, εκδίδει τις 
ακόλουθες Αποφάσεις: 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

Τροποποίηση 
της Απόφασης 1 
των βασικών 
Αποφάσεων. 

Τροποποίηση  
της Απόφασης 5 
των βασικών 
Αποφάσεων. 

Τροποποίηση 
της Απόφασης 9 
των βασικών  
Αποφάσεων. 

Τροποποίηση 
της Απόφασης 10 
των βασικών 
Αποφάσεων 

Τροποποίηση  
της Απόφασης 11 
των βασικών 
Αποφάσεων. 

Τροποποίηση  
της Απόφασης 12 
των βασικών 
Αποφάσεων. 

Τροποποίηση 
της Απόφασης 13 
των βασικών 
Αποφάσεων. 

(Επιστημονική Επιτροπή Ιατρών) (Τροποποιητικές) (Αρ.1) Αποφάσεις του 2022 και θα 
διαβάζονται μαζί με τις περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Επιστημονική Επιτροπή Ιατρών) 
Αποφάσεις του 2020  (που στο εξής θα αναφέρονται ως οι «βασικές Αποφάσεις») και οι βασικές 
Αποφάσεις και οι παρούσες Αποφάσεις θα αναφέρονται μαζί ως οι περί του Γενικού Συστήματος 
Υγείας  (Επιστημονική Επιτροπή Ιατρών) Αποφάσεις του 2020 έως (Αρ. 1) του 2022. 

2. Η Απόφαση 1 των βασικών Αποφάσεων τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «του 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας» με τη φράση «του Γενικού Συστήματος Υγείας».

3. Η Απόφαση 5 των βασικών Αποφάσεων τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) 
των παραγράφων (α) και (β) με τις ακόλουθες νέες παραγράφους:

«(α) τον πρόεδρο που διορίζεται από το Συμβούλιο, 

(β) έξι (6) ιατρούς που διορίζονται από το Συμβούλιο οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο  Σύστημα 
ή/και ακαδημαϊκούς ιατρούς» 

4. Η Απόφαση 9 των βασικών Αποφάσεων τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (2).

5. Η Απόφαση 10 των βασικών Αποφάσεων τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) στο εδάφιο (1) της λέξης «γραμματέα» με τη 
φράση  «αντικαταστάτη του ή το γηραιότερο μέλος της Επιτροπής ο οποίος ασκεί καθήκοντα 
προεδρεύοντα».  

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της λέξης «γραμματέα» με τη φράση «αντικαταστάτης 
του ή προεδρεύοντας».  

6. Η Απόφαση 11 των βασικών Αποφάσεων τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης 
«γραμματέας» με τη φράση «ο αντικαταστάτης του ή ο προεδρεύων».

7. Η Απόφαση 12 των βασικών Αποφάσεων τροποποιείται με την προσθήκη της λέξης «ή ο 
προεδρέυων» μετά την λέξη «αντικαταστάτης».

8. Η Απόφαση 13 των βασικών Αποφάσεων τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) 
ως ακολούθως:

«(1) O πρόεδρος της Επιτροπής ή σε περίπτωση απουσίας του προέδρου ή προσωρινού 
κωλύματος, ο αντικαταστάτης του ή ο προεδρεύων, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε 
συνεδρίας και φροντίζει αυτή να κοινοποιείται την προηγούμενη τουλάχιστον ημέρα από αυτή της 
συνεδρίας σε κάθε μέλος». 
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Τροποποίηση  
της Απόφασης 15 
των βασικών 
Αποφάσεων. 
 
Τροποποίηση  
της Απόφασης 18 
των βασικών 
Αποφάσεων. 
 
 
 
 
Τροποποίηση 
 της Απόφασης 23 
των βασικών 
Αποφάσεων. 
 

9. Η Απόφαση 15 τροποποιείται με την αντικαταστάση της φράσης « ή/και όποτε τους ζητηθεί με 
την φράση « ή/και το Γενικό Διευθυντή όποτε και σε χρόνο που τους ζητείται». 
  
 
 
10. Οι βασικές Αποφάσεις τροποποιούνται με την αντικατάσταση της Απόφασης 18 με την 
ακόλουθη νέα Απόφαση:  
 
«18. Οι υποεπιτροπές αποτελούνται, ανάλογα με το υπό εξέταση θέματα από ιατρούς οι οποίοι 
είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα ή/και ακαδημαϊκούς ή/και άλλα πρόσωπα με γνώσεις και πείρα 
συναφή με το υπό εξέταση θέμα ή/και αντιπρόσωπό των ασθενών ή/και υπαλλήλους του 
Οργανισμού». 
 
11. Οι βασικές Αποφάσεις τροποποιούνται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) της Απόφασης  
23 με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 
«(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας της παραγράφου (1) η συμμετοχή των προσώπων που 
αναφέρονται σε αυτήν μπορεί να γίνει με τη φυσική τους παρουσία στις συναντήσεις της 
Επιτροπής ή δια της χρήσης τηλεφωνικών ή τηλεοπτικών μέσων ή άλλων επικοινωνιακών 
συστημάτων  χωρίς την φυσική τους παρουσία». 
 

Έναρξη ισχύος.  12.  Οι παρούσες Αποφάσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  
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