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 Αριθμός  37

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  
(Σύσταση Εξειδικευμένων Σωμάτων και Επιτροπών) (Τροποποιητικές) (Αρ. 2) Αποφάσεις του 
2022 και θα διαβάζονται μαζί με τις περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Σύσταση 
Εξειδικευμένων Σωμάτων και Επιτροπών) Αποφάσεις του 2020 έως (Αρ. 1) του 2021 (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  (Σύσταση 
Εξειδικευμένων Σωμάτων και Επιτροπών) Αποφάσεις του 2020 έως (Αρ. 2) του 2022. 



Τροποποίηση  
της Απόφασης 2 
των βασικών 
Αποφάσεων. 

Τροποποίηση 
της Απόφασης 4 
των βασικών 
Αποφάσεων. 

Τροποποίηση  
των βασικών 
Αποφάσεων με 
την προσθήκη 
νέας Απόφασης 5. 

Τροποποίηση  
της Απόφασης 5 
των βασικών 
Αποφάσεων. 

2. Η Απόφαση 2 των βασικών Αποφάσεων τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτή, στην
κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου ορισμού:

«εξειδικευμένα σώματα ή επιτροπές» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις 
διατάξεις της Απόφασης 4 των παρουσών Αποφάσεων και περιλαμβάνει τον ερευνώντα  
λειτουργό που διορίζεται με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας και τη σύνταξη πορίσματος.  

3. Η Απόφαση 4 των βασικών Αποφάσεων τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο (3)
αυτής της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (στ):

«(στ) τη διεξαγωγή έρευνας και τη σύνταξη πορίσματος.». 

4. Οι βασικές Αποφάσεις τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά την Απόφαση 4 αυτής,
της ακόλουθης νέας Απόφασης:

«5. (1) Τα εξειδικευμένα σώματα και επιτροπές τα οποία ενεργούν δυνάμει της παραγράφου 
(στ) της Απόφασης 4 δύνανται κατά τη διενέργεια ελέγχου να ασκούν τις εξουσίες και 
αρμοδιότητες με τις οποίες περιβάλλεται ο Οργανισμός, κατά τα προβλεπόμενα από τις 
διατάξεις του Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών 
κανονισμών, Αποφάσεων, Εγκυκλίων . 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι
της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας
των Δεδομένων αυτών Νόμου, τα εξειδικευμένα σώματα και επιτροπές έχουν πρόσβαση στα
διατηρούμενα από τον Οργανισμό δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υπόκεινται στο
καθήκον εχεμύθειας το οποίο υφίσταται τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας τους, όσο και μετά
την, με οποιοδήποτε τρόπο, αποχώρησή τους από αυτήν.».

5. Η Απόφαση 5 των βασικών Αποφάσεων τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτή, της

παραγράφου (6):

«(6) Το εξειδικευμένο σώμα το οποίο ενεργεί δυνάμει της παραγράφου (στ) της Απόφασης 4  
δύναται να απαρτίζεται από  ένα μόνο μέλος, τον ερευνώντα λειτουργό.». 

Έναρξη ισχύος. 6. Οι παρούσες Αποφάσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
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