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Αριθμός 495
ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2020 

_________________ 

Αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 14(3) 
 

 
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 του 
άρθρου 14(3) 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) Αποφάσεις  του 2020. 

Ερμηνεία. 
 
 
 
 
 
 
 

2. (1) Στις παρούσες Αποφάσεις, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-  

«Νόμος» σημαίνει τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο∙ 

«Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού· 

(2) Οι όροι που χρησιμοποιούνται στις παρούσες Αποφάσεις και δεν ερμηνεύονται 
διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από το Νόμο και τους δυνάμει 
αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς. 

Σκοπός των 
παρουσών 
Αποφάσεων. 

3. Σκοπός των παρουσών Αποφάσεων είναι ο καθορισμός των καθηκόντων και της 
λειτουργίας εξειδικευμένων σωμάτων και επιτροπών που συστήνονται από το Συμβούλιο 
για να το βοηθούν και να το συμβουλεύουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.   

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  

ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
Σύσταση 
εξειδικευμένων 
σωμάτων και 
επιτροπών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. (1) Το Συμβούλιο, με απόφαση του, συστήνει εξειδικευμένα σώματα και επιτροπές για να 
βοηθούν και να συμβουλεύουν το ίδιο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 

(2)Τα καθήκοντα των εξειδικευμένων σωμάτων και επιτροπών καθορίζονται από το 
Συμβούλιο στην απόφαση για τη σύσταση τους. 

(3) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας της παραγράφου (1) τα καθήκοντα των επιτροπών 
και σωμάτων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:   

(α) την παροχή συμβουλών στο Συμβούλιο για θέματα της αρμοδιότητας τους∙ 

(β) τη διεξαγωγή έρευνας επί των θεμάτων στα οποία καλούνται να συμβουλέψουν∙ 

(γ) τη μελέτη, αξιολόγηση και την ετοιμασία εκθέσεων επί των θεμάτων στα οποία 
καλούνται να συμβουλέψουν∙ 

(δ) την αξιολόγηση αιτημάτων σε σχέση με το κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις 
ή/και όροι εγκεκριμένων πρωτοκόλλων, τεχνικών προδιαγραφών, ποιοτικών κριτηρίων 
και κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών που υιοθετούνται από το Σύστημα 
συμπεριλαμβανομένου την αξιολόγηση για την χορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων 
ή/και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών που περιλαμβάνονται στους 
αντίστοιχους καταλόγους του Συστήματος ή/και τη διενέργεια ιατρικών πράξεων 
περιλαμβανομένων ενδονοσοκομειακών δραστηριοτήτων∙ 

(ε) τον έλεγχο του βαθμού τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών, των ποιοτικών 
κριτηρίων και άλλων όρων που καθορίζονται στη σύμβαση των κλινικών προγραμμάτων 
διαχείρισης της ποιότητας κλινικής πρακτικής και κλινικού ελέγχου που καθορίζονται 
κατά καιρούς από τον Οργανισμό σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους 
αντίστοιχους επαγγελματικούς συνδέσμους/συλλόγους/φορείς δυνάμει των διατάξεων 
του Νόμου, της εφαρμογής των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών που υιοθετούνται από 
το Σύστημα με οποιοδήποτε τρόπο και μεταξύ άλλων μέσω του συστήματος 
πληροφορικής που τηρείται από τον Οργανισμό, όπου αυτό είναι δυνατό∙ 
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Σύνθεση 
εξειδικευμένων 
σωμάτων και 
επιτροπών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θητεία. 
 
 
Κένωση θέσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνεδριάσεις 
εξειδικευμένων 
σωμάτων ή 
επιτροπών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(στ) την άσκηση οποιασδήποτε άλλης αρμοδιότητας που δύναται να τους ανατεθεί από 
το Συμβούλιο. 

5. (1) Η σύνθεση των επιτροπών και σωμάτων καθορίζεται από το Συμβούλιο στην 
απόφαση για τη σύστασή τους.  
 

(2) Το Συμβούλιο κατά την επιλογή της σύνθεσης λαμβάνει υπόψη ότι η σύνθεση του 
κάθε εξειδικευμένου σώματος ή επιτροπής θα είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζει την 
αξιολόγηση και την μελέτη όλων των αρμοδιοτήτων τους και να εξασφαλίζει ότι το έργο 
τους θα είναι απαλλαγμένο από προκαταλήψεις και επιρροές που δυνατό να 
επηρεάσουν την ανεξαρτησία τους. 

(3) Το κάθε εξειδικευμένο σώμα ή επιτροπή θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να  
περιλαμβάνουν ισορροπημένη συμμετοχή προσώπων, που θα αντιπροσωπεύουν στο 
μέτρο του δυνατού και εφικτού τα συμφέρονται και τα ενδιαφέροντα της αρμοδιότητας 
τους. 

(4) Στα εξειδικευμένα σώματα ή επιτροπές δύναται να συμμετέχει, αν το επιλέξει το 
Συμβούλιο, ανάλογα με το υπό εξέταση θέμα, υπάλληλος του Οργανισμού. 

(5) Στα εξειδικευμένα σώματα ή επιτροπές δύναται να συμμετέχει, αν το επιλέξει το 
Συμβούλιο, ανάλογα με το υπό εξέταση θέμα, ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 
ένας εκπρόσωπος των ασθενών. 

6. Η θητεία των εξειδικευμένων σωμάτων ή επιτροπών καθορίζεται στην απόφαση 
σύστασης τους.   

 
7. (1) Η θέση του προέδρου ή μέλους των εξειδικευμένων σωμάτων ή επιτροπών κενούται-  
 

(α) σε περίπτωση θανάτου∙ 

(β) σε περίπτωση παραίτησης η οποία υποβάλλεται γραπτώς στο Συμβούλιο∙ 

(γ) σε περίπτωση παύσης του από το Συμβούλιο, κατά τα διαλαμβανόμενα στην 
παράγραφο (2). 

(2) Το Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να παύει για οποιοδήποτε αιτιολογημένο 
λόγο, οποιοδήποτε από τα μέλη των εξειδικευμένων σωμάτων ή επιτροπών.  

(3) Σε περίπτωση που η θέση του προέδρου ή μέλους των εξειδικευμένων σωμάτων ή 
επιτροπών κενούται, πριν από τη λήξη της θητείας του, το   Συμβούλιο προβαίνει στο 
διορισμό νέου προέδρου ή μέλους ανάλογα με την περίπτωση για το υπόλοιπο της 
θητείας του. 

8. (1) Τα εξειδικευμένα σώματα ή επιτροπές ενεργούν νόμιμα και οι διαδικασίες τους είναι 
καθ’ όλα έγκυρες ανεξαρτήτως της κένωσης οποιασδήποτε θέσης ή οποιουδήποτε 
ελαττώματος στο διορισμό του προέδρου, ή/και οποιουδήποτε μέλους. 

 

(2) Οι συνεδριάσεις των εξειδικευμένων σωμάτων ή επιτροπών δύναται να 
πραγματοποιούνται στα γραφεία του Οργανισμού ή δια της χρήσης τηλεφωνικών ή 
τηλεοπτικών μέσων ή άλλων επικοινωνιακών συστημάτων νοουμένου ότι παρέχεται η 
δυνατότητα σε ένα έκαστο των προσώπων που λαμβάνουν μέρος στην συνεδρίαση να 
ακούει όλους τους άλλους σε κάθε ουσιώδη χρόνο∙  

Νοείται ότι οποιαδήποτε συνεδρίαση διεξάγεται δια της χρήσης τηλεφωνικών ή 
τηλεοπτικών μέσων ή άλλων επικοινωνιακών συστημάτων θεωρείται ως νόμιμη 
συνεδρίαση∙ 

(4) Ο πρόεδρος ή/και οποιοδήποτε άλλο μέλος δύναται να συμμετέχει σε συνεδρίαση 
των εξειδικευμένων σωμάτων ή επιτροπών που πραγματοποιείται στα γραφεία του 
Οργανισμού δια της χρήσης τηλεφωνικών ή τηλεοπτικών μέσων ή άλλων 
επικοινωνιακών συστημάτων. 

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο πρόεδρος ή/και έκαστο μέλος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση δια της χρήσης τηλεφωνικών ή τηλεοπτικών μέσων ή άλλων 
επικοινωνιακών συστημάτων κατά τον τρόπο αυτό θεωρείται ως παρών αυτοπροσώπως 
σε αυτή και δικαιούται να ψηφίζει και να λαμβάνεται υπόψιν στον καθορισμό απαρτίας 
και η εν λόγω συνεδρίαση θεωρείται ως νόμιμη συνεδρίαση.  
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Διορισμός  
Αντικαταστάτη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τρόπος 
Λειτουργίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απαρτία. 
 
 
Λήψη απόφασης. 
 
 
 
Ημερήσια Διάταξη. 
 
 
 
 
 
 
Πρακτικά 
Συνεδριάσεων. 
 
 

Υποβολή Εκθέσεων 
στο Συμβούλιο. 
 
Δήλωση 
συμφέροντος. 

 

9. (1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος κωλύεται προσωρινά για οποιοδήποτε 
λόγο να ασκήσει τα καθήκοντα του, το Συμβούλιο δύναται να διορίσει προσωρινά ένα 
από τα μέλη ως αντικαταστάτη του προέδρου για την περίοδο της προσωρινής 
απουσίας του και ο διορισμός αυτός λήγει πάραυτα με την επιστροφή του στην άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του. 

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος κωλύεται προσωρινά για οποιοδήποτε λόγο να 
ασκήσει τα καθήκοντα του το Συμβούλιο δύναται να διορίσει προσωρινά νέο μέλος ως 
αντικαταστάτη του για την περίοδο της προσωρινής απουσίας του και ο διορισμός αυτός 
λήγει πάραυτα με την επιστροφή του μέλους στην άσκηση των καθηκόντων του. 

10. (1) Τα εξειδικευμένα σώματα ή επιτροπές ρυθμίζουν τα των συνεδριάσεών τους, τον 
τρόπο και το χρόνο της σύγκλησης τους, τη διαδικασία, τον τύπο των εντύπων, τα 
κριτήρια αξιολόγησης των υπό εξέταση θεμάτων, τον τύπο υποβολής των εκθέσεων, την 
ακολουθούμενη σε αυτές διαδικασία και οποιοδήποτε θέμα παρεμπίπτον, 
συμπληρωματικό και παρεμφερές προς αυτά.  

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1) οι συνεδριάσεις των εξειδικευμένων 
σωμάτων ή επιτροπών συγκαλούνται από τον πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας του 
ή προσωρινού κωλύματος από οποιοδήποτε εκ των μελών.  

(3) Των συνεδριάσεων των επιτροπών και σωμάτων προεδρεύει ο πρόεδρος και σε 
περίπτωση απουσίας του ή προσωρινού κωλύματος, το μέλος που έχει συγκαλέσει την 
συνεδρίαση.   

11. Απαρτία αποτελεί η συμμετοχή της πλειοψηφίας των προσώπων που απαρτίζουν το 
εξειδικευμένο σώμα ή επιτροπή.  

12. Οι αποφάσεις των επιτροπών και σωμάτων  λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε 
περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, ή ο αντικαταστάτης που έχει 
δεύτερη νικώσα ψήφο.    

13. Ο πρόεδρος των εξειδικευμένων σωμάτων ή επιτροπών ή σε περίπτωση απουσίας του 
προέδρου ή προσωρινού κωλύματος, το μέλος που συγκαλεί την συνεδρίαση, καταρτίζει 
την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και φροντίζει αυτή να κοινοποιείται την 
προηγούμενη τουλάχιστον ημέρα από αυτή της συνεδρίασης σε κάθε μέλος, καθώς και 
στους παρατηρητές, όπου εφαρμόζεται. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης η ημερήσια 
διάταξη μπορεί να κυκλοφορήσει αμέσως πριν από τη συνεδρίαση. 

14. Κατά τις συνεδριάσεις των εξειδικευμένων σωμάτων ή επιτροπών τηρούνται πρακτικά τα 
οποία εγκρίνονται και υπογράφονται από τον πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του ή 
προσωρινού κωλύματος, από τον αναπληρωτή ή τον αντικαταστάτη και στη συνέχεια 
κοινοποιούνται στα μέλη ή στους παρατηρητές, όπου εφαρμόζεται.   

15. Τα εξειδικευμένα σώματα ή επιτροπές υποβάλλουν έκθεση για το θέμα που εξετάζουν 
στο Συμβούλιο ανάλογα με την περίπτωση και όποτε τους ζητηθεί. 

16. (1) Ο πρόεδρος και κάθε μέλος των εξειδικευμένων σωμάτων ή επιτροπών υποχρεούται 
να δηλώνει πριν από την έναρξη οποιασδήποτε συνεδρίασης, οποιοδήποτε προσωπικό, 
άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που δυνατό να έχει από την έκβαση του υπό συζήτηση 
θέματος και να εξαιρεί εαυτόν από τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος. 

 
(2) Παράλειψη συμμόρφωσης προς την ως άνω υποχρέωση, συνιστά συμπεριφορά μη 
συνάδουσα με την αποστολή,  και της αρμοδιότητες των εξειδικευμένων σωμάτων η 
επιτροπών καθώς και επαρκή λόγο για τερματισμό του διορισμού του από το Συμβούλιο. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

Ασυμβίβαστο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Σε περίπτωση που ο πρόεδρος ή μέλος οπουδήποτε εξειδικευμένου σώματος ή 
επιτροπής καθώς και οποιοσδήποτε παρατηρητής, όπου εφαρμόζεται, έχει οποιοδήποτε 
οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που 
εξετάζεται ή έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας συγγένεια μέχρι του τετάρτου βαθμού ή βρίσκεται σε οξεία έχθρα με 
οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω 
διαδικασία, οφείλει να αποκαλύψει το συμφέρον, τη σχέση, τη συγγένεια ή την έχθρα 
αυτή στην οικεία επιτροπή και να αποσυρθεί από τη σχετική συνεδρίαση, αφού 
καταγραφεί το γεγονός στα πρακτικά. 
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Δήλωση 
ευσυνείδητης και 
αμερόληπτης 
εκτέλεσης 
καθηκόντων. 
 
Υποχρέωση για 
εχεμύθεια. 
 
 
 
 
 
 
Συμμετοχή 
εμπειρογνωμόνων 
και άλλων ειδικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντιμισθία. 
 
 
 
Γραμματειακή και 
άλλη υποστήριξη. 
 

18. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους ο πρόεδρος ή μέλος οπουδήποτε 
εξειδικευμένου σώματος ή επιτροπής καθώς και οποιοσδήποτε παρατηρητής, όπου 
εφαρμόζεται, υπογράφουν δήλωση ότι θα εκτελούν τα καθήκοντά τους με ευσυνειδησία 
και αμεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρούν απόλυτη εχεμύθεια κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

19. Τηρουμένων των διατάξεων των παρουσών Αποφάσεων, ο πρόεδρος, και τα μέλη 
οπουδήποτε εξειδικευμένου σώματος ή επιτροπής καθώς και οποιοσδήποτε 
παρατηρητής, όπου εφαρμόζεται, θεωρούν και χειρίζονται ως απόρρητο κάθε ζήτημα, 
έγγραφο ή/και πληροφορία που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την ενάσκηση των 
καθηκόντων τους, όπως και κάθε έκθεση που έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παρουσών Αποφάσεων και δεν αποκαλύπτουν ή μεταδίδουν οποιοδήποτε τέτοιο 
ζήτημα, έγγραφο ή πληροφορία.   

 
20. (1) Τα εξειδικευμένα σώματα ή επιτροπές έχουν εξουσία να καλούν στις συνεδριάσεις 

τους το Γενικό Διευθυντή και οποιονδήποτε υπάλληλο του Οργανισμού, 
εμπειρογνώμονες, συμβούλους, ιατρούς ή άλλους ειδικούς, εφόσον κρίνουν σκόπιμη την 
παροχή συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητας τους για την ορθή λήψη 
των αποφάσεών τους.  

 
Νοείται ότι τα εξειδικευμένα σώματα ή επιτροπές δύνανται να καλέσουν τους άμεσα 
ενδιαφερόμενους για το θέμα που εξετάζουν για περαιτέρω διευκρινήσεις /επεξηγήσεις. 
(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 
συνεδριάσεις των εξειδικευμένων σωμάτων ή επιτροπών ή δια της χρήσης τηλεφωνικών 
ή τηλεοπτικών μέσων ή άλλων επικοινωνιακών συστημάτων χωρίς την φυσική τους 
παρουσία. 

21. Η αντιμισθία των μελών των εξειδικευμένων σωμάτων ή επιτροπών και των 
παρατηρητών, όπου εφαρμόζεται, καθορίζεται από το Συμβούλιο και καταβάλλεται από 
τον προϋπολογισμό του Οργανισμού. 

 
22. Τα εξειδικευμένα σώματα ή επιτροπές υποστηρίζονται γραμματειακά και επιστημονικά, 

από υπαλλήλους του Οργανισμού οι οποίοι διορίζονται για το σκοπό αυτό από το Γενικό 
Διευθυντή και οι οποίοι μεταξύ άλλων-  

 
(α) τηρούν πρακτικά κατά τις συνεδριάσεις ∙  
 
(β) τηρούν αρχεία∙ 
 
(γ) διαβιβάζουν τα ζητήματα προς εξέταση∙ 
 
(δ) παρακολουθούν την πρόοδο διεκπεραίωσης των αιτημάτων και θεμάτων που 
εξετάζονται∙ 
 
(ε) συντονίζουν και υποστηρίζουν τις εργασίες των εξειδικευμένων σωμάτων ή 
επιτροπών. 
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