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Αριθμός  75 

 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΓΔΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2001 ΔΧ 2017 
_________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 64 (5) 
 

89(Ι) ηνπ 2001 
134(Ι) ηνπ 2002 
101(Ι) ηνπ 2004 

62(Ι) ηνπ 2005 
74(Ι) ηνπ 2017. 

Ο Τπνπξγόο Τγείαο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 64(5) ηνπ 
πεξί Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο Νόκνπ, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Αζθάιηζεο Τγείαο 
θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε απηνύ, εθδίδεη ην αθόινπζν δηάηαγκα:  

 ΜΔΡΟ Ι  

 ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

 

1. Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (πκπιεξσκή, 
Μέγηζηε πκπιεξσκή, πλεηζθνξά Ι θαη πλεηζθνξά ΙΙ) Γηάηαγκα (Αξ.1) ηνπ 2020 θαη ζα 
δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (πκπιεξσκή, Μέγηζηε πκπιεξσκή, 
πλεηζθνξά Ι θαη πλεηζθνξά ΙΙ) Καλνληζκνύο ηνπ 2019 έσο Γηάηαγκα (Αξ.1) ηνπ 2019 (πνπ ζην 
εμήο ζα αλαθέξνληαη σο νη «βαζηθνί Καλνληζκνί) θαη νη βαζηθνί Καλνληζκνί θαη ην παξόλ Γηάηαγκα 
ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (πκπιεξσκή, Μέγηζηε 
πκπιεξσκή, πλεηζθνξά Ι θαη πλεηζθνξά ΙΙ) Καλνληζκνί ηνπ 2019 έσο Γηάηαγκα (Αξ.1) ηνπ 
2020.  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ  
ησλ βαζηθώλ 
Καλνληζκώλ.  

Έλαξμε ηζρύνο.  

 

2. Σν Παξάξηεκα ΙΙΙ ησλ βαζηθώλ Καλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ην 
Παξάξηεκα I ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο. 

 

3. Σν παξόλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  

(Γηαηαγή 2)  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

(Καλνληζκόο 5) 

Δμαηξέζεηο από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζπκπιεξσκήο 

ΠΙΝΑΚΑ 

   Καηεγνξία δηθαηνύρσλ Δμαίξεζε από ηελ θαηαβνιή 
ζπκπιεξσκήο 

 1.  Μέιε ζσκάησλ αζθαιείαο ζην πιαίζην εθηέιεζεο ππεξεζηαθώλ 
θαζεθόλησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αμησκαηηθώλ θαη ππαμησκαηηθώλ 
ηεο Διιεληθήο Γύλακεο Κύπξνπ (ΔΛΓΤΚ) 

Σκήκα Αηπρεκάησλ θαη 
Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ 

 (ΣΑΔΠ) 

 2.  Έθεδξνη θαη εζλνθύιαθεο ελ ώξα ππεξεζίαο  ΣΑΔΠ 

 3.  Δπαγγεικαηίεο πγείαο (ηαηξνί, λνζειεπηέο, καίεο) ελ ώξα θαζήθνληνο ΣΑΔΠ 

 4.  Μέιε ηεο Πνιηηηθήο Άκπλαο θαη κέιε νκάδσλ δηάζσζεο ελ ώξα 
θαζήθνληνο 

ΣΑΔΠ 

 5.  Δζλνθξνπξνί, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θιεξσηώλ ζηξαηησηώλ, 
αμησκαηηθώλ θαη ππαμησκαηηθώλ πνπ ππεξεηνύλ ηε ζεηεία ηνπο ζηελ 
ΔΛΓΤΚ 

Όιεο ηηο ππεξεζίεο 
θξνληίδαο πγείαο 

 6.  Αλάπεξνη αγώλσλ πνπ ιακβάλνπλ ρνξεγήκαηα από ην Σακείν 
Αλαθνύθηζεο Παζόλησλ ή άιιν ηακείν πνπ δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηνπο 
εθάζηνηε ηζρύνληεο Νόκνπο ή Καλνληζκνύο 

Όιεο ηηο ππεξεζίεο 
θξνληίδαο πγείαο 

 7.  Αηρκάισηνη πνιέκνπ ηνπ 1974 θαη νη εμαξησκέλνη ηνπο Όιεο ηηο ππεξεζίεο 
θξνληίδαο πγείαο 

 8.  Δμαξησκέλνη αγλννπκέλσλ, αλαπήξσλ αγώλσλ ή πεζόλησλ Όιεο ηηο ππεξεζίεο 
θξνληίδαο πγείαο 

 9.  Άηνκα πνπ θαηέρνπλ ηαπηόηεηα λνζειείαο ε νπνία εθδόζεθε από ηελ 
Δπηηξνπή Αλαθνύθηζεο Παζόλησλ 

Όιεο ηηο ππεξεζίεο 
θξνληίδαο πγείαο 

 10.  Αζζελείο πνπ πάζρνπλ από ζνβαξή ςπρηθή δηαηαξαρή, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Φπρηαηξηθήο Ννζειείαο Νόκνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ αζζελώλ πνπ ιακβάλνπλ αληηςπρσζηθά θάξκαθα κε δηάγλσζε ηε 
ζρηδνθξέλεηα 

Όιεο ηηο ππεξεζίεο 
θξνληίδαο πγείαο 

 11.  Άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αηόκσλ 
κε Ννεηηθή Αλαπεξία Νόκνπ 

Όιεο ηηο ππεξεζίεο 
θξνληίδαο πγείαο 

 12.  Έλνηθνη ηδξπκάησλ γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο Όιεο ηηο ππεξεζίεο 
θξνληίδαο πγείαο 

 13.  Παηδηά πνπ είλαη εκπηζηεπκέλα ζηε θξνληίδα θαη παξαθνινύζεζε ησλ 
Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο 

Όιεο ηηο ππεξεζίεο 
θξνληίδαο πγείαο 

 14.  Τπόδηθνη, θαηάδηθνη θαη άηνκα ππό ζύιιεςε Όιεο ηηο ππεξεζίεο 
θξνληίδαο πγείαο 

 15.  Οη αλαζθάιηζηνη ειηθησκέλνη Έιιελεο πνιίηεο πνπ δνπλ ζηελ Κύπξν ηα 
νλόκαηα ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη ζηελ Απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ 
πκβνπιίνπ κε αξ. 75759, εκεξνκελίαο 18.9.2013 

Όιεο ηηο ππεξεζίεο 
θξνληίδαο πγείαο 

 

 16.  Ηιηθησκέλε ραλζεληθή αζζελήο πνπ δηέκελε ζηε ηέγε Αγίνπ 
Υαξαιάκπνπο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ Απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ 
πκβνπιίνπ κε αξ. 75759, εκεξνκελίαο 18.9.2013 

Όιεο ηηο ππεξεζίεο 
θξνληίδαο πγείαο 

 17.  Δγθισβηζκέλνη ή επαλεγθαηαζηαζέληεο Όιεο ηηο ππεξεζίεο 
θξνληίδαο πγείαο 

 

                                                                 

244


