
 

 

Δ.Δ. Παξ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                         Κ.Γ.Π. 350/2020 
Αξ. 5333, 7.8.2020    

Αξηζκόο 350 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΓΔΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2001 ΔΧ 2020 
_________________ 

Απνθάζεηο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27(1)  
 

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

62(Ι) ηνπ 2005 
74(Ι) ηνπ 2017 

25(Ι) ηνπ 2020. 

Ο Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 27(1) ησλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκσλ ηνπ 2001 έσο 2020, εθδίδεη  ηηο 
αθφινπζεο Απνθάζεηο: 

ΜΔΡΟ Ι 
ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Οη παξνχζεο Απνθάζεηο ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 
(Αλαπιήξσζε Πξνζσπηθψλ Ιαηξψλ) Απνθάζεηο ηνπ 2020.  
 

Δξκελεία. 
 
 
 
 
 
 

2. (1) ηηο παξνχζεο Απνθάζεηο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα-  

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκν∙ 
 

(2) Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξνχζεο Απνθάζεηο θαη δελ εξκελεχνληαη 
δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν θαη ηνπο δπλάκεη 
απηνχ εθδηδφκελνπο Καλνληζκνχο. 

θνπφο ησλ 
παξνπζψλ 
Απνθάζεσλ. 

3. θνπφο ησλ παξνπζψλ Απνθάζεσλ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ιφγσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 
ελεκέξσζεο θαη ειέγρνπ απφ ηνλ Οξγαληζκφ ζε ζρέζε κε ηελ αλαπιεξσκαηηθή 
ππεξεζία ησλ πξνζσπηθψλ ηαηξψλ.  

 
ΜΔΡΟ ΙΙ 

ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

Λφγνη απνπζίαο 
πξνζσπηθνχ 
ηαηξνχ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. (1) ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσπηθφο ηαηξφο ζα απνπζηάδεη ππνρξενχηαη φπσο νξίδεη 
πξνζσξηλά αληηθαηαζηάηε, ν νπνίνο είλαη ζπκβεβιεκέλνο κε ηνλ Οξγαληζκφ σο 
πξνζσπηθφο ηαηξφο. 
 
(2) Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο ππνρξενχηαη φπσο πξνζσξηλά νξίδεη αληηθαηαζηάηε γηα ηνπο 
πην θάησ ιφγνπο:  
 
(α) πξνζσπηθνί ιφγνη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αζζελείαο, αλάπαπζεο, κεηξφηεηαο, 
παηξφηεηαο   

(β) νηθνγελεηαθνί ιφγνη 

(γ)  επαγγεικαηηθνί ιφγνη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα.  

(δ) γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
θξνληίδαο ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ θαηάινγν δηθαηνχρσλ ηνπ. 

ΜΔΡΟ ΙΙΙ 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Δλεκέξσζε ηνπ 
Οξγαληζκνχ γηα 
απνπζία 
πξνζσπηθνχ 
ηαηξνχ. 
 
 
 
 
 
 
Παξάξηεκα Ι.  

5. (1) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν πξνζσπηθφο ηαηξφο δελ δχλαηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο 
θξνληίδαο πγείαο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Νφκν θαη ηνπο δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελνπο 
Καλνληζκνχο, Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο θαη Απνθάζεηο, ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην θαηάινγν δηθαηνχρσλ ηνπ, γηα έλα απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην εδάθην (2) ηεο Απφθαζεο 4, ππνρξενχηαη φπσο ελεκεξψλεη γξαπηψο 
ηνλ Οξγαληζκφ ην αξγφηεξν κέρξη  θαη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο απνπζίαο ηνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ Απνθάζεσλ 6, 7 θαη 8 ν πξνζσπηθφο ηαηξφο 
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ απνπζία ηνπ αλεμαξηήησο 
ρξνληθήο δηάξθεηαο. 

(2) Η ελεκέξσζε απνπζίαο πξνζσπηθνχ ηαηξνχ πξνο ηνλ Οξγαληζκφ ππνβάιιεηαη ζην 
εηδηθφ έληππν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 
πεξηέρνληαη ζε απηφ θαη εθφζνλ έρνπλ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηηο Απνθάζεηο 6 θαη7 αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
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Τπνρξέσζε 
νξηζκνχ 
πξνζσξηλνχ 
αληηθαηαζηάηε. 

6. (1) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε απνπζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ μεπεξλάεη ηηο δχν (2) 
ζπλερφκελεο εκέξεο θαη δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) ζπλερφκελεο εκέξεο, 
εμαηξνπκέλνπ ησλ αββαηνθχξηαθσλ θαη αξγηψλ ζε θάζε πεξίπησζε, ν πξνζσπηθφο 
ηαηξφο ππνρξενχηαη φπσο νξίδεη πξνζσξηλφ αληηθαηαζηάηε. 

 
(2) O πξνζσπηθφο ηαηξφο ππνρξενχηαη φπσο ελεκεξψζεη ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζηνλ θαηάινγν δηθαηνχρσλ ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ εκεξνκελία θαη ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνπζίαο ηνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ 
πνπ έρεη νξίζεη σο πξνζσξηλφ αληηθαηαζηάηε κε έλα απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 
 
(α)  κέζσ ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ  

(β)  κέζσ απηφκαηνπ ηειεθσλεηή 

(γ)  κέζσ απνζηνιήο ηειεθσληθψλ ή/θαη ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ. 
 
(3) Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο ππνρξενχηαη λα αλαξηήζεη, ζε πεξίνπηε ζέζε ηνπ ηαηξείνπ 
ηνπ, ζρεηηθή αλαθνίλσζε αλαθνξηθά κε ηελ εκεξνκελία θαη ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
απνπζίαο ηνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ πνπ έρεη νξίζεη σο 
πξνζσξηλφ αληηθαηάζηαηε. 

Γηαδηθαζία 
νξηζκνχ 
πξνζσξηλνχ 
αληηθαηαζηάηε. 

7. (1) Γηα ηνλ νξηζκφ πξνζσξηλνχ αληηθαηαζηάηε ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο ν 
πξνζσπηθφο ηαηξφο πνπ ζα απνπζηάδεη γηα πεξίνδν πνπ μεπεξλάεη ηηο δχν (2) 
ζπλερφκελεο εκέξεο θαη δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) ζπλερφκελεο εκέξεο, 
εμαηξνπκέλνπ ησλ αββαηνθχξηαθσλ θαη αξγηψλ ζε θάζε πεξίπησζε, ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιεη, κέζσ ηεο πχιεο παξνρέσλ, αίηεκα αλαπιήξσζεο πξνο ηνλ πξνηεηλφκελν 
πξνζσξηλφ αληηθαηαζηάηε. 
 
(2) Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο δχλαηαη λα νξίδεη πεξηζζφηεξν απφ έλα (1) πξνζσξηλφ 
αληηθαηαζηάηε. 
 
(3) Ο πξνηεηλφκελνο πξνζσξηλφο αληηθαηαζηάηεο δχλαηαη λα αληηθαζηζηά κέρξη θαη 
ηέζζεξηο (4) πξνζσπηθνχο ηαηξνχο   λννπκέλνπ φηη ην άζξνηζκα ησλ δηθαηνχρσλ πνπ 
ζα εμππεξεηεί δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο πέληε ρηιηάδεο δηθαηνχρνπο (5.000) αλά πάζα 
ζηηγκή. 
 
(4) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ην αίηεκα αλαπιήξσζεο 
δχλαηαη λα εγθξηζεί ή λα απνξξηθζεί απφ ηνλ πξνηεηλφκελν πξνζσξηλφ αληηθαηαζηάηε. 
 
(5) ε πεξίπησζε πνπ ν πξνηεηλφκελνο πξνζσξηλφο αληηθαηαζηάηεο εγθξίλεη ην αίηεκα 
αλαπιήξσζεο ηφηε νξίδεηαη σο πξνζσξηλφο αληηθαηαζηάηεο γηα ηελ αηηνχκελε απφ ηνλ 
πξνζσπηθφ ηαηξφ πεξίνδν πξνζσξηλήο αληηθαηάζηαζεο. 

(6) ε πεξίπησζε πνπ ν πξνηεηλφκελνο πξνζσξηλφο αληηθαηαζηάηεο απνξξίςεη ην 
αίηεκα αλαπιήξσζεο ν πξνζσπηθφο ηαηξφο πνπ ζα απνπζηάδεη ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιεη λέν αίηεκα αλαπιήξσζεο ζε άιινλ πξνζσπηθφ ηαηξφ. 

(7) Σν αίηεκα αλαπιήξσζεο έρεη δηάξθεηα ηζρχνο επηά (7) εκέξεο. 

Ννείηαη φηη ην αίηεκα αλαπιήξσζεο αθπξψλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνηεηλφκελνο 
πξνζσξηλφο αληηθαηαζηάηεο δελ απαληήζεη εληφο επηά (7) εκεξψλ θαη ν πξνζσπηθφο 
ηαηξφο πνπ ζα απνπζηάδεη ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ αίηεκα αλαπιήξσζεο ζε 
άιινλ πξνζσπηθφ ηαηξφ. 
 
(8) Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο δχλαηαη λα ππνβάιεη ην αίηεκα αλαπιήξσζεο κέρξη θαη 
ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζσξηλήο 
αληηθαηάζηαζεο.  

Αίηεκα έγθξηζεο 
νξηζκνχ 
πξνζσξηλνχ 
αληηθαηάζηαζε 
φηαλ ε πεξίνδνο 
απνπζίαο 
ππεξβαίλεη ηηο 
ηξηάληα (30) 
ζπλερφκελεο 
εκέξεο. 
Παξάξηεκα ΙΙ. 

8. (1) ηελ πεξίπησζε φπνπ ε απνπζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ ζα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα 
(30) ζπλερφκελεο εκέξεο ν πξνζσπηθφο ηαηξφο ππνρξενχηαη φπσο ππνβάιεη ζηνλ 
Οξγαληζκφ αίηεκα έγθξηζεο νξηζκνχ πξνζσξηλνχ αληηθαηάζηαζε ζπκπιεξψλνληαο ην 
Παξάξηεκα ΙΙ κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ.  
 
(2) Σν αίηεκα έγθξηζεο νξηζκνχ πξνζσξηλνχ αληηθαηάζηαζε ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ 
δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αηηνχκελεο απνπζίαο.  
 
(3) Σν αίηεκα έγθξηζεο νξηζκνχ πξνζσξηλνχ αληηθαηαζηάηε εμεηάδεηαη ζε ρξφλν πνπ 
δελ μεπεξλά ηηο πέληε (5) εκέξεο απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ή/θαη ππαιιήινπο ηνπ 
Οξγαληζκνχ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή γηα ην ζθνπφ απηφ.  
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(4) Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο παξέρεη ζηνλ Οξγαληζκφ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο 
αλαθνξηθά κε ην αίηεκα έγθξηζεο νξηζκνχ πξνζσξηλνχ αληηθαηαζηάηε θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη αλεπαξθείο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ή/θαη νη 
ππάιιεινη ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή δχλαληαη λα 
απαηηνχλ ηελ ππνβνιή επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ.  
 
(5) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ην αίηεκα έγθξηζεο νξηζκνχ 
πξνζσξηλνχ αληηθαηάζηαζε δχλαηαη λα εγθξηζεί ή λα απνξξηθζεί απφ ηνλ Γεληθφ 
Γηεπζπληή ή/θαη ππαιιήινπο ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηνλ Γεληθφ 
Γηεπζπληή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 
 
(6) ε πεξίπησζε φπνπ ην αίηεκα έγθξηζεο νξηζκνχ πξνζσξηλνχ αληηθαηάζηαζε 
εγθξηζεί ν πξνζσπηθφο ηαηξφο ππνρξενχηαη λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε 
ηηο Απνθάζεηο 5, 6 θαη 7. 
 
(7) ε πεξίπησζε φπνπ ην αίηεκα έγθξηζεο νξηζκνχ πξνζσξηλνχ αληηθαηάζηαζε 
απνξξηθζεί, ε απφθαζε απφξξηςεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ πξνζσπηθφ ηαηξφ. 

Καηαρξεζηηθή 
απνπζία. 

9. Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο ππνρξενχηαη λα κελ παξαιείπεη ζπζηεκαηηθά θαη/ή 
θαηαρξεζηηθά, έλεθα ηεο απνπζίαο ηνπ, λα πξνζθέξεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ Νφκν 
θαη ζηνπο δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελνπο Καλνληζκνχο, εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο θαη 
Απνθάζεηο θαη ζηε ζχκβαζε ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο ζε δηθαηνχρνπο πνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζηνλ θαηάινγν δηθαηνχρσλ ηνπ. 

 
Οξηζκφο 
πξνζσξηλνχ 
αληηθαηαζηαηή 
ρσξίο ηελ απνπζία 
πξνζσπηθνχ 
ηαηξνχ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. (1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ πην πάλσ Απνθάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε 
εμππεξέηεζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ πζηήκαηνο, ν πξνζσπηθφο ηαηξφο δχλαηαη,ρσξίο λα 
απνπζηάδεη, λα νξίζεη πξνζσξηλφ αληηθαηαζηάηε. 
 
(2) Γηα ηνλ νξηζκφ πξνζσξηλνχ αληηθαηαζηάηε ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο ν 
πξνζσπηθφο ηαηξφο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη, κέζσ ηεο πχιεο παξνρέσλ, αίηεκα 
αλαπιήξσζεο πξνο ηνλ πξνηεηλφκελν πξνζσξηλφ αληηθαηαζηάηε. 
 
(3) Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο δχλαηαη λα νξίδεη πεξηζζφηεξν απφ έλα (1) πξνζσξηλφ 
αληηθαηαζηάηε. 
 
(4) Ο πξνηεηλφκελνο πξνζσξηλφο αληηθαηαζηάηεο δχλαηαη λα αληηθαζηζηά κέρξη θαη 
ηέζζεξηο (4) πξνζσπηθνχο ηαηξνχο   λννπκέλνπ φηη ην άζξνηζκα ησλ δηθαηνχρσλ πνπ 
ζα εμππεξεηεί δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο πέληε ρηιηάδεο δηθαηνχρνπο (5.000) αλά πάζα 
ζηηγκή. 
 
(5) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ην αίηεκα αλαπιήξσζεο 
δχλαηαη λα εγθξηζεί ή λα απνξξηθζεί απφ ηνλ πξνηεηλφκελν πξνζσξηλφ αληηθαηαζηάηε. 
 
(6) ε πεξίπησζε πνπ ν πξνηεηλφκελνο πξνζσξηλφο αληηθαηαζηάηεο εγθξίλεη ην αίηεκα 
αλαπιήξσζεο ηφηε νξίδεηαη σο πξνζσξηλφο αληηθαηαζηάηεο. 

(7) Σν αίηεκα αλαπιήξσζεο έρεη δηάξθεηα ηζρχνο επηά (7) εκέξεο. 
 
Ννείηαη φηη ην αίηεκα αλαπιήξσζεο αθπξψλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνηεηλφκελνο 
πξνζσξηλφο αληηθαηαζηάηεο  δελ απαληήζεη εληφο επηά (7) εκεξψλ. 
 
(8) Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα αλαπιήξσζεο κέρξη θαη ηξηάληα 
(30) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζσξηλήο αληηθαηάζηαζεο 
 
(9) Η κέγηζηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζσξηλήο αληηθαηάζηαζεο αλέξρεηαη ζηηο ηξηάληα 
(30) εκέξεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσπηθφο ηαηξφο επηζπκεί λα ηελ  αλαλεψζεη 
ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη εθ λένπ αίηεκα πξνζσξηλήο αλαπιήξσζεο. 

Δλεκέξσζε ηνπ 
Οξγαληζκνχ γηα 
νξηζκφ 
πξνζσξηλνχ 
αληηθαηαζηάηε 
ρσξίο ηελ απνπζία 
πξνζσπηθνχ 
ηαηξνχ. 
Παξάξηεκα ΙΙΙ. 
 
 

11. Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο ν νπνίνο, ρσξίο λα απνπζηάδεη, επηζπκεί λα νξίζεη πξνζσξηλφ 
αληηθαηαζηάηε ππνρξενχηαη φπσο ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ Οξγαληζκφ 
ζπκπιεξψλνληαο ην εηδηθφ έληππν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ. 
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Γηαδηθαζία ειέγρνπ 
αλαπιεξσκαηηθήο 
ππεξεζίαο 

12. (1) Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ή/θαη ππάιιεινη ηνπ Οξγαληζκνχ νη νπνίνη εμνπζηνδνηνχληαη 
απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή δχλαληαη λα ειέγρνπλ ηνπο ιφγνπο θαη ηελ δηαδηθαζία 
αλαπιεξσκαηηθήο ππεξεζίαο θαηφπηλ ππνβνιήο παξαπφλνπ ή θαηαγγειίαο ή 
απηεπάγγειηα, ζηελ βάζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
 
(2) Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ή/θαη ππάιιεινη ηνπ Οξγαληζκνχ νη νπνίνη εμνπζηνδνηνχληαη 
απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή δχλαληαη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ ηνπο ιφγνπο θαη 
ηελ δηαδηθαζία αλαπιεξσκαηηθήο ππεξεζίαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θξίλνπλ αλαγθαίν 
θαη απνηειεζκαηηθφ.  
 
(3) Καηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ ιφγσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο αλαπιεξσκαηηθήο 
ππεξεζίαο ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ή/θαη ππάιιεινη ηνπ Οξγαληζκνχ νη νπνίνη 
εμνπζηνδνηνχληαη απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή δχλαληαη λα δεηνχλ ηελ ππνβνιή 
νπνησλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ θξίλνπλ αλαγθαία.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 
 

(ΑΠΟΦΑΗ 5) 
Έληππν Δλεκέξσζεο Απνπζίαο Πξνζσπηθνχ Ιαηξνχ 

 

ΜΔΡΟ Α: ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΑΠΟΤΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΙΑΣΡΟΤ 

 
Ολνκαηεπψλπκν Πξνζσπηθνχ Ιαηξνχ:  
 
Κσδηθφο ΓεΤ: 
 
Ηκεξνκελίεο Απνπζίαο: 
 
Λφγνο Απνπζίαο: 
 
 

ΜΔΡΟ Β: ΟΡΙΜΟ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΣΗ 
(σσμπληρώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προσωπικών ιατρών ποσ θα οριστούν ως αντικαταστάτες)  

 
1. Ολνκαηεπψλπκν Πξνζσξηλνχ Αληηθαηαζηάηε: 

 
Κσδηθφο ΓεΤ Πξνζσξηλνχ Αληηθαηαζηάηε: 
 

2. Ολνκαηεπψλπκν Πξνζσξηλνχ Αληηθαηαζηάηε:      
 
Κσδηθφο ΓεΤ Πξνζσξηλνχ Αληηθαηαζηάηε: 
 

3. Ολνκαηεπψλπκν Πξνζσξηλνχ Αληηθαηαζηάηε:          
 
Κσδηθφο ΓεΤ Πξνζσξηλνχ Αληηθαηαζηάηε: 
 

4. Ολνκαηεπψλπκν Πξνζσξηλνχ Αληηθαηαζηάηε:             
 
Κσδηθφο ΓεΤ Πξνζσξηλνχ Αληηθαηαζηάηε:  
 

 
Σν παξόλ έληππν ζπκπιεξώλεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε pdreplacement@hio.org.cy. Ο 
Οξγαληζκόο δύλαηαη λα θαζνξίζεη θαη ελαιιαθηηθό ηξόπν απνζηνιήο ηνπ παξόληνο εληύπνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ 
 

(ΑΠΟΦΑΗ 8) 
Αίηεκα έγθξηζεο νξηζκνχ πξνζσξηλνχ αληηθαηάζηαζε φηαλ ε πεξίνδνο απνπζίαο ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) 

ζπλερφκελεο εκέξεο 
 

ΜΔΡΟ Α: ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΑΠΟΤΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΙΑΣΡΟΤ 

 
Ολνκαηεπψλπκν Πξνζσπηθνχ Ιαηξνχ:            
 
Κσδηθφο ΓεΤ:  
 
Ηκεξνκελίεο Απνπζίαο:  

ΜΔΡΟ Β: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΙΑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σν παξόλ έληππν ζπκπιεξώλεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε pdreplacement@hio.org.cy. Ο 
Οξγαληζκόο δύλαηαη λα θαζνξίζεη θαη ελαιιαθηηθό ηξόπν απνζηνιήο ηνπ παξόληνο εληύπνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ 
 

(ΑΠΟΦΑΗ 13) 
 

Έληππν Δλεκέξσζεο Οξηζκνχ Πξνζσξηλνχ Αληηθαηαζηάηε ρσξίο ηελ απνπζία  
Πξνζσπηθνχ Ιαηξνχ 

 

ΜΔΡΟ Α: ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΟΡΙΜΟΤ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΣΗ ΥΧΡΙ ΣΗΝ ΑΠΟΤΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΙΑΣΡΟΤ 

 
Ολνκαηεπψλπκν Πξνζσπηθνχ Ιαηξνχ:  
 
Κσδηθφο ΓεΤ: 
 
 

ΜΔΡΟ Β: ΟΡΙΜΟ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΣΗ 
(σσμπληρώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προσωπικών ιατρών ποσ θα οριστούν ως αντικαταστάτες)  

 
1. Ολνκαηεπψλπκν Πξνζσξηλνχ Αληηθαηαζηάηε: 

 
Κσδηθφο ΓεΤ Πξνζσξηλνχ Αληηθαηαζηάηε: 
 

2. Ολνκαηεπψλπκν Πξνζσξηλνχ Αληηθαηαζηάηε:      
 
Κσδηθφο ΓεΤ Πξνζσξηλνχ Αληηθαηαζηάηε: 
 

3. Ολνκαηεπψλπκν Πξνζσξηλνχ Αληηθαηαζηάηε:          
 
Κσδηθφο ΓεΤ Πξνζσξηλνχ Αληηθαηαζηάηε: 
 

4. Ολνκαηεπψλπκν Πξνζσξηλνχ Αληηθαηαζηάηε:             
 
Κσδηθφο ΓεΤ Πξνζσξηλνχ Αληηθαηαζηάηε:  
 

 
Σν παξόλ έληππν ζπκπιεξώλεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε pdreplacement@hio.org.cy. Ο 
Οξγαληζκόο δύλαηαη λα θαζνξίζεη θαη ελαιιαθηηθό ηξόπν απνζηνιήο ηνπ παξόληνο εληύπνπ. 
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