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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΓεΣΥ) 
  

 
 
 

Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών καταρτίζεται την ……………………… 20…., στη 
Λευκωσία μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: 
 
(1) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Ασφάλισης 

Υγείας, μέσω του Γενικού Διευθυντή, που εδρεύει στην Κλήμεντος 17 - 19, 4ος όροφος, 1061, 
στη Λευκωσία,  (στο εξής ο  «Οργανισμός»), και 
        

(2) του/της    ……………………………………………..                           που εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον………………………………,  με αριθμό ταυτότητας ………………… (στο εξής ο 
«Ανάδοχος»).  

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι ο Οργανισμός έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εφαρμογή, 
παρακολούθηση και διαχείριση του Γενικού Συστήματος Υγείας δυνάμει του Νόμου, το οποίο για 
τους σκοπούς και όρους της παρούσας Σύμβασης θα καλείται «ΓεΣΥ», ώστε να προάγεται η 
κοινωνική αλληλεγγύη, η ισότιμη πρόσβαση και η αποδοτική χρήση των πόρων∙ 
  
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι ο Ανάδοχος επιθυμεί να παρέχει Υπηρεσίες Εφημερίας για την Επαρχία 
Λεμεσού σε Δικαιούχους του ΓεΣΥ οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κατάλογο προσωπικού ιατρού 
για παιδιά (παιδίατρου) στα πλαίσια του ΓεΣΥ, έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και 
υποδομή.  
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Οργανισμός συνάπτει συμβάσεις με παροχείς για την παροχή υπηρεσιών 
φροντίδας υγείας και o Ανάδοχος είναι παροχέας εντός της έννοιας των Περί Γενικού Συστήματος 
Υγείας Νόμους του 2001 μέχρι 2017 και των Κανονισμών, Εσωτερικών Κανονισμών, Αποφάσεων 
και Εγκυκλίων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου∙ 
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Ανάδοχος έχει υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής για σύναψη σύμβασης με τον 
Οργανισμό για να παρέχει Υπηρεσίες Εφημερίας για την Επαρχία Λεμεσού.   
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ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΟΡΟΙ: 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ  
 
1.1    ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι ορισμοί θα ισχύουν για τη Σύμβαση, εκτός αν το γενικό πλαίσιο απαιτεί άλλως: 
ΑΠΟΦΑΣΗ  
σημαίνει απόφαση του Οργανισμού όπως ερμηνεύεται στο Άρθρο 2 του Νόμου· 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
σημαίνει δικαιούχο όπως ερμηνεύεται στο Άρθρο 2 του Νόμου· 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
σημαίνει εγκύκλιο η οποία εκδίδεται δυνάμει του Άρθρου 64(3)(α) του Νόμου·  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
σημαίνει εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού όπως ερμηνεύεται στο Άρθρο 2 του Νόμου· 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  
σημαίνει κανονισμό του Οργανισμού όπως ερμηνεύεται στο Άρθρο 2 του Νόμου· 
ΜΕΡΟΣ 
σημαίνει συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση· 
ΜΗΝΑΣ 
σημαίνει ημερολογιακός μήνας· 
ΝΟΜΟΣ 
σημαίνει τους Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του 2001 μέχρι 2017 όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται· 
ΠΑΡΟΧΕΑΣ 
σημαίνει παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας όπως ερμηνεύεται στο Άρθρο 2 του Νόμου· 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
σημαίνει την παρούσα σύμβαση αποτελούμενη από το προοίμιο, τα Άρθρα 1 μέχρι 20 και όλα τα 

επισυναπτόμενα σε αυτήν που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη· 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ  
σημαίνει τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καθορίζονται στο Άρθρο 4 της Σύμβασης 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
σημαίνει τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καθορίζονται  στο Άρθρο 2 του Νόμου· 
 
Όροι που χρησιμοποιούνται στη Σύμβαση και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια 
που αποδίδεται σε αυτούς από το Νόμο, ως επίσης και σε οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς 
Κανονισμούς, Εσωτερικούς Κανονισμούς, Αποφάσεις, Εγκυκλίους και/ή άλλες νομοθετικές 
πράξεις που εκδίδονται από καιρό σε καιρό σύμφωνα με το Νόμο.  

 
1.2   ΕΡΜΗΝΕΙΑ  

α. Οι επικεφαλίδες και οι τίτλοι στους όρους της Σύμβασης δεν θα εκλαμβάνονται ως μέρος 
αυτής ούτε και θα λαμβάνονται υπόψη στην ερμηνεία της Σύμβασης. 

β. Όπου τα συμφραζόμενα του κειμένου το επιτρέπουν, λέξεις στον ενικό θα θεωρούνται ότι 
περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα και λέξεις αρσενικού γένους θα 
θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν και το θηλυκό γένος και αντίστροφα. 

γ. Οποιαδήποτε αναφορά σε Νόμο, Κανονισμό, Εσωτερικό Κανονισμό, Απόφαση, Εγκύκλιο 
ή οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας νοείται ως 
αναφορά σ' αυτά, όπως εκάστοτε ισχύουν, τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 
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1.3  ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Ρητά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη: 

α. Η παρούσα Συμφωνία 
β. Η Πρόσκληση Συμμετοχής για την παροχή Υπηρεσιών Εφημερίας <ημερομηνία 

Πρόσκλησης για υποβολή  Αίτησης Συμμετοχής> (εφεξής καλούμενη η «Πρόσκληση»). 
γ. Η από <ημερομηνία υποβολής αίτησης> Αίτηση Συμμετοχής και οποιαδήποτε σχετική, 

έντυπη ή ηλεκτρονική, αλληλογραφία μεταξύ του Οργανισμού και του υποψήφιου 
ανάδοχου της Συμβάσης.  

Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στα πιο πάνω μέρη οι πρόνοιές τους θα εφαρμόζονται 

σύμφωνα με την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας. 

 
ΑΡΘΡΟ 2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1 Τα Μέρη συμμορφώνονται και ενεργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και των 
Κανονισμών  καθώς και με τις πρόνοιες οποιωνδήποτε Κανονισμών δύναται να εγκριθούν 
και εκδοθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 

2.2 Τα Μέρη συμμορφώνονται και ενεργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες των Εσωτερικών 
Κανονισμών, Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως εκάστοτε ισχύουν και ο Ανάδοχος 
αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεσμεύεται από οποιαδήποτε τροποποίηση ή 
αντικατάσταση αυτών καθώς και από οποιουσδήποτε Εσωτερικούς Κανονισμούς, 
Αποφάσεις, Εγκυκλίους δύναται να εγκριθούν ή/και εκδοθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Σύμβασης. 

2.3 Ως εκ τούτου, τα Μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Σύμβαση και οι δυνάμει αυτής 
παρεχόμενες Υπηρεσίες Εφημερίας καθώς και οποιαδήποτε εκ των υποχρεώσεων και/ή 
δικαιωμάτων τους δεν προνοούνται ρητά στη/από τη Σύμβαση θα διέπονται και θα 
παρέχονται σύμφωνα με το Νόμο, Κανονισμούς, Εσωτερικούς Κανονισμούς, Αποφάσεις 
και Εγκυκλίους. 

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης είναι η ημερομηνία 
υπογραφής της παρούσας και η διάρκεια εκτέλεσης είναι έξι (6) μήνες. Ο Οργανισμός 
διατηρεί τη δικαίωμα να ανανεώσει τη Σύμβαση για ακόμη έξι (6) μήνες με τους ίδιους όρους. 
Η εν λόγω ανανέωση θα  κοινοποιηθεί τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της 
Σύμβασης, με γραπτή ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 17 της 
Σύμβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

4.1 Ο Οργανισμός αναθέτει στον Ανάδοχο την παροχή των Υπηρεσιών Εφημερίας  σε 
Δικαιούχους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για παιδιά 
(παιδίατρου) στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, όπως οι εν λόγω Υπηρεσίες Εφημερίας καθορίζονται 
στην παράγραφο 4 της Πρόσκλησης. 



Σύμβαση Υπηρεσίες Εφημερίας                                                                                                                    4 

 

4.2  Ο Ανάδοχος αποδέχεται την ανάθεση για παροχή των Υπηρεσιών Εφημερίας που 
αναφέρονται στο Άρθρο 4.1 πιο πάνω και αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως κατά τη 
διάρκεια της Σύμβασης παρέχει τις εν λόγω Υπηρεσίες Εφημερίας. 

4.3 Ο Οργανισμός δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση προσωπική βλάβη 
ή ζημιά που δυνατόν να υποστεί Δικαιούχος του ΓεΣΥ οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε 
κατάλογο προσωπικού ιατρού για παιδιά (παιδίατρου) από οποιαδήποτε Υπηρεσία 
Εφημερίας την οποία παρέχει ο Ανάδοχος, ή από οποιαδήποτε μεταβολή της ποιότητας της 
υπηρεσίας αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 

5.1 Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις Υπηρεσίες Εφημερίας στα πλαίσια της Σύμβασης και 
σύμφωνα με: 

 
α. τους γενικούς και ειδικούς κανόνες και αρχές που προβλέπονται στον Κώδικα  

Δεοντολογίας Ιατρών∙ 
 

β. τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πρόνοιες της Σύμβασης, τις διατάξεις του 
Νόμου, των Κανονισμών, των Εσωτερικών Κανονισμών, των Αποφάσεων, των 
Εγκυκλίων και οποιωνδήποτε άλλων ισχυουσών νομοθεσιών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας οι οποίες αφορούν τους ιατρούς∙ 
 

γ. το ανάλογο και αναμενόμενο καθήκον επιμέλειας (duty of care) και επίπεδο επιμέλειας 
(standard of care) και πάντα σύμφωνα με το επίπεδο επαγγελματισμού και 
επιστημονικής ικανότητας που απαιτείται από τις δεοντολογικές και επαγγελματικές 
αρχές και μεθόδους της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης. 

 
5.2 α. Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και βεβαιώνει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης: 

i. οι πληροφορίες, τα στοιχεία και τα πιστοποιητικά που παρέχει στον Οργανισμό, με 
οποιοδήποτε τρόπο, είναι έγκυρα, αληθή και ακριβή· και 
 

ii. στην ομάδα παροχής Υπηρεσιών Εφημερίας υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις   
προσωπικοί ιατροί για παιδιά (παιδίατροι)· και 
 

iii. διαθέτει και θα διατηρεί σε ισχύ την απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ασφάλιση Ελάχιστου Ποσού) 
Αποφάσεις. 
 

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τον Οργανισμό σε περίπτωση που 
πληροφορίες και/ή  στοιχεία και/ή πιστοποιητικά και/ή οποιαδήποτε άδεια τροποποιηθεί 
ή/και λήξει ή/και ανακληθεί ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταβληθεί ή σε περίπτωση 
που παύει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται πιο πάνω. 

 
γ. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εξασφαλίσει νέο πιστοποιητικό, έγγραφο ή/και άδεια τότε 

υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα, τον Οργανισμό και να υποβάλει τον εν λόγω 
πιστοποιητικό, έγγραφο ή/και άδεια στον Οργανισμό. 

 
δ. Η υποχρέωση ενημέρωσης και/ή υποβολής που αφορά στο Άρθρο 5.2 (β) και (γ) γίνεται 

σύμφωνα με το Άρθρο 17 της Σύμβασης. 
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5.3 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα τον Οργανισμό για την άσκηση 
πειθαρχικής διαδικασίας και/ή ποινικής δίωξης εναντίον του, δυνάμει των διατάξεων του 
Νόμου και/ή των Κανονισμών, καθώς και της έκβασης αυτής.    

5.4 Σε περίπτωση οποιασδήποτε απαίτησης και/ή αγωγής τρίτου εναντίον του Οργανισμού, σε 
σχέση με ενέργεια και/ή παράλειψη του Οργανισμού η οποία προκλήθηκε και/ή στηρίχθηκε 
και/ή προέκυψε από αναληθή, ανακριβή, μη έγκυρες και/ή αμελή πληροφορίες και/ή 
στοιχεία και/ή παραστάσεις και/ή δηλώσεις και/ή πιστοποιητικού του Παροχέα, ο  Παροχέας 
θα αποζημιώνει πλήρως τον Οργανισμό. 

5.5 Ο Οργανισμός οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
πρόνοιες της Σύμβασης και τις διατάξεις του Νόμου, των Κανονισμών, Εσωτερικών 
Κανονισμών, τις Αποφάσεις, και τις Εγκυκλίους και να παρέχει, νόμιμα, όλες τις 
πληροφορίες, σχετικά έγγραφα καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο, που ζητείται από τον 
Ανάδοχο και θεωρείται απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών Εφημερίας στους 
Δικαιούχους του ΓεΣΥ οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για 
παιδιά (παιδίατρου). 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ 

 
6.1 O Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει ότι οι προσωπικοί ιατροί για παιδιά (παιδίατροι) 

που παρέχουν τις Υπηρεσίες Εφημερίας:  
 
α. παρέχουν τις Υπηρεσίες Εφημερίας σύμφωνα με: 

i. τους γενικούς και ειδικούς κανόνες και αρχές που προβλέπονται στον Κώδικα 
Δεοντολογίας Ιατρών∙ και 

 
ii. τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πρόνοιες της Σύμβασης, τις διατάξεις 

του Νόμου, των Κανονισμών, των Εσωτερικών Κανονισμών, των Αποφάσεων, 
των Εγκυκλίων και οποιωνδήποτε άλλων ισχυουσών νομοθεσιών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας οι οποίες αφορούν τους ιατρούς· και 

 
iii. το ανάλογο και αναμενόμενο καθήκον επιμέλειας (duty of care) και επίπεδο 

επιμέλειας (standard of care) και πάντα σύμφωνα με το επίπεδο 
επαγγελματισμού και επιστημονικής ικανότητας που απαιτείται από τις 
δεοντολογικές και επαγγελματικές αρχές και μεθόδους της σύγχρονης ιατρικής 
επιστήμης. 

 
β. διαθέτουν και διατηρούν σε ισχύ την άδεια εξασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, και 

οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες άδειες και πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο Νόμο, Κανονισμούς, Εσωτερικούς Κανονισμούς, Αποφάσεις, 
Εγκυκλίους καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας η οποία αφορά τους ιατρούς. 

 
6.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει ότι σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες Εφημερίας  

προσφέρονται εκ μέρους του από φυσικά πρόσωπα άλλα από τα αναφερόμενα στο Άρθρο 
6.1 της Σύμβασης, αυτά θα παρέχουν τις Υπηρεσίες Εφημερίας, σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πρόνοιες της Σύμβασης, τις διατάξεις του Νόμου, των 
Κανονισμών, των Εσωτερικών Κανονισμών, των Αποφάσεων, των Εγκυκλίων και 
οποιωνδήποτε άλλων ισχυουσών νομοθεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες 
αφορούν στην παροχή των Υπηρεσιών Εφημερίας.  

 
6.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προβαίνει σε απομάκρυνση φυσικών προσώπων που 
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παρέχουν Υπηρεσίες Εφημερίας εκ μέρους του λόγω παραβίασης από το φυσικό πρόσωπο 
των προνοιών που αναφέρονται στο Άρθρο 6.1 και στο Άρθρο 6.2 της Σύμβασης, ο 
Παροχέας έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον Οργανισμό προς τούτο. 

 
6.4 α. Ο Ανάδοχος, πρέπει, με δική του πρωτοβουλία, να προτείνει αντικατάσταση των     

προσωπικών ιατρών για παιδιά (παιδίατροι) που δήλωσε στην ομάδα παροχής Υπηρεσιών 

Εφημερίας στην Αίτηση Συμμετοχής του, στις ακόλουθες περιπτώσεις 

 
i.στην περίπτωση θανάτου, ασθένειας ή ατυχήματος, 

ii. εάν καταστεί απαραίτητο να αντικατασταθεί Προσωπικός Ιατρός για παιδιά 
(παιδίατρος) για οποιουσδήποτε άλλους λόγους πέραν από τον έλεγχο του Ανάδοχος 
(π.χ. παραίτηση, κ.τ.λ.). 

 

β.  Επιπρόσθετα, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και με βάση γραπτό και δικαιολογημένο 
αίτημα, ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση εάν θεωρήσει ότι προσωπικός 
ιατρός για παιδιά (παιδίατρος) δεν αποδίδει επαρκώς ή δεν εκτελεί τα καθήκοντά του 
δυνάμει της Σύμβασης. 

γ.  Όπου ένας προσωπικός ιατρός για παιδιά (παιδίατρος) πρέπει να αντικατασταθεί, ο 
αντικαταστάτης πρέπει να είναι εγγεγραμμένος προσωπικός ιατρός για παιδιά 
(παιδίατρος) στο Σύστημα όπως έχει καθοριστεί στην Πρόσκληση. Τυχόν έξοδα που 
ενδέχεται να απαιτηθούν λόγω της αντικατάστασης προσωπικού ιατρού για παιδιά 
(παιδίατρου) αποτελούν ευθύνη του Ανάδοχου. Όπου προσωπικός ιατρός για παιδιά 
(παιδίατρος) δεν αντικαθίσταται αμέσως και παρέρχεται κάποιος χρόνος μέχρις ότου το 
νέο μέλος αναλάβει τα καθήκοντά του,  ο Οργανισμός  δύναται να προβεί σε άλλα μέτρα 
για να αναπληρώσει την προσωρινή απουσία. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των 
προσωπικών ιατρών για παιδιά (παιδίατρων) οι οποίοι θα παρέχουν τις Υπηρεσίες 
Εφημερίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερις. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΣΧΕΣΗ ΜΕΡΩΝ 
 
7.1 Τα Μέρη συμφωνούν ότι ο Ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες στον Οργανισμό, ως ανεξάρτητο 

πρόσωπο, στο μέτρο που δεν συγκρούεται με τις διατάξεις του Νόμου, των Κανονισμών, 
των Εσωτερικών Κανονισμών, των Αποφάσεων, των Εγκυκλίων και οποιωνδήποτε άλλων 
ισχυουσών νομοθεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες αφορούν τους ιατρούς, με 
απώτερο στόχο τη βέλτιστη, έγκαιρη και έγκυρη παροχή Υπηρεσιών Εφημερίας από 
προσωπικό Ιατρό για παιδιά (παιδίατρο) σε Δικαιούχους του ΓεΣΥ οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για παιδιά (παιδίατρο). 
 

7.2 Τα Μέρη δηλώνουν ρητά ότι γνωρίζουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
στο Νόμο, στους Κανονισμούς, στους Εσωτερικούς Κανονισμούς, στις Αποφάσεις, στις 
Εγκυκλίους, και σε οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας η 
οποία αφορά τους ιατρούς, όσον αφορά την ιδιότητα τους στη Σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
8.1 Η αμοιβή του κάθε προσωπικού ιατρού για παιδιά (παιδίατρου) που θα προσφέρει 

Υπηρεσίες Εφημερίας  υπολογίζεται σε 40 Ευρώ την ώρα κατά τις καθημερινές και 60 Ευρώ 

τ

η

ν

 

ώ

ρ
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8.2 Στην ως άνω αμοιβή περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες του  

Ανάδοχου σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης που του ανατίθεται, καθώς και οι κάθε 

είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή 

Νομοθεσία.  

 

8.3 Η καταβολή της εν λόγω αμοιβής πραγματοποιείται κάθε μήνα από τον Οργανισμό με την 

προσκόμιση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, που εκδίδει ο Ανάδοχος μέχρι την 5ή ημέρα 

του μήνα για τις Υπηρεσίες Εφημερίας που παρασχέθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα, στο 

οποίο θα καταγράφονται:  

i. Oι προσωπικοί ιατροί για παιδιά (παιδίατροι) που παρέχουν τις Υπηρεσίες Εφημερίας 

ανά μήνα· 

ii. Οι μέρες και ώρες που παρέχονται οι Υπηρεσίες Εφημερίας από κάθε προσωπικό 

ιατρό για παιδιά (παιδίατρο) ανά μήνα 

 

8.4 Τρόπος Πληρωμής 

α. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμβάσης, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει 
γραπτώς στον Οργανισμό τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να 
καταβάλλονται οι πληρωμές της συμβατικής αξίας.  

 
β. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να αντιτεθεί στην επιλογή του Ανάδοχου αναφορικά 

με τον τραπεζικό λογαριασμό. 
 
γ. Όλες οι πληρωμές που θα καταβάλλει ο Οργανισμός στον ως άνω τραπεζικό λογαριασμό 

θα έχουν αποδεσμευτική ισχύ. 
 

δ. Η συμβατική αξία θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 
8.3 της Συμφωνίας. Ο χρόνος μεταξύ του χρονικού σημείου έναρξης του δικαιώματος 
αμοιβής του Ανάδοχους αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 8.3 της Συμφωνίας και της 
ημερομηνίας χρέωσης του λογαριασμού του Οργανισμού δεν θα ξεπερνά το χρονικό 
διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.  

 

ε. Ο Οργανισμός δύναται να σταματήσει την αντίστροφη μέτρηση προς την λήξη της 
προθεσμίας αυτής για οποιοδήποτε μέρος του τιμολογημένου ποσού που τίθεται υπό 
αμφισβήτηση από τον Υπεύθυνο Συντονιστή, ειδοποιώντας τον Ανάδοχο ότι αυτό το 
μέρος του τιμολογίου δεν είναι αποδεκτό, και ο Οργανισμός θεωρεί απαραίτητη τη 
διεξαγωγή περαιτέρω ελέγχων. Σε τέτοιες περιπτώσεις,  ο Οργανισμός δεν πρέπει να 
κατακρατεί άνευ εύλογης αιτίας οποιοδήποτε μη αμφισβητούμενο μέρος του 
τιμολογημένου ποσού αλλά δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή 
πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να δοθούν εντός τριάντα (30) ημερών από το 
σχετικό αίτημα. Η αντίστροφη μέτρηση προς τη λήξη της προθεσμίας της ανωτέρω 
παραγράφου (δ) θα συνεχίσει από την ημερομηνία κατά την οποία ο Οργανισμός θα 
λάβει ορθά διατυπωμένο τιμολόγιο. 

 

στ. Όταν εκπνεύσει η πιο πάνω αναφερόμενη προθεσμία, ο Ανάδοχος δύναται να απαιτήσει 
τόκο επί της καθυστερημένης πληρωμής με το επιτόκιο υπερημερίας που ορίζεται από 
τον Υπουργό Οικονομικών με διάταγμά του με βάση τον «Περί του Ενιαίου Δημοσίου 
Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο του 2006». 
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ζ. Η πληρωμή του τελικού υπόλοιπου υπόκειται στην εκτέλεση από τον Ανάδοχο όλων των 
υποχρεώσεών του σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης. 

 
η. Εάν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα λαμβάνει χώρα και συνεχίζεται, ο 

Οργανισμός δύναται, με γραπτή ειδοποίησή προς τον Ανάδοχο, να αναστείλει εξ’ 

ολοκλήρου ή εν μέρει, τις πληρωμές που οφείλονται στον Ανάδοχο βάσει της Σύμβασης 

i. ο Ανάδοχος αθετεί την εκτέλεση της Σύμβασης, 

ii. οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση για την οποία ο Ανάδοχος φέρει ευθύνη δυνάμει 

της Σύμβασης και η οποία, κατά την γνώμη του Οργανισμού, παρεμβαίνει ή απειλεί 

να παρέμβει στην επιτυχή ολοκλήρωση της Σύμβασης. 

 

8.5 Παρακολούθηση και έλεγχος εκτέλεσης της Σύμβασης  

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης επιβλέπεται από το 

Συντονιστή που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό στον Οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

αρμοδιότητες του Συντονιστή αφορούν: 

α. την έγκαιρη παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο. 
 

β. τη συμβατική επίβλεψη, τη διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων αναφορικά με την 
παροχή των Υπηρεσιών Εφημερίας, και την πρόταση προς τα αρμόδια όργανα για την 
έκδοση εντολής πληρωμής προς το νομικό σύμβουλο. 

 

8.6 Ανάκτηση Χρεών   

α. Οποιοδήποτε ποσό το οποίο ο Οργανισμός έχει καταβάλει και υπερβαίνει τα δικαιώματα 
του Αναδόχου δυνάμει της Σύμβασης, θα εξοφλείται από το Ανάδοχο προς την 
Αναθέτουσα Αρχή εντός τριάντα (30) ημερών μετά την λήψη από τον Ανάδοχο του 
αιτήματος για εξόφληση. 
 

β. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει να προβεί σε εξόφληση εντός της πιο πάνω 
προθεσμίας, ο Οργανισμός δύναται να αυξήσει τα ποσά που οφείλονται προσθέτοντας 
τόκο βάσει του επιτοκίου υπερημερίας που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών με 
διάταγμά του με βάση τον «Περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο του 
2006». 
 

γ. Ποσά που πρέπει να εξοφληθούν προς τον Οργανισμό δύνανται να συμψηφιστούν έναντι 
οποιωνδήποτε ποσών οφείλονται στον Ανάδοχο. Αυτό δεν θα επηρεάσει το δικαίωμα του 
Αναδόχου και του Οργανισμού να συμφωνήσουν για εξόφληση με δόσεις. 
 

δ. Οι τραπεζικές χρεώσεις που προκύπτουν από την εξόφληση οφειλόμενων ποσών προς 
τον Οργανισμό  θα βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 9. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

9.1 Όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι ουσιώδεις, βασικοί και κεχωρισμένοι. Άνευ αποκλεισμού 
και/ή περιορισμού του Άρθρου 9.5 οποιαδήποτε παράβαση των όρων της Σύμβασης από 
οποιοδήποτε Μέρος θα δίδει το δικαίωμα στο αναίτιο Μέρος να τερματίσει τη Σύμβαση και 
να αξιώνει, μεταξύ άλλων, αποζημιώσεις από το υπαίτιο Μέρος, σύμφωνα με τους νόμους 
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της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το παρόν Άρθρο δεν επηρεάζει οποιαδήποτε άλλα 
δικαιώματα των Μερών τα οποία απορρέουν από τη Σύμβαση και/ή το Νόμο, τους 
Κανονισμούς, τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, τις Αποφάσεις και τις Εγκυκλίους.  

9.2 Σε περίπτωση τερματισμού της Σύμβασης βάσει του Άρθρου 9.1, το αναίτιο Μέρος, πριν 
τον τερματισμό, θα ειδοποιεί γραπτώς το υπαίτιο Μέρος σχετικά με την παράβαση και θα 
το καλεί όπως επανορθώσει άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την 
ημερομηνία λήψης της εν λόγω γραπτής ειδοποίησης. Εάν κατά τη λήξη της αναφερόμενης 
περιόδου το υπαίτιο Μέρος δεν επανορθώσει την παράβαση το αναίτιο Μέρος θα έχει, άνευ 
αποκλεισμού και/ή περιορισμού οποιωνδήποτε δικαιωμάτων του, το δικαίωμα να τερματίσει 
άμεσα τη Σύμβαση με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης τερματισμού προς το υπαίτιο 
Μέρος. 

9.3 Άνευ αποκλεισμού και/ή περιορισμού του Άρθρου 9.2, σε περίπτωση που Μέρος ενεργεί 
κακόπιστα και/ή δόλια στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, το άλλο Μέρος δύναται να 
τερματίσει οποτεδήποτε τη Σύμβαση άμεσα, και ενημερώνει το Μέρος που ενεργεί ως 
ανωτέρω προς τούτου. 

9.4 Οποιαδήποτε Μέρος της Σύμβασης δύναται να τερματίσει τη Σύμβαση τουλάχιστον τρεις 
(3) μήνες πριν τη λήξη της Σύμβασης, με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος 
σύμφωνα με το Άρθρο 17 της Σύμβασης.  

9.5 Άνευ επηρεασμού των δικαιωμάτων του Οργανισμού που απορρέουν από τη Σύμβαση, η 
Σύμβαση δύναται να τερματιστεί άμεσα από τον Οργανισμό: 

α.     σε περίπτωση καταδίκης του Ανάδοχου δυνάμει του διατάξεων του Νόμου· Σε 
περίπτωση καταδίκης του Ανάδοχου για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 
61(3) του Νόμου, η Σύμβαση θεωρείται ως τερματισθείσα από την ημερομηνία 
διάπραξης τους αδικήματος· 

β. σε περίπτωση καταδίκης του Ανάδοχου σε πειθαρχική διαδικασία η οποία αφορά τους 
ιατρούς· 
 

γ. εάν ο Ανάδοχος έχει διαγραφεί από το μητρώο ιατρικών εταιρειών που τηρεί το Ιατρικό 
Συμβούλιο·  

 
δ. εάν ο Ανάδοχος τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση δραστηριοτήτων ή αποτελεί το αντικείμενο 
διαδικασιών που αφορά παρόμοιες υποθέσεις ή βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση 
απορρέουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τους νόμους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας· 

 
ε. για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 40(1) του Νόμου· 

 
στ. σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του δυνάμει του Άρθρου 

5.2(α)(iii) της Σύμβασης· 
 

ζ. ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει μέρος της σε υπεργολάβο/ους ή 
αντικαθιστά υπεργολάβο/ους χωρίς την έγκριση του Οργανισμού· 

 
η. αν προκύψει οποιαδήποτε άλλη νομική ανικανότητα που παρεμποδίζει την εκτέλεση 

της Σύμβασης. 
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9.6 Άνευ επηρεασμού των δικαιωμάτων του Οργανισμού που απορρέουν από τα πιο πάνω, ο 
Οργανισμός δύναται να αναστείλει άμεσα την εκτέλεση της Σύμβασης η οποιοδήποτε μέρος 
αυτής:  

i. για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 40(1) του Νόμου και/ή για να 
διαπιστώσει κατά πόσο τα μέτρα επανόρθωσης που αναφέρονται στο Άρθρο 9.2 
πιο πάνω έχουν ληφθεί εντός της απαιτούμενης περιόδου· 
 

ii. σε περίπτωση που ο Οργανισμός έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι ο Ανάδοχος 
πιθανό να έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πρόνοιες της 
Σύμβασης και/ή τις διατάξεις του Νόμου, των Κανονισμών, των Εσωτερικών 
Κανονισμών, των Αποφάσεων και των Εγκυκλίων.  

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση ο Οργανισμός οφείλει να προβεί σε δέουσα διερεύνηση του 
οποιουδήποτε συμβάντος και να προβεί σε άρση της αναστολής ή τερματισμό της 
Σύμβασης ανάλογα με το πόρισμα της διεξαχθείσας έρευνας. 
 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

10.1 Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή παράλειψη εκτέλεσης της Σύμβασης από 
οποιοδήποτε Μέρος, δεν θα συνιστά παράβαση της Σύμβασης, εάν και για όσο χρόνο η 
καθυστέρηση και/ή η παράλειψη οφείλονται σε οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή 
ατυχήματα πέραν του ελέγχου του επηρεαζόμενου Μέρους, που περιλαμβάνουν, αλλά δεν 
περιορίζονται σε, ανωτέρα βία, κυβερνητικές πράξεις και/ή αποφάσεις (Act of State), 
επιδημίες, σεισμούς, πολέμους, εχθρικές και στρατιωτικές ή τρομοκρατικές ενέργειες, 
επαναστάσεις, στρατιωτικές ή, απεργίες, ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου του 
επηρεαζόμενου Μέρους. Νοείται ότι, τα πιο πάνω ισχύουν εάν και εφόσον το επηρεαζόμενο 
Μέρος έχει κάνει ό,τι είναι εύλογα δυνατό ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεων του με 
οποιοδήποτε πρόσφορο εναλλακτικό τρόπο. 

10.2 Εάν επέλθουν οποιαδήποτε γεγονότα ή πράξεις που αναφέρονται στο Άρθρο 10.1 πιο 
πάνω, το επηρεαζόμενο Μέρος οφείλει να ειδοποιήσει το συντομότερο δυνατόν το άλλο 
Μέρος σύμφωνα με το Άρθρο 17 της Σύμβασης. 

10.3 Οποιοιδήποτε συμβατικοί όροι ή υποχρεώσεις επηρεάζονται από τα γεγονότα ή πράξεις 
που αναφέρονται στο Άρθρο 10.1 πιο πάνω, θα αναστέλλονται για όσο χρόνο διαρκούν 
αυτά και ο χρόνος εκτέλεσης τους θα επεκτείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια 
των εν λόγω γεγονότων ή πράξεων. 
 

10.4 Εάν η Σύμβαση ανασταλεί ως αποτέλεσμα των γεγονότων ή πράξεων που αναφέρονται 
στο Άρθρο 10.1 πιο πάνω, οποιοδήποτε Μέρος θα δύναται νόμιμα να τερματίσει τη 
Σύμβαση αφού δώσει γραπτή ειδοποίηση ενός (1) μηνός ως προς τούτο προς το άλλο 
Μέρος. 

 
ΑΡΘΡΟ 11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δύναται να υπόκειται σε διοικητικές, οικονομικές, ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις 
ως περιγράφονται στο Νόμο και/ή σε Κανονισμό. 

 
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

12.1. Ο Ανάδοχος συμφωνεί ότι όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, άνευ επηρεασμού 
της γενικότητας του παρόντος Άρθρου, κάθε είδους πληροφοριών για τους Δικαιούχους του 
ΓεΣΥ, είναι εμπιστευτικές. 
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12.2. Ο Οργανισμός συμφωνεί ότι όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, άνευ 
επηρεασμού της γενικότητας του παρόντος Άρθρου, κάθε είδους πληροφοριών για τους 
Δικαιούχους του ΓεΣΥ και όλων οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με τον 
Ανάδοχο, είναι εμπιστευτικές.  

12.3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα Άρθρα 12.1 και 12.2 πιο πάνω θα καλούνται 
συλλογικά ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες». 

12.4. Τα Μέρη υποχρεούνται να διατηρούν όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μυστικές και 
εμπιστευτικές και να μην χρησιμοποιούν ή επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση ή αντιγράψουν ή 
προκαλέσουν την αντιγραφή τέτοιων Εμπιστευτικών Πληροφοριών και να μην 
αποκαλύψουν τέτοιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες ολικά ή εν μέρει σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο που δεν χρειάζεται να λάβει τέτοιες πληροφορίες για σκοπούς της Σύμβασης. Η 
δυνάμει του παρόντος Άρθρου υποχρέωση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας των Μερών 
ισχύει και μετά τη λύση της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο. 

12.5. Ο Οργανισμός, στα πλαίσια και για σκοπούς εκτέλεσης της Σύμβασης, θα συλλέγει και θα 
επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν τον Ανάδοχο σύμφωνα με τη 
Δήλωση για Προστασία Δεδομένων η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 
www.gesy.org.cy, και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 
(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι 
της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης 
Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος (Ν.125(Ι)/2018) όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

12.6. Ο Ανάδοχος ρητά συμφωνεί ότι ενεργεί και συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου που 
αφορούν προστασία, εχεμύθεια και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού και εγγυάται ότι 
θα σέβεται και θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί 
της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ότι θα φέρει την ευθύνη και θα είναι σε θέση να αποδείξει τη 
συμμόρφωση του σ’ αυτούς. Επιπρόσθετα θα διασφαλίζει ότι, το προσωπικό του και οι 
τυχόν υπεργολάβοι ή συνεργάτες και τα πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του, θα 
σέβονται και θα συμμορφώνονται επίσης με αυτούς τους νόμους και κανονισμούς. (Σχετικός 
είναι ο κανονισμός της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 27ης Απριλίου 2016). 

 
ΑΡΘΡΟ 13. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Η ερμηνεία, επεξήγηση, εγκυρότητα, εκτέλεση ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την 
παρούσα Σύμβαση θα διέπεται εξ’ ολοκλήρου από το Κυπριακό δίκαιο και αποκλειστική 
αρμοδιότητα για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς θα έχει το Επαρχιακό Δικαστήριο 
Λευκωσίας.  

 
ΑΡΘΡΟ 14. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  

Η Σύμβαση αποτελεί ολόκληρη την τελική συμφωνία μεταξύ των Μερών και οποιαδήποτε 
προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία και/ή προσυμφωνία μεταξύ τους παύει να ισχύει 
και ακυρώνεται από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης.  
 
ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

Εάν μια ή περισσότερες από τις πρόνοιες που περιέχονται στη Σύμβαση, ή οποιουδήποτε 
εγγράφου που εκτελείται σχετικά με τη Σύμβαση είναι άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή με 
οποιοδήποτε τρόπο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η 
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εκτελεστότητα των υπολοίπων προνοιών που περιέχονται στη Σύμβαση δεν θα επηρεαστεί με 
οποιοδήποτε τρόπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 16. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οποιαδήποτε παράλειψη και/ή καθυστέρηση και/ή αμέλεια και/ή ανεκτικότητα οποιουδήποτε 
Μέρους στην εκτέλεση οποιουδήποτε όρου ή άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή λήψη 
οποιουδήποτε μέτρου με βάση τη Σύμβαση, δε θα συνιστά παραίτηση από τέτοιο όρο, δικαίωμα 
ή μέτρο και ούτε θα αποβαίνει σε βάρος τέτοιας εκτέλεσης ή άσκησης ή λήψης και η άσκηση ενός 
ή η μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή μέτρου με βάση τη Σύμβαση δε θα εμποδίζει 
οποιαδήποτε περαιτέρω άσκηση του δικαιώματος ή μέτρου ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου 
δικαιώματος ή μέτρου. 
 
ΑΡΘΡΟ 17. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Για οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία που να σχετίζεται με τη Σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού 
και του Ανάδοχου, πρέπει να αναγράφεται η ονομασία της Σύμβασης, και πρέπει να αποστέλλεται 
ως εξής: 

i. Από τον Ανάδοχο προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας στην ταχυδρομική 
διεύθυνση Κλήμεντος 17-19, 4ος όροφος, 1061 Λευκωσία, ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση <hio@hio.org.cy> ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 22875021 ή μέσω 
του Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ. 

ii. Από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας προς τον Ανάδοχο στην ταχυδρομική 
διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση ή τηλεομοιότυπο που δήλωσε ο Ανάδοχος στο 
Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ ή μέσω του Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

18.1 Εκχώρηση είναι οποιαδήποτε συμφωνία δυνάμει της οποίας ο Ανάδοχος μεταβιβάζει τη 

Σύμβαση ή μέρος αυτής σε τρίτους και δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή 

συγκατάθεση του Οργανισμού. 

18.2 Η έγκριση μιας εκχώρησης από τον Οργανισμό προϋποθέτει ότι το τρίτο μέρος στο οποίο 

γίνεται η εκχώρηση πληροί τα κριτήρια που ίσχυαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Για τον 

έλεγχο πληρότητας των κριτηρίων από τον Οργανισμό, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να προσκομίσει κάθε δυνατό στοιχείο και πληροφορία που αφορά στο τρίτο μέρος.  

18.3 Η έγκριση μιας εκχώρησης από τον Οργανισμό δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις 

υποχρεώσεις του για το μέρος της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελέσει ή το μέρος που δεν 

έχει εκχωρηθεί. 

18.4 Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όπως ο τρίτος, στον οποίο εκχωρείται η 

Σύμβαση, αναλάβει και τις υποχρεώσεις για το μέρος της Σύμβασης το οποίο έχει ήδη 

εκτελεστεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗΣΕΙΣ 

 

19.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης θα πρέπει να καθορίζεται γραπτώς με 
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Συμπληρωματική Συμφωνία η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχικής 

Σύμβασης.  

19.2 Οποιαδήποτε τροποποίηση, θα κοινοποιείται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την 

αναμενόμενη ισχύ της τροποποίησης, εκτός σε περιπτώσεις δεόντως τεκμηριωμένες και 

αποδεκτές από τον Οργανισμό. 

19.3 Το Μέρος το οποίο λαμβάνει γραπτή ειδοποίηση τροποποίησης σύμφωνα με το Άρθρο 

19.2 πιο πάνω, θα πρέπει να απαντήσει, γραπτώς, για την αποδοχή ή μη της 

τροποποίησης εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήψης της εν λόγω γραπτής 

ειδοποίησης. 

19.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν αποδεχθεί την τροποποίηση ή παραλείψει ή αμελεί 

να απαντήσει εντός της περιόδου του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήψης της εν 

λόγω γραπτής ειδοποίησης, ο Οργανισμός δύναται να τερματίσει τη Σύμβαση άμεσα με 

την αποστολή γραπτής ειδοποίησης τερματισμού προς τον Ανάδοχο. 

19.5 Καμία τροποποίηση δεν θα γίνεται αναδρομικά.  

 
ΑΡΘΡΟ 20. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Συνταχθείσα στην Ελληνική γλώσσα σε δυο πρωτότυπα όπου ένα πρωτότυπο προορίζεται για 
τον Οργανισμό και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο. 

 

 

 

 
 

Οι Συμβαλλόμενοι 
 
 

Για τον Οργανισμό: Μάρτυρες 
 
 
 
Υπογραφή: ..................................................... 
 
 
 

 
 
 
Υπογραφή: ..................................................... 
 

 
Όνομα:  ΑΘΩΣ ΤΣΙΝΩΝΤΙΔΗΣ 
 
 
 

  
Όνομα:  ........................................................... 

 
Ιδιότητα:  Αν. Γενικός Διευθυντής 
 
 
 

 
Υπογραφή:  .................................................... 

Σφραγίδα:  Όνομα : ……………………………………… 
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Για τον Ανάδοχο: 
 
 
 
 

Μάρτυρες 

 
Υπογραφή: ................................................. 
 

 
Υπογραφή: ..................................................... 
 

  
 
Όνομα:  ........................................................... 

  
 
Όνομα:  ........................................................... 

 
 
 
Ιδιότητα:  ......................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
Υπογραφή:  .................................................... 

 
 
 
Σφραγίδα: 

 

 
Όνομα : ……………………………………… 
 

 


