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Αριθμός 48
ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2001 ΔΧ 2017
__________________
Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 21
89(Η) ηνπ 2001
134(Η) ηνπ 2002
101(Η) ηνπ 2004
62(Η) ηνπ 2005
74(I) ηνπ 2017.

Ο Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκνπ ηνπ 2001 έσο 2017, εθδίδεη, κε ηελ
έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο ηνπο αθφινπζνπο εζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο:

ΜΔΡΟ Η
ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
πλνπηηθφο ηίηινο.

1. Οη παξφληεο εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο
(Δζεινληηθή Αζθάιηζε) Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί ηνπ 2020.

Δξκελεία.

2.-(1) ηνπο παξφληεο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη
δηαθνξεηηθή έλλνηα«αίηεκα» ζεκαίλεη ην αίηεκα εγγξαθήο ζην χζηεκα επί εζεινληηθήο βάζεο.
«αηηεηήο» ζεκαίλεη ην πξφζσπν ην νπνίν ππνβάιιεη αίηεκα γηα εγγξαθή ζην χζηεκα ζηε βάζε
ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο εζεινληηθήο αζθάιηζεο.
«αζθαιηζκέλνο» ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν εληάζζεηαη ζην εηδηθφ ζχζηεκα εζεινληηθήο
αζθάιηζεο
«δηαδηθαζία αλαλέσζεο» ζεκαίλεη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα λα επαλαμηνινγεζεί ν
αζθαιηζκέλνο θαηά πφζν εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα λα ιακβάλεη ππεξεζίεο
θξνληίδαο πγείαο απφ ην χζηεκα επί εζεινληηθήο βάζεο.
«εηδηθφ ζχζηεκα εζεινληηθήο αζθάιηζεο» ζεκαίλεη ην ζχζηεκα αζθάιηζεο πνπ ζπζηήλεηαη
δπλάκεη ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ 4 ζηα πιαίζηα ηνπ πζηήκαηνο∙
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«εμαηξνχκελν πξφζσπν» ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη αίηεκα γηα
εγγξαθή ζην χζηεκα ζηε βάζε ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο εζεινληηθήο αζθάιηζεο.
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκν·
«ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί ηεο
Πξνζηαζίαο ησλ Φπζηθψλ Πξνζψπσλ Έλαληη ηεο Δπεμεξγαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ
Υαξαθηήξα θαη ηεο Διεχζεξεο Κπθινθνξίαο ησλ Γεδνκέλσλ απηψλ Νφκν·
(2) Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο παξφληεο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο θαη δελ
εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν θαη ηνπο
δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελνπο Καλνληζκνχο.
θνπφο ησλ
παξφλησλ
εζσηεξηθψλ
θαλνληζκψλ.

3. θνπφο ησλ παξφλησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ γηα έληαμε εμαηξνχκελσλ πξνζψπσλ ζην εηδηθφ ζχζηεκα εζεινληηθήο αζθάιηζεο.

ΜΔΡΟ ΗΗ
ΔΗΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ
Δηδηθφ ζχζηεκα
εζεινληηθήο
αζθάιηζεο.

4. Ο Οξγαληζκφο, αζθψληαο ηελ εμνπζία πνπ ηνπ παξέρεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Νφκνπ,
εμαγγέιιεη εηδηθφ ζχζηεκα γηα εζεινληηθή αζθάιηζε σο αθνινχζσο:
(α) Πξφζσπα, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ 5, έρνπλ δηθαίσκα
ππνβνιήο αίηεζεο γηα έληαμε ζην εηδηθφ ζχζηεκα εζεινληηθήο αζθάιηζεο.
(β) Ο αζθαιηζκέλνο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη ηηο ίδηεο ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο πνπ παξέρνληαη
ζηνπο δηθαηνχρνπο ζην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο, σζάλ λα ήηαλ δηθαηνχρνο ηνπ πζηήκαηνο,
(γ)Ο αζθαιηζκέλνο ππφθεηηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ
Καλνληζκψλ, εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ θαη Απνθάζεσλ.

Πξφζσπα ηα νπνία
δηθαηνχληαη λα
ππνβάιινπλ αίηεκα
εγγξαθήο ζην
εηδηθφ ζχζηεκα
εζεινληηθήο
αζθάιηζεο.

5. (1) Γηθαίσκα έληαμεο ζην εηδηθφ ζχζηεκα εζεινληηθήο αζθάιηζεο έρεη θάζε πξφζσπν ην νπνίν
θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20 ηνπ Νφκνπ θαη είλαη:
(α) Πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ν νπνίνο είλαη κηζζσηφο εξγαδφκελνο ή κε κηζζσηφο εξγαδφκελνο
ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο ή ζην έδαθνο ησλ θπξίαξρσλ
πεξηνρψλ ησλ βάζεσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Βνξείνπ Ηξιαλδίαο
ζηελ Κχπξν θαη δελ εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Νφκνπ.
(β) Πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ν νπνίνο είλαη Δγθισβηζκέλνο ή Δπαλεγθαηαζηαζέληαο.
(γ) Πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ν νπνίνο είλαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ
θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α)ή (β).

Τπνβνιή αηηήκαηνο
εγγξαθήο κέζσ ηεο
Πχιεο Γηθαηνχρσλ.

(2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (1) (γ), «κέινο ηεο νηθνγέλεηαο» ζεκαίλεη:
(α) ην/ηε ζχδπγν ηνπ αζθαιηζκέλνπ, θαη
(β) ηα ηέθλα ηνπ αζθαιηζκέλνπ ειηθίαο θάησ ησλ 21 εηψλ.
6. (1) Ο αηηεηήο δχλαηαη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβάιεη γηα ηνλ ίδην ή εθ κέξνπο άιινπ
πξνζψπνπ, αίηεκα κέζσ ηεο πχιεο δηθαηνχρσλ, ζηνλ ηχπν πνπ θαζνξίδεη γηα ην ζθνπφ απηφ ν
Οξγαληζκφο.
(2) Ζ πξφζβαζε ζηελ πχιε δηθαηνχρσλ απνθηάηαη κε ηε δεκηνπξγία θαη ελεξγνπνίεζε
ινγαξηαζκνχ ρξήζηε.
(3) Γηα θάζε πξφζσπν ππνβάιιεηαη μερσξηζηφ αίηεκα θαη δεκηνπξγείηαη ζρεηηθφ αξρείν ζην
ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο.

ηνηρεία πνπ
ζπκπιεξψλνληαη
θαη θαηά ηελ
ππνβνιή ηνπ
αηηήκαηνο.
Παξάξηεκα Η.

7. Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, ν αηηεηήο ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη ηα ζηνηρεία πνπ
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η.
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Απαηηνχκελα
ζηνηρεία γηα αηηεηέο
πνπ εκπίπηνπλ
ζηνλ εζσηεξηθφ
θαλνληζκφ 5(1) (α).
Παξάξηεκα ΗΗ.

8. Αηηεηήο ν νπνίνο εκπίπηεη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ 5 (1) (α) ππνβάιιεη ζηνλ Οξγαληζκφ:

Απαηηνχκελα
ζηνηρεία γηα αηηεηέο
πνπ εκπίπηνπλ
ζηνλ εζσηεξηθφ
θαλνληζκφ 5(1) (β).

9. Αηηεηήο ν νπνίνο εκπίπηεη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ 5 (1) (β)ππνβάιιεη ζηνλ Οξγαληζκφ
βεβαίσζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζίαο Αλζξσπηζηηθψλ Θεκάησλ ηνπ Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ
Πξνεδξίαο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί.

Απαηηνχκελα
ζηνηρεία γηα αηηεηέο
πνπ εκπίπηνπλ
ζηνλ εζσηεξηθφ
θαλνληζκφ 5(1) (γ).
Παξάξηεκα ΗΗΗ.

10. Αηηεηήο ν νπνίνο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ 5 (1) (γ) ππνβάιιεη
ζηνλ Οξγαληζκφ ηα έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ.

Αίηεκα εγγξαθήο
ζην εηδηθφ ζχζηεκα
εζεινληηθήο
αζθάιηζεο.

11. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ θαη ηνπ Νφκνπ, ην αίηεκα
δχλαηαη:-

(α) ζε έληππε κνξθή ην ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν αίηεκα ην νπνίν έρεη εθηππσζεί κέζσ
ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο, θαη
(β) ηα έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα II.

(α) Να εγθξηζεί, ή
(β) Να απνξξηθζεί
Δμέηαζε αηηήκαηνο
εγγξαθήο ζην
εηδηθφ ζχζηεκα
εζεινληηθήο
αζθάιηζεο.

12. (1) Σν αίηεκα εμεηάδεηαη ζε εχινγν ρξφλν, απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή ή/θαη ππαιιήινπο ηνπ
Οξγαληζκνχ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή γηα ην ζθνπφ απηφ.
(2) ε πεξίπησζε πνπ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο δελ εγθξίλεη ην αίηεκα, ε απφθαζε γηα απφξξηςε ηνπ
αηηήκαηνο θνηλνπνηείηαη ζηνλ αηηεηή.
(3) Δλαληίνλ ηεο απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή γηα ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο επηηξέπεηαη ε
ππνβνιή γξαπηήο έλζηαζεο ζην πκβνχιην, εληφο (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ
ηεο απφθαζεο, ζηελ νπνία λα εθζέηεη ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεη ηελ έλζηαζε.
(4) Σν πκβνχιην εμεηάδεη ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα ηελ ελψπηνλ ηνπ έλζηαζε, απνθαζίδεη γη’
απηήλ θαη γλσζηνπνηεί ρσξίο θαζπζηέξεζε ηελ απφθαζε ηνπ ζηνλ αηηεηή.
Ννείηαη φηη, ην πκβνχιην πξηλ λα εθδψζεη ηελ απφθαζε ηνπ, δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα
αθνχζεη ή λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνλ αηηεηή λα ππνζηεξίμεη ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο
ζηεξίδεηαη ε έλζηαζε.
(5)Ζ απφθαζε ηνπ Οξγαληζκνχ θαηαρσξείηαη ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο θαη απηφκαηα ζα
ελεκεξψλεηαη ην αξρείν ηνπ αηηεηή.

Τπνβνιή
επηπξφζζεησλ
ζηνηρείσλ.

13. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη/ή ππάιιεινη ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηνλ Γεληθφ
Γηεπζπληή δχλαληαη λα απαηηνχλ ηελ ππνβνιή επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηα
νπνία ν αηηεηήο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιεη.

Έιεγρνο
εγθπξφηεηαο ή
λνκηκφηεηαο
εγγξάθσλ.

14. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη/ή ππάιιεινη ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ
εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή, δελ έρνπλ ηα κέζα γηα λα ειέγμνπλ ηελ εγθπξφηεηα ή
θαη λνκηκφηεηα ησλ εγγξάθσλ πνπ πξνζθνκίδνληαη πξνο ππνζηήξημε ηνπ αηηήκαηνο, ηφηε ην
αίηεκα ζα απνξξίπηεηαη.
ΜΔΡΟ ΗΗΗ
ΛΖΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ
ΑΦΑΛΗΖ

Γηαδηθαζίεο γηα ηελ
έλαξμε ιήςεο
ππεξεζηψλ
θξνληίδαο πγείαο
απφ ην εηδηθφ
ζπζηήκαηνο
εζεινληηθήο
αζθάιηζεο.

15. Πξφζσπν δχλαηαη λα ιακβάλεη ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο απφ ην χζηεκα ζηε βάζε ηνπ
εηδηθνχ ζπζηήκαηνο εζεινληηθήο αζθάιηζεο αθνχ νινθιεξσζνχλ νη αθφινπζεο δηαδηθαζίεο:
(α) ε δηαδηθαζία εγγξαθήο γηα έληαμε ζην εηδηθφ ζχζηεκα εζεινληηθήο αζθάιηζεο φπσο
θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο ΗΗ ησλ παξφλησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ θαη
(β) ε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζε θαηάινγν Πξνζσπηθνχ Ηαηξνχ φπσο θαζνξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ
πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Πξνζσπηθνί Ηαηξνί) Καλνληζκψλ.
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ΜΔΡΟ ΗV
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΝΔΧΖ
Έλαξμε δηαδηθαζίαο
αλαλέσζεο.

16. Ζ δηαδηθαζία αλαλέσζεο γίλεηαη απηφκαηα, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο ή θαηφπηλ
πεξηνδηθψλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ή/θαη ππαιιήινπο ηνπ
Οξγαληζκνχ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.

Απηφκαηε
δηαδηθαζία
αλαλέσζεο.

17. Ζ δηαδηθαζία αλαλέσζεο γίλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο ζηηο πην θάησ
πεξηπηψζεηο:
(α) Όηαλ πξφθεηηαη λα ιήμεη ε ηζρχο ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ην Σκήκα Αξρείνπ
Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο.
(β) φηαλ ην αξρείν ηνπ αζθαιηζκέλνπ ελεκεξσζεί, κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο κε ηελ Κπβεξλεηηθή
Απνζήθε Πιεξνθνξηψλ, φηη ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ηα νπνία θαζηζηνχλ ην πξφζσπν
αζθαιηζκέλν ζην εηδηθφ ζχζηεκα εζεινληηθήο αζθάιηζεο:
i.

αιιαγή ζηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο ή/θαη ηεξκαηηζκνχ εξγνδφηεζεο, ή

ii.

κε θαηαβνιή εηζθνξψλ ζην χζηεκα, ή

iii.

αιιαγή ζην πεδίν εκεξνκελίαο ζαλάηνπ, ή

iv.

άιιεο αιιαγέο ζε πεδία ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ
Οξγαληζκφ σο απαξαίηεηεο.

(γ)
Ζ δηαδηθαζία επαλαμηνιφγεζεο ησλ ζηνηρείσλ αξρίδεη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα
πιεξνθνξηθήο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, φπνπ ν αζθαιηζκέλνο
ελεκεξψλεηαη, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ ηαρπδξνκείνπ, φηη ηα ζηνηρεία ηα νπνία ηνλ θαζηζηνχλ
αζθαιηζκέλν πξφθεηηαη λα ιήμνπλ.
Γηαδηθαζία
αλαλέσζεο θαηφπηλ
ειέγρσλ απφ ηνλ
Οξγαληζκφ.

18. Ζ δηαδηθαζία αλαλέσζεο γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ζηε
βάζε πξνθαζνξηζκέλσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ.

Δμέηαζε ηεο
δηαδηθαζίαο
αλαλέσζεο.

19. (1) Καηά ηελ δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο αλαλέσζεο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ή εμνπζηνδνηεκέλνη
ππάιιεινη ηνπ Οξγαληζκνχ ή απηφκαηα ην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο, δχλαηαη λα εγθξίλεη ή λα
απνξξίςεη ην δηθαίσκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ λα ζπλερίδεη λα ιακβάλεη ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο
απφ ην χζηεκα επί εζεινληηθήο βάζεο.
(2) ε πεξίπησζε πνπ ε αλαλέσζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθξηζεί, ελεκεξψλεηαη ην αξρείν ηνπ θαη
θαζνξίδεηαη λέα εκεξνκελία γηα ηε επφκελε δηαδηθαζία αλαλέσζεο.

Απφξξηςε ηνπ
δηθαηψκαηνο
λα ζπλερίδεη
λα ιακβάλεη
ππεξεζίεο
θξνληίδαο πγείαο
ζηε βάζε ηνπ
εηδηθνχ ζπζηήκαηνο
εζεινληηθήο βάζεο.

20. (1) ε πεξίπησζε φπνπ ην δηθαίσκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ λα ζπλερίδεη λα ιακβάλεη ππεξεζίεο
θξνληίδαο πγείαο απφ ην χζηεκα ζηε βάζε ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο εζεινληηθήο αζθάιηζεο
απνξξηθζεί, ε απφθαζε γηα απφξξηςε θνηλνπνηείηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν.
(2) Δλαληίνλ ηεο απφθαζεο γηα απφξξηςε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ λα ζπλερίδεη λα
ιακβάλεη ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο απφ ην χζηεκα ζηε βάζε ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο
εζεινληηθήο αζθάιηζεο, επηηξέπεηαη ε ππνβνιή γξαπηήο έλζηαζεο ζην πκβνχιην, ζε ηξηάληα
(30) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο απφθαζεο, ζηελ νπνία λα εθζέηεη ηνπο ιφγνπο
ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεη ηελ έλζηαζε.
(3) Σν πκβνχιην εμεηάδεη ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα ηελ ελψπηνλ ηνπ έλζηαζε, απνθαζίδεη γη’ απηή
θαη γλσζηνπνηεί ρσξίο θαζπζηέξεζε ηελ απφθαζε ηνπ ζηνλ αζθαιηζκέλν.

Τπνβνιή
επηπξφζζεησλ
ζηνηρείσλ.

21. Καηά ηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο ζηε βάζε ηνπ
εηδηθνχ ζπζηήκαηνο εζεινληηθήο αζθάιηζεο, εμεηάδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ φια ηα αλαγθαία
ζηνηρεία ή/θαη πιεξνθνξίεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αλεπαξθή ν Οξγαληζκφο δχλαηαη λα
απαηηήζεη ηελ ππνβνιή επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ.
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ΜΔΡΟ V
ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΛΖΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ
ΚΑΗ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΖΜΑ
Σεξκαηηζκφο ιήςεο
ππεξεζηψλ
θξνληίδαο πγείαο
απφ ην χζηεκα.

22. Σν δηθαίσκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ λα ιακβάλεη ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο απφ ην χζηεκα ζηε
βάζε ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο εζεινληηθήο αζθάιηζεο ηεξκαηίδεηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
(α) Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ αηηήκαηνο θαη ην αίηεκα έρεη απνξξηθζεί, ή
(β) φηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αλαλέσζεο θαη ην δηθαίσκα αλαλέσζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ έρεη
απνξξηθζεί, ή
(γ) θαηφπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ηεξκαηηζκφ ιήςεο ππεξεζηψλ θξνληίδαο
πγείαο.

Γηαηήξεζε
δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα ηνπ
αζθαιηζκέλνπ.

23. (1) Σν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηήξεζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ αζθαιηζκέλνπ
θαζνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε (15) έηε απφ ην ηεξκαηηζκφ
ιήςεο ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο απφ ην χζηεκα ζηε βάζε ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο
εζεινληηθήο αζθάιηζεο.
(2) Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) αλσηέξσ, ηζρχεη δεδνκέλνπ φηη
δελ πθίζηαληαη νηεζδήπνηε νηθνλνκηθέο, λνκηθέο θαη/ή άιιεο εθθξεκφηεηεο κεηαμχ ηνπ
αζθαιηζκέλνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία.

Γηαγξαθή αξρείνπ
αζθαιηζκέλνπ απφ
ηελ πχιε
δηθαηνχρσλ.

24. Αθνχ παξέιζεη ε πξνβιεπφκελε ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ 23πξνζεζκία, ην αξρείν ηνπ
αζθαιηζκέλνπ δηαγξάθεηαη απφ ηελ πχιε δηθαηνχρσλ.

Γηθαίσκα
ππνβνιήο εθ λένπ
αηηήκαηνο
εγγξαθήο.

25. Πξφζσπν δχλαηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ αίηεκα εγγξαθήο ζην χζηεκα ζε πεξίπησζε πνπ
πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα λα ιακβάλεη ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο απφ ην χζηεκα ζηε βάζε ηνπ
εηδηθνχ ζπζηήκαηνο εζεινληηθήο αζθάιηζεο.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
(Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 7)

ηνηρεία γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο:
1.

Όλνκα

2.

Δπψλπκν

3.

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο

4.

Τπεθνφηεηα

5.

Γηεχζπλζε

6.

ηνηρεία επηθνηλσλίαο

7.

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε

8.

Αξηζκφο εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζεο:
(α) Ο αξηζκφο πνπ αλαγξάθεηαη ζην δειηίν ηαπηφηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο γηα πξφζσπν ην νπνίν εκπίπηεη ζηελ παξάγξαθν (α) (β) (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ Δζσηεξηθνχ
Καλνληζκνχ 5 ησλ παξφλησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ, ή (β) Ο αξηζκφο πνπ αλαγξάθεηαη ζην
πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα πξφζσπν ην νπνίν
εκπίπηεη ζηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ 5 ησλ παξφλησλ Δζσηεξηθψλ
Καλνληζκψλ θαη ην νπνίν είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 12 εηψλ θαη δελ έρεη απνθηήζεη δειηίν ηαπηφηεηαο.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ
(Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 8)

Απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ είλαη κηζζσηφο εξγαδφκελνο ή κε κηζζσηφο εξγαδφκελνο ζηηο
ειεγρφκελεο απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο ή ζην έδαθνο ησλ θπξίαξρσλ πεξηνρψλ ησλ βάζεσλ ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Βνξείνπ Ηξιαλδίαο ζηελ Κχπξν θαη δελ είλαη δηθαηνχρνο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Νφκνπ:
(α)

Τπνγεγξακκέλν αίηεκα εγγξαθήο∙

(β)

Αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ
(Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 10)
Απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο ν νπνίνο είλαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο κηζζσηνχ εξγαδφκελνπ ή κε
κηζζσηνχ εξγαδφκελνπ ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο πεξηνρέο ή ζην έδαθνο ησλ θπξίαξρσλ
πεξηνρψλ ησλ βάζεσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Βνξείνπ Ηξιαλδίαο ζηελ Κχπξν θαη δελ είλαη
δηθαηνχρνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Νφκνπ:
(α) ε πεξίπησζε ζπδχγνπ:
i.
ii.
iii.

Τπνγεγξακκέλν αίηεκα εγγξαθήο θαη
Αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη
Αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ κέινπο
ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν είλαη αζθαιηζκέλν θαη
iv.
Έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη ε
χπαξμε γάκνπ κε ηνλ αζθαιηζκέλν
(β) ε πεξίπησζε ηέθλνπ:
i.

Τπνγεγξακκέλν αίηεκα εγγξαθήο θαη

ii.

Αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη

iii.

Αληίγξαθν δειηίνπ ηαπηφηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ κέινπο ηεο
νηθνγέλεηαο ην νπνίν είλαη αζθαιηζκέλν θαη

iv.

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ην έγγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (β) (ii) αληίγξαθν
πηζηνπνηεηηθνχ γελλήζεσο πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πξνο απφδεημε ηεο
ζρέζεο κε ηνλ αζθαιηζκέλν.

