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Αριθμός 346 
 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ NOMOI ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2020 
 

 
 
 

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

62(Ι) του 2005 
74(Ι) του 2017 

25(I) του 2020. 
 

 
 

Συνοπτικός 
Τίτλος. 

 
 
 
 
 
 
 

Τροποποίηση 
της Απόφασης 5 
των βασικών 
Αποφάσεων. 

 

Τροποποίηση 
της Απόφασης 9 
των βασικών 
Αποφάσεων. 

Αποφάσεις δυνάμει των άρθρων 10 και 14 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει 
των άρθρων 10 και 14 των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 έως 2020, 
εκδίδει τις ακόλουθες Αποφάσεις: 
 
 
 

 
ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.   Οι παρούσες Αποφάσεις θα αναφέρονται ως οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας 
(Σύσταση και Λειτουργία Αρμόδιων Οργάνων Χειρισμού Διαγωνισμών) 
(Τροποποιητικές) Αποφάσεις (Αρ. 1) του 2021 και θα διαβάζονται μαζί με τις περί 
Γενικού   Συστήματος   Υγείας   (Σύσταση   και   Λειτουργία   Αρμόδιων   Οργάνων 
Χειρισμού Διαγωνισμών) Αποφάσεις του 2018 (οι «βασικές Αποφάσεις») και οι 
βασικές Αποφάσεις με τις παρούσες Αποφάσεις θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Γενικού   Συστήματος   Υγείας   (Σύσταση   και   Λειτουργία   Αρμόδιων   Οργάνων 
Χειρισμού Διαγωνισμών) Αποφάσεις του 2018 έως Αποφάσεις (Αρ.1) του 2021. 

2. Η παράγραφος (β) της Απόφασης 5 των βασικών Αποφάσεων τροποποιείται με 
την αντικατάσταση του ποσού «διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ» με το ποσό 
«τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ». 

 

 
3. Η παράγραφος (1) της Απόφασης 9 των βασικών Αποφάσεων τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της με την ακόλουθη νέα παράγραφο (1): 
 

 
«Για  την  έγκυρη  διεξαγωγή  των  συνεδριάσεων  της  Επιτροπής  Προσφορών 

απαιτείται η  παρουσία  τουλάχιστον τριών  μελών,  μεταξύ  των  οποίων και  του 

Προέδρου».

Τροποποίηση 
της Απόφασης 12 
των βασικών 
Αποφάσεων. 

4.   (α) Η υποπαράγραφος (β) της παραγράφου 2 της Απόφασης 12 των βασικών 
Αποφάσεων τροποποιείται με την αντικατάσταση του ποσού «διακόσιες χιλιάδες 
(200.000) ευρώ» με το ποσό «τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ». 

(β) Η υποπαράγραφος (γ) της παραγράφου 2 της Απόφασης 12 των βασικών 

Αποφάσεων τροποποιείται με την αντικατάσταση του ποσού «διακόσιες χιλιάδες 

και  ένα  (200.001)  ευρώ»  με  το  ποσό  «τριακόσιες  πενήντα  χιλιάδες  και  ένα 

(350.001) ευρώ».

Τροποποίηση 
της Απόφασης 13 
των βασικών 
Αποφάσεων. 

5.   (α) Το σημείο (ii) της παράγραφού (β) της Απόφασης 13 των βασικών Αποφάσεων 
τροποποιείται με  την  αντικατάσταση του  ποσού  «διακόσιες  χιλιάδες  (200.000) 
ευρώ» με το ποσό «τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000)» και με τη διαγραφή 
των λέξεων «μέσω του Γενικού Διευθυντή». 

 

(β) Το σημείο (iii) της παράγραφού (β) της Απόφασης 13 των βασικών Αποφάσεων 

τροποποιείται με την αντικατάσταση του ποσού «διακόσιες χιλιάδες και ένα 

(200.001) ευρώ» με  το  ποσό  «τριακόσιες πενήντα  χιλιάδες και  ένα  (350.001) 

ευρώ» και με τη διαγραφή των λέξεων «μέσω του Γενικού Διευθυντή».

Τροποποίηση 
της Απόφασης 20 
των βασικών 
Αποφάσεων. 

6.   Η Απόφαση 20 των βασικών Αποφάσεων τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης 
«για» στην τελευταία γραμμή της πρώτης παραγράφου, τη διαγραφή των 
παραγράφων (α), (β) και (γ) και της επιφύλαξης που   ακολουθεί   μετά την 
παράγραφο (γ).

 

Έναρξη ισχύος.             7.     Οι παρούσες  Αποφάσεις  τίθενται  σε ισχύ  από  την ημερομηνία  δημοσίευσής 
τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 


