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Αρ. 5639, 17.12.2021 

 
Αριθμός 518 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2020 

 
Απόφαση δυνάμει των άρθρων 10 και 14 

 
89(Ι) του 2001 

134(Ι) του 2002 
101(Ι) του 2004 

62(Ι) του 2005 
74(Ι) του 2017 

25(Ι) του 2020. 

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

 

Συνοπτικός τίτλος.    1.  Οι  παρούσες  Αποφάσεις  θα  αναφέρονται  ως  οι  περί  του  Γενικού  Συστήματος  Υγείας 
(Σύσταση Εξειδικευμένων Σωμάτων και Επιτροπών) (Τροποποιητικές) (Αρ.1) Αποφάσεις του 
2021 και θα διαβάζονται μαζί με τις περί του Γενικού Συστήματος Υγείας   (Σύσταση 
Εξειδικευμένων Σωμάτων και Επιτροπών) Αποφάσεις  του 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως οι «βασικές Αποφάσεις») και οι βασικές Αποφάσεις και οι παρούσες Αποφάσεις θα 
αναφέρονται  μαζί  ως  οι  περί  του  Γενικού  Συστήματος  Υγείας    (Σύσταση  Εξειδικευμένων 
Σωμάτων και Επιτροπών) Αποφάσεις του 2020 έως (Αρ. 1) του 2021. 

Τροποποίηση των 
βασικών 
Αποφάσεων με 
την προσθήκη 
νέων Αποφάσεων 
17 και 18. 

2. Οι βασικές Αποφάσεις τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά της Απόφασης 16 
αυτής, των ακόλουθων νέων Αποφάσεων: 
 

«17.-(1) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβληθεί ένσταση, σύμφωνα με τον Νόμο και 
τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, Εσωτερικούς Κανονισμούς, Αποφάσεις και 
Εγκυκλίους εναντίον απόφασης Γενικού Διευθυντή και ένας εκ των λόγων της ένστασης αφορά 
σε γνωμάτευση ή συμβουλή εξειδικευμένου σώματος ή επιτροπής, που έχει συσταθεί δυνάμει 
των παρουσών Αποφάσεων, τότε το Συμβούλιο παραπέμπει την υπόθεση για επανεξέταση  σε  
εξειδικευμένο  σώμα  ή  επιτροπή  που  θα  συσταθεί  για  εξέταση  των ενστάσεων. 

 

(2) Τα καθήκοντα του εξειδικευμένου σώματος ή επιτροπής που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 
καθορίζονται από το Συμβούλιο στην απόφαση για τη σύσταση τους. 

 
(3) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (2) τα καθήκοντα του εξειδικευμένου 
σώματος ή επιτροπής που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα: 

 
(α) τη γνωμοδότηση στο Συμβούλιο για ενστάσεις κατά αποφάσεων   του Γενικού Διευθυντή 

και ένας εκ των λόγων της ένστασης αφορά σε γνωμάτευση ή συμβουλή εξειδικευμένου 
σώματος ή επιτροπής, που έχει συσταθεί δυνάμει των παρουσών Αποφάσεων· και

 

(β)  την άσκηση οποιασδήποτε άλλης αρμοδιότητας της/του ανατεθεί από το Συμβούλιο. 
 

18. Για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη σύνθεση και λειτουργία του Εξειδικευμένου Σώματος ή 
επιτροπής που αναφέρονται στο εδάφιο (1) της Απόφασης 17 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι 
Αποφάσεις 5 μέχρι 16 και 19 μέχρι 24 των παρουσών Αποφάσεων.». 

 

Έναρξη ισχύος.         3.  Οι  παρούσες  Αποφάσεις  τίθενται  σε  ισχύ  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσής  τους  στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 


