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Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 134(I) του 2002
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002, και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Γενικού Συστήματος
Υγείας Νόμο του 2001 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος», και ο βασικός
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμοι του
2001 και 2002.
2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην
κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων ορισμών:
«'αποζημίωση προέδρου' έχει την έννοια της παροχής συνολικού λογικού ποσού
αντιμισθίας, αποζημιώσεως ή επιδόματος που ορίζεται και καταβάλλεται στον πρόεδρο του
Συμβουλίου του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 6·
'μεγάλος ημικρατικός οργανισμός' εννοείται ένας από τους οργανισμούς δημοσίου
δικαίου, που είναι γνωστοί ως Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
και Αρχή Λιμένων Κύπρου·».
3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(3) Τηρουμένων των προνοιών του νόμου, ο πρόεδρος και τα διοριζόμενα μέλη
διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με όρους και καθήκοντα όπως καθορίζονται από
το Υπουργικό Συμβούλιο με την πράξη του διορισμού τους:
Νοείται ότι για το διορισμό ή την παύση ή την αντικατάσταση του προέδρου και πριν το
διορισμό, την παύση και την αντικατάσταση, ως ήθελε να είναι η περίπτωση, διεξάγονται
διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργού, του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και
των αρχηγών ή κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των εκάστοτε, κατά πρακτική,
λογιζόμενων κοινοβουλευτικών ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»·

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (10) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(10) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του προέδρου, το Συμβούλιο
επιλέγει με απλή πλειοψηφία ένα από τα μέλη του ως προεδρεύοντα της συνεδρίας.»· και
(γ) με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (11) αυτού με τις
ακόλουθες νέες παραγράφους:
«(α) Τα καθήκοντα του προέδρου καθορίζονται από το Συμβούλιο το οποίο δε
δικαιούται και δεν αναθέτει οποιαδήποτε εκτελεστικά καθήκοντα, όπως ο όρος
'εκτελεστικά καθήκοντα· είναι γενικά και διεθνώς αποδεκτός.
(β) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (α), το Συμβούλιο δύναται να
εκχωρεί κατά περίπτωση (ad hoc) και για καθορισμένη
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περίοδο, που δύναται να ανανεώνεται, ορισμένες από τις αρμοδιότητές του,
στον πρόεδρο.».
4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:
«6.—(α) Στον πρόεδρο καταβάλλεται αποζημίωση όπως εκάστοτε ορίζει το Υπουργικό
Συμβούλιο, νοουμένου ότι η αποζημίωση αυτή δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της
συνολικής αντιμισθίας, αποζημίωσης και επιδόματος που εκάστοτε καταβάλλονται στον
πρόεδρο οποιουδήποτε άλλου από τους μεγάλους ημικρατικούς οργανισμούς και στο σύνολο
της αποζημίωσης του προέδρου περιλαμβάνεται κάθε χρηματική πληρωμή ή επίδομα,
οτιδήποτε και αν αποκαλείται, για έξοδα παράστασης ή διακίνησης εντός Κύπρου ή
πληρωμή κατά συνεδρία του Συμβουλίου.

(β) Στα διοριζόμενα μέλη του Συμβουλίου, δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση όπως
εκάστοτε ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, νοουμένου ότι η αποζημίωση είναι σημαντικά
μικρότερη από την αποζημίωση του προέδρου του Συμβουλίου και στο σύνολο της
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η αποζημίωση του προέδρου του
Συμβουλίου.».
Τροποποίηση του
5. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την προσθήκη στην αρχή του της
άρθρου 10 του βασικού
ακόλουθης φράσης:
νόμου.
«Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 11».
Τροποποίηση του
6. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
άρθρου 12 του βασικού
νόμου.

(α) Με την αναρίθμηση των εδαφίων (2), (3), (4) και (5) αυτού σε εδάφια (3), (4), (5) και
(6), αντίστοιχα·
(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):
«(2)(α) Ο Γενικός Διευθυντής είναι ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής του
Οργανισμού.
(β) Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας της θέσης του Γενικού Διευθυντή
καθώς και οποιασδήποτε απόφασης του Συμβουλίου για περιορισμό ή ανάθεση
καθηκόντων, ο Γενικός Διευθυντής—
(i) Υποχρεούται σε πλήρη συμμόρφωση προς αυτά- και
(ii) δικαιούται να εκτελεί τα καθήκοντα αυτά ή να αναθέτει την εκτέλεση των
καθηκόντων αυτών σε υπαλλήλους του Οργανισμού ή να ανακαλεί την
ανάθεση κάτω από όρους όπως ήθελε αυτός καθορίσει.»· και
(γ)

με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου:
115 του 1990
58(Ι) του 1992.

«(7) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, στην έκταση που αναφέρονται
στο Γενικό Διευθυντή, εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του
περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών
Διευθυντών) Νόμου.».
Τροποποίηση του
7. Το εδάφιο (4) του άρθρου 68 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
άρθρου 68 του βασικού
εδάφιο:
νόμου.
«(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει στο διορισμό του προέδρου και των μελών του
Συμβουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου 2002 και ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο
διορίζει, εντός τριών μηνών από τη σύστασή του, το Γενικό Διευθυντή και στελέχη του
Οργανισμού.».
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