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Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 208(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ 2018 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
73(I) του 2017 
32(I) του 2018. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται με τους περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας Νόμους του 2017 και 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») 
και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ίδρυσης Οργανισμού 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμοι του 2017 έως 2022. 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
13Α. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 13, του ακόλουθου 
νέου άρθρου: 

 

   
 «Σύσταση επιτροπών 

και εξειδικευμένων 
σωμάτων. 

13Α.-(1) Το Συμβούλιο δύναται, για σκοπούς εφαρμογής των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, να προβαίνει στη σύσταση επιτροπών και 
εξειδικευμένων σωμάτων για να το βοηθούν και να το συμβουλεύουν στην 
άσκηση των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών. 

   
  (2)  Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1), το Συμβούλιο 

δύναται να προβαίνει στη σύσταση Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Διορισμών και Μισθοδοσίας, Επιτροπής Ελέγχου και Οικονομικών και 
Επιτροπής Κλινικού Ελέγχου και Ποιότητας Υπηρεσιών. 

   
  (3) Το Συμβούλιο καθορίζει, με απόφασή του, τα καθήκοντα και τον 

τρόπο λειτουργίας των επιτροπών και εξειδικευμένων σωμάτων που 
συστήνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 14. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 14, με το ακόλουθο άρθρο: 

   
 «Εκχώρηση εξουσιών 

και αρμοδιοτήτων. 
 

14.-(1) Το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να εκχωρεί την 
άσκηση οποιασδήποτε εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων οι οποίες του 
παραχωρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή 
οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων 
Κανονισμών, εξαιρουμένων των εξουσιών που αφορούν στην άσκηση 
πολιτικής του Οργανισμού- 

   
  (α) στον Γενικό Διευθυντή ή στο πρόσωπο που τον αναπληροί∙ ή 
    
  (β) σε επιτροπή ή εξειδικευμένο σώμα, αποτελούμενο από μέλος ή 

μέλη του Συμβουλίου, ή από τον Γενικό Διευθυντή ή τον 
Αναπληρωτή αυτού, ή από μέλος ή μέλη του προσωπικού του 
Οργανισμού, ανάλογα με το συνδυασμό που θα αποφασίσει το 
Συμβούλιο κατά την κρίση του για τη συγκρότηση των επιτροπών 
αυτών∙ ή 

    
  (γ) σε μέλος του Συμβουλίου∙ ή 
    
  (δ) σε μέλος του προσωπικού του Οργανισμού∙ 
   
  για να ασκούν τις εξουσίες και/ή τις αρμοδιότητες αυτές εκ μέρους του 

Συμβουλίου, από την ημερομηνία και για όσο χρονικό διάστημα 
καθορίζεται σε έγγραφη εξουσιοδότησή του, περιλαμβανομένης της 



υπογραφής εκ μέρους του Οργανισμού και της σφράγισης με τη σφραγίδα 
του Οργανισμού κάθε σύμβασης την οποία συνάπτει, ή πράξης στην οποία 
προβαίνει ο Οργανισμός, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτό 
καθορίζει: 

   
  Νοείται ότι, η ως άνω εκχώρηση της άσκησης εξουσιών και/ή 

αρμοδιοτήτων δεν επιτρέπεται σε περίπτωση κατά την οποία η ενάσκηση 
τέτοιας εξουσίας και/ή αρμοδιότητας δυνατόν να φέρει το πρόσωπο στο 
οποίο αυτή εκχωρείται αντιμέτωπο προς τα οικονομικά ή άλλα συμφέροντα 
του Οργανισμού: 

   
  Νοείται περαιτέρω ότι, η εκχώρηση της ενάσκησης οποιωνδήποτε 

εξουσιών και/ή αρμοδιοτήτων, όπως προβλέπεται ανωτέρω, δεν αποκλείει 
το Συμβούλιο να ασκεί το ίδιο την εν λόγω εξουσία και/ή αρμοδιότητα.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


