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Ν. 89(Ι)/2001

Ο περί Γενικού Συστήµατος Υγείας Νόµος του 2001 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 89(Ι) του 2001
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Γενικού Συστήµατος Υγείας Νόµος
134(I) του 2002 του 2001.
101(Ι) του 2004
62(Ι) του 2005.

ΜΕΡΟΣ Ι — ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Ερµηνεία. 2.— (1) Για σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει

διαφορετική έννοια:
«αποδοχές»:

41 του 1980 (α) Σε σχέση µε µισθωτό, έχει την έννοια που δίνει στον όρο ο περί Κοινωνικών
48 του 1982 Ασφαλίσεων Νόµος·
11 του 1983
7 του 1984
10 του 1985
116 του 1985
4 του 1987
199 του 1987
214 του 1987
68 του 1988
96 του 1989
136 του 1989
17 του 1990
218 του 1991
98(Ι) του 1992
64(Ι) του 1993
18(Ι) του 1995
55(Ι) του 1996
87(Ι) του 1997
80(Ι) του 1998
55(Ι) του 1999
98(Ι) του 200
99(Ι) του 2000
2(Ι) του 2001.

(β) σε σχέση µε αυτοτελώς εργαζόµενο, σηµαίνει το εισόδηµα που κερδίζει και που
σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο του ποσού βάσει του οποίου
υπολογίζεται η εισφορά για τους σκοπούς του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νόµου·
(γ) σε σχέση µε πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωµα, σηµαίνει τη
χρηµατική αντιµισθία ή αποζηµίωση που καταβάλλεται για το αξίωµα αυτό·

2 του 134(Ι) του «αποζηµίωση προέδρου» έχει την έννοια της παροχής του συνολικού λογικού
2002. ποσού αντιµισθίας, αποζηµιώσεως ή επιδόµατος που ορίζεται και καταβάλλεται

στον πρόεδρο του Συµβουλίου του Οργανισµού σύµφωνα µε το άρθρο 6·

57253181

«αυτοτελώς εργαζόµενος» έχει την έννοια που δίνει στον όρο ο περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Νόµος·
«Γενικός ∆ιευθυντής» σηµαίνει το Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισµού·
Επίσηµη «γενικός ιατρός» έχει την έννοια που δίνουν στον όρο οι περί Ιατρών (Ειδικά
Εφηµερίδα, Προσόντα) Κανονισµοί·
Παράρτηµα Τρίτο
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(Ι):
11.4.1986
31.3.1988
27.7.1990
17.4.1991
27.5.1994.

«∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία·
«δικαιούχος» σηµαίνει πρόσωπο που δικαιούται ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
δυνάµει του παρόντος Νόµου·
«ειδικός ιατρός» έχει την έννοια που δίνουν στον όρο οι περί Ιατρών (Ειδικά
Προσόντα) Κανονισµοί·
«εισόδηµα» σηµαίνει το εισόδηµα κάθε προσώπου από οποιαδήποτε πηγή
προερχόµενο, εκτός από αποδοχές ή σύνταξη, και ο όρος «εισοδηµατίας»
ερµηνεύεται ανάλογα·
«εισφορά» σηµαίνει εισφορά που καταβάλλεται δυνάµει του παρόντος Νόµου·
«Επίτροπος» σηµαίνει τον Επίτροπο Εποπτείας ο οποίος διορίζεται δυνάµει του
άρθρου 42·
«εργοδότης» περιλαµβάνει και την Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας·

16 του 1967 «Ιατρικό Συµβούλιο Κύπρου» σηµαίνει το Συµβούλιο όπως ερµηνεύεται στον περί
4 του 1970 Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταµείο Συντάξεων) Νόµο·
28 του 1976
32 του 1977
90 του 1985
50 του 1987.

«Ιατροσυµβούλιο» σηµαίνει το συµβούλιο το οποίο δυνάµει του άρθρου 59·

«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο

2 του 101(Ι) του Συµβαλλόµενο µέρος της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.
2004.

«κρατικό νοσηλευτήριο» περιλαµβάνει περιφερειακό νοσοκοµείο, αγροτικό και
αστικό υγειονοµικό κέντρο·
2 του 134(Ι) του «µεγάλος ηµικρατικός οργανισµός» εννοείται ένας από τους οργανισµούς
2002. δηµοσίου, που είναι γνωστοί ως Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Αρχή

Ηλεκτρισµού και Αρχή Λιµένων Κύπρου·

«µισθωτός» έχει την έννοια που δίνει στον όρο ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νόµος·
«Οργανισµός» σηµαίνει τον Οργανισµό Ασφάλισης Υγείας που ιδρύεται δυνάµει
του άρθρου 3·
«προµηθευτής» σηµαίνει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο συµβάλλεται µε τον
Οργανισµό για παροχή υπηρεσιών και προµηθειών που απαιτούνται για την
παροχή ιατροφαρµακευτικής φροντίδας δυνάµει του παρόντος Νόµου και
περιλαµβάνει τις κρατικές υπηρεσίες υγείας.
«προσωπικός ιατρός» έχει την έννοια που δίνει στον όρο το άρθρο 22·
«Συµβουλευτική Επιτροπή» σηµαίνει την επιτροπή που ιδρύεται δυνάµει του
άρθρου 15·
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«Συµβούλιο» σηµαίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού·
2 του 101(Ι) του «Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο» σηµαίνει τη Συµφωνία για τον
2004. Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992,

όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«σύνταξη» σηµαίνει σύνταξη που καταβάλλεται λόγω αφυπηρέτησης ή θανάτου ή
άλλης αιτίας από οποιοδήποτε ταµείο ή σχέδιο ή µε άλλη διευθέτηση δυνάµει του
νόµου ή συλλογικής ή ιδιωτικής σύµβασης και όρος «συνταξιούχος» ερµηνεύεται
ανάλογα·
«Ταµείο» σηµαίνει το Ταµείο Ασφάλισης Υγείας το οποίο ιδρύεται δυνάµει του
άρθρου 18·
«υπηρεσίες» σηµαίνει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 28·
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Υγείας.
Κεφ. 250.
30 του 1959
30 του 1961
53 του 1961
79 του 1968
114 του 1968
14 του 1974
18 του 1979
72 του 1991
66(Ι) του 1995
112(Ι) του 1996.
Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα Τρίτο
(Ι):
10.11.1972
27.12.1974
18.1.1980
20.3.1980
6.6.1980
20.3.1981
13.11.1981.
Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο(Ι):
18.5.1973.

(2) Εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά, οι όροι που αναφέρονται στον
παρόντα Νόµο έχουν την έννοια που τους δίνει ο περί Εγγραφής Ιατρών Νόµος, ο
περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταµείο Συντάξεων) Νόµος και οι
Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει αυτών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ — Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

822179079

Ίδρυση 3.Ιδρύεται Οργανισµός µε την επωνυµία «Οργανισµός Ασφάλισης Υγείας», ο
Οργανισµού. οποίος αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε συνεχή διαδοχή και κοινή

σφραγίδα και µε την εξουσία να αποκτά, να κατέχει και να διαθέτει περιουσία, να
συµβάλλεται, να ενάγει και να ενάγεται µε την επωνυµία του και να πράττει
οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου.

Σκοπός και 4.— (1) Σκοπός του Οργανισµού είναι η εφαρµογή γενικού συστήµατος υγείας,
αρµοδιότητες του δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου.
Οργανισµού.

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, ο Οργανισµός έχει
αρµοδιότητα —
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(α) Να διαχειρίζεται το Ταµείο το οποίο ιδρύεται δυνάµει του παρόντος Νόµου·
(β) να προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για την εξασφάλιση της παροχής
στους δικαιούχους της προβλεποµένης από τον παρόντα Νόµο
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
(γ) να συµβάλλεται µε προµηθευτές ιατρικής φροντίδας οι οποίοι πληρούν τους
σχετικούς όρους και προδιαγραφές·
(δ) να διεξάγει ετήσιες αναλογιστικές ανασκοπήσεις της οικονοµικής κατάστασης
του Ταµείου σε συνάρτηση µε τις υποχρεώσεις του από την εφαρµογή του
παρόντος Νόµου·
(ε) να διαθέτει χρήµατα του Ταµείου για σκοπούς έρευνας, διαφώτισης,
επιµόρφωσης και εκπαίδευσης για την καλύτερη λειτουργία και αποδοτικότητα του
συστήµατος·
(στ) να παρέχει κίνητρα και υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές σε
εξειδικευµένα θέµατα που ο Οργανισµός θεωρεί αναγκαία και σκόπιµα·
(ζ) να διαθέτει ποσοστό των χρηµάτων του ετήσιου προϋπολογισµού το οποίο να
µην υπερβαίνει το 5% για τη διαχείριση του ίδιου του Οργανισµού, εκτός αν µε
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου το ποσοστό αυτό αυξηθεί·
(η) να τηρεί αρχεία·
(θ) να προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια η οποία είναι συναφής µε τις πιο
πάνω αρµοδιότητες.
∆ιοικητικό 5.— (1) Ο Οργανισµός διοικείται και ενεργεί µέσω του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
Συµβούλιο. το οποίο διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Οργανισµού, τον οποίο

εκπροσωπεί ενώπιον κάθε αρχής.

(2) Το Συµβούλιο απαρτίζεται από —
(α) Τον πρόεδρο πρόεδρο·
(β) δύο ως εκ της θέσης τους (ex officio) µέλη·
(γ) οκτώ διοριζόµενα µέλη από τα οποία —
(i) δύο αντιπροσωπεύουν την Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας και ένα τουλάχιστον
από αυτά έχει ακαδηµαϊκά µεταπτυχιακά προσόντα στη δηµόσια υγεία, όπως και
σηµαντική πείρα·
(ii) δύο αντιπροσωπεύουν τις εργοδοτικές οργανώσεις·
(iii) τρία αντιπροσωπεύουν τις εργατικές οργανώσεις·
(iv) ένα αντιπροσωπεύει τους αυτοτελώς εργαζοµένους.
3(α) του 134(Ι) του (3) Τηρουµένων των προνοιών του νόµου, ο πρόεδρος και τα διοριζόµενα µέλη
2002. 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
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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 ή
κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των εκάστοτε, κατά πρακτική, λογιζόµενων
κοινοβουλευτικών οµάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
(4) Ο πρόεδρος του Συµβουλίου είναι ανεξάρτητο πρόσωπο το οποίο δεν έχει
άµεσα συµφέροντα στην παροχή ιατρικής φροντίδας και, τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 7, η θητεία του είναι πενταετής.
(5) Τα δύο ex officio µέλη είναι —
(α) Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας·
(β) ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών.
(6) Η θητεία των διοριζόµενων µελών που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του
εδαφίου (2) είναι πενταετής µε δικαίωµα επαναδιορισµού. Κατά το διορισµό των
πρώτων του Συµβουλίου, ένα µέλος από κάθε πλευρά διορίζεται για περίοδο τριών
ετών µε δυνατότητα επαναδιορισµού.
(7) Ο διορισµός των µελών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της
παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) γίνεται ύστερα από σύσταση του Υπουργού µε
βάση κατάλογο προσώπων που υποβάλλεται σε αυτόν από τις εργοδοτικές
οργανώσεις.
(8) Ο διορισµός των µελών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (iii) της
παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) γίνεται ύστερα από σύσταση του Υπουργού µε
βάση κατάλογο προσώπων που υποβάλλεται σε αυτόν από τις εργατικές
οργανώσεις.
(9) Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου παρευρίσκεται ο Γενικός ∆ιευθυντής ή
εκπρόσωπός του και κάθε άλλος αξιωµατούχος του Οργανισµού ή πρόσωπο που
καλείται από το Συµβουλίου για να εκφράσει τις απόψεις του σε οποιοδήποτε
θέµα.
3(β) του 134(Ι) του (10) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύµατος του προέδρου, το
2002. Συµβούλιο επιλέγει µε απλή πλειοψηφία ένα από τα µέλη του ως προεδρεύοντα της

συνεδρίας.

3(γ) του 134(Ι) του (11)(α) Τα καθήκοντα του προέδρου καθορίζονται από το Συµβούλιο το οποίο δε
2002. 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 περίοδο, που δύναται να
ανανεώνεται, ορισµένες από τις αρµοδιότητες του, στον πρόεδρο.
Αντιµισθία
προέδρου και
µελών του
Συµβουλίου.
4 του 134(Ι) του
2002.

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.
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(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.
Τερµατισµός
υπηρεσιών,
παραίτηση και
αντικατάσταση
προέδρου και
µελών του
Συµβουλίου.

806637227

7.—(1) Η θητεία του προέδρου και των διοριζόµενων µελών του Συµβουλίου
δύναται να τερµατιστεί οποτεδήποτε από το Υπουργικό Συµβούλιο σε περίπτωση
καταδίκης τους για αδίκηµα το οποίο ενέχει το στοιχείο της ηθικής αισχρότητας ή
της έλλειψης εντιµότητας.

(2) Ο πρόεδρος και τα διοριζόµενα µέλη του Συµβουλίου δύνανται να παραιτηθούν
οποτεδήποτε µε επιστολή τους προς το Υπουργικό Συµβούλιο.
(3) Σε περίπτωση που διοριζόµενο µέλος αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του
λόγω ασθένειας ή προσωρινής απουσίας του στο εξωτερικό, το Υπουργικό
Συµβούλιο δύναται, ακολουθώντας τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο
αυτό, να διορίσει άλλο µέλος για την περίοδο της ασθένειας ή απουσίας.
(4) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διορίσει προσωρινό πρόεδρο του
Συµβουλίου, σε περίπτωση που ο πρόεδρος αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα
του για οποιοδήποτε λόγο προσωρινής φύσης.
(5) Το Υπουργικό Συµβούλιο διορίζει αναπληρωτές των ως εκ της θέσης των
µελών του Συµβουλίου.
(6) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα ex officio µέλη αδυνατεί να εκτελέσει
τα καθήκοντά του για οποιοδήποτε λόγο, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να
διορίσει αναπληρωτή του ως προσωρινό µέλος του Συµβουλίου.
(7) Σε περίπτωση κενώσεως της θέσης του προέδρου ή οποιουδήποτε µέλους ,το
Υπουργικό Συµβούλιο προβαίνει στο διορισµό νέου προέδρου ή µέλους για το
υπόλοιπο της θητείας του.
(8) Το Συµβούλιο δύναται να ενεργεί παρά την κενή θέση του προέδρου ή µέλους
του Συµβουλίου και παρά την ύπαρξη οποιουδήποτε ελαττώµατος στο διορισµό
του προέδρου ή µέλους του Συµβουλίου.

Ασυµβίβαστο
προέδρου και
µελών του
Συµβουλίου.

8.—(1) Πρόσωπο το οποίο είναι προµηθευτής ή έχει οποιοδήποτε συµφέρον σε
σχέση µε την προµήθεια υπηρεσιών ή προµηθειών που παρέχονται δυνάµει του
παρόντος Νόµου, δε δύναται να διορισθεί ή να συνεχίσει να είναι πρόεδρος ή
µέλος του Συµβουλίου.
(2)(α) Αν ο πρόεδρος ή µέλος του Συµβουλίου έχει άµεσο ή έµµεσο συµφέρον σε
σύµβαση η οποία έχει συναφθεί ή θα συναφθεί από τον Οργανισµό για τους
σκοπούς του παρόντος Νόµου, οφείλει να γνωστοποιήσει τη φύση του εν λόγω
συµφέροντος σε συνεδρίαση του Συµβουλίου και ακολούθως δε δύναται να µετέχει
στις συζητήσεις ή στη λήψη απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύµβαση
αυτή.
(β) Η γνωστοποίηση του συµφέροντος καταγράφεται στα πρακτικά.
(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), αν σε συνεδρίαση του Συµβουλίου γίνει από
τον πρόεδρο ή από µέλος του Συµβουλίου γενική δήλωση ότι µετέχει σε
συγκεκριµένη εταιρεία ή οργανισµό, αυτή θεωρείται επαρκής γνωστοποίηση
συµφέροντος σχετικά µε οποιαδήποτε σύµβαση συνάπτεται µε την εν λόγω
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εταιρεία ή τον οργανισµό µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η γενική
δήλωση.
(4) Η γνωστοποίηση συµφέροντος δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (2) δεν
απαιτείται να γίνεται αυτοπροσώπως από τον πρόεδρο ή από το µέλος που έχει το
συµφέρον, νοουµένου ότι η εν λόγω δήλωσή του περιέρχεται σε γνώση όλων των
µελών του Συµβουλίου.
Απαρτία. 9.—(1) Ο πρόεδρος και έξι άλλα µέλη ή, σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, ο

Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας και οκτώ άλλα µέλη αποτελούν
απαρτία.
(2) Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων έχει δεύτερη ψήφο.

Εκχώρηση
αρµοδιοτήτων.
5 του 134(Ι) του
2002.

10. Τηρουµένων των προνοιών του άρθρου 11 ο Οργανισµός δύναται µε έγγραφη
απόφαση του Συµβουλίου να εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο ή οποιοδήποτε από τα
µέλη του να ασκεί οποιαδήποτε αρµοδιότητα ή εξουσία ή να εκτελεί οποιαδήποτε
πράξη, όπως και να υπογράφει εκ µέρους του Οργανισµού και να σφραγίζει µε τη
σφραγίδα του Οργανισµού κάθε σύµβαση, έγγραφο ή πράξη.

∆ιαδικασία 11.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, το Συµβούλιο δύναται
συνεδριάσεων του να εκδώσει εσωτερικούς κανονισµούς µε τους οποίους να ρυθµίζει τη διαδικασία
Συµβουλίου. των συνεδριάσεων.

(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Συµβούλιο δύναται να
ρυθµίζει οποιοδήποτε θέµα σε σχέση µε —
(α) Τη σύγκληση συνεδρίασης·
(β) το είδος και το χρόνο επίδοσης ειδοποίησης για συνεδρίαση·
(γ) τη διαδικασία που ακολουθείται στη συνεδρίαση·
(δ) την τήρηση των πρακτικών.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
∆ιορισµός Γενικού 12.—(1) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διορίζει το Γενικό ∆ιευθυντή και οποιοδήποτε
∆ιευθυντή και άλλο στέλεχος ή υπάλληλο του Οργανισµού ο διορισµός του οποίου κρίνεται
υπαλλήλων του αναγκαίος για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου.
Οργανισµού.
6(β) του 134(Ι) του (2)(α) Ο Γενικός ∆ιευθυντής είναι ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής του
2002. Οργανισµού.

(β) Τηρουµένων των σχεδίων υπηρεσίας της θέσης του Γενικού ∆ιευθυντή καθώς
και οποιασδήποτε απόφασης του Συµβουλίου για περιορισµό ή ανάθεση
καθηκόντων, ο Γενικός ∆ιευθυντής —
(i) Υποχρεούται σε πλήρη συµµόρφωση προς αυτά· και
(ii) δικαιούται να εκτελεί τα καθήκοντα αυτά ή να αναθέτει την εκτέλεση των
καθηκόντων αυτών σε υπάλληλους του Οργανισµού ή να ανακαλεί την ανάθεση
κάτω από όρους όπως ήθελε αυτός καθορίσει.
6(α) του 134(Ι) του (3) Ο διορισµός του Γενικού ∆ιευθυντή και των άλλων υπαλλήλων του
2002. Οργανισµού γίνεται δυνάµει ανανεούµενου συµβολαίου εκτός αν το Συµβούλιο
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αποφασίσει διαφορετικά.
(4) Οι υπάλληλοι που διορίζονται δυνάµει του παρόντος άρθρου τελούν υπό
διοικητικό έλεγχο του Συµβουλίου.
(5) Το Συµβούλιο δύναται κατά τη κρίση του να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο ή ένα
από τα µέλη του ή ένα από τα στοιχεία του Οργανισµού όπως ασκεί οποιαδήποτε
διοικητική εξουσία αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4.
953055262

2 του 62(Ι) του (6) Ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου, ο Γενικός ∆ιευθυντής και οποιοδήποτε
2005. άλλο στέλεχος ή υπάλληλος του Οργανισµού, που κατά την εκτέλεση των

καθηκόντων του, διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί
πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από οποιοδήποτε µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, το Γενικό ∆ιευθυντή ή άλλο στέλεχος ή υπάλληλο του Οργανισµού,
οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στο Συµβούλιο, δίδοντας όλα τα αναγκαία
στοιχεία προς τεκµηρίωση του ισχυρισµού του.

2 του 62(Ι) του (7) Τα καθήκοντα, αρµοδιότητες και υποχρεώσεις του Γενικού ∆ιευθυντή και των
2005. άλλων υπαλλήλων καθορίζονται µε κανονισµούς που διατυπώνονται στα οικεία

συµβόλαια.

6(γ) του 134(Ι) του (7) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, στην έκταση που αναφέρονται στο Γενικό
2002. ∆ιευθυντή, εφαρµόζονται τηρουµένων των διατάξεων του περί Νοµικών
115 του 1990 Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (∆ιορισµός Γενικών ∆ιευθυντών) Νόµου.
58(Ι) του 1992.
Ιδιότητα των µελών 13. Ο πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου, ο Γενικός ∆ιευθυντής και οι
του Συµβουλίου και υπάλληλοι του Οργανισµού θεωρούνται δηµόσιοι λειτουργοί εντός της έννοιας του
των υπαλλήλων του Ποινικού Κώδικα.
Οργανισµού.
Κεφ. 154.
3 του 1962
43 του 1963
41 του 1964
69 του 1964
70 του 1965
5 του 1967
58 του 1967
44 του 1972
92 του 1972
29 του 1973
59 του 1974
3 του 1975
13 του 1979
10 του 1981
46 του 1982
86 του 1983
186 του 1986
111 του1989
236 του 1991
6(Ι) του 1994
3(Ι) του 1996
99(Ι) του 1997
40(Ι) του 1998
45(Ι) του 1998
15(Ι) του 1999
37(Ι) του 1999
38(Ι) του 1999
129(Ι) του 1999
30(Ι) του 2000
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43(Ι) του 2000
77(Ι) του 2000
162(Ι) του 2000
169(Ι) του 2000
181(Ι) του 2000
27(Ι) του 2001.

ΜΕΡΟΣ IV — ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Σύσταση
εξειδικευµένων
σωµάτων και
επιτρόπων και
διορισµοί
επιθεωρητών.

14.—(1) Το Συµβούλιο δύναται, για σκοπούς εφαρµογής των προνοιών του
παρόντος Νόµου, να προβαίνει στη σύσταση εξειδικευµένων σωµάτων και
επιτρόπων, για να βοηθούν και να συµβουλεύουν το Συµβούλιο στην άσκηση των
αρµοδιοτήτων του.
(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Συµβούλιο προβαίνει
στη σύσταση Επιστηµονικών Επιτροπών Φαρµάκων, Ιατροτεχνολογικού
Εξοπλισµού, Προµηθειών ή και άλλων µέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος Νόµους.
(3) Το Συµβούλιο εκδίδει Κανονισµούς για τα καθήκοντα και τη λειτουργία των
επιτροπών και σωµάτων που ιδρύονται δυνάµει του άρθρου αυτού.

Συµβουλευτική 15.—(1) Το Συµβούλιο προβαίνει στη Συµβουλευτικής Επιτροπής, τα µέλη της
Επιτροπή. οποίας αντιπροσωπεύουν τα συµφέροντα των διάφορων εισφορέων και

δικαιούχων, µε σκοπό να συµβουλεύει και ενηµερώνει το Συµβούλιο για
οποιαδήποτε ζητήµατα που έχει σχέση µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
δικαιούχων.
(2) Η σύσταση και λειτουργία της Συµβουλευτικής Επιτροπής και οποιοδήποτε
άλλο σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θέµα ρυθµίζεται µε
Κανονισµούς που εκδίδει το Υπουργικό Συµβούλιο.
ΜΕΡΟΣ V — ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

∆ικαιούχοι. 16. (1) Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη δυνάµει του παρόντος Νόµου δικαιούνται

τα ακόλουθα πρόσωπα:

3 του 101(Ι) του (α) Κάθε πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή υπήκοος κράτους µέλους, για τον οποίο
2004.

ισχύουν οι διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρεται στο
προοίµιο του παρόντος Νόµου, και ο οποίος έχει τη µόνιµη διαµονή του στην
Κύπρο.
(β) Κάθε εξαρτώµενο πρόσωπο δικαιούχου δυνάµει της παραγράφου (α).
(γ) Κάθε πρόσωπο το οποίο είναι εισφορέας και έχει τη µόνιµη διαµονή του στην
Κύπρο ή είναι εισφορέας που απασχολείται νόµιµα στην Κύπρο.
(δ) Οι εξαρτώµενοι των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (γ)
νοουµένου ότι είναι µόνιµοι κάτοικοι Κύπρου για ορισµένη χρονική περίοδο, η
οποία καθορίζεται µε κανονισµούς.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) «εξαρτώµενο πρόσωπο» σηµαίνει —

(α) Το σύζυγο·
(β) (i) άγαµο τέκνο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ χρόνων·
(ii) θήλυ άγαµο τέκνο κάτω των είκοσι τριών χρόνων ή άρρεν άγαµο τέκνο κάτω
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των είκοσι πέντε χρόνων, εφόσον φοιτά σε εκπαιδευτικό ίδρυµα πάνω σε πλήρη
βάση·
(iii) τέκνο που έχει σωµατική ή πνευµατική αναπηρία η οποία το καθιστά ανίκανο
να συντηρεί τον εαυτό του, εξαρτώµενο από τους γονείς του ή από τον ένα από
αυτούς.
401923716

20 του 1964 (iv) τέκνο το οποίο υπηρετεί τη θητεία του δυνάµει των περί Εθνικής Φρουράς
49 του 1964 Νόµων.
68 του 1964
26 του 1965
27 του 1965
44 του 1965
5 του 1966
14 του 1966
41 του 1966
76 του 1966
38 του 1967
70 του 1967
66 του 1968
95 του 1968
24 του 1975
56 του 1975
33 του 1976
16 του 1977
22 του 1978
88 του 1979
81 του 1981
52 του 1984
89 του 1986
131 του 1989
2 του 1992
55(Ι) του 1995
42(Ι) του 1996
66(Ι) του 1996
73(Ι) του 1997
69(Ι) του 1998
41(Ι) του 1999
28(Ι) του 2000
86(Ι) του 2000.

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, πρόσωπα τα οποία διαµένουν στην Κύπρο
για τουλάχιστο τρία συνεχή έτη µε σύνολο πέραν των εκατό πενήντα ηµερών
διαµονή για κάθε έτος θεωρείται ότι έχουν τη µόνιµη διαµονή τους στην Κύπρο.

Ειδικές 17. Το Συµβούλιο δύναται, αν το κρίνει σκόπιµο και δίκαιο, να καλύψει
περιπτώσεις. οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.

ΜΕΡΟΣ VI — ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ίδρυση και πόροι 18.—(1) Για σκοπούς εφαρµογής του παρόντος Νόµου ιδρύεται Ταµείο Ασφάλισης
του Ταµείου. Υγείας.

(2) Πόροι του Ταµείου είναι —
(α) Οι εισφορές που αναφέρονται στο άρθρο 19·
(β) δωρεές και κληροδοτήµατα·
(γ) πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Οργανισµού·
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(δ) κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τις δραστηριότητες του Οργανισµού.
(3) Το Συµβούλιο δύναται να επενδύσει σε επενδύσεις τις οποίες εγκρίνει ο
Υπουργός Οικονοµικών χρήµατα που ανήκουν στο Ταµείο και τα οποία υπολογίζει
ότι δεν απαιτούνται για την κάλυψη των υποχρεώσεών του.
Υποχρέωση 19. Υποχρέωση για καταβολή εισφορών δυνάµει του Νόµου αυτού έχει —
καταβολής
εισφορών. (α) Κάθε µισθωτός σε ποσοστό 2% επί των ολικών αποδοχών του·

(β) κάθε εργοδότης σε ποσοστό 2,55% επί των ολικών αποδοχών κάθε µισθωτού
του·
(γ) κάθε αυτοτελώς εργαζόµενος σε ποσοστό 3,55% επί των ολικών αποδοχών του·
(δ) κάθε συνταξιούχος σε ποσοστό 2% επί του ποσού της σύνταξης του:
Νοείται ότι για τους συνταξιούχους του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε
συντάξεις που το ύψος τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες η εισφορά αυτή
καταβάλλεται από το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας. Όταν οι συντάξεις αυτές
υπερβαίνουν τις τριακόσιες λίρες όχι όµως τις πεντακόσιες, οι συνταξιούχοι αυτοί
καταβάλλουν εισφορά, ύψους 2%, για κάθε λίρα που υπερβαίνει τις τριακόσιες
λίρες µέχρι και τις πεντακόσιες. Όταν οι συντάξεις αυτές υπερβαίνουν τις
πεντακόσιες λίρες οι συνταξιούχοι αυτοί καταβάλλουν εισφορά, ύψους 2%, για το
σύνολο των συντάξεών τους.
(ε) κάθε πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωµα σε ποσοστό 2% επί
των ολικών αποδοχών του·
(στ) κάθε εισοδηµατίας σε ποσοστό 2% επί του εισοδήµατός του·
(ζ) το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας σε ποσοστό 4,55% επί των αποδοχών και
συντάξεων των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (γ) και (δ).
Τρόπος είσπραξης 20. Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού, υπεύθυνος για την είσπραξη
εισφορών. των εισφορών που αναφέρονται στις παραγράφους (α), µέχρι (γ) του άρθρου 19

είναι ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος για το σκοπό
αυτό λογίζεται ότι έχει, τηρουµένων των αναλογιών, κάθε εξουσία, αρµοδιότητα ή
υποχρέωση την οποία έχει δυνάµει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου.

(2) Η βεβαίωση, καταβολή, είσπραξη και παρακράτηση των εισφορών που
αναφέρονται στο εδάφιο (1) διενεργείται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις του
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου οι οποίες ρυθµίζουν τη βεβαίωση,
καταβολή, είσπραξη και παρακράτηση εισφορών που καταβάλλονται στο Ταµείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(3)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και 92), οι εισφορές που
καταβάλλονται από µισθωτούς, οι οποίοι απασχολούνται από τη ∆ηµοκρατία και οι
αντίστοιχες εισφορές της ∆ηµοκρατίας ως εργοδότη καταβάλλονται απευθείας στο
Ταµείο.
(β) Το ίδιο ισχύει και για την εισφορά που καταβάλλεται από το Πάγιο Ταµείο της
∆ηµοκρατίας µε βάση τις παραγράφους (β), (δ) και (ζ) του άρθρου 19.
(4) Κάθε πρόσωπο ή οργανισµός ή ταµείο που παρέχει οποιαδήποτε σύνταξη
υποχρεούται να αποκόπτει την εισφορά την αναφερόµενη στην παράγραφο (δ) του
άρθρου 19 από το ποσό της σύνταξης κάθε συνταξιούχου και να την καταβάλλει
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στο Ταµείο κατά τον τρόπο και το χρόνο που το Συµβούλιο αποφασίσει.
(5)(α) Οι εισφορές που καταβάλλονται δυνάµει των παραγράφων (ε) και (στ) του
άρθρου 19, καθώς και οι εισφορές κάθε αυτοτελώς εργαζοµένου για εισόδηµα πέρα
από εκείνο για το οποίο καταβάλλει εισφορές στο Ταµείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων εισπράττονται από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών
Προσόδων.
58 του 1961
4 του 1963
21 του 1966
60 του 1969
47 του 1973
37 του 1975
12 του 1976
15 του 1977
8 του 1979
40 του 1979
24 του 1981
41 του 1983
33 του 1984
76 του 1984
14 του 1985
73 του 1985
180 του 1986
163 του 1987
26 του 1988
109 του 1988
133 του 1988
173 του 1988
233 του 1988
14 του 1989
39 του 1989
101 του 1989
137 του 1989
77 του 1990
225 του 1990
226 του 1990
245 του 1990
58 του 1991
174 του 1991
45(Ι0 του 1992
115(Ι) του 1992
38(Ι) του 1993
103(Ι) του 1994
103(Ι) του 1995
51(Ι) του 1996
70(Ι) του 1997
81(Ι) του 1997
95(Ι) του 1997
61(Ι) του 1998
49(Ι) του 1999
50(Ι) του 1999
56(Ι) του 1999
145(Ι) του 1999
155(Ι) του 1999
162(Ι) του 1999
67(Ι) του 2000
76(Ι) του 2000.
4 του 1978
23 του 1978
41 του 1979
164 του 1987

(β) Οι διατάξεις περί Φορολογία του Εισοδήµατος Νόµου και του περί
Βεβαιώσεως Εισπράξεων Φόρου Νόµου εφαρµόζονται, τηρουµένων των
αναλογιών, και στις περιπτώσεις προσώπων που υποχρεούνται να καταβάλουν τις
εισφορές που αναφέρονται στο εδάφιο αυτό.
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159 του 1988
196 του 1989
10 του 1991
57 του 1991
86(Ι) του 1994
104(Ι) του 1995
80(Ι) του 1999
153(Ι) του 1999.

(6) Οποιοδήποτε πρόσωπο καταβάλλει µερίσµατα ή τόκους σε οποιοδήποτε
εισοδηµατία οφείλει να παρακρατεί την εισφορά που αναφέρεται στην παράγραφο
(στ) του άρθρου 19 από οποιαδήποτε καταβολή µερίσµατος ή τόκων και να την
αποστέλλει στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων.
(7) Οι εισφορές οι οποίες εισπράττονται από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων
καταβάλλονται στο Ταµείο όπως ήθελε συµφωνηθεί µεταξύ του Γενικού Λογιστή
της ∆ηµοκρατίας και του Συµβουλίου.
(8) Το ποσό το οποίο υπολογίζει ο Υπουργός Οικονοµικών ως αντιπροσωπεύον τις
δαπάνες που συνεπάγεται η είσπραξη των εισφορών που αναφέρονται στα εδάφια
(1) και 95) καταβάλλεται από το Ταµείο στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας.
828450679

Εθελοντική 21.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εξαιρούµενα πρόσωπα
ασφάλιση. δύνανται να ενταχθούν στο γενικό σύστηµα υγείας επί εθελοντικής βάσης, δυνάµει

όρων που συµφωνούνται µε τον Οργανισµό.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρµόζονται όταν ο Οργανισµός εξαγγείλει
ειδικό σύστηµα για εθελοντική ασφάλιση, στο οποίο η εισφορά, οι όροι και η
παροχή των υπηρεσιών δυνατό να διαφέρουν από τους όρους της εισφοράς και της
παροχής υπηρεσιών από το γενικό σύστηµα υγείας.
(3) Ο Οργανισµός δεν υποχρεούται να συνάψει οποιαδήποτε συµφωνία δυνάµει
του παρόντος άρθρου, ακόµη και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για υποβολή
της σχετικής αίτησης.
(4) Οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου δύνανται να καλύψουν και οµάδες
προσώπων πέραν του ορισµένου αριθµού µε ευνοϊκότερους όρους.
(5) Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου ρυθµίζεται µε Κανονισµούς.
ΜΕΡΟΣ VII — ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
Κατηγορίες ιατρών. 22.— (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, οι ιατροί χωρίζονται σε δύο

κατηγορίες —

(α) Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται οι αναφερόµενοι στο εδάφιο (2) ιατροί,
που παρέχουν υπηρεσίες γενικής ιατρικής.
(β) Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται οι ιατροί που παρέχουν ιατρικές
υπηρεσίες ειδικοτήτων.
(2) Οι ιατροί που κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία ιατρών δυνάµει του
εδαφίου (1) είναι γενικού ιατροί ή ιατροί άλλης ειδικότητας, οι οποίοι επιλέγονται
από δικαιούχο δυνάµει του άρθρου 26.
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Συµβάσεις για 23. —(1) Για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών γενικής ιατρικής ο Οργανισµός
παροχή υπηρεσιών συµβάλλεται µόνο —
γενικής ιατρικής.

(α) Με ιδιώτες ιατρούς που —
(i) Έχουν ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική, και
(ii) έχουν εγγράψει τον καθορισµό αριθµό δικαιούχων στον κατάλογό τους, και
(β) µε τις κρατικές υπηρεσίες υγείας της ∆ηµοκρατίας που παρέχουν υπηρεσίες
γενικής ιατρικής.
(2) Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ο απαραίτητος αριθµός ιατρών οι οποίοι να
έχουν την εκπαίδευση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Οργανισµός σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας καταρτίζει προγράµµατα επιµορφωτικών
µαθηµάτων ή µεταπτυχιακών σπουδών για ειδική εκπαίδευση γενική ιατρική.
(3) Η απόφαση του Οργανισµού να συµβληθεί µε ιατρό για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου βασίζεται, µεταξύ άλλων, και στα πιο κάτω κριτήρια:
(α) Επάρκεια και ικανοποιητική κατάσταση των δωµατίων αναµονής και εξέτασης
ασθενών, των χώρων για σκοπούς διοίκησης, αποθήκευσης και καταχώρησης και
ανεύρεσης πληροφοριών·
(β) επάρκεια και ικανοποιητική κατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού και των
εγκαταστάσεων.
(4)(α) Ο Οργανισµός σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και τον Παγκύπριο
Σύλλογο δύναται να ορίσει πρότυπα για τους χώρους εγκατάστασης και τον
εξοπλισµό που αναφέρονται στο εδάφιο (30.
(β) Τα πρότυπα αυτά δηµοσιεύονται µε γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας.
(5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), «καθορισµένος αριθµός δικαιούχων», τον
οποίο ο Οργανισµός ορίζει κατά καιρούς, είναι τηρουµένων των διατάξεων του
εδαφίου (7), ο κατώτατος αριθµός δικαιούχων που κάθε προσωπικός ιατρός πρέπει
να έχει στον κατάλογό του και ο οποίος σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι
κάτω των τριακοσίων για τα πρώτα τρία χρόνια και άνω των πεντακοσίων µετά τα
πρώτα τρία χρόνια.
(6) Ο αριθµός των δικαιούχων τους οποίους δύναται να εγγράψει στον κατάλογό
του ο προσωπικός ιατρός δε δύναται να υπερβαίνει τους δύο χιλιάδες
πεντακόσιους.
(7) Το Συµβούλιο δύναται µε κανονισµούς να προβλέψει για γεωγραφικούς
περιορισµούς στην εγγραφή των δικαιούχων στους καταλόγους των προσωπικών
ιατρών:
Εκπαίδευση 24.—(1) Πριν από την έναρξη παροχής υπηρεσιών, το Υπουργείο Υγείας σε
προσωπικών συνεργασία µε τον Οργανισµό ετοιµάζουν µεταπτυχιακά προγράµµατα για
ιατρών. εκπαίδευση στη γενική ιατρική.

(2) Οι προσωπικού ιατροί υποχρεούνται να παρακολουθούν επιµορφωτικά
σεµινάρια, τα οποία οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας ή από τον
Οργανισµό.
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Όροι σύµβασης 25.—(1) Οι όροι σύµβασης των προµηθευτών δύνανται να καθοριστούν σε
προµηθευτή. γενικούς και ειδικούς τύπους σύµβασης που ετοιµάζονται από τον Οργανισµό.

(2) Οι αναφερόµενοι στο εδάφιο (1) τύποι δεν πρέπει να περιέχουν όρους που είναι
αντίθετοι µε τις πρόνοιες του Νόµου ή των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει
του Νόµου και είναι, στην έκταση που είναι αντίθετοι µε το Νόµο ή τους
Κανονισµούς, άκυροι.
Εγγραφή
δικαιώµατα και
υποχρεώσεις
δικαιούχων.

26.—(1) Όλοι οι ιατροί οι οποίοι συµβάλλονται µε τον Οργανισµό για παροχή
πρωτοβάθµιας ιατροφαρµακευτικής φροντίδας τηρούν καταλόγους, στους οποίους
εγγράφουν τους δικαιούχους προς τους οποίους παρέχεται πρωτοβάθµια
ιατροφαρµακευτική φροντίδα.
(2)(α) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 23, ο δικαιούχος εγγράφεται σε
κατάλογο προσωπικού ιατρού της δικής του επιλογής.
(β) Με την εγγραφή δικαιούχου σε κατάλογο προσωπικού ιατρού καθίσταται η
προσφορά σ’ αυτόν των παρεχοµένων, δυνάµει του παρόντος Νόµου, υπηρεσιών.
(3) ∆ικαιούχος ηλικίας κάτω των δεκαπέντε ετών εγγράφεται σε κατάλογο
παιδίατρου ή προσωπικού ιατρού της επιλογής του γονέα ή του κηδεµόνα του.
(4) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 27, οι προσωπικοί
ιατροί που συµβάλλονται µε τον Οργανισµό παρέχουν πρωτοβάθµια
ιατροφαρµακευτική φροντίδα αδιακρίτως σε όλους τους δικαιούχους που
εγγράφονται στον κατάλογό τους.
(5) Ο προσωπικός ιατρός υποχρεούται να εξυπηρετεί το δικαιούχο επί
εικοσιτετραώρου βάσεως, όπως καθορίζεται µε Κανονισµούς.

Αλλαγή, άρνηση 27.—(1) Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωµα αλλαγής του ιατρού της επιλογής τους µια
και προβλήµατα φορά κάθε έξι µήνες σύµφωνα µε Κανονισµούς που ο Οργανισµός εκδίδει, στους
εγγραφής. οποίους δύναται να περιληφθεί διάταξη για αύξηση της προθεσµίας των έξι µηνών

σε ένα έτος.

(2) Στις περιπτώσεις που ιατρός αρνείται να εγγράψει στον κατάλογό του
δικαιούχο, ο εν λόγω δικαιούχος δύναται να υποβάλει στον Οργανισµός αίτηση για
αναθεώρηση της απόφασης του ιατρού.
(3)(α) Σε κάθε περίπτωση που ιατρός επιθυµεί να διαγράψει από τον κατάλογό του
δικαιούχο παρά τη θέληση του, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση στον
Οργανισµό.
(β) Ο Οργανισµός, µέχρις ότου διευθετηθεί η εγγραφή του δικαιούχου, αναθέτει
την προσωπική ιατροφαρµακευτική φροντίδα του δικαιούχου σε άλλο ιατρό, ο
οποίος υποχρεούται να εγγράψει το δικαιούχο στον κατάλογο µε επιφύλαξη του ή
χωρίς επιφύλαξη.
(γ) Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος εγγράφεται µε επιφύλαξη, ο ιατρός οφείλει
να υποβάλει τους λόγους στον Οργανισµό για αναθεώρηση της απόφασής του.
(4)(α) Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος αντιµετωπίζει προβλήµατα κατά την
εγγραφή του σε κατάλογο ιατρού ή ο ιατρός επιθυµεί να µετακινήσει το δικαιούχο
από τον κατάλογό του, ο δικαιούχος δύνανται να υποβάλει παράπονο στον
Οργανισµό, ο οποίος ακολούθως ορίζει προσωπικό ιατρό ο οποίος εγγράφει,
υποχρεωτικώς, το δικαιούχο στον κατάλογό του.
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(β) Ο εν λόγω προσωπικός ιατρός έχει δικαίωµα να ζητήσει αναθεώρηση της
απόφασης του Οργανισµού.
Παρεχόµενη 28.—(1) Η παρεχόµενη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη περιλαµβάνει:
ιατροφαρµακευτική φροντίδα. (α) Περίθαλψη από προσωπικούς ιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες γενικής

ιατρικής και από ιατρούς ειδικοτήτων για παροχή ιατρικής φροντίδας ειδικοτήτων
τόσο σε εξωτερικούς ασθενείς όσο και σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε
νοσηλευτήρια·
(β) τις αναγκαίες διαγνωστικές και παρακλινικές εξετάσεις·
(γ) χορήγηση των αναγκαίων φαρµάκων και φαρµακευτικών ειδών µε βάση
συνταγή που εκδίδει ιατρός συµβεβληµένος µε τον Οργανισµό, τα οποία
περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένο από τον Οργανισµό κατάλογο.
(δ) περίθαλψη από ασκούντα επάγγελµα που αναγνωρίζεται από το νόµο ως
συναφές προς το ιατρικό επάγγελµα υπό την εποπτεία ιατρού ή άλλου
προσοντούχου επαγγελµατία·
(ε) νοσηλεία σε νοσηλευτήριο συµβεβληµένο µε τον Οργανισµό·

(στ) προληπτική οδοντιατρική περίθαλψη για δικαιούχους ηλικίας µέχρι δεκαπέντε
ετών, όπως ορίζεται µε Κανονισµούς που εκδίδει ο Οργανισµός·
(ζ) ιατρική αποκατάσταση, περιλαµβανοµένων της προµήθειας, της συντήρησης
και της ανανέωσης προσθετικών και ορθοπεδικώς ειδών, όπως ορίζεται µε
Κανονισµούς που εκδίδει ο Οργανισµός.
(η) κατ’ οίκον ιατρικές επισκέψεις από τους προσωπικούς ιατρούς, όπως ορίζεται
µε Κανονισµούς από τον Οργανισµό.
(θ) µεταφορά του ασθενούς σε περίπτωση που το επιβάλλει η κατάσταση της
υγείας του.
(2) Ο Οργανισµός δεν καλύπτει χρόνια ψυχιατρική ιδρυµατική ή υποχρεωτική
φροντίδα η οποία παρέχεται δυνάµει υφιστάµενης νοµοθεσίας.
(3) Παρά τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, το Συµβούλιο δύναται κατόπιν
γνωµάτευσης του Ιατροσυµβουλίου να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, αν η
επιτυχία τους είναι αµφίβολη ή η δαπάνη είναι πολύ ψηλή, µε πιθανότητα να θέτει
σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα του γενικού συστήµατος υγείας.
916972815

Παραποµπή σε 29.—(1) Ιατροφαρµακευτική φροντίδα ειδικοτήτων παρέχεται µόνο όταν ο
ειδικό ιατρό. ασθενής παραπέµπεται από τον προσωπικό ιατρό.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περιπτώσει ατυχηµάτων και
επειγόντων, περιστατικών, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις που ο Οργανισµός
ύστερα από διαβουλεύσεις µε τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και τον Παγκύπριο
Οδοντιατρικό Σύλλογο καθορίζει, η προϋπόθεση της πιο πάνω παραποµπής δεν
απαιτείται.
(3) Ο προσωπικός ιατρός µε αναγνώριση από το Ιατρικό Συµβούλιο ειδικότητα
υποχρεούται να παρέχει σε κάθε δικαιούχο εγγραµµένο στον κατάλογό του τις
υπηρεσίες της ειδικότητας του και δε δικαιούται να παραπέµπει τον ασθενή σε
άλλο ιατρό της ειδικότητάς του.
Copyright © Leginet Ltd 2002-2005. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginetcy.com

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded
signatures against unauthorized use
Τήρηση αρχείων. 30. Οι ειδικοί ιατροί που συµβάλλονται µε τον Οργανισµό έχουν υποχρέωση να

τηρούν για κάθε ασθενή αρχεία σχετικά µε την παρεχόµενη θεραπευτική αγωγή και
άλλα σχετικά στοιχεία, όπως καθορίζεται µε Κανονισµούς.

Απαγόρευση 31.—(1) ∆εν επιτρέπεται η παραποµπή από προσωπικό ιατρό σε ειδικό ιατρό για
αναδροµικής κάλυψη επισκέψεων που έγιναν απευθείας από τον ασθενή στον ειδικό ιατρό πριν
παραποµπής. από την ηµεροµηνία παραποµπής.

(2) Οι παραποµπές που γίνονται κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1)
δεν καλύπτονται από τον Οργανισµό και ο προσωπικός ιατρός που προβαίνει σε
τέτοια παραποµπή διαπράττει αδίκηµα, άνευ επηρεασµού του δικαιώµατος του
Οργανισµού, αν κρίνει τούτο σκόπιµο, να τερµατίσει το συµβόλαιο του
προσωπικού ιατρού ή να αναστείλει την ισχύ του για ορισµένο χρονικό διάστηµα.
Ιατροφαρµακευ- 32.—(1)(α) Η ιατροφαρµακευτική φροντίδα που δεν προσφέρεται στην Κύπρο ή η
τική φροντίδα στο προσφορά της οποίας δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών, δυνατό
εξωτερικό. να παρέχεται στο εξωτερικό σε ιατρικά ιδρύµατα µε τα οποία συµβάλλεται ο

Οργανισµός.

(β) Για το σκοπό αυτό ο Οργανισµός δύναται, αν κρίνει τούτο σκόπιµο, να προβεί
στην ετοιµασία καταλόγου των υπηρεσιών και προµηθειών που θα παρέχονται από
τον Οργανισµό δυνάµει του παρόντος άρθρου.
(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1), το Συµβούλιο δύναται να προβεί στη σύσταση
λογαριασµού του Ταµείου στον οποίο να κατατίθενται κρατικές χορηγίες και
δωρεές που είναι δυνατό να γίνονται για το σκοπό ενίσχυσης γενικά του Ταµείου ή
ειδικά κατονοµαζόµενου προσώπου ή προσώπων ή για οποιοδήποτε
κατονοµαζόµενο ειδικό σκοπό.
Οδοντιατρική 33. Οι δικαιούχοι οδοντιατρικής περίθαλψης έχουν ελεύθερη πρόσβαση στον
φροντίδα. οδοντίατρο της επιλογής των γονέων ή κηδεµόνων τους, νοουµένου ότι ο

οδοντίατρος είναι συµβεβληµένος µε τον Οργανισµό και εξουσιοδοτηµένος να
παρέχει οδοντιατρική φροντίδα, η οποία καλύπτεται δυνάµει του παρόντος Νόµου.

Έλεγχος απόδοσης 34.—(1) Ο Οργανισµός παρακολουθεί και ελέγχει την απόδοση και
προµηθευτών. δραστηριότητες των προµηθευτών µε οποιοδήποτε τρόπο κρίνει αναγκαίο και

αποτελεσµατικό.

(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), ο Οργανισµός ελέγχει την
απόδοση και δραστηριότητες των προµηθευτών —
(α) Με έλεγχο της έκδοσης συνταγών και παραποµπών, χρησιµοποιώντας
πληροφορίες µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών ή µε οποιοδήποτε άλλο
τρόπο·
(β) µε έλεγχο του βαθµού τήρησης των κλινικών πρωτοκόλλων, τα οποία ο
Οργανισµός καθορίζει σε συνεργασία µε τις αρµοδιότητες ιατρικές εταιρείες και
τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο·
(γ) µε επιθεώρηση των αρχείων των ασθενών και µε επιτόπιες επισκέψεις·
(δ) µε παρακολούθηση και έλεγχο του µεγέθους καταλόγου και της ανταπόκρισης
τις κλήσεις ασθενών µετά το κανονικό ωράριο εργασίας.
Επίπεδα φροντίδας 35.—(1) Ο Οργανισµός συµβάλλεται για αγορά υπηρεσιών µε κρατικά και
εσωτερικών ιδιωτικά νοσηλευτήρια, νοουµένου ότι αυτά τηρούν τα ελάχιστα κλινικά επίπεδα
ασθενών και αµοιβή
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ιατρών. που καθορίζει ο Οργανισµός και το Υπουργείο Υγείας.

(2) Ο Οργανισµός δύναται να απαιτεί από όλα τα συµβεβληµένα νοσηλευτήρια να
υποβάλλουν εκθέσεις θεραπευτικής αγωγής στον καθορισµένο από τον Οργανισµό
τύπο µαζί µε τις απαιτήσεις τους για καταβολή τελών για προσφερθείσες
υπηρεσίες.
(3)(α) Η αποζηµίωση των ιατρικών παρεµβάσεων καθορίζεται ύστερα από
συµφωνία µεταξύ του Οργανισµού και των προµηθευτών.
(β) Για το σκοπό αυτό, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν διάφορες µέθοδοι
αποζηµίωσης, όπως αποζηµίωση κατά ιατρική πράξη ή αποζηµίωση κατά
οµαδοποιηµένες κατηγορίες ασθενών ή άλλη µέθοδος την οποία ο Οργανισµός
αποφασίζει σε συνεργασία µε τους προµηθευτές.
Αµοιβή και 36.—(1) Όλες οι επισκέψεις στον προσωπικό ιατρό και, τηρουµένων των
εισοδήµατα διατάξεων του εδαφίου (3), όλα τα παρεχόµενα µε συνταγή από αυτόν φάρµακα,
προσωπικών καλύπτονται από τον Οργανισµό.
ιατρών.

(2) Η αµοιβή των προσωπικών ιατρών υπολογίζεται ως ακολούθως:
(α) Τέλος κατά εγγεγραµµένο δικαιούχο, το οποίο ορίζεται από τον Οργανισµό
ετησίως και δε θα υπολείπεται του 75% της ολικής αµοιβής του προσωπικού
ιατρού·
(β) πρόσθετη αµοιβή που ορίζεται από τον Οργανισµό, λαµβάνοντας υπόψη τα έτη
άσκησης της ιατρικής, τα προσόντα και την απόδοση των ιατρών και τη σύνθεση
των εγγεγραµµένων δικαιούχων κατά ηλικία, καθώς και άλλες παραµέτρους τις
οποίες ορίζει ο Οργανισµός.
(3) Οι προσωπικοί ιατροί δεν επιτρέπεται να αµείβονται από ασθενείς οι οποίοι
είναι εγγεγραµµένοι στο δικό τους κατάλογο ή αυτόν του συνεταιρισµού τους ή
άλλου συνεργάτη τους.
Αµοιβή και 37.—(1) Ειδικοί ιατροί, οι οποίοι συµβάλλονται µε τον Οργανισµό,
εισοδήµατα ειδικών αποζηµιώνονται για υπηρεσίες εξωτερικών ασθενών σύµφωνα µε τους όρους και
ιατρών. τιµές που καθορίζονται από τον Οργανισµό, ύστερα από διαβουλεύσεις µε τον

Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.

(2) Κανένας τέλος ή αµοιβή δεν καταβάλλεται σε προσωπικό ιατρό άλλης
ειδικότητας, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 22, για υπηρεσίες
παρεχόµενες σε δικαιούχο εγγεγραµµένο στον κατάλογο του εν λόγω ιατρού,
πέραν από τα τέλη και αµοιβές που προβλέπονται στο άρθρο 36, εκτός για
καθορισµένες εξειδικευµένες υπηρεσίες.
Αµοιβή
οδοντιάτρων
φαρµακοποιών
κλινικών
εργαστηρίων και
άλλων
προµηθευτών.

484597325

38. Οι οδοντίατροι, οι φαρµακοποιοί, τα κλινικά εργαστήρια και άλλοι
προµηθευτές που συµβάλλονται µε τον Οργανισµό αποζηµιώνονται µε τους όρους
και τιµές που ορίζονται από τον Οργανισµό, ύστερα από διαβουλεύσεις µε τους
αντίστοιχους αρµόδιους επιστηµονικούς συλλόγους.

Κάλυψη φαρµάκων 39.—(1) Ο Οργανισµός δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αγοράζει
και άλλων υλικών. φαρµακευτικά και άλλα ιατρικά προϊόντα, περιλαµβανοµένων προσθετικών και

εµφυτευµάτων, σε τέτοιες ποσότητες όπως θεωρεί αναγκαίες, λαµβάνοντας υπόψη
τα συµφέροντα του Οργανισµού και των δικαιούχων.
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(2) Ο Οργανισµός —
(α) Πληρώνει µόνο εκείνα τα φάρµακα και υλικά τα οποία ικανοποιούν τον
Οργανισµό και τα οποία εγκρίνει ως κατάλληλα και αποδεδειγµένης ποιότητας· και
(β) συντάσσει ετησίως κατάλογο των πιο πάνω φαρµάκων και υλικών·
(3)(α) Το Συµβούλιο διορίζει επιτροπή για να καταρτίζει, να συµπληρώνει και να
ενηµερώνει τον κατάλογο φαρµάκων και υλικών τον οποίο και υποβάλλει στο
Συµβούλιο για έγκριση.
(β) Η επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των ιατρών, των φαρµακοποιών και
του Οργανισµού.
(4) Ο Οργανισµός, µε έγκριση του Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να καλύψει µερικώς µόνο τη δαπάνη του
παρεχόµενου φαρµάκου και να ορίσει ποσό συµπλήρωσης (co-payments),
νοουµένου ότι το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το 10% της δαπάνης του φαρµάκου ή
προσδιορισµένο ποσό κατά φάρµακο.
Υπηρεσίες 40.—(1) Υπηρεσίες ατυχηµάτων και επειγόντων περιστατικών παρέχονται µόνο σε
ατυχηµάτων και συγκεκριµένα και συµβεβληµένα µε τον Οργανισµό νοσηλευτήρια τα οποία
επειγόντων ικανοποιούν ειδικά για το σκοπό αυτό οριζόµενα από το Συµβούλιο επίπεδα.
περιστατικών.

(2) Οι ασθενείς η περίθαλψη των οποίων δεν είναι απαραίτητη σε τµήµατα
ατυχηµάτων και επειγόντων περιστατικών, παραπέµπονται στους προσωπικούς
τους ιατρούς για παροχή πρωτοβάθµιας ιατροφαρµακευτικής φροντίδας.
∆ικαιώµατα
άρνησης
Οργανισµού να
συµβληθεί µε
προµηθευτή.

41. Παρά τις διατάξεις του µέρους αυτού, ο Οργανισµός δικαιούται να αρνηθεί να
συµβληθεί µε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο προσφέρεται να παρέχει υπηρεσίες
δυνάµει του παρόντος Νόµου, αν, κατά την κρίση του Συµβουλίου, οι
προσφερόµενες από προµηθευτές υπηρεσίες δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των
δικαιούχων.

∆ιορισµός, 42.—(1) ∆ιορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο, κατόπιν σύστασης του
καθήκοντα και Υπουργού, Επίτροπος Εποπτείας για να εκτελεί τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα
αµοιβή Επιτρόπου που αναφέρονται στο άρθρο 43.
Εποπτείας.

(2) Ο Επίτροπος κατέχει ακαδηµαϊκά προσόντα, τουλάχιστο µεταπτυχιακά
επιπέδου, στους κλάδους της νοµικής, της ιατρικής ή των οικονοµικών και πείρα
τουλάχιστον εφτά χρόνων στον τοµέα του.
(3) Ο Επίτροπος διορίζεται για περίοδο έξι ετών, µε δυνατότητα ανανέωσης, και
υπηρετεί υπό τους όρους που το Υπουργικό Συµβούλιο ορίζει στην πράξη
διορισµού.
(4) Ο Επίτροπος είναι ανεξάρτητος αξιωµατούχος, υπόλογος µόνο στο Υπουργικό
Συµβούλιο, στο οποίο υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε το έργο του.
(5) ∆εν διορίζεται Επίτροπος πρόσωπο το οποίο έχει οποιοδήποτε άµεσο ή έµµεσο
συµφέρον µε προµηθευτή ή που είναι µέλος σε οποιοδήποτε σώµα ή οργανισµό
που συστήνεται ή θα συσταθεί του παρόντος ή άλλου νόµου σχετικά µε το γενικό
σύστηµα υγείας.
(6) ∆ε διορίζεται Επίτροπος πρόσωπο το οποίο έχει συµπληρώσει το εξηκοστό έτος
της ηλικίας του.
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(7) Το Συµβούλιο διορίζει το αναγκαίο προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου
του Επιτρόπου.
Αρµοδιότητες. 43. Ο Επίτροπος δύναται να προβαίνει στη διερεύνηση παραπόνου ή ισχυρισµού

σχετικά —

(α) Με οποιαδήποτε παράλειψη σε υπηρεσία παρεχόµενη από τον Οργανισµό ή
δυνάµει του παρόντος Νόµου· ή
(β) µε οποιαδήποτε παράλειψη παροχής υπηρεσίας η οποία εµπίπτει στις
υποχρεώσεις του Οργανισµού· ή
(γ) µε οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία λήφθηκε από ή εκ µέρους του
Οργανισµού.
Θέµατα τα οποία 44. Εκτός από τις περιπτώσεις που το παρόν άρθρο το επιτρέπει, ο Επίτροπος δε
δεν υπόκεινται σε διεξάγει έρευνα σε σχέση µε πράξη σχετικά µε την οποία ο παραπονούµενος έχει ή
έρευνα. είχε —

(α) ∆ικαίωµα έφεσης, προσφυγής ή αναθεώρησης προς ή από αρχή συνιστώµενη
δυνάµει νόµου,
(β) θεραπεία δυνάµει οποιαδήποτε νοµικής διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου.
αλλά ο Επίτροπος δύναται να προβεί στη διερεύνηση παραπόνου, παρά το γεγονός
ότι ο παραπονούµενος είχε ή έχει δικαίωµα θεραπείας, όπως αναφέρεται πιο πάνω,
αν ικανοποιηθεί ότι υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης δε θα ήταν εύλογο να
αναµένεται από τον παραπονούµενο να προσφύγει ή να προσέφευγε στο εν λόγω
δικαίωµα ή θεραπεία, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του παραπόνου και της
αναγκαιότητας άµεσης εξέτασής του.
∆ικαιούµενοι να 45.—(1) Παράπονο, δυνάµει του παρόντος Μέρους, υποβάλλεται από πρόσωπο
υποβάλουν φυσικό ή νοµικό το οποίο δεν είναι κυβερνητικό τµήµα ή υπηρεσία ή αρχή τοπικής
παράπονο. αυτοδιοίκησης ή νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου ή σώµα το οποίο συστάθηκε

για σκοπούς της δηµόσιας υπηρεσίας ή άλλο σώµα ή οργανισµός οι πόροι του
οποίου καταβάλλονται ή συµπληρώνονται από κρατικές χορηγίες.
(2) Παράπονο δύναται να υποβληθεί —

(α) Από τους προσωπικούς αντιπρόσωπους παραπονουµένου ο οποίος απεβίωσε
προτού υποβάλει το παράπονο,
(β) από το διαχειριστή της περιουσίας ανίκανου προσώπου,
(γ) από τον κηδεµόνα ανήλικου προσώπου,
(δ) από τον πλησιέστερο συγγενή προσώπου το οποίο λόγω οποιασδήποτε πάθησης
δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί την περιουσία του και τις υποθέσεις του, όταν το
παράπονο αφορά παράλειψη ή πράξη που έλαβε χώρα προτού ο παραπονούµενος
καταστεί ανίκανος.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Επίτροπος προβαίνει στη
διερεύνηση παραπόνου µόνο στις περιπτώσεις όπου ο παραπονούµενος είναι το
πρόσωπο το οποίο έχει επηρεαστεί άµεσα από την πράξη ή παράλειψη αναφορικά
προς την οποία υποβάλλεται το παράπονο.
23(Ι) του 1996. (4) Για σκοπούς του άρθρου αυτού «ανίκανο πρόσωπο» έχει την έννοια που
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αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί ∆ιαχείρισης Περιουσίας Ανίκανων

Κεφ. 189. Προσώπων Νόµο του 1996 και «διαχειριστής περιουσίας ανίκανου προσώπου»
157 του 1985 σηµαίνει το διαχειριστή που διορίζεται δυνάµει του πιο πάνω Νόµου και
45 του 1990 «προσωπικός αντιπρόσωπος» έχει την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτόν από τον περί
2(Ι) του 1994.

∆ιαχείρισης Κληρονοµιών Νόµο.

469651043

∆ιαδικαστικές 46.—(1) Ο Επίτροπος, προτού προβεί στη διερεύνηση παραπόνου, οφείλει να
πρόνοιες. βεβαιωθεί ότι το παράπονο έγινε πρώτα στο πρόσωπο ή το σώµα εναντίον του

οποίου στρέφεται και ότι δόθηκε σε αυτό κάθε εύλογη ευκαιρία να ερευνήσει και
απαντήσει στο παράπονο.
(2) ∆ε διερευνάται παράπονο, δυνάµει του Μέρους αυτού, εκτός αν το παράπονο
διατυπώθηκε γραπτώς από ή για λογαριασµό του παραπονουµένου, απευθύνεται
στον Επίτροπο και η πράξη αναφορικά προς την οποία υποβάλλεται το παράπονο
δεν έχει επισυµβεί σε χρόνο που υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες από την ηµέρα
κατά την οποία ο παραπονούµενος για πρώτη φορά έλαβε γνώση, εκτός αν ο
Επίτροπος κρίνει εύλογο να προβεί στη διερεύνηση παραπόνου σχετικά µε πράξη η
οποία περιήλθε στη γνώση του παραπονουµένου σε χρονική περίοδο που
υπερβαίνει περίοδο των δώδεκα µηνών.
(3) Η έναρξη, συνέχιση ή αναστολή διερεύνησης παραπόνου αποφασίζεται από τον
Επίτροπο, κατά την κρίση του, η οποία όµως πρέπει να δικαιολογείται γραπτώς, αν
αυτό ζητηθεί από τον παραπονούµενο.

Εκθέσεις 47.—(1) Σε κάθε διερευνώµενη υπόθεση, δυνάµει του παρόντος Μέρους, ο
Επιτρόπου. Επίτροπος κοινοποιεί έκθεση των αποτελεσµάτων της έρευνας —

(α) Στον παραπονούµενο·
(β) στο πρόσωπο ή σώµα εναντίον του οποίου έγινε το παράπονο·
(γ) στο πρόσωπο το οποίο σύµφωνα µε τον ισχυρισµό εξουσιοδότησε την πράξη
για την οποία έγινε το παράπονο·
(δ) στον Οργανισµό·
(ε) σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή σώµα το οποίο, κατά την κρίση του
Επιτρόπου, επηρεάζεται από το αποτέλεσµα της έρευνας.
(2) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος αποφασίσει να µην προβεί στη διερεύνηση,
κοινοποιεί στον παραπονούµενο και στο επηρεαζόµενο από την έρευνα πρόσωπο ή
σώµα τους λόγους της απόφασής του.
Κεφ. 148. (3) Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό θεωρούνται, σε αγωγές
87 του 1973 δυσφήµισης, απόλυτα προνοµιούχες δηµοσιεύσεις επιπροσθέτως αυτών που
54 του 1978 απαριθµούνται στο άρθρο 20 του περί Αστικών Αδικηµάτων Νόµου.
156 του 1985
41 του 1989
73(Ι) του 1992
101(Ι) του 1996
49(Ι) του 1997
29(Ι) του 2000.

ΜΕΡΟΣ IX — ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ετήσιοι 48.—(1)(α) Ο Οργανισµός υποβάλλει µέχρι την 31 Οκτωβρίου κάθε έτους µέσω
προϋπολογισµοί. του Υπουργού στο Υπουργικό Συµβούλιο προς έγκριση τον προϋπολογισµό

εσόδων και εξόδων του για το επόµενος έτος.
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(β) Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται µε βάση λεπτοµέρειες τις οποίες ορίζει ο
Υπουργός.
(2) Αν σε οποιοδήποτε οικονοµικό έτος το ποσό της πραγµατικής δαπάνης για
οποιαδήποτε υπηρεσία υπερβεί το προϋπολογισθέν για την εν λόγω υπηρεσία
κονδύλι, που προσυµφωνήθηκε στο σφαιρικό προϋπολογισµό, τότε τα αντίστοιχα
τέλη µειώνονται ανάλογα, ώστε η πραγµατική δαπάνη να περιορισθεί στα όρια του
εγκεκριµένου κονδυλίου.
(3) Σε έκτατες ανάγκες, όπως επιδηµίες, σεισµούς, πληµµύρες, συρράξεις
πολεµικές επιχειρήσεις και άλλα παρόµοια περιστατικά, το κράτος αναλαµβάνει τις
επιπλέον δαπάνες, για να διατηρήσει ο Οργανισµός τη βιωσιµότητά του.
Για σκοπούς του άρθρου αυτού «σφαιρικός προϋπολογισµός» σηµαίνει το ύψος
της προαποφασισθείσης δαπάνης, η οποία συµφωνήθηκε µεταξύ του Οργανισµού
και των προµηθευτών, που θα δαπανηθεί το επόµενος έτος.
Λογαριασµοί. 49. Ο Οργανισµός τηρεί ακριβείς λογαριασµούς —

(α) Των εισπραττόµενων και καταβαλλόµενων από τον Οργανισµό χρηµατικών
ποσών και των αντικειµένων σχετικά µε τα οποία έγινε η είσπραξη ή δαπάνη·
(β) των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του Οργανισµού, τα οποία
ετοιµάζονται, ώστε να δείχνουν ξεχωριστά το πάγιο ή κεφαλαιουχικό ενεργητικό
του Οργανισµού και τα δανεισθέντα ποσά ή τα οφειλόµενα επί δανείων ή
προκαταβολών ποσά.
Απολογισµός και 50.—(1) Ο Οργανισµός, αµέσως µετά το τέλος του οικονοµικού έτους, συντάσσει
ισολογισµός. απολογισµό εσόδων και εξόδων της χρήσης του λήξαντος οικονοµικού έτους,

καθώς και ισολογισµό κατά την 31η ∆εκεµβρίου και τους υποβάλλει για έλεγχο
στο Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας το αργότερο µέχρι την 31η Μαΐου.

(2) Ο Οργανισµός υποβάλλει µέσω του Υπουργού στο Υπουργικό Συµβούλιο τον
ελεγµένο απολογισµό και ισολογισµό του λήξαντος οικονοµικού έτους µέχρι τις 30
Σεπτεµβρίου.
(3) Οι ελεγµένοι λογαριασµοί µε την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της
∆ηµοκρατίας δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
Έλεγχος 51.—(1) Οι λογαριασµοί του Οργανισµού ελέγχονται ετησίως από το Γενικό
λογαριασµών. Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας.

(2) Ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας δύναται να καλέσει οποιοδήποτε µέλος
του Συµβουλίου ή υπάλληλο του Οργανισµού για παροχή πληροφορίας ή
επεξήγηση ή για προσκόµιση οποιουδήποτε βιβλίου, συµβολαίου, σύµβασης,
λογαριασµού, τιµολογίου ή άλλου εγγράφου αναγκαίου για τον ασκούµενο έλεγχο.
Απαλλαγή από 52. Ο Οργανισµός απαλλάσσεται —
φορολογία.

(α) Από την πληρωµή οποιωνδήποτε τελών, δασµών ή φόρου προστιθέµενης αξίας,
καταβλητέων δυνάµει της εκάστοτε εν ισχύι νοµοθεσίας, επί οποιουδήποτε
αντικειµένου ή υλικών οποιασδήποτε φύσης, περιλαµβανοµένων συσκευών,
οχηµάτων, οργάνων, εργαλείων και εφοδίων, εισαγόµενων προς αποκλειστική
χρήση του Οργανισµού και µη προοριζοµένων προς πώληση προς το κοινό·
(β) από την πληρωµή οποιωνδήποτε τελών χαρτοσήµων καταβλητέων δυνάµει της
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εκάστοτε εν ισχύι περί των τελών χαρτοσήµων νοµοθεσίας.
888208150

Ετήσια έκθεση. 53.—(1) Το ταχύτερο δυνατό µετά τη λήξη κάθε έτους και εν πάση περιπτώσει όχι

αργότερα από τις 30 Ιουνίου, ο Οργανισµός οφείλει να υποβάλει στον Υπουργό
ετήσια έκθεση η οποία αφορά την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων του κατά το έτος
που έχει περάσει, καθώς επίσης και την πολιτική που ασκήθηκε και το πρόγραµµα
που εφαρµόστηκε από τον Οργανισµό.
(2) Στην ετήσια έκθεση πρέπει να περιλαµβάνονται αντίγραφα των ελεγµένων
λογαριασµών και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας.
(3) Μετά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης του Οργανισµού στον Υπουργό
αντίγραφο της κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενηµέρωση αυτής.
ΜΕΡΟΣ X — ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Υποχρέωση για 54.—(1)(α) Τα προσωπικά στοιχεία και οι πληροφορίες που τηρούνται από τον
εχεµύθεια. Οργανισµό είναι εµπιστευτικά και δεν επιτρέπεται η αποκάλυψή τους από

οποιοδήποτε αξιωµατούχο, λειτουργό ή υπάλληλο του Οργανισµού.

(β) Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθούνται οι κανονισµοί που ισχύουν για την
ιατρική δεοντολογία.
(2) Ο Γενικός ∆ιευθυντής δύναται, για σκοπούς δηµόσιου συµφέροντος, να
επιτρέψει την παροχή προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών σε κυβερνητικά
τµήµατα ή υπηρεσίες, σε οργανισµούς δηµόσιας ωφέλειας για περιορισµένη χρήση
και αφού πεισθεί ότι διασφαλίζεται η µη διαρροή των στοιχείων και των
πληροφοριών αυτών σε µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα.
(3) Η άδεια του Γενικού ∆ιευθυντή παρέχεται, αφού πληροφορηθεί γι’ αυτό το
επηρεαζόµενο πρόσωπο, στο οποίο πρέπει να δοθεί εύλογη ευκαιρία, για να
εκφέρει τις απόψεις του.
Προστασία από
αυτοµατοποιηµένη
επεξεργασία
προσωπικών
πληροφοριών.

55.—(1) Η αυτοµατοποιηµένη τήρηση και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών
δύναται να γίνει µε την έκδοση κανονισµών οι οποίοι πρέπει να βασίζονται στις
πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία του Ατόµου σχετικά µε
την Αυτόµατη Επεξεργασία Προσωπικών Πληροφοριών του 1981.
(2) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου —
«Αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών» είναι εκείνη που γίνεται στο
σύνολο της ή εν µέρει µε αυτόµατο τρόπο·
«επεξεργασία πληροφοριών» είναι η συστηµατική συλλογή, καταχώριση,
συσχέτιση, τροποποίηση, διαγραφή και µετάδοση προσωπικών πληροφοριών µε τη
χρήση ή χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και η χρησιµοποίηση µαθηµατικών
µεθόδων για την εξαγωγή συµπερασµάτων από τις πληροφορίες αυτές·
«προσωπική πληροφορία» είναι αυτή που αναφέρεται σε συγκεκριµένο φυσικό
πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα η οποία δύναται να προσδιοριστεί ατοµικά.

Ασφαλιστική 56.—(1) Οι παρεχόµενες από τον Οργανισµό υπηρεσίες και προµήθειες πρέπει να
κάλυψη για καλύπτονται από ασφαλιστική κάλυψη έναντι αµέλεια στην παροχή των
αποζηµιώσεις λόγω υπηρεσιών και των προµηθειών αυτών.
αµέλειας.

(2) Η ασφαλιστική κάλυψη που αναφέρεται στο εδάφιο (1) παρέχεται σε
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προµηθευτή του Οργανισµού από ανεξάρτητο ασφαλιστικό ίδρυµα ή οργανισµό.
Κίνητρα για 57.—(1) Ο Οργανισµός δύναται να παρέχει κίνητρα για τη σύσταση και λειτουργία
σύσταση συνεταιρισµών για παροχή πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας.
συνεταιρισµών.

(2) Στα κίνητρα περιλαµβάνονται η επιχορήγηση για ανέγερση ή απόκτηση
οικηµάτων και ιατροτεχνικού εξοπλισµού και η συνεισφορά στη δαπάνη για την
απασχόληση παραϊατρικού προσωπικού.
Κοινοπραξίες 58.—(1)(α) Προσωπικοί ιατροί δύνανται να προβαίνουν στη σύσταση
ιατρών. συνεταιρισµού µε άλλον ή άλλους ιατρούς, νοουµένου ότι οι όλοι συνεταιριζόµενοι

ιατροί αναγνωρίζονται από τον Οργανισµό ως κατάλληλοι για να συµβληθούν µε
αυτόν.

(β) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Οργανισµού διακόψει τη συνεργασία µε έναν
ιατρό, τότε η συµφωνία συνεταιρισµού δύναται να αναπροσαρµοθεί ή να
αναθεωρηθεί.
(γ) Στις περιπτώσεις που υπάρχει συµφωνία για µίσθωση µεταξύ προσωπικών
ιατρών και Οργανισµού, αυτή δύναται αυτόµατα να αναθεωρηθεί ή να τερµατιστεί,
αν ο Οργανισµός τερµατίσει το συµβόλαιο µε τον ιατρό για νόµιµους λόγους.
(2)(α) Ο προσωπικός ιατρός ή το κέντρο υγείας παρέχει κάλυψη είκοσι τεσσάρων
ωρών, περιλαµβανοµένων και επισκέψεων στο σπίτι, όπου είναι αναγκαίο για
εκείνους οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στον οικείο κατάλογο και έχουν ανάγκη
επείγουσας πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας.
(β) Ο κατάλογος των έκτακτων περιστατικών καταρτίζεται σε συνεργασία µε τον
Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.
(3) Οι προσωπικού ιατροί δύνανται, αν επιθυµούν, να αποζηµιώνουν άλλο ιατρό
για αναπληρωµατική υπηρεσία, κατόπιν έγκρισης του Συµβουλίου, για παροχή
κάλυψης τις νύχτες, κατά τη διάρκεια των διακοπών ή και για άλλους λόγους.
(4) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου «αναπληρωµατική υπηρεσία» σηµαίνει την
προσωρινή αντικατάσταση ενός προσωπικού ιατρού µε άλλο.
(5) Ο Νόµος αυτός δεν απαγορεύει τη σύσταση κοινοπραξίας ή υπηρεσίας µε
σκοπό την παροχή αναπληρωµατικής υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στο εδάφιο πιο
πάνω.
Ιατροσυµβούλιο. 59. Ιδρύεται Ιατροσυµβούλιο µε σκοπό την εκτέλεση των λειτουργιών που το

Συµβούλιο ορίζει µε κανονισµούς, περιλαµβανοµένων των πιο κάτω:

(α) Να αποφασίζει σχετικά µε την αναγκαιότητα µετάβασης ασθενών στο
εξωτερικό για παροχή θεραπείας.
(β) να διασφαλίζει τη συνεχή παροχή θεραπείας και παρακολούθησης των ασθενών
τόσο πριν όσο και µετά τη µετάβασή τους στο εξωτερικό,
(γ) να αποφασίζει για τη σκοπιµότητα παροχής δαπανηρής ή αµφίβολου
αποτελεσµατικότητας θεραπείας ή επέµβασης,
(δ) να αποφασίζει για την προµήθεια και παροχή δαπανηρών φαρµάκων ή
φαρµάκων περιορισµένης ή αµφίβολης αποτελεσµατικότητας.
Επιτροπή Ιατρικού 60.—(1) Ιδρύεται Επιτροπή Ιατρικού Ελέγχου µε σκοπό τη διασφάλιση υψηλού
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Ελέγχου. επιπέδου ιατρικής φροντίδας και τη λήψη κατάλληλων µέτρων σχετικά µε

συγκεκριµένα περιστατικά µη άσκησης εύλογης επιδεξιότητας ή προσοχής από
µέρους του προµηθευτή.

(2) Στην Επιτροπή Ιατρικού Ελέγχου συµµετέχουν, ανάλογα µε το υπό εξέταση
θέµα, και εκπρόσωπο της οικείας ιατρικής εταιρείας.
198882043

Αδικήµατα. 61.—(1) Πρόσωπο το οποίο εσκεµµένως προβαίνει σε ψευδή ή ανακριβή δήλωση

για σκοπούς εγγραφής σε κατάλογο προσωπικού ιατρού διαπράττει αδίκηµα
τιµωρούµενο µε χρηµατική ποινή πεντακοσίων λιρών.

(2)(α) Στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο παρέχει εσκεµµένως ψευδείς ή ανακριβείς
δηλώσεις για σκοπούς εγγραφής σε κατάλογο προσωπικού ιατρού, µε αποτέλεσµα
να γίνει η εγγραφή η οποία δε θα γινόταν µε βάση τα αληθή ή ακριβή γεγονότα
διαπράττει αδίκηµα τιµωρούµενο µε φυλάκιση δύο ετών ή χρηµατική ποινή δύο
χιλιάδων λιρών ή και µε τις δύο αυτές ποινές.
(β) σε περίπτωση καταδίκης, η εγγραφή θεωρείται άκυρη εξυπαρχής και η αξία
κάθε υπηρεσίας που παρασχέθηκε στο πρόσωπο αυτό, δυνάµει της εν λόγω
εγγραφής, δύναται να απαιτηθεί από τον Οργανισµό.
(3)(α) Οποιοσδήποτε προµηθευτής προβαίνει εσκεµµένως σε ψευδείς ή ανακριβείς
δηλώσεις ή καταχωρίσεις στα αρχεία ή άλλα έγγραφα και βιβλία που
χρησιµοποιούνται για υποβολή απαιτήσεων από τον Οργανισµό, µε σκοπό να
εξαπατήσει τον Οργανισµό και να εισπράξει αµοιβή για υπηρεσίες ή προµήθειες
που δεν παρέσχε ή µεγαλύτερα ποσά από εκείνα που κανονικά θα εδικαιούτο,
διαπράττει αδίκηµα τιµωρούµενο µε φυλάκιση δύο ετών ή χρηµατική ποινή δύο
χιλιάδων λιρών ή και µε τις δύο αυτές ποινές.
(β) σε περίπτωση καταδίκης, η σύµβαση του προµηθευτή µε τον Οργανισµό
θεωρείται ως να είχε τερµατίσει από την ηµεροµηνία διάπραξης του αδικήµατος
και όλα τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στον προµηθευτή, µε βάση τις ψευδείς ή
ανακριβείς δηλώσεις και καταχωρίσεις, καθίσταται επιστρεπτέα στον Οργανισµό.
(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει εσκεµµένως ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες
ή στοιχεία σε σχέση µε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόµου, που δεν
εµπίπτει στις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), διαπράττει ποινικό αδίκηµα το
οποίο τιµωρείται µε φυλάκιση δύο ετών ή χρηµατική ποινή δύο χιλιάδων λιρών ή
και µε τις δύο αυτές ποινές.
(5) Οποιαδήποτε παράλειψη, πράξη ή ενέργεια γίνεται κατά παράβαση ρητής
διάταξης του παρόντος Νόµου συνιστά αδίκηµα τιµωρούµενο µε φυλάκιση ενός
έτους ή µε χρηµατική ποινή χιλίων λιρών ή και µε τις δύο αυτέ ποινές. Με την ίδια
ποινή τιµωρείται και οποιοδήποτε αδίκηµα το οποίο διαπράττεται κατά παράβαση
των διατάξεων του παρόντος Νόµου και για το οποίο δε γίνεται πρόνοια για ποινή.
(6) Στις περιπτώσεις όπου ποσά καθίσταται επιστρεπτέα στον Οργανισµό από
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο καταδικάστηκε, δυνάµει του εδαφίου (2) ή (3) πιο
πάνω, το δικαστήριο δύναται να διατάξει τη καταβολή των ποσών αυτών προς τον
Οργανισµό, αν αυτά είναι υπολογισµένα ή αποδεκτά από τον κατηγορούµενο, και
ακολούθως εισπράττονται ως χρηµατική ποινή, τηρουµένης οποιασδήποτε οδηγίας
δώσει το δικαστήριο σχετικά µε το χρόνο και τρόπο καταβολής.
(7) Οποιοσδήποτε παραλείπει ή αµελεί να καταβάλει εισφορά που είναι
καταβλητέα, δυνάµει του παρόντος Νόµου, είναι ένοχος αδικήµατος και σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή πεντακοσίων λιρών ή
Copyright © Leginet Ltd 2002-2005. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginetcy.com

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded
signatures against unauthorized use
φυλάκιση έξι µηνών και, σε περίπτωση δεύτερης ή κατ’ επανάληψη καταδίκης για
το ίδιο αδίκηµα, σε χρηµατική ποινή δύο χιλιάδων λιρών ή σε φυλάκιση δώδεκα
µηνών ή και στις δύο ποινές.
(8) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου που αρνήθηκε ή παράλειψε
ή αµέλησε να καταβάλει εισφορά, το πρόσωπο αυτό, επιπρόσθετα από
οποιαδήποτε ποινή στην οποία υπόκειται, υποχρεούται να καταβάλλει στο Ταµείο
ποσό ίσο µε την εν λόγω εισφορά και επιπλέον ποσό ίσο µε ποσοστό µη
υπερβαίνον το 50% του ποσού της εισφοράς, όπως το δικαστήριο διατάζει.
(9) Κάθε εργοδότης ο οποίος αρνείται ή αµελεί ή παραλείπει να καταβάλει στο
Ταµείο εισφορά την οποία παρακράτησε από τις αποδοχές οποιουδήποτε µισθωτού
τον οποίο απασχολεί είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε χρηµατική ποινή χιλίων λιρών ή σε φυλάκιση δώδεκα µηνών ή και
στις δύο αυτές ποινές.
(10) Καµιά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δε δύναται να ερµηνευθεί ότι
παρεµποδίζει το Συµβούλιο να διεκδικεί οποιοδήποτε ποσό οφειλόµενο στο Ταµείο
µε πολιτική αγωγή.
Καταβολή στο 62. Οι χρηµατικές ποινές, τα τέλη και τα έξοδα που εισπράττονται, δυνάµει των
Ταµείο χρηµατικών διατάξεων του παρόντος Νόµου, καταβάλλονται στο Ταµείο.
ποινών, τελών και
εξόδων.
Άσκηση ποινικής 63. Η ποινική δίωξη για οποιοδήποτε αδίκηµα που προβλέπεται από τα εδάφια (7)
δίωξης. και (8) του άρθρου 61 ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Κοινωνικών

Ασφαλίσεων Νόµου και του περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου, ανάλογα
µε την περίπτωση, που αναφέρονται στην ποινική δίωξη αδικηµάτων δυνάµει των
εν λόγω νόµων.

Κανονισµοί. 64.—(1) Με έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, ο Οργανισµός δύναται να

εκδίδει κανονισµούς για καλύτερη εφαρµογή του νόµου, οι οποίοι υπόκεινται σε
έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(2) Άνευ επηρεασµού της γενικότητας του εδαφίου (1), ο Οργανισµός δύναται µε
κανονισµούς να ρυθµίζει τα πιο κάτω και οτιδήποτε σχετίζεται µε αυτά:
(α) Εγγραφή, διαγραφή, µετεγγραφή των δικαιούχων σε καταλόγους προσωπικών
ιατρών, περιλαµβανοµένης και της διαδικασίας επίλυσης διαφορών·
(β) σύναψη συµβάσεων µε προµηθευτές·
(γ) διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων των προµηθευτών·
(δ) καθορισµό προτύπων κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και
οτιδήποτε άλλου σε σχέση µε την παροχή κάθε µορφής ιατροφαρµακευτικής
φροντίδας που καλύπτεται από το γενικό σύστηµα υγείας·
(ε) τον τρόπο, τις προϋποθέσεις και οτιδήποτε σχετικό µε την παροχή
ιατροφαρµακευτικής φροντίδας σε επαναπατριζόµενους Κυπρίους πολίτες ή σε
ειδικές περιπτώσεις ή σε πρόσωπα που ασφαλίζονται εθελοντικά:
(στ) οτιδήποτε σχετίζεται µε εθελοντική ασφάλιση·
(ζ) την αγορά, προµήθεια και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την εξασφάλιση των
φαρµάκων και ιατρικού υλικού·
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(η) την κατάρτιση και κατά καιρούς αναθεώρηση των καταλόγων φαρµάκων και
άλλου ιατρικού υλικού·
(θ) τον καθορισµό προτύπων για προσθετικά και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την
αγορά, προµήθεια, τοποθέτηση, επιδιορθώσεις, ρύθµιση, και αντικατάσταση
προσθετικών·
(ι) τον καθορισµό προτύπων για συσκευές οργάνων και άλλων αντικείµενων που
τοποθετούνται ή εµφυτεύονται στο ανθρώπινο σώµα και οτιδήποτε σχετίζεται µε
την αγορά, προµήθεια, τοποθέτηση, επιδιορθώσεις, ρύθµιση και αντικατάστασή
τους·
(ια) οτιδήποτε σχετικό µε το Μέρος VIII του Νόµου, περιλαµβανοµένης και της
έκδοσης κανονισµών για τον τρόπο υποβολής παραπόνων, την εξέταση τους και
οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την καλύτερη εφαρµογή των προνοιών του Μέρους
αυτού·
(ιβ) οτιδήποτε σε σχέση µε την αµοιβή και τα εισοδήµατα των προµηθευτών,
περιλαµβανοµένης και της ετοιµασίας σχετικών κλιµάκων και καταλόγων·
(ιγ) τον καθορισµό επιπέδων των παρεχόµενων υπηρεσιών και προµηθειών,
περιλαµβανοµένων των ελάχιστων κλινικών επιπέδων·
(ιδ) τη ρύθµιση και λειτουργία των κέντρων υγείας·
(ιε) τη ρύθµιση οποιουδήποτε θέµατος σε σχέση µε κοινοπραξίες ιατρών ή οµαδική
άσκηση ιατρικής·
(ιστ) οποιαδήποτε θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της Επιτροπής Ιατρικού
Ελέγχου·
(ιζ) την τήρηση αρχείων, προστασία, εµπιστευτικότητα και επεξεργασία
προσωπικών πληροφοριών·
(ιη) τη λειτουργία Ιατροσυµβουλίου, που ιδρύεται δυνάµει του άρθρου 59, καθώς
επίσης και το διορισµό των µελών του·
(ιθ) οτιδήποτε σχετίζεται µε ασφαλιστική κάλυψη για αποζηµίωση λόγω αµέλειας·
(κ) τη διάθεση χρηµάτων δυνάµει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου
4·
(κα) οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε το εδάφιο (1) του άρθρου 24·
(κβ) τον καθορισµό ελάχιστου ποσού συνεισφοράς από δικαιούχο για οποιαδήποτε
από τις υπηρεσίες και προµήθειες που παρέχονται από το σύστηµα και για τις
οποίες δε γίνεται ρητή πρόνοια στο Νόµο ότι παρέχονται εντελώς δωρεάν·
(κγ) για τον καθορισµό κάθε θέµατος που χρήζει ή είναι δεικτικό καθορισµού.
(3)(α) Η εφαρµογή του παρόντος Νόµου δε εξαρτάται από την εκ των προτέρων
έκδοση κανονισµών για όλα ή για µερικά από τα ζητήµατα που αναγράφονται στο
εδάφιο (2), αλλά, ότου εκδοθούν κανονισµοί, ο Οργανισµός οφείλει να εκδίδει για
κάθε εφαρµοζόµενη πρακτική εγκυκλίους για ενηµέρωση όλων των
ενδιαφεροµένων.
(β) Οι εγκύκλιοι εκδίδονται εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος µετά την
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καθιέρωση της εφαρµοζόµενης πρακτικής.
Προστασία 65. Η εφαρµογή του παρόντος Νόµου δεν παραβλάπτει καθόλου —
δικαιωµάτων των
εργαζοµένων στα (α) Τα δικαιώµατα των δηµόσιων υπαλλήλων που υπηρετούν στις ιατρικές
δηµόσια υπηρεσίες, στις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας, στις φαρµακευτικές υπηρεσίες και σε
νοσηλευτήρια.

οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και οι οποίοι βρίσκονται
στην υπηρεσία κατά την ηµεροµηνία της πλήρους εφαρµογής του γενικού
συστήµατος υγείας, και

(β) τα συµφέροντα των υπηρετούντων, στις πιο πάνω υπηρεσίες, εκτάκτων και
όλων των άλλων κατηγοριών εργαζοµένων που υπηρετούν πάνω σε βάσιµη βάση.
Κατοχύρωση 66.—(1) Τα κρατικά νοσηλευτήρια παραµένουν ιδιοκτησία του κράτους και η
ιδιοκτησίας των εισαγωγή του γενικού συστήµατος υγείας δεν επηρεάζει το ιδιοκτησιακό του
κρατικών καθεστώς.
νοσηλευτηρίων.

(2) Το κράτος έχει την υποχρέωση να λαµβάνει όλες τις πρόνοιες, ούτως ώστε τα
νοσηλευτήρια αυτά να εκσυχρονίζονται στους τοµείς της οργάνωσης, διαχείρισης,
διοίκησης και να αξιοποιούν µε τη µέγιστη δυνατή ωφελιµότητα και
αποδοτικότητα τους διαθέσιµους σ’ αυτά πόρους.
Υφιστάµενα 67. Τα υφιστάµενα ταµεία ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ή άλλες παρόµοιες
ιατροφαρµακευτικά διευθετήσεις θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν ως έχουν µέχρι και την
ταµεία. ηµεροµηνία πλήρους εφαρµογής του γενικού συστήµατος υγείας.
Έναρξη της ισχύος 68.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του παρόντος
του παρόντος Νόµου καθορίζεται µε Κανονισµούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο
Νόµου. και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να ορίσει διαφορετικές ηµεροµηνίες έναρξης
ισχύος για διαφορετικές διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(3) Το άρθρο 19 τίθεται σε εφαρµογή κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
άρθρου 28.
7 του 134(Ι) του (4) Το Υπουργικό Συµβούλιο προβαίνει στο διορισµό του προέδρου και των µελών
2002. του Συµβουλίου µέχρι την 1η Αυγούστου 2002 και ακολούθως το ∆ιοικητικό

Συµβούλιο διορίζει, εντός τριών µηνών από τη σύστασή του, το Γενικό ∆ιευθυντή
και στελέχη του Οργανισµού.
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