
 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ  ΙΔΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014» 

 
 ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί  Ίδρυσης Οργανισμών Γενικών 

Νοσοκομείων  Νόμος του 2014. 
  
Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια: - 
   
 «Αναπληρωτής Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής» σημαίνει τον Αναπληρωτή 

Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του κάθε Οργανισμού, ο οποίος διορίζεται 

δυνάμει του άρθρου 34· 
  
 «αποζημίωση προέδρου, αντιπροέδρου και μελών Συμβουλίου» σημαίνει 

την αποζημίωση που καταβάλλεται στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και στα 

μέλη του Συμβουλίου του κάθε Οργανισμού δυνάμει του άρθρου 7. 
  

89(I) του 2001 

134(I) του 2002  

101(I) του 2004  

62(I) του 2005 

…….του 2014.  

«Γενικό Σύστημα  Υγείας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 

στον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο· 

  
 «Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Εκτελεστικό 

Διευθυντή του κάθε Οργανισμού, ο οποίος διορίζεται δυνάμει του άρθρου 

34· 
  
 «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 
  
 «δημόσιο νοσηλευτήριο» σημαίνει οποιοδήποτε νοσηλευτήριο, το οποίο 
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κηρύσσεται ως δημόσιο νοσηλευτήριο δυνάμει του άρθρου 15 και τυγχάνει 

διαχείρισης από τους Οργανισμούς∙  
  
 «Διευθυντική Ομάδα» σημαίνει την Ομάδα η οποία συστήνεται δυνάμει του 

άρθρου 18∙  
  
 «Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου» σημαίνει την Επιτροπή που διορίζεται 

από το Συμβούλιο του κάθε Οργανισμού για να διενεργεί εσωτερικούς 

ελέγχους στους Οργανισμούς όπως προβλέπεται στο άρθρο 37·  
  
 «Επιστημονικό Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο το οποίο συστήνεται 

δυνάμει του άρθρου 21 
  
 «εσωτερικοί κανονισμοί» σημαίνει εσωτερικούς κανονισμούς που εκδίδονται 

από τους Οργανισμούς, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

εκάστοτε Οργανισμού·  
 «Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του 

άρθρου 39∙ 
  
 «Οργανισμοί» σημαίνει τους Οργανισμούς που ιδρύονται δυνάμει του 

άρθρου 4.∙  
  
 «Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του κάθε Οργανισμού, ο 

οποίος διορίζεται δυνάμει του άρθρου 7· 
  
 «Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Οργανισμού που 

διορίζεται δυνάμει του άρθρου 7· 
  
 «υπηρεσίες γενικού συμφέροντος» σημαίνει μη κερδοσκοπικές υπηρεσίες 

που λειτουργούν με βάση την αρχή της αλληλεγγύης με στόχο την 

ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη κάλυψη αναγκών σε θέματα υγείας, 

εξασφαλίζοντας τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και προστατεύοντας 
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τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
  
 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας. 
   
Σκοπός . 3. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ίδρυση οργανισμών δημοσίου 

δικαίου, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για  τη λειτουργία,  τη διαχείριση, τον 

έλεγχο, την εποπτεία και την ανάπτυξη των δημόσιων νοσηλευτηρίων. 
   
 ΜΕΡΟΣ ΙΙ –  ΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
   
Ίδρυση 

Οργανισμών.  
4.-(1) Με τον παρόντα νόμο ιδρύονται  πέντε Οργανισμοί με τις  ακόλουθες 

αντίστοιχες επωνυμίες-  
   
  (α)  «Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας»· 
   
  (β)  «Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού»· 
   
  (γ)  «Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας»· 
   
  (δ)  «Γενικό Νοσοκομείο Πάφου»· 
   
  (ε)  «Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου»,  
   
 οι οποίοι αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με συνεχή διαδοχή 

και σφραγίδα και με την εξουσία να αποκτούν, να κατέχουν και να διαθέτουν 

περιουσία, να συμβάλλονται, να ενάγουν και  να ενάγονται με την επωνυμία 

τους και να πράττουν οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς του παρόντος 

Νόμου. 
   
 (2) (α) Υπό τη διαχείριση των Οργανισμών, «Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας» 

«Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού» και «Γενικό Νοσοκομείο Πάφου» υπάγονται 
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τα Νοσοκομεία, «Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ», «Νοσοκομείο 

Κυπερούντας» και «Νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς», αντίστοιχα. 

 

(β) Ο Υπουργός με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει σε ποιον Οργανισμό υπάγονται τα 

κρατικά αστικά και αγροτικά κέντρα, τα οποία λειτουργούν πριν την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου. 
  
      (3) Κάθε Οργανισμός διοικείται από και ενεργεί μέσω Διοικητικού 

Συμβουλίου, το οποίο διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους τους 

οικείου Οργανισμού και τον οποίο εκπροσωπεί ενώπιον κάθε αρχής. 
   
Σκοποί των 

Οργανισμών. 
5.-(1) Οι Οργανισμοί έχουν τους ακόλουθους σκοπούς:  

   
89(I) του2001  

134(I) του 2002  

101(I) του2004  

62(I) του 2005 

.....2014.  

40(Ι) του 1978 

89(Ι) του 2000 

35(Ι) του 2013. 

 (α)  να διασφαλίζουν στους πολίτες την πρόσβαση και την παροχή 

των προβλεπόμενων από τους περί Γενικού  Συστήματος Υγείας 

Νόμους και τους περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών 

(Ρύθμισης και Τέλη) Νόμους, υπηρεσιών φροντίδας υγείας· 

   
  (β)  να παρέχουν ιατρικές, παραϊατρικές και άλλες υπηρεσίες σε 

συναφείς κλάδους και επιστήμες· 
   
  (γ)  να αναπτύσσουν εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες 

στον τομέα των ιατρικών, παραϊατρικών και άλλων συναφών 

κλάδων και επιστημών·   
   
  (δ)  να αναπτύσσουν ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα των 

ιατρικών, παραϊατρικών και άλλων συναφών κλάδων και 

επιστημών.   



5 
 
   
Αρμοδιότητες   

Οργανισμών. 
6. -(1) Οι Οργανισμοί έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες - 

   
  (α)  να προβαίνουν στις απαραίτητες διευθετήσεις για την συνεχή 

επιμόρφωση, διαφώτιση και εκπαίδευση του προσωπικού τους, 

περιλαμβανομένων και φοιτητών πανεπιστημίων ή/ και άλλων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να συντονίζουν με την υποστήριξη των 

ειδικών του Οργανισμού, την οργάνωση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για το προσωπικό για σκοπούς βελτίωσης και 

αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας 

όπως καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς∙  
    
  (β)  να συνεργάζονται με οποιεσδήποτε αρχές, οργανισμούς ή 

πρόσωπα αναφορικά με θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη 

λειτουργία ή την αποστολή τους ή που σχετίζονται με την παροχή 

υπηρεσιών υγείας, ερευνητικών, εκπαιδευτικών ή/ και ακαδημαϊκών 

δραστηριοτήτων που είναι συναφείς προς τις υπηρεσίες που 

παρέχει ο κάθε Οργανισμός όπως καθορίζεται με εσωτερικούς 

κανονισμούς∙  
    
  (γ)  να αποκτούν με αγορά, μίσθωση ή σύμβαση και αποδέχονται 

δωρεά ή άλλως, να κατέχουν, να διαθέτουν και να  συντηρούν 

κινητή και ακίνητη περιουσία την οποία χρησιμοποιούν για την 

εξυπηρέτηση των σκοπών τους όπως καθορίζεται με Αποφάσεις 

Υπουργικού Συμβουλίου·  
    
  (δ)  να διασφαλίζουν την ορθή εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας που κατέχουν οποτεδήποτε κρίνουν αυτό σκόπιμο, 

όπως καθορίζεται με Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου· 
    
Επίσημη 

Εφημερίδα, 
 (ε)  τηρουμένων των διατάξεων των περί του Συντονισμού των 
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Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

6.7.2012. 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, 

Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και 

Κοινότητες) Κανονισμών, οι Οργανισμοί δύνανται να συνάπτουν 

συμβάσεις με άλλες αρχές, οργανισμούς ή φυσικά ή/ και νομικά 

πρόσωπα, όπως καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς, με 

σκοπό τη διάθεση των υπηρεσιών ή μέρους των υπηρεσιών 

οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού που εργοδοτούν με βάση 

όρους που διαλαμβάνονται στη σύμβαση· 
    
  (στ)  τηρουμένων των διατάξεων των περί του Συντονισμού των 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, 

Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και 

Κοινότητες) Κανονισμών, οι Οργανισμοί δύνανται να συνάπτουν 

συμβάσεις με άλλες αρχές, οργανισμούς ή φυσικά ή/ και νομικά 

πρόσωπα εντός και εκτός της χώρας, όπως καθορίζεται με 

εσωτερικούς κανονισμούς, για την εξυπηρέτηση των σκοπών 

τους γενικότερα· 
    
  (ζ)  να συνεργάζονται με οποιεσδήποτε αρχές, οργανισμούς, ιδρύματα, 

σωματεία, επιτροπές ομάδες ή/ και πρόσωπα αναφορικά με θέματα 

που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία ή/ και την υλοποίηση 

των σκοπών τους όπως καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς· 
    
  (η)  να ιδρύουν, να διευθύνουν και να διαχειρίζονται άλλες μονάδες, 

οργανισμούς ή εταιρείες για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους  

όπως καθορίζεται με Κανονισμούς· 
    
  (θ)  να καθορίζουν δικαιώματα,  τέλη ή άλλης φύσεως αμοιβές για 

ιατρικές, νοσηλευτικές ή άλλες υπηρεσίες που παρέχουν όπως 

καθορίζεται με Κανονισμούς· 
    
  (ι)  τηρουμένων των διατάξεων των περί του Συντονισμού των 
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Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, 

Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και 

Κοινότητες) Κανονισμών, οι Οργανισμοί δύνανται να αναθέτουν 

σε συμβούλους ή/ και εμπειρογνώμονες συγκεκριμένες εργασίες 

αναγκαίες για την αντιμετώπιση ιατρικής φύσεως περιστατικών, 

είτε άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους όπως 

καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς· 
    
 

 

1(Ι) του 2005. 

 (ια)  να παρακολουθούν και να μεριμνούν για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των διατάξεων του περί της Κατοχύρωσης και της 

Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου·  
    
  (ιβ)  χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί της Κατοχύρωσης και 

της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου, να 

καθορίζουν τους κανόνες ή/ και τις διαδικασίες σύμφωνα με τις 

οποίες εξετάζονται παράπονα που αφορούν τις παρεχόμενες από 

αυτούς υπηρεσίες, περιλαμβανομένης και της διεξαγωγής δέουσας 

έρευνας και λήψης σχετικής απόφασης για κάθε τέτοιο παράπονο 

όπως καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς· 
    
  (ιγ)  να τηρούν αρχεία όπως καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς∙ · 
    
  (ιδ)  να ασκούν οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες προβλέπονται στις 

επιμέρους διατάξεις του παρόντος Νόμου καθώς και σε 

οποιουσδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς· 
    
  (ιε)  να εκδίδουν, να τροποποιούν και να καταργούν εσωτερικούς 

κανονισμούς που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους. 
  
      (2) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οι Οργανισμοί–  
   
  (α)   συμμορφώνονται προς τις οδηγίες γενικής φύσεως του     
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Υπουργικού Συμβουλίου.  

    
  (β)   συνεργάζονται με τον Υπουργό και με οποιεσδήποτε άλλες 

υπηρεσίες ή/και  αρχές της Δημοκρατίας αναφορικά με θέματα 

που αφορούν στη λειτουργία τους και γενικότερα στον τομέα της 

υγείας και  μεριμνούν για την εφαρμογή της κυβερνητικής 

πολιτικής στα θέματα αυτά.  
    
  (γ)  αναλαμβάνουν να παρέχουν υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 

όπως ορίζεται σε Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργος, 
    
Ίδρυση 

Διοικητικών 

Συμβουλίων και 

αρμοδιότητες.  

7.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει σε κάθε Οργανισμό Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

  
      (2) Κάθε Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από - 
    
  (α)  τον πρόεδρο που αντιπροσωπεύει την Κυβέρνηση, 
    
  (β)  τον αντιπρόεδρο που αντιπροσωπεύει την Κυβέρνηση, 
    
  (γ)  ένα διοριζόμενο μέλος που αντιπροσωπεύει την Κυβέρνηση, 
    
  (δ)   δύο εκ καθέδρας (ex-officio) μέλη που είναι οι Γενικοί       

Διευθυντές των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας ή      

εκπρόσωποί τους,  
    
  (ε)    τρία μέλη από τη Διευθυντική Ομάδα, τον εκάστοτε Γενικό 

Εκτελεστικό Διευθυντή ο οποίος εκτελεί χρέη γραμματέα του 

Συμβουλίου, τον Αναπληρωτή Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του 

Οργανισμού ο οποίος είναι ο εκάστοτε Γενικός Ιατρικός 

Διευθυντής του Οργανισμού και τον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή 
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του Οργανισμού, ο οποίος εκτελεί χρέη ταμία του Συμβουλίου 

 
  (στ)  ένα εκπρόσωπο των ασθενών. 
    

149 του 1988 

26 του 1989  

201(I) του 2002  

43(Ι) του 2013  

115(I) του 2013  

165(Ι) του 2013.  

 

     (3)   Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (4) 

του άρθρου 4 του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου 

(Διορισμός Διοικητικών) Συμβουλίων Νόμου, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος 

και τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει 

τους 30 μήνες, με δυνατότητα επαναδιορισμού τους από το Υπουργικό 

Συμβούλιο για ακόμη 30 μήνες μόνο. 
    
      (4) Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη του Συμβουλίου είναι 

ανώτατου ηθικού και επαγγελματικού κύρους, δεν αποτελούν αξιωματούχοι 

κοινοβουλευτικών και μη κομμάτων ή/ και ομάδων και διαθέτουν υψηλά 

πανεπιστημιακά προσόντα και πείρα σε ένα ή περισσότερους από τους 

ακόλουθους τομείς, δηλαδή –  
   
  (α)  της ιατρικής·  
   
  (β)  της δημόσιας υγείας· 
   
  (γ)  της παροχής οικονομικών ή λογιστικών υπηρεσιών·  
   
  (δ)  της διοίκησης·  
   
  (ε)  του ευρύτερου τομέα της υγείας. 
   

      (5) Ο διορισμός  του προέδρου, αντιπροέδρου και των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ύστερα από σύσταση του Υπουργού. 

    

 (6) Ο διορισμός του μέλους που αναφέρεται στην παράγραφο (στ) του 

εδαφίου (2) γίνεται ύστερα από σύσταση του Υπουργού με βάση κοινό 
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κατάλογο προσώπων που υποβάλλονται  σ’ αυτόν από τους 

εγγεγραμμένους συνδέσμους ασθενών.  

    

      (7) Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του κάθε Συμβουλίου δεν 

δικαιούνται να ενεργούν εκ μέρους του εν λόγω Συμβουλίου προτού 

αποδεχτούν το διορισμό τους γραπτώς.  

  

      (8) Στον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου που 

αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (στ) του εδαφίου (2), καταβάλλεται 

αποζημίωση όπως εκάστοτε ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο. 
  
      (9) Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη των Συμβουλίων που 

διορίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, κατέχουν θέση σε ένα μόνο 

Συμβούλιο Οργανισμού, εξαιρουμένων των εκ καθέδρας μελών, Γενικών 

Διευθυντών του Υπουργείου Οικονομικών και Υγείας ή εκπροσώπων τους  
  
      (10) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει οδηγίες γενικής φύσεως 

προς τα Διοικητικά Συμβούλια ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 
Ασυμβίβαστο 

προέδρου, 

αντιπροέδρου και 

μελών των 

Συμβουλίων. 

8.-(1) Δεν διορίζεται, ούτε διατηρεί τη θέση του ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή 

μέλος του Συμβουλίου, πρόσωπο που, είτε το ίδιο είτε ο/η σύζυγος του, ή 

πρώτου βαθμού συγγενής του ασχολείται επαγγελματικά ή κατέχει μετοχές σε 

ποσοστό πέραν του 1% του μετοχικού κεφαλαίου, ή έχει οποιοδήποτε άλλο 

άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις 

δραστηριότητες του Οργανισμού. 

    

      (2) Για σκοπούς διασφάλισης της τήρησης των διατάξεων του εδαφίου (1), 

ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, κατά την ανάληψη 

των καθηκόντων τους και μέχρι τη λήξη της θητείας τους, προβαίνουν σε 

δήλωση προς το Υπουργικό Συμβούλιο του συμφέροντός τους σε επιχειρήσεις 

συναφείς με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.   

    

      (3) Πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε ψευδή δήλωση κατά τις διατάξεις των 
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εδαφίων (1) και (2), είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος (1) ή με 

χρηματική ποινή που  δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000.00) 

ή και με τις δύο αυτές ποινές. 

    
Κένωση θέσης 

προέδρου, 

αντιπροέδρου και 

μέλους των 

Συμβουλίων. 

9.-(1) Η θέση του προέδρου, αντιπροέδρου ή οποιουδήποτε μέλους του 

Συμβουλίου, κενούται - 

  (α)  σε περίπτωση θανάτου . 

    

  (β)  σε περίπτωση παραίτησής του, η οποία υποβάλλεται γραπτώς 

στον Υπουργό·    

    

  (γ)  σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του από το Υπουργικό 

Συμβούλιο κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 10. 

    
Τερματισμός των 

υπηρεσιών των 

μελών των 

Συμβουλίων. 

10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Απόφασή του, που δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τερματίσει τις υπηρεσίες του 

προέδρου, του αντιπροέδρου ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του Συμβουλίου - 

   

  (α)  λόγω καταδίκης του κατόχου της θέσης σε ποινικό αδίκημα, το 

οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα· 

   

  (β)  λόγω επιβολής, στον κάτοχο της θέσης, της ποινής της φυλάκισης 

για την τέλεση ποινικού αδικήματος· 

   

  (γ)  λόγω ασθένειας, αναπηρίας ή πνευματικής ή σωματικής 

ανικανότητας,  η οποία καθιστά τον κάτοχο της θέσης ανίκανο να 

εκπληρώνει επαρκώς τις αρμοδιότητες, εξουσίες ή καθήκοντα της 

θέσης του για το υπόλοιπο της θητείας του: 
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    Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει στον 

τερματισμό των υπηρεσιών του κατόχου της θέσης ως ανωτέρω, 

κατόπιν εισήγησης του Υπουργού που συνοδεύεται από 

γνωμάτευση τριμελούς ιατροσυμβουλίου που ορίζεται από τον 

Υπουργό. 

   

  (δ)  ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου σε περίπτωση 

αδικαιολόγητης αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του και 

ιδιαίτερα ύστερα από αδικαιολόγητη απουσία από τις συνεδρίες του 

Συμβουλίου για τρεις συνεχείς φορές∙  

   

  (ε)  λόγω ανάκλησης της εξουσίας αντιπροσώπευσης μέλους του 

Συμβουλίου από τον αντιπροσωπευόμενο στο Συμβούλιο 

Οργανισμό· 

   

  (στ)  λόγω κήρυξης του κατόχου της θέσης σε κατάσταση πτώχευσης 

σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας ή αν εκδόθηκε κατ’ 

αυτού Διάταγμα διορισμού συνδίκου ή αν ήλθε σε συμβιβασμό με 

τους πιστωτές του·  

   

  (ζ)  λόγω κατάχρησης της θέσης του κατά τρόπο ώστε συνέχιση της 

θητείας του  να αποβεί επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον· 

   

  (η)  για οποιοδήποτε άλλο λόγο, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου.  

   
Αντικατάσταση 

προέδρου, 

αντιπροέδρου και 

μελών 

τωνΣυμβουλίων.  

11. -(1) Σε περίπτωση που η θέση του προέδρου, αντιπροέδρου ή  μέλους του 

Συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, το Υπουργικό 

Συμβούλιο προβαίνει, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 

6, στο διορισμό νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή μέλους, ανάλογα με την  

περίπτωση, για το υπόλοιπο της θητείας του απερχομένου.     
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      (2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού δύναται για 

εύλογη αιτία να ανακαλέσει οποτεδήποτε με αιτιολογημένη Απόφασή του, το 

διορισμό του προέδρου, αντιπροέδρου ή οποιουδήποτε μέλους του 

Συμβουλίου. 

    
Προσωρινή 

αντικατάσταση 

προέδρου ή 

μέλους. 

12.-(1) Σε περίπτωση, κατά την οποία ο πρόεδρος κωλύεται προσωρινά για 

οποιοδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του,  καθήκοντα προέδρου ασκεί 

ο αντιπρόεδρος μέχρι την επιστροφή του προέδρου για άσκηση των 

καθηκόντων του.    

    

      (2) Σε περίπτωση, κατά την οποία μέλος του εκάστοτε Συμβουλίου 

κωλύεται προσωρινά για οποιοδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, το 

Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται να διορίσει προσωρινά άλλο πρόσωπο που να 

προέρχεται από τον ίδιο χώρο ως αντικαταστάτη του, για την περίοδο της 

προσωρινής απουσίας, και τέτοιος διορισμός λήγει πάραυτα με την επιστροφή 

του μέλους του Συμβουλίου στα καθήκοντά του.     

    
Συνεδριάσεις των 

Συμβουλίων, 

απαρτία και λήψη 

αποφάσεων. 

13.-(1) Κάθε Συμβούλιο ρυθμίζει τα των συνεδριάσεών του, τον τρόπο και το 

χρόνο της συγκλήσεώς του και την ακολουθούμενη σε αυτό διαδικασία και για 

το σκοπό αυτό δύνανται να εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς και για τη 

λειτουργία του γενικά.   

    

      (2) Των συνεδριάσεων κάθε Συμβουλίου προεδρεύει ο πρόεδρος του 

οικείου Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας του ή προσωρινού 

κωλύματος, ο αντιπρόεδρος.  

   

      (3) Τα Συμβούλια δεν δύνανται να συνεδριάζουν σε περίπτωση απουσίας 

του προέδρου και του αντιπροέδρου. 

    

      (4) Ο πρόεδρος, και σε περίπτωση απουσίας του ο αντιπρόεδρος, και 

τέσσερα (4) άλλα μέλη του Συμβουλίου  αποτελούν απαρτία. 
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      (5) Οι αποφάσεις των Συμβουλίων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των 

παρόντων και ψηφισάντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος ή 

ο αντιπρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, ανάλογα με την 

περίπτωση, έχει νικώσα ψήφο. 

    

      (6) Σε κάθε συνεδρίαση ενός εκάστου των Συμβουλίων τηρούνται από το 

Γραμματέα του Συμβουλίου πρακτικά των εργασιών, τα οποία υπογράφονται 

από τον πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, τον 

προεδρεύοντα της συνεδρίασης. 

   

      (7) Κάθε Συμβούλιο ενεργεί νόμιμα και οι διαδικασίες του είναι καθ’ όλα 

έγκυρες, ανεξαρτήτως της κένωσης οποιασδήποτε θέσης του. 

    
Εκχώρηση 

Εξουσίας. 

 

14.-(1) Κάθε Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να εκχωρεί την άσκηση 

οποιωνδήποτε εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του παραχωρούνται από τον 

παρόντα Νόμο, εκτός από εξουσίες ή αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την 

άσκηση πολιτικής του Οργανισμού στο Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντήή/και 

στον Αναπληρωτή Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή, , περιλαμβανομένης της 

υπογραφής εκ μέρους του και της σφράγισης με τη σφραγίδα του Οργανισμού 

κάθε σύμβασης, δημόσιας σύμβασης ή πράξης, στην οποία προβαίνει ο 

Οργανισμός, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αυτό καθορίζει.    
  
      (2) Οποιαδήποτε πράξη ή οτιδήποτε είναι υπόχρεος ή εντεταλμένος να 

πράξει ο Υπουργός δυνάμει του παρόντος Νόμου, μπορεί να διενεργηθεί 

από οποιοδήποτε λειτουργό ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί δυνάμει 

εξουσιοδότησης του Υπουργού και οποιαδήποτε δήλωση υπογραμμένη από 

τον Υπουργό που πιστοποιεί ότι πρόσωπο ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησής 

του είναι δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία. 
  
      (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο με βάση διαταγή ή συναίνεση του 

Υπουργού μετέχει στην εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης ή καθήκοντος που 

αφορά παραχωρηθείσα αρμοδιότητα η οποία κατά Νόμο απαιτείται να 
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εκτελεστεί από λειτουργό, θεωρείται ότι είναι αρμόδιος λειτουργός για την 

εκτέλεση εκείνης της πράξης ή του καθήκοντος. 
  
      (4) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο θεωρείται ως ο αρμόδιος 

λειτουργός δυνάμει του εδαφίου (3) πιο πάνω έχει όλες τις εξουσίες 

λειτουργού που αφορούν την πράξη ή το καθήκον που εκτελέστηκε ή 

πρόκειται να εκτελεστεί όπως αναφέρεται σε εκείνο το εδάφιο. 
  
Κήρυξη δημόσιου 

νοσηλευτηρίου.  
15.- Με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται- 

   

  (α)  να κηρύσσει ως δημόσιο νοσηλευτήριο   οποιοδήποτε υποστατικό 

και/ή εγκατάσταση που παρέχει ή που έχει ανεγερθεί και εξοπλισθεί 

με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας.  

   

  (β)  να καθορίζει τον Οργανισμό ο οποίος θα διαχειρίζεται το κάθε 

δημόσιο νοσηλευτήριο.  

   
Μεταβίβαση 

περιουσιακών 

στοιχείων. 

16.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται όπως, με Διάταγμα που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας - 

   

  (α)  να εξουσιοδοτήσει τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας να       

προβούν στη μεταβίβαση προς τους Οργανισμούς μερικής ή όλης 

της ακίνητης και κινητής περιουσίας που τελεί υπό τη διαχείριση 

των υποστατικών ή/ και εγκατάστασης τα οποία κηρύσσονται ως 

δημόσια νοσηλευτήρια δυνάμει του παρόντος Νόμου και.  

   

  (β)  να μεταβιβάσει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία 

ασκούνται από το Υπουργείο Υγείας ή οποιαδήποτε άλλη αρχή της 

Δημοκρατίας, είτε δυνάμει άλλου νόμου ή άλλως πως και τα οποία 

θεωρεί αναγκαία, προς τα Συμβούλια για σκοπούς  άσκησης των 

αρμοδιοτήτων των αντίστοιχων Οργανισμών: 
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      (2) Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε Οργανισμός για οποιονδήποτε 

λόγο πάψει να υφίσταται, τα περιουσιακά του στοιχεία, με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, περιέρχονται στην κατοχή της Δημοκρατίας. 

    

      (3) Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προβαίνει 

στις κατάλληλες ενέργειες για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης, χωρίς 

την καταβολή οποιωνδήποτε τελών, της ακίνητης ιδιοκτησίας την οποία το 

Υπουργικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον εκάστοτε Οργανισμό δυνάμει του 

εδαφίου (1). 

    
Σύσταση 

εξειδικευμένων 

σωμάτων και 

επιτροπών. 

17. Κάθε Συμβούλιο δύναται, για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του 

παρόντος Νόμου, να προβαίνει με απόφασή του στη σύσταση εξειδικευμένων 

σωμάτων και επιτροπών για να βοηθούν και να συμβουλεύουν το Συμβούλιο 

στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 

    
Σύσταση 

Διευθυντικής 

Ομάδας 

18. (1) Σε κάθε Οργανισμό συστήνεται Διευθυντική Ομάδα, η οποία 

αποτελείται από το Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή, το Γενικό Ιατρικό 

Διευθυντή, το Γενικό Νοσηλευτικό Διευθυντή, το Γενικό  Οικονομικό 

Διευθυντή και το Γενικό Διοικητικό Διευθυντή. 

 
 (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε  Νόμου, ο Γενικός Ιατρικός 

Διευθυντής, ο Γενικός Νοσηλευτικός Διευθυντής, ο Γενικός Οικονομικός 

Διευθυντής και ο Γενικός Διοικητικός Διευθυντής διορίζονται από το  Συμβούλιο 

στη βάση Σχεδίων Υπηρεσίας. 

 
  (3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), τα Σχέδια Υπηρεσίας και οι όροι 

εργοδότησης καθορίζονται με Κανονισμούς για όλους τους Οργανισμούς 

 
 (4) Οι όροι εργασίας περιέχονται τόσο στην προκήρυξη της θέσης όσο και 

στην προσφορά του Συμβουλίου προς το πρόσωπο του οποίου έχει εγκριθεί ο 

διορισμός και το πρόσωπο αυτό, δύναται είτε να αποδεχθεί, είτε να μην 
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αποδεχθεί το διορισμό. 

 
 (5) Σε περίπτωση ακύρωσης, από το Ανώτατο Δικαστήριο, της δυνάμει του 

παρόντος άρθρου απόφασης για διορισμό οποιουδήποτε προσώπου στις 

αναφερόμενες στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου θέσεις, ο διορισμός 

τερματίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου. 
  
Αρμοδιότητες 

Διευθυντικής 

Ομάδας 

19 (1) Η Διευθυντική Ομάδα έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες – 

 

(α)  να εγκρίνει τα ιατρικά, παραϊατρικά, εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκά και 

ερευνητικά προγράμματα, καθώς και τις προσφερόμενες από τον 

Οργανισμό υπηρεσίες φροντίδας υγείας και να τα υποβάλλει στο Συμβούλιο 

για τελική έγκριση 

 

(β)  να υποβάλλει στο Συμβούλιο του Οργανισμού  εισηγήσεις για τον 

επιμερισμό του προϋπολογισμού και τις ανάγκες του Οργανισμού· 

 

(γ)  να εισηγείται στο Συμβούλιο του Οργανισμού τη συνεχή αναβάθμιση, 

την παροχή νέων ή την κατάργηση παρεχόμενων από τον Οργανισμό 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας· 

 

(δ)  να λαμβάνει και να μελετά τις εισηγήσεις του Επιστημονικού 

Συμβουλίου για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του 

Επιστημονικού Συμβουλίου 

 

(ε) να καταρτίζει επιτροπές από άτομα που συμμετέχουν σε αυτή και δύναται 

να μεταβιβάζει σε αυτές, υπό όρους και    προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμο 

οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές της· 

 

(στ)  να ασκεί οποιεσδήποτε δραστηριότητες και εκτελεί οποιοδήποτε 

καθήκον της ανατίθεται ή επιβάλλεται σ’ αυτήν από το Συμβούλιο και από 
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τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς  ή/και τους εσωτερικούς 

κανονισμούς του Οργανισμού που εκδίδονται δυνάμει αυτού· 

 
Συνεδριάσεις της 

Διευθυντικής 

Ομάδας, απαρτία 

και λήψη 

αποφάσεων. 

20.-(1) Η Διευθυντική Ομάδα ρυθμίζει τα των συνεδριάσεών της, τον τρόπο και 

το χρόνο της συγκλήσεώς της και την ακολουθούμενη σε αυτή διαδικασία και 

για το σκοπό αυτό δύνανται να εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς και για τη 

λειτουργία της γενικά.   

      (2) Των συνεδριάσεων της Διευθυντικής Ομάδας προεδρεύει ο Γενικός 

Εκτελεστικός Διευθυντής και σε περίπτωση απουσίας του ή προσωρινού 

κωλύματος, ο Αναπληρωτής Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής που είναι ο 

αντιπρόεδρος. 

 
      (3) Η Διευθυντική Ομάδα δεν δύναται να συνεδριάζει σε περίπτωση 

απουσίας του προέδρου και του αντιπροέδρου της 

 
   (4) Ο πρόεδρος, και σε περίπτωση απουσίας του ο αντιπρόεδρος, και δυο  

(2) άλλα μέλη της Διευθυντικής Ομάδας αποτελούν απαρτία. 

 
 (5) Οι αποφάσεις της Διευθυντικής Ομάδας λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των 

παρόντων και ψηφισάντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος ή 

ο αντιπρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, ανάλογα με την 

περίπτωση, έχει νικώσα ψήφο. 

 
 (6) Σε κάθε συνεδρίαση της Διευθυντικής  Ομάδας τηρούνται πρακτικά των 

εργασιών, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο ή σε περίπτωση 

απουσίας του προέδρου, τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης. 
  
 (7) Κάθε Διευθυντική Ομάδα ενεργεί νόμιμα και οι διαδικασίες της είναι καθ’ 

όλα έγκυρες, ανεξαρτήτως της κένωσης οποιασδήποτε θέσης της. 
  
Σύσταση 

Επιστημονικών 
21.-Σε κάθε Οργανισμό συστήνεται Επιστημονικό Συμβούλιο του οποίου 

προεδρεύει ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής ή στην απουσία του, ο 
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Συμβουλίων  Αναπληρωτής Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής του οικείου Οργανισμού. Σε 

αυτό συμμετέχουν όλα τα μέλη της Διευθυντικής Ομάδας , οι Διευθυντές των 

Τμημάτων/ Κλινικών του οικείου Οργανισμού και ο Διευθυντής/Συντονιστής 

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των Φαρμακοποιών και των 

Εργαστηρίων. 

   
Αρμοδιότητες 

Επιστημονικών 

Συμβουλίων 

22.-   (1) Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τη 

Διευθυντική Ομάδα ως προς τα ακόλουθα:  

   

  (α)  Τα ιατρικά, παραϊατρικά, εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά 

προγράμματα, καθώς και τις προσφερόμενες από τον Οργανισμό 

υπηρεσίες φροντίδας υγείας· 

    

  (β)  Τον επιμερισμό του προϋπολογισμού και τις ανάγκες του οικείου 

Οργανισμού· 

   

  (γ)  Τη συνεχή αναβάθμιση, την παροχή νέων ή την κατάργηση 

παρεχόμενων από τον  Οργανισμό υπηρεσιών φροντίδας υγείας· 

   

  (δ) Τη μελέτη και την παροχή οποιωνδήποτε άλλων εισηγήσεων στη 

Διευθυντική Ομάδα για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου 

        

  (ε)  να καταρτίζει επιτροπές από άτομα που συμμετέχουν σε αυτό και 

δύναται να μεταβιβάζει σε αυτές, τις αρμοδιότητές του·  

    

  (στ)  να ασκεί οποιεσδήποτε δραστηριότητες και εκτελεί οποιοδήποτε 

καθήκον του ανατίθεται ή επιβάλλεται σ’ αυτό από  το Συμβούλιο, 

τη Διευθυντική Ομάδα και από τον παρόντα Νόμο και τους 

Κανονισμούς  ή/και τους εσωτερικούς κανονισμούς του 

Οργανισμού που εκδίδονται δυνάμει αυτού·  
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Συνεδριάσεις 

Επιστημονικού 

Συμβουλίου, 

απαρτία και λήψη 

αποφάσεων. 

 23.-(1) Το Επιστημονικό Συμβούλιο ρυθμίζει τα των συνεδριάσεών του, 

τον τρόπο και το χρόνο της συγκλήσεώς του και την ακολουθούμενη σε 

αυτό διαδικασία και για το σκοπό αυτό δύνανται να εκδίδει εσωτερικούς 

κανονισμούς και για τη λειτουργία του γενικά.   

       (2) Το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν δύναται να συνεδριάζει σε 

περίπτωση απουσίας του προέδρου και του αντιπροέδρου του 

 

  (3) Ο πρόεδρος, και σε περίπτωση απουσίας του ο αντιπρόεδρος, και τα 

άλλα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου που ισοδυναμούν με 

τουλάχιστο το ήμιση του συνόλου των μελών του Επιστημονικού 

Συμβουλίου,  αποτελούν απαρτία. 

 

  (4) Οι αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά 

πλειοψηφία των παρόντων και ψηφισάντων μελών και σε περίπτωση 

ισοψηφίας, ο πρόεδρος, ή ο αντιπρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας του 

προέδρου, ανάλογα με την περίπτωση, έχει νικώσα ψήφο. 

 

  (5) Σε κάθε συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου τηρούνται 

πρακτικά των εργασιών, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο του ή 

σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, τον προεδρεύοντα της 

συνεδρίασης. 

 

  (6) Κάθε Επιστημονικό Συμβούλιο ενεργεί νόμιμα και οι διαδικασίες του 

είναι καθ’ όλα έγκυρες, ανεξαρτήτως της κένωσης οποιασδήποτε θέσης 

του. 

   
  

Σύμβουλοι και 

Συμβουλευτικές 

Επιτροπές.  

24.-(1) Ο Υπουργός ή/και το Συμβούλιο του Οργανισμού  δύναται, να 

διορίζουν Συμβούλους ή/και Συμβουλευτικές Επιτροπές οι οποίοι έχουν τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 
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  (α)  να παρέχουν συμβουλές στον Υπουργό ή/και στο Συμβούλιο του 

Οργανισμού αναφορικά με διοικητικά, οικονομικά, επιστημονικά ή 

άλλα θέματα  

   

  (β)  να παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη στον Υπουργό ή/και το 

Συμβούλιο αναφορικά με τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) 

του παρόντος άρθρου θέματα  

   

  (γ)  να διεξάγουν αξιολογήσεις, εκτιμήσεις και να ετοιμάζουν  

γραπτώς εκθέσεις για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτές 

από τον Υπουργό ή/και το Συμβούλιο ·  

   

  (δ)  να εκτελούν τις αρμοδιότητές τους με γνώμονα το καλώς     

νοούμενο συμφέρον των Οργανισμών και των ασθενών: 

    
Σύγκληση 

συνόδου 

Οργανισμών 

25.-(1) Ο Υπουργός διά του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας 

δύναται να συγκαλεί τους Προέδρους των Συμβουλίων και τους Γενικούς 

Εκτελεστικούς Διευθυντές των Οργανισμών σε σύνοδο δύο φορές το χρόνο 

ή όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο.  

     

      (2) Οι αποφάσεις  ή τα συμπεράσματα της Συνόδου υποβάλλονται στον 

Υπουργό, αλλά δεν είναι δεσμευτικά για τους Οργανισμούς και η σύνοδος 

δεν κατέχει οποιαδήποτε εκτελεστική εξουσία.  

   

 ΜΕΡΟΣ III: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
   
Έσοδα και πόροι 

Οργανισμών. 
26.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα έσοδα και οι 

πόροι των Οργανισμών προέρχονται από τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που 

παρέχουν, από εκπαιδευτικά, ερευνητικά προγράμματα καθώς και από 

επιχορηγήσεις, συγχρηματοδοτήσεις, ή/ και δωρεές από φυσικά και νομικά 

πρόσωπα ή/ και από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενεργητικού που δυνατό να 

είναι πληρωτέο στον κάθε Οργανισμό ή να περιέλθει σε αυτόν με οποιοδήποτε 
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άλλο νόμιμο τρόπο.  

   

      (2) Οι Οργανισμοί έχουν την ευθύνη αυτόνομης εξασφάλισης και 

διαχείρισης των εσόδων και εξόδων τους. 
Ετήσιοι 

προϋπολογισμοί. 
27.-(1) Οι Οργανισμοί υποβάλλουν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους 

μέσω του Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση τον 

προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων τους για το επόμενο έτος. 

   

 (2) Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση λεπτομέρειες τις οποίες ορίζει ο 

Υπουργός. 

   

      (3) Στο σκέλος των εσόδων των Οργανισμών για τα τρία πρώτα χρόνια που 

θα ακολουθήσουν αμέσως μετά την ημερομηνία πλήρους εφαρμογής του 

Γενικού Συστήματος Υγείας, θα μπορεί να περιληφθεί κρατική χορηγία από τον 

κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων, δεδομένου ότι η 

κρατική αυτή χορηγία ακολουθεί φθίνουσα πορεία και νοουμένου ότι για το 

πρώτο έτος αυτή θα ανέρχεται στο 100% των ελλειμμάτων, για το δεύτερο 

έτος αυτή θα ανέρχεται μέχρι το 50% του ύψους των ελλειμμάτων του πρώτου 

έτους και για το τρίτο έτος αυτή θα ανέρχεται μέχρι το 25% του ύψους των 

ελλειμμάτων του πρώτου έτους με στόχο τη μηδένιση των ελλειμμάτων τους, 

με το τέλος του τρίτου  έτους: 

  

  Νοείται ότι, από το τέλος του τρίτου έτους από την ημερομηνία πλήρους 

εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας, θα διακοπεί οποιαδήποτε κρατική 

χορηγία για την κάλυψη ελλειμμάτων και οι προϋπολογισμοί του Οργανισμού 

θα είναι στη βάση των εσόδων τους. 

   

    (4) Για την τήρηση των προνοιών του εδαφίου (3), ασκείται αυστηρή 

εποπτεία από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας. 

  

 (5) Τα πλεονάσματα που δύνανται να δημιουργηθούν στους Οργανισμούς από 

την ημερομηνία πλήρους εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας θα 
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χρησιμοποιούνται από τους Οργανισμούς για την εξυπηρέτηση των σκοπών 

τους 

  

      (6) Σε έκτακτες ανάγκες, όπως επιδημίες, σεισμούς, πλημμύρες, 

συρράξεις, πολεμικές επιχειρήσεις και άλλα παρόμοια περιστατικά, το 

κράτος αναλαμβάνει τις επιπλέον δαπάνες, για να διατηρήσουν οι 

Οργανισμοί τη βιωσιμότητά τους. 

   
Τήρηση προϋπο-

λογισμών. 
28.-(1) Κάθε Οργανισμός τηρεί ακριβείς λογαριασμούς –  

   

  (α)   των εισπραττόμενων και καταβαλλόμενων από αυτόν χρηματικών 

ποσών και των λόγων σχετικά με τους οποίους έγινε η είσπραξη.  

   

  (β)  των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του, τα οποία 

ετοιμάζονται, ώστε να δείχνουν ξεχωριστά το πάγιο ή 

κεφαλαιουχικό ενεργητικό του, καθώς  και τα δανεισθέντα ποσά ή 

τα οφειλόμενα λόγω δανείων ή προκαταβολών ποσά∙ 

   

  (γ)  όλων των  χρημάτων που εισπράττονται ή δαπανώνται ή 

καταβάλλονται από τον Οργανισμό  ή από άλλο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου για λογαριασμό του.  

   

    Νοείται ότι οι λογαριασμοί οι οποίοι αναφέρονται στην 

παράγραφο (γ), τηρούνται από το Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή 

του Οργανισμού.  

    

      (2) Κάθε Οργανισμός μεριμνά ώστε οι λογαριασμοί που αναφέρονται στην 

παράγραφο (α) του εδαφίου (1) τηρούνται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές 

των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων και του ιστορικού κόστους. 

    
Απολογισμός 

εσόδων και 
29.- Κάθε Οργανισμός, αμέσως μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους 
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εξόδων και 

ισολογισμός. 
συντάσσει απολογισμό εσόδων και εξόδων της χρήσης του λήξαντος 

οικονομικού έτους, καθώς και ισολογισμό κατά την 31η Δεκεμβρίου έτους και 

αφού, αυτοί πιστοποιηθούν από το Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή ενός 

εκάστου των Οργανισμών, τους υποβάλλει μέσω του Συμβουλίου για έλεγχο 

στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου του 

αμέσως επόμενου έτους. 

    
Παροχή 

πληροφοριών και 

στοιχείων στον 

Γενικό Ελεγκτή. 

30.-(1) Για σκοπούς οποιουδήποτε ελέγχου, ο Γενικός Ελεγκτής της 

Δημοκρατίας δύναται να καλέσει τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Συμβουλίου 

κάθε Οργανισμού για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εξήγησης ή 

για προσκόμιση οποιουδήποτε πρακτικού, βιβλίου, σύμβασης, λογαριασμού, 

τιμολογίου, απόδειξης ή άλλου αναγκαίου εγγράφου. 

    

      (2)  Κάθε πρόσωπο το οποίο αμελεί ή αρνείται να παράσχει στο Γενικό 

Ελεγκτή της Δημοκρατίας τα ζητούμενα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο 

(1), ή παρέχει στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας στοιχεία τα οποία εν 

γνώσει του είναι ψευδή, παραπλανητικά ή λανθασμένα, είναι ένοχο αδικήματος 

και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 

το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες 

(10,000.00) ευρώ ή και στις δύο ποινές. 

    

      (3) Ο Γενικός Ελεγκτής αποστέλλει τους ελεγμένους λογαριασμούς στο 

Συμβούλιο κάθε Οργανισμού μαζί με σχετική έκθεση και αποστέλλει σχετικά 

αντίγραφα στον Υπουργό. 

    

      (4) Ο Οργανισμός υποβάλλει μέσω του Υπουργού στο Υπουργικό 

Συμβούλιο τον ελεγμένο απολογισμό και ισολογισμό του λήξαντος οικονομικού 

έτους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. 

    

      (5) Οι ελεγμένοι λογαριασμοί με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.    
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      (6) Μετά τον έλεγχο των λογαριασμών και τη δημοσίευσή τους στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αυτοί θεωρούνται κλειστοί και μετά την 

πάροδο ενός μηνός από τη δημοσίευση, ουδείς δύναται να αμφισβητήσει την 

ορθότητά τους, εκτός μόνο για λόγους ανεντιμότητας ή δόλου ή για σκοπούς 

ανάκτησης καθυστερημένων οφειλών. 

    
Έξοδα  

ελέγχου των 

λογαριασμών. 

31.  Τα έξοδα ελέγχου των λογαριασμών καθορίζονται από το Γενικό Ελεγκτή 

της Δημοκρατίας και καταβάλλονται από το Συμβούλιο στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας 

    
Έγκριση δανείων 

από το Υπουργικό 

Συμβούλιο. 

32.-(1) Κάθε Οργανισμός δύναται  μετά από έγκριση του Υπουργικού 

Συμβουλίου και με οποιουσδήποτε όρους τους οποίους το Υπουργικό 

Συμβούλιο δυνατό να επιβάλει, να συνάπτει δάνεια για ικανοποίηση των 

αναγκών του  

    

      (2) Οποιαδήποτε χρηματικά ποσά απαιτούμενα για την αποπληρωμή του 

κεφαλαίου και των τόκων του δανείου που κάθε Οργανισμός έχει συνάψει 

σύμφωνα με το εδάφιο (1), επιβαρύνουν τα έσοδα και το ενεργητικό του 

συγκεκριμένου Οργανισμού. 

    
Ετήσια έκθεση. 33.-(1) Το ταχύτερο δυνατό μετά τη λήξη κάθε έτους και εν πάση περιπτώσει 

όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου, κάθε 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 εφαρμόσθηκε από τον Οργανισμό. 

    

      (2) Στην ετήσια έκθεση πρέπει να περιλαμβάνονται αντίγραφα των 

ελεγμένων λογαριασμών και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας. 

    

      (3) Μετά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης κάθε Οργανισμού στον 

Υπουργό, αντίγραφό της κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
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ενημέρωσή της. 

  
 ΜΕΡΟΣ IV: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
   
Γενικός 

Εκτελεστικός 

Διευθυντής, 

Αναπληρωτής 

Γενικός 

Εκτελεστικός 

Διευθυντής και 

Διευθυντική 

Ομάδα 

34.-(1) Την εκτελεστική  ευθύνη της διαχείρισης και της διεύθυνσης του κάθε 

Οργανισμού, έχει ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής 

Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής 

   

      (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε  Νόμου τα μέλη της 

Διευθυντικής Ομάδας, δηλαδή, ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής, ο Γενικός 

Ιατρικός Διευθυντής, ο Γενικός Νοσηλευτικός Διευθυντής, ο Γενικός 

Οικονομικός Διευθυντής και ο Γενικός Διοικητικός Διευθυντής κάθε 

Οργανισμού διορίζονται από το  Συμβούλιο, στη βάση Σχεδίου Υπηρεσίας, 

όπως καθορίζεται με Κανονισμούς. 

  

  (3) Η απόφαση του κάθε Συμβουλίου που αναφέρεται στο εδάφιο (2) 

υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. 

  

  (4) Το Υπουργικό Συμβούλιο οφείλει να αιτιολογήσει ειδικά την 

απόφασή του, αν με αυτή δεν εγκρίνονται οι προτεινόμενοι σύμφωνα με το 

εδάφιο (2) διορισμοί. 

    

      (5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), τα Σχέδια Υπηρεσίας και οι όροι 

εργοδότησης καθορίζονται με Κανονισμούς για όλους τους Οργανισμούς, ενώ 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση σύγχρονων τρόπων 

απασχόλησης σε σχέση με διευθυντικές θέσεις, την ανανέωση των 

διευθυντικών στελεχών και την εισαγωγή κινήτρων για καλύτερη απόδοση από 

τα στελέχη αυτά.  
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      (6) Οι όροι εργασίας περιέχονται τόσο στην προκήρυξη της θέσης όσο και 

στην προσφορά του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου προς το πρόσωπο του 

οποίου έχει εγκριθεί ο διορισμός δυνάμει του εδαφίου (3) και το πρόσωπο 

αυτό δύναται είτε να αποδεχθεί το διορισμό και να υπογράψει τη σύμβαση, είτε 

να μην αποδεχθεί το διορισμό.  

    

      (7) Σε περίπτωση ακύρωσης, από το Ανώτατο Δικαστήριο, της δυνάμει του 

παρόντος άρθρου απόφασης για διορισμό οποιουδήποτε προσώπου στη 

θέση των μελών της Διευθυντικής Ομάδας  οποιουδήποτε Οργανισμού, η 

υπογραφείσα μεταξύ  των μελών της Διευθυντικής Ομάδας και του  

Οργανισμού σύμβαση, τερματίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  

    

Αρμοδιότητες 

Γενικού 

Εκτελεστικού 

Διευθυντή. 

35.-(1) Ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής του κάθε  Οργανισμού έχει την 

ευθύνη για την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και εποπτεία 

όλων των ιατρικών, επιστημονικών και άλλων δραστηριοτήτων του 

Οργανισμού.   
  
      (2) Επιπρόσθετα του εδαφίου (1), ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής 

μεριμνά για- 

   

  (α)  την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου του Οργανισμού· 

   

  (β)  την υποβολή προς το Συμβούλιο για τελική έγκριση: 

I. των αποφάσεων της Διευθυντικής Ομάδας 

II. των εισηγήσεων της Διευθυντικής Ομάδας σχετικά με 

προτάσεις  πολιτικής, για το γενικό συμφέρον του 

Οργανισμού του οποίου προΐσταται· 

   

  (γ)  την υποβολή προς το Συμβούλιο του  Προϋπολογισμού του 

Οργανισμού· 
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  (δ)  την ετοιμασία και την υποβολή προς το Συμβούλιο της Ετήσιας 

Έκθεσης του Οργανισμού · 

   

  (ε)  την εκτέλεση οποιωνδήποτε καθηκόντων του ανατεθούν από το 

Συμβούλιο ή/και τη Διευθυντική Ομάδα  του Οργανισμού ή/ και 

που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο. 

    
Αρμοδιότητες 

Αναπληρωτή 

Γενικού 

Εκτελεστικού 

Διευθυντή. 

36.-(1) Καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή ασκεί ο 

εκάστοτε Γενικός Ιατρικός Διευθυντής. 

 

(2)  Ο Αναπληρωτής Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής του κάθε  Οργανισμού, 

μεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη να: 
   
  (α)  αναπληροί το Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή στην άσκηση των 

καθηκόντων του σε περίπτωση απουσίας ή πρόσκαιρου 

κωλύματος αυτού.  

 

(β)  βοηθά το Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή στην εκτέλεση των 

καθηκόντων του, και 

 

 (γ)  αναλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσθετο καθήκον του ανατεθεί από το 

Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή. 
  
Επιτροπή 

Εσωτερικού 

Ελέγχου.  

37.-(1) Την ευθύνη εσωτερικού ελέγχου του κάθε νοσοκομείου έχει η Επιτροπή 

Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί σε κάθε νοσοκομείο σε συνεργασία 

με εξωτερικό ελεγκτικό οίκο όπως καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς και 

λογοδοτεί απ’ ευθείας στο οικείο Συμβούλιο 

 
      (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου Νόμου, τα γενικά 

καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για τις 

θέσεις των μελών της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου κάθε νοσοκομείου, 
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καθορίζονται από το οικείο Συμβούλιο με εσωτερικούς κανονισμούς .   
  
Προσωπικό 

Οργανισμών. 
38.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου, το 

προσωπικό των  Οργανισμών  … (Το κείμενο θα διαμορφωθεί μετά τη 

συζήτηση του στην Μεικτή Επιτροπή Προσωπικού)  

    

 ΜΕΡΟΣ VI – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Κανονισμοί. 39.-(1) Οι Οργανισμοί δύνανται να εκδίδουν Κανονισμούς, οι οποίοι 

υποβάλλονται μέσω του Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση 

και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την 

καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. των διατάξεων -   
  
      (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι 

σ’ αυτό Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν τα πιο κάτω θέματα: 

   

  (α) τα Σχέδια Υπηρεσίας και τους όρους εργοδότησης όλης της 

Διευθυντικής Ομάδας  που περιλαμβάνουν τα γενικά καθήκοντα, 

τις ευθύνες και προσόντα που απαιτούνται για τις εν λόγω θέσεις∙ 

   

  (β)  τα Σχέδια Υπηρεσίας και τους όρους εργασίας του προσωπικού∙ 

   

  (γ)  τις διαδικασίες και τα κριτήρια προαγωγής και αξιολόγησης του 

προσωπικού των Οργανισμών∙  

   

  (δ)  τη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού των 

Οργανισμών· 

   

  (ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό 

καθορισμού, η σε σχέση με το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει 

την έκδοση Κανονισμών. 
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Έναρξη ισχύος. 40. Ο παρών Νόμος τίθεται σε  εφαρμογή σε ημερομηνία που καθορίζεται με 

γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία δυνατό να καθορίζει διαφορετικές 

ημερομηνίες έναρξης ισχύος για διαφορετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου. 
 

 

 

           11/12/2014 

 


