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Αριθμός 496
 ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2020 

  ___________________ 

Αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 56 
 

 
89(Ι) του 2001 

134(Ι) του 2002 
101(Ι) του 2004 

62(Ι) του 2005 
74(Ι) του 2017 

25(Ι) του 2020.  
 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του 56 
των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 έως 2020, εκδίδει τις ακόλουθες 
Αποφάσεις: 

 ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρούσες Αποφάσεις θα αναφέρονται ως οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας 

(Ασφαλιστική Kάλυψη Έναντι Αμέλειας) Αποφάσεις του 2020. 
 

Ερμηνεία. 2.-(1) Στις παρούσες Αποφάσεις, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια – 
 
«ασφαλισμένος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην παράγραφο (γ) της 
Απόφασης 4∙ 
 

88(Ι) του 2017  
155(Ι) του 2018  

38(Ι) του 2019  
136(Ι) του 2019. 

«ασφαλιστήριο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ασφαλιστικών και 
Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο· 

 «ασφαλιστική επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί 
Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο· 
 

 «ασφαλιστική επιχείρηση κράτους μέλους» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από 
τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο· 
 

 «ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από 
τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο· 
 

 «ασφαλιστική σύμβαση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί 
Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο· 

  
«αφαιρετέο ποσό» σημαίνει το πρώτο ποσό της απώλειας που επωμίζεται ο ασφαλισμένος 
δυνάμει της ασφαλιστικής του σύμβασης· 
 

 «επαγγελματικές υπηρεσίες» σημαίνει την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας δυνάμει του 
Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και 
Αποφάσεων· 
 

 «επαγγελματική αμέλεια» σημαίνει νομική ευθύνη ασφαλισμένου προσώπου για αποζημίωση 
που προκύπτει από απαίτηση δικαιούχου υπηρεσιών φροντίδας υγείας που υπέστη θάνατο ή 
σωματική βλάβη, ψυχιατρική βλάβη, ασθένεια ή νόσο οποιουδήποτε ασθενή προκαλούμενη 
από οποιαδήποτε αμελή πράξη, σφάλμα ή παράλειψη διαπραχθείσα από τον ασφαλισμένο 
κατά την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα πλαίσια του Συστήματος· 
 

 «κάτοχος του ασφαλιστηρίου» σημαίνει τον αντισυμβαλλόμενο ασφαλιστικής επιχείρησης που 
καθορίζεται στον Πίνακα του ασφαλιστηρίου και για τους σκοπούς των παρόντων Αποφάσεων 
είναι ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας· 
 

 «κυπριακή ασφαλιστική επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον 
περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο· 
 

 «Νόμος» σημαίνει τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο. 
 

 (2) Οι όροι που χρησιμοποιούνται στις παρούσες Αποφάσεις και δεν ερμηνεύονται 
διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από το Νόμο και τους δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενους Κανονισμούς. 
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 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

 
Υποχρέωση 
ασφάλισης 
επαγγελματικής 
αμέλειας. 

3. Τηρουμένων των διατάξεων των παρουσών Αποφάσεων, κάθε παροχέας υπηρεσιών 
φροντίδας υγείας υποχρεούται να είναι ασφαλισμένος έναντι επαγγελματικής  αμέλειας για την 
παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται δυνάμει του Περί Γενικού Συστήματος 
Νόμου ως εκάστοτε τροποποιείται και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, 
εσωτερικών Κανονισμών και Αποφάσεων. 
 

Διατάξεις για το 
ασφαλιστήριο 
επαγγελματικής 
αμέλειας. 

4.  Για τους σκοπούς του Νόμου, το ασφαλιστήριο επαγγελματικής αμέλειας πρέπει- 

 (α) να εκδοθεί από – 
 

(i) κυπριακή ασφαλιστική επιχείρηση, ή 
(ii) ασφαλιστική επιχείρηση κράτους μέλους, ή 
(iii) ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης 
ασφαλιστικών εργασιών από τον Έφορο Ασφαλίσεων· 
 

 (β) να καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για επαγγελματική αμέλεια· 
 

 (γ) να ορίζει ως «ασφαλισμένο» - 
 

(i)    τον κάτοχο του ασφαλιστηρίου· 
(ii)     τους διοικητικούς συμβούλους ή συνεταίρους του κατόχου του ασφαλιστηρίου, για 

την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών όπως αυτές ορίζονται στις παρούσες 
Αποφάσεις· 

(iii)    τους μη συμβεβλημένους με τον Οργανισμό εργοδοτούμενους του κατόχου του 
ασφαλιστηρίου για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα πλαίσια του 
Συστήματος, και 

(iv)     πρόσωπα μη συμβεβλημένα με τον Οργανισμό που παρέχουν υπηρεσίες 
φροντίδας υγείας στα πλαίσια του Συστήματος εκ μέρους και/ή μέσω του 
συμβεβλημένου παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας και κατόχου του 
ασφαλιστηρίου.· 

 
 (δ) να περιλαμβάνει πρόσθετη περίοδο γνωστοποίησης 30 ημερών· 

 
 (ε) να περιλαμβάνει επέκταση εκκρεμούς ευθύνης των ασφαλισμένων που παύουν να ασκούν 

το επάγγελμα τους κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης τουλάχιστον δύο ετών· 
 

 (στ) να περιλαμβάνει όρο ότι ο ασφαλισμένος θα γνωστοποιεί στην ασφαλιστική επιχείρηση 
οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον του  εντός επτά  εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της απαίτησης ή μόλις είναι εύλογα πρακτικό. 
 

 (ζ) να περιλαμβάνει όρο ότι ο ασφαλισμένος θα γνωστοποιεί στην ασφαλιστική επιχείρηση 
οποιεσδήποτε περιστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε  έγερση απαίτησης εναντίον 
του εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση των 
περιστάσεων αυτών· 
 

 (η) να περιλαμβάνει ως αναδρομική ημερομηνία ισχύος την ημερομηνία σύναψης της 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον Οργανισμό ή την ημερομηνία έναρξης περιόδου τριών 
ετών από την πρώτη ημερομηνία έναρξης της ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης, ή 
οποιαδήποτε είναι μεταγενέστερη. Νοείται ότι αναδρομική κάλυψη δεν θα παρέχεται για 
περιστατικά τα οποία γνωστοποιήθηκαν στην προηγούμενη ασφαλιστική επιχείρηση με βάση 
το άρθρο 4(δ)·   
 

 (θ) να καλύπτει ετήσια περίοδο ασφάλισης.   
 

 (ι) να συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα ή σε περίπτωση που συμφωνήσουν ο κάτοχος του 
ασφαλιστηρίου και η ασφαλιστική εταιρεία στην Αγγλική γλώσσα. 
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Ελάχιστα όρια 
κάλυψης 
αποζημιώσεων 
Επαγγελματικής 
αμέλειας. 

5. (1) Τα ελάχιστα όρια κάλυψης σε σχέση με επαγγελματική αμέλεια συμπεριλαμβάνουν 
αποζημιώσεις, έξοδα απαιτητή και τόκους και καθορίζονται ως ακολούθως για κάθε περίοδο 
ασφάλισης:  
 
 
 

 (α) φυσικό πρόσωπο, παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα πλαίσια του Συστήματος που 
παρέχει υπηρεσίες – 
 

(i) ως προσωπικός ιατρός- €300.000 (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ)· 
(ii) ως ειδικός ιατρός- €450.000 (τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ) 
(iii) ως οδοντίατρος -  €50.000. (πενήντα χιλιάδες ευρώ)·  
(iv) ως  φαρμακείο  - €300.000 (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ)· 
(v) ως  εργαστήριο - €300.000 (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ)· 
(vi) ως νοσηλευτής - €100.000 (εκατό χιλιάδες ευρώ)·  
(vii) ως μαία - €100.000 (εκατό χιλιάδες ευρώ)·  
(viii) ως της επαγγελματίας υγείας - €100.000 (εκατό χιλιάδες ευρώ)·  
(ix) ασθενοφόρου - €100.000 (εκατό χιλιάδες ευρώ). 

 
 (β) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή της ενώσεις αυτών ή της κρατικές 

υπηρεσίες υγείας συμπεριλαμβανομένων συνεταιρισμών, εμπιστευμάτων, παροχέων 
υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα πλαίσια του Συστήματος, που παρέχει υπηρεσίες:  
 

(i) προσωπικών ιατρών- €600.000 (εξακόσιες χιλιάδες ευρώ)· 
(ii) ειδικών  ιατρών - €900.000 (εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ)· 
(iii) οδοντιάτρων -€120.000 (εκατό είκοσι χιλιάδες ευρώ)· 
(iv) φαρμακείου - €600.000 (εξακόσιες χιλιάδες ευρώ)· 
(v) εργαστηρίου - €600.000 (εξακόσιες χιλιάδες ευρώ)· 
(vi) νοσηλευτών -€200.000 (διακόσιες χιλιάδες ευρώ)· 
(vii) μαιών - €200.000 (διακόσιες χιλιάδες ευρώ)· 
(viii) άλλων επαγγελματιών υγείας - €200.000 (διακόσιες χιλιάδες ευρώ)·  
(ix) ασθενοφόρων - €200.000 (διακόσιες χιλιάδες ευρώ)· 
(x) κέντρου ανακουφιστικής φροντίδας υγείας - €1.000.000 (ένα εκατομμύριο   

ευρώ)· 
(xi) κέντρου ιατρικής αποκατάστασης - €1.000.000 (ένα εκατομμύριο ευρώ).   

  
(γ) δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία αποδεδειγμένα μπορούν να διακριθούν 
σύμφωνα με της κατηγορίες του άρθρου 3 του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος 
Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου ως ακολούθως: 
  

(i) Κλινικές ημερήσιας νοσηλείας - €1.000.000 (ένα εκατομμύριο ευρώ)·   
(ii) Κλινικές- €2.000.000 (δύο εκατομμύρια ευρώ)·   
(iii) Πολυκλινικές - €3.000.000 (τρία εκατομμύρια ευρώ)·  

(iv) δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία δεν εμπίπτουν της πρόνοιες 
των υποπαραγράφων (i), (ii) και (iii) - €4.000.000 (τέσσερα εκατομμύρια 
ευρώ). 

 
 (2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1) σε περιπτώσεις όπου οποιοδήποτε 

παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας  που συμβάλλεται με τον Οργανισμό για την παροχή 
πέραν της μιας κατηγορίας υπηρεσιών φροντίδας υγείας σύμφωνα με την παράγραφο (1) τότε 
το ελάχιστο όριο κάλυψης που οφείλει να τηρεί σε σχέση με επαγγελματική  αμέλεια 
καθορίζεται ως το ψηλότερο με βάση της της κατηγορίες για της οποίες συμβάλλεται με τον 
Οργανισμό.  
 
(3) Ανεξάρτητα από της διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) ο Οργανισμός θα έχει την 
ευχέρεια, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όπου υπάρχουν λόγοι οι οποίοι το δικαιολογούν να 
αποδέχεται ασφαλιστήρια με όρια κάλυψης άλλα από τα ελάχιστα όρια κάλυψης που τίθενται 
δυνάμει των παρουσών Αποφάσεων. 
 
(4) Ανεξάρτητα από της διατάξεις των παραγράφων (1), (2) και (3) ο Οργανισμός δύναται να 
αποδεχτεί αντικατάσταση της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι αμέλειας με εγγύηση που θα δοθεί 
από την Κυπριακή Δημοκρατία.  
 

Ελάχιστο όριο 
κάλυψης εξόδων 
υπεράσπισης 
επαγγελματικής 
αμέλειας. 

6. Το ελάχιστο όριο κάλυψης εξόδων υπεράσπισης σε σχέση με επαγγελματική  αμέλεια 
καθορίζεται σε €50.000 (πενήντα χιλιάδες ευρώ) πέραν του ορίου κάλυψης αποζημιώσεων, 
εξόδων απαιτητή και τόκων για κάθε περίοδο ασφάλισης. 
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Μη επιτρεπόμενες 
εξαιρέσεις και 
επιτρεπόμενες 
εξαιρέσεις στο 
ασφαλιστήριο 
επαγγελματικής  
αμέλειας. 

7. (1) Το ασφαλιστήριο επαγγελματικής αμέλειας δεν επιτρέπεται να εξαιρεί -    
 
(α) επαγγελματική αμέλεια σε σχέση με συγκεκριμένες ασθένειες, όπως π.χ. 
εξαιρέσεις για επιπλοκές εγκυμοσύνης, σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής 
ανεπάρκειας (AIDS), ηπατίτιδα, τη λανθασμένη διάγνωση, τη μη έγκαιρη διάγνωση ή 
την αποτυχία διάγνωσης γενετικής ανωμαλίας εμβρύου που ανάγεται σε 
επαγγελματική αμέλεια· 
(β) υπηρεσίες φροντίδας υγείας συμπεριλαμβανομένων διαγνώσεων ή θεραπειών, 
παρεχόμενων στα πλαίσια του Συστήματος· 
 
(γ) την παράβαση  ενημέρωσης και λήψη συναίνεσης από τον ασθενή. 

 
 (2) Το ασφαλιστήριο επαγγελματικής αμέλειας επιτρέπεται να εξαιρεί -    

 
(α) πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται σε επαγγελματική αμέλεια και που έχουν ως 
αποτέλεσμα τη μετάδοση του συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας 
(AIDS) και/ή της ηπατίτιδας· 
 
(β) ασθένειες που κατηγοριοποιήθηκαν ή θα κατηγοριοποιηθούν ως πανδημίες· 
 
(γ) νέας γενιάς αναδυόμενες ασθένειες για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
για αξιολόγηση τους από την επιστημονική κοινότητα ως προς τους τρόπους 
μετάδοσης τους, τη θεραπεία τους και τις επιπτώσεις τους.    

  
Επιτρεπόμενες 
Εξαιρέσεις στο 
ασφαλιστήριο 
επαγγελματικής 
αμέλειας. 

8. Το ασφαλιστήριο επαγγελματικής αμέλειας δεν απαιτείται να καλύπτει - 

 (α) ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια εργοδοτουμένου του κατόχου του ασφαλιστηρίου, όταν 
η ευθύνη καλύπτεται ή έπρεπε να καλύπτεται από ασφαλιστήριο ευθύνης εργοδότη σύμφωνα 
με τον περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο· 
 

 (β) σωματική βλάβη εκτός αν προκύπτει από πραγματική ή ισχυριζόμενη αποτυχία να 
επιτευχθεί το κατά νόμο απαιτούμενο επίπεδο δεξιότητας, επιμέλειας και εξειδίκευσης κατά την 
παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας· 
 

 (γ) ευθύνη διοικητικών συμβούλων και αξιωματούχων για αδικοπραγία που διαπράττουν υπό 
αυτή την ιδιότητα τους· 
 

 (δ) ευθύνη εργοδοτικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων του παράνομου τερματισμού της 
απασχόλησης, των διακρίσεων και των παρενοχλήσεων· 
 

 (ε) σκόπιμες ή ανέντιμες πράξεις· 
 

 (στ) πόλεμο, τρομοκρατία, πυρηνικούς κινδύνους· 
 

 (ζ) πρόστιμα, κυρώσεις· 
 

 (η) συμβατική ευθύνη, η οποία επεκτείνεται πέραν του καθήκοντος να χρησιμοποιείται τέτοια 
δεξιότητα και φροντίδα που κανονικά απαιτείται για τις παρεχόμενες επαγγελματικές 
υπηρεσίες· 
 

 (θ) παραδειγματικές ή τιμωρητικές αποζημιώσεις· 
 

 (ι) επακόλουθες απώλειες, όπως διαφυγόν κέρδος, εμπορική απώλεια περιλαμβανομένης της 
απώλειας πελατών· 
 

 (κ) εκτέλεση επαγγελματικών δραστηριοτήτων υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή 
ναρκωτικών· 
 

 (λ) οποιαδήποτε απαίτηση που υποβάλλεται εναντίον του ασφαλισμένου από: 
(i) οποιαδήποτε οντότητα στην οποία ο ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε συνέταιρος ή 

διοικητικός σύμβουλος ή συνδυασμός συνεταίρων ή διοικητικών συμβούλων του 
ασφαλισμένου διαθέτει ελέγχουσα συμμετοχή, 
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(ii) οποιαδήποτε οντότητα η οποία διαθέτει ελέγχουσα συμμετοχή στον ασφαλισμένο 
δυνάμει χρηματοοικονομικού ή εκτελεστικού συμφέροντος στη λειτουργία του 
ασφαλισμένου, 

               εκτός αν πηγάζει από ανεξάρτητο τρίτο μέρος· 
 

 (μ) αφαιρετέο ποσό μέχρι  €5.000 (πέντε χιλιάδες ευρώ) ανά απαίτηση. 
 
 

Έκδοση 
πιστοποιητικού 
ασφάλισης 
επαγγελματικής  
αμέλειας. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
 

9. Η ασφαλιστική επιχείρηση που εκδίδει ασφαλιστήριο επαγγελματικής αμέλειας για τους 
σκοπούς του Νόμου, οφείλει ταυτόχρονα να εκδώσει και πιστοποιητικό ασφάλισης σύμφωνα 
με το έντυπο του Παραρτήματος Ι. 

Υποχρεώσεις 
ασφαλισμένου. 

10. Κάθε ασφαλισμένος για επαγγελματική αμέλεια για τους σκοπούς του Νόμου οφείλει – 
 

 (α) να προσκομίζει το πιστοποιητικό ασφάλισης επαγγελματικής αμέλειας στον Οργανισμό· 
 

 (β) να προσκομίζει το σχετικό ασφαλιστήριο επαγγελματικής αμέλειας στον Οργανισμό όποτε 
του ζητηθεί από αρμόδιο λειτουργό του Οργανισμού· 
 

 (γ) να ενημερώνει τον Οργανισμό για οποιαδήποτε αλλαγή των όρων ή ακύρωση της 
ασφαλιστικής σύμβασης ιατρικής αμέλειας ή αστικής ευθύνης. 
 

Καταργήσεις και 
μεταβατικές 
Διατάξεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11. (1) Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ασφάλιση Ελάχιστου Ποσού) Αποφάσεις του 2019  
και Αποφάσεις του 2020 καταργούνται με την έναρξη ισχύος των παρουσών Αποφάσεων. 
 
(2) Οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη η οποία έχει εκδοθεί σε ημερομηνία προγενέστερη από 
την ημερομηνία έκδοσης των παρουσών Αποφάσεων, με βάση τις  καταργηθείσες Αποφάσεις 
της παραγράφου (1), θα συνεχίζει να γίνεται αποδεκτή από τον Οργανισμό για σκοπούς 
σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, μέχρι τη λήξη ή/και τον 
τερματισμό της.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

(Απόφαση 9) 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΜΕΛΕΙΑΣ  
 
Αριθμός Πιστοποιητικού:                                                     Αριθμός Ασφαλιστηρίου: 
 
Όνομα κατόχου του ασφαλιστηρίου: 
 
Κωδικός ΓΕΣΥ (όπου εφαρμόζεται): 
 
Διεύθυνση κατόχου του ασφαλιστηρίου: 
 
Περίοδος ασφάλισης:  από                μέχρι 
 
Όριο κάλυψης: €              
 
Έξοδα υπεράσπισης: €                
 
Με το παρόν πιστοποιείται ότι το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Αμέλειας που αναφέρεται πιο πάνω, είναι σύμφωνο με 
τις περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ασφαλιστική Κάλυψη Έναντι Αμέλειας) Αποφάσεις 2020, οι οποίες εκδόθηκαν 
σύμφωνα με τους Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του 2001 έως 2020. 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία:                                                                            (Υπογραφή): ................................................ 
                                                                          Ασφαλιστική Επιχείρηση: 
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