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Ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 165(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1988 ΕΩΣ 2014 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

114 του 1988 
65(Ι) του 1994 

108(Ι) του 1998 
129(Ι) του 2001 
145(Ι) του 2005 

176(Ι) του 2014. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμους του 1988 
έως 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμοι του 1988 έως 2019. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 8  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη μετατροπή του υφιστάμενου κειμένου 
αυτού σε εδάφιο (1) και την ένθεση αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 
«(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 5, οιοσδήποτε παθών 

κέκτηται δικαίωμα υποβολής ενστάσεως εναντίον αποφάσεως της Επιτροπής, εντός 
διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποιήσεως της αποφάσεως σε 
αυτόν και σε τέτοια περίπτωση ο Υπουργός οφείλει όπως εντός περαιτέρω διαστήματος 
εξήντα (60) ημερών αποφανθεί επί αυτής και ενημερώσει τον ενιστάμενο με αιτιολογημένη 
απόφασή του: 

  

  Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό ή ομάδα λειτουργών οι 
οποίοι δεν συμμετέχουν στην Επιτροπή όπως εξετάσουν οποιαδήποτε αναφυόμενα θέματα 
και υποβάλουν στον ίδιο το πόρισμα τέτοιας εξέτασης, προτού εκδώσει την απόφασή του 
σχετικά με την υποβληθείσα ένσταση: 
 
 Νοείται περαιτέρω ότι, όταν ο λόγος ή ένας από τους λόγους της υποβληθείσας 
ένστασης αφορά σε γνωμάτευση ή απόφαση καθιδρυθέντος δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου Ιατροσυμβουλίου, ο Υπουργός δύναται να παραπέμψει την υπόθεση για 
επανεξέταση σε Ιατροσυμβούλιο.». 

 

 

 

 


