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Αίτημα ΟΑΥ για Παροχή Καταλόγου Ασφαλιστικών Εταιρειών –
Μελών του ΣΑΕΚ που δραστηριοποιούνται και παρέχουν
ασφαλιστική κάλυψη για επαγγελματική ευθύνη, σύμφωνα με την
Κ.Δ.Π. 496/2020, σε «άλλους επαγγελματίες υγείας» ως αυτοί
ορίζονται στον Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο

Επισυναπτόμενα: 1. Κ.Δ.Π. 496/2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αρμόδιοι
λειτουργοί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας επικοινώνησαν με τη Γραμματεία και
ζήτησαν κατάλογο με τις ασφαλιστικές εταιρείες – μέλη του ΣΑΕΚ που παρέχουν
ασφαλιστική κάλυψη για επαγγελματική ευθύνη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Κανονιστική Διοικητική Πράξη 496/2020, ημερομηνίας 23/10/20 (επισυνάπτεται) σε
«άλλους επαγγελματίες υγείας» (ως αυτοί ορίζονται στον Περί Γενικού Συστήματος
Υγείας Νόμο) που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας εντός του ΓεΣΥ,
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου ο ορισμός «άλλοι
επαγγελματίες υγείας» σημαίνει εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές κατά την έννοια του
Περί
Εγγραφής
Φυσιοθεραπευτών
Νόμου,
εγγεγραμμένους
επαγγελματίες
εργοθεραπευτές κατά την έννοια του Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών
Νόμου, εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους κατά την έννοια του Περί Εγγραφής
Λογοπαθολόγων Νόμου, εγγεγραμμένους ψυχολόγους με ειδικότητα στην κλινική
ψυχολογία κατά την έννοια του Περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμου, κλινικούς
διαιτολόγους κατά την έννοια του Περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και
Διαιτολόγων Νόμου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ασκεί επάγγελμα στον τομέα της
υγείας, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζει ο Οργανισμός με
Κανονισμούς»
Οι λειτουργοί του ΟΑΥ ενημέρωσαν την Γραμματεία ότι λαμβάνουν παράπονα από
ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών υγείας που εμπίπτουν στον πιο πάνω ορισμό,
όπως κλινικούς ψυχολόγους και κλινικούς διαιτολόγους, που επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν εντός του ΓεΣΥ, ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη
ασφαλιστική κάλυψη. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να

διατηρεί κατάλογο με ασφαλιστικές – εταιρείες, μέλη του ΣΑΕΚ, που δραστηριοποιούνται
στον εν λόγω τομέα και προσφέρουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικής
ευθύνης, σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις (Κ.Δ.Π. 496/2020), σε επαγγελματίες που
εμπίπτουν στις κατηγορίες «άλλοι επαγγελματίες υγείας» και επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν εντός του ΓεΣΥ, προκειμένου να ενημερώνουν σχετικά τους
ενδιαφερόμενους.
Ενόψει των πιο πάνω, παρακαλούμε όπως τα μέλη του ΣΑΕΚ που δραστηριοποιούνται
στον Κλάδο Γενικής Φύσεως ενημερώσουν την Γραμματεία κατά πόσο προσφέρουν
τέτοιου είδους ασφαλιστικά προϊόντα αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση s.stephanou@iac.org.cy μέχρι την Παρασκευή 08/01/20. Παρακαλούμε
όπως λάβουμε απάντηση τόσο από τα μέλη που προσφέρουν τέτοιες καλύψεις
όσο και από τα μέλη που δεν προσφέρουν τέτοιου είδους καλύψεις. Περαιτέρω, στο
σχετικό e-mail παρακαλούμε όπως τα μέλη που προσφέρουν αυτές τις καλύψεις
διευκρινίσουν κατά πόσο προσφέρουν ασφαλιστική κάλυψη για επαγγελματική αμέλεια
σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών που εμπίπτουν στον ορισμό των «άλλων
επαγγελματιών υγείας» ή κατά πόσο το εν λόγω προϊόν διατίθεται σε ορισμένες και/ή
συγκεκριμένες κατηγορίες και όπως διευκρινίσουν σε ποιες κατηγορίες προσφέρουν το
προϊόν αυτό. Η Γραμματεία θα συγκεντρώσει τη σχετική πληροφόρηση και θα ετοιμάσει
σχετικό κατάλογο τον οποίο θα αποστείλει στον ΟΑΥ.
Είμαστε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις.

