Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στην συνεδρία του ημερ. 24/9/2019 αποφάσισε την εφαρμογή νέας
τιμολογιακής πολιτικής για τις υπηρεσίες έκδοσης Δελτίων Υγείας. Η νέα τιμολογιακή πολιτική τίθεται σε
εφαρμογή από την 14η/10/2019.
Τέλη Υπηρεσιών Έκδοσης Δελτίου Υγείας (Δ.Υ.)

Τέλη Υπηρεσιών Έκδοσης και Επανεκτύπωσης Δελτίου Υγείας

Κατηγορία Αίτησης Έκδοσης Δ.Υ.

Τέλος Έκδοσης*

Διάρκεια Αξιολόγησης Αίτησης Δελτίου
Υγείας**

Κανονική Έκδοση Δ.Υ.1

€5,00

Δεκατέσσερεις (14) ημέρες

Επανεκτύπωση2

€3,00

Εντός της ίδιας ημέρας

Έκδοση Δ.Υ. με Επίσπευση3

€30,00

Εντός της ίδιας Εβδομάδας

Έκδοση Δ.Υ. με Έκτακτη Επίσπευση4

€80,00

Εντός δύο εργάσιμων ημερών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
Ωράριο Λειτουργίας για υποβολή αίτησης έκδοσης και/ή επανεκτύπωσης Δελτίου Υγείας:
• Δευτέρα – Παρασκευή 08.00 – 14.00 (εξαιρούνται δημόσιες αργίες)
*Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα τροποποίησης του ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος.
Παραλαβή Αιτήσεων για έκδοση Δελτίων Υγείας από τον Οργανισμό, ορίζεται ως η καταχώρηση της αίτησης στο
λογισμικό παραλαβής του Τμήματος Δελτίων Υγείας του ΚΟΑ και η έκδοση σχετικής απόδειξης είσπραξης.
Διευκρινίζεται ότι η παραλαβή δεμάτων/φακέλων/πακέτων από υπηρεσίες ταχυμεταφορών δεν
συμπεριλαμβάνονται στον πιο πάνω ορισμό.
Αιτήσεις για έκδοση Δελτίου Υγείας οι οποίες δεν υποβάλλονται με το εγκεκριμένο από τον Οργανισμό έντυπο
«Ιατρική Εξέταση για Έκδοση Δελτίου Υγείας» πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο μαζί με όλες τις
απαραίτητες ιατρικές και παρακλινικές εξετάσεις, φωτογραφία αθλουμένου καθώς επίσης και τις σχετικές
βεβαιώσεις/πιστοποιητικά απορρίπτονται και επιστρέφονται στον αποστολέα.
Ημέρα Παράδοσης νέων αιτήσεων για έκδοση Δελτίου Υγείας έχει καθοριστεί η Παρασκευή εκάστης εβδομάδας.
*Εξαιρούνται περίοδοι Δημοσίων Αργιών
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Η παραλαβή των Δελτίων Υγείας είναι ευθύνη των αιτήτων και/ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Για
την αποστολή Δελτίου Υγείας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών θα πρέπει οι αιτητές να το δηλώνουν με την
υποβολή του Εντύπου «Ιατρική Εξέταση για Έκδοση Δελτίου Υγείας».
Δελτία Υγείας εκδίδονται νοουμένου ότι έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί από αρμόδια Ιατρική Επιτροπή. Οι
Ιατρικές Επιτροπές Αξιολόγησης Δελτίων Υγείας έχουν καθοριστεί και αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Οργανισμού.
*Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά Δελτίο Υγείας
** Ο χρόνος παράδοσης ισχύει για τα Δελτία Υγείας τα οποία έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Ιατρική Επιτροπή.
Εξαιρούνται περίοδοι Δημοσίων Αργιών
1. Το Δελτίο Υγείας με κανονική έκδοση παραδίνεται κάθε Παρασκευή μεταξύ των ωρών 11:00-15:00 μετά την
παρέλευση δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους από τον Οργανισμό.
2. Το Δελτίο Υγείας παραδίνεται εντός της ίδιας ημέρας μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.00 και αφορά αιτήσεις για
επανεκτύπωση Δελτίων Υγείας τα οποία είναι σε ισχύ (ενεργά).
3. Το Δελτίο Υγείας παραδίνεται εντός της ίδιας εβδομάδας, ημέρα Παρασκευή μεταξύ των ωρών 11.00 15.00 και αφορά αιτήσεις για έκδοση Δελτίου Υγείας οι οποίες έχουν επίσημα παραληφθεί από τον Οργανισμό
τις πιο κάτω ημέρες και ώρες:


Δευτέρα & Τρίτη και ώρα 08.00- 14.00

4. Το Δελτίο Υγείας παραδίνεται εντός της ίδιας εβδομάδας ημέρα Παρασκευή μεταξύ των ωρών 14.00 15.00 και αφορά αιτήσεις για έκδοση Δελτίου Υγείας οι οποίες έχουν επίσημα παραληφθεί από τον Οργανισμό
τις πιο κάτω ημέρες και ώρες:


Τετάρτη & Πέμπτη και ώρα 08.00- 14.00 και Παρασκευή μέχρι τις 10.00πμ

5. Σε περίπτωση που η Ιατρική Επιτροπή Αξιολόγησης αποφασίσει ότι για την έκδοση Δελτίου Υγείας απαιτούνται
επιπρόσθετες, συμπληρωματικές και/ή άλλες ιατρικές και παρακλινικές εξετάσεις τότε η διάρκεια αξιολόγησης
της αίτησης έκδοσης Δελτίου Υγείας θα τροποποιείται/μεταβάλλεται μέχρι την επαναξιολόγηση του από την
Ιατρική Επιτροπή νοουμένου ότι έχουν προσκομιστεί οι απαραίτητες συμπληρωματικές εξετάσεις.

6. Οι Τακτικές Συνεδρίες των Ιατρικών Επιτροπών Αξιολόγησης Δελτίων Υγείας πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη
μέχρι τις 10:00 π.μ και Παρασκευή μέχρις τις 11:00 π.μ για την αξιολόγηση αιτήσεων οι οποίες παραλήφθηκαν
σύμφωνα με τις διαδικασίες του Οργανισμού και την καταβολή του σχετικού τέλους έκδοσης ήτοι €30.00 μέχρι
την Τρίτη και ώρα 14:00.
*Εξαιρούνται δημόσιες αργίες και εορτές .

7.Οι Έκτακτες Συνεδρίες των Ιατρικών Επιτροπών Αξιολόγησης Δελτίων Υγείας πραγματοποιούνται κάθε
Παρασκευή μέχρι τις 11:00 π.μ για την αξιολόγηση αιτήσεων οι οποίες παραλήφθηκαν σύμφωνα με τις
διαδικασίες του Οργανισμού και την καταβολή του σχετικού τέλους έκδοσης ήτοι €80.00 Τετάρτη και Πέμπτη
μέχρι τις 14:00 μ.μ και Παρασκευή μέχρι τις 10:00 π.μ.
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8.H διάρκεια ισχύος των Δελτίων Υγείας καθορίζεται από τους κανονσιμούς , τη νομοθεσία κσι τις αποφάσεις του
Δ.Σ. του Οργανισμού.Οι Ιατρικές Επιτροπές Αξιολόγησης Δελτίων Υγείας και η Επιστημονική Επιτροπή ΑΣΥΑ έχουν
την τελική απόφαση για την έκδοση και τη διάρκεια ισχύος των Δελτίων Υγείας κατά την αξιολόγηση των Ιατρικών
και παρακλινικών εξετάσεων που τίθενται ενώπιον της κατά των ουσιώδη χρόνο.
9.Δεν παραλαμβάνονται αιτήσεις για έκδοση Δελτίου Υγείας από άρρενες αθλητές οι οποίοι δεν έχουν
εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία λόγω χορηγηθείσας σε αυτούς αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης
στρατιωτικής υπηρεσίας λόγω νοσήματος/ πάθησης που σχετίζεται με την ψυχική του υγεία.
Το Υπουργείο Άμυνας, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού,
καθώς και με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας προώθησε τροποποιητικό Νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο
δεν δύναται να εκδίδεται δελτίο υγείας αθλητή σε στρατεύσιμους κατηγορίας Ι5 που κατέχουν προσωρινό
απολυτήριο, αφού κρίθηκαν ως ακατάλληλοι για στράτευση ή τους χορηγήθηκε αναβολή εκπλήρωσης
στρατιωτικής υπηρεσίας, λόγω νοσήματος/ πάθησης που σχετίζονται με τη ψυχική τους υγεία.
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