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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022, παρουσία του Γενικού 

Ελεγκτή, της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, εκπροσώπων του Υπουργείου 

Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου, του Γραφείου του Επιτρόπου Εποπτείας ΓΕΣΥ, του 

προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του  Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 

Υγείας, του γενικού εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, 

του αντιπροέδρου του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, εκπροσώπων της Παγκύπριας 

Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων 

Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) και της 

Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), για την εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης 

του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 [Διαχειριστικός Έλεγχος και Έλεγχος Συμμόρφωσης 

του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Ειδική Έκθεση (9.6.2022) 

(ΟΚΥΠΥ/01/2022)] (Αρ. Φακ. 23.04.039.002-2022, 05.14.007.001), στο πλαίσιο της οποίας 

κατατέθηκαν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

 Ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την επιτροπή για τα σημαντικότερα ευρήματα του 

διαχειριστικού ελέγχου και του ελέγχου συμμόρφωσης του Οργανισμού Κρατικών 

Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος καλύπτει την περίοδο από τις 19 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι τον 

Μάρτιο του 2022.  Ειδικότερα, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα κάτωθι: 



1. Στην καθυστέρηση στην υποβολή των οικονομικών καταστάσεων και των 

δημοσιονομικών εκθέσεων για τα έτη 2018 και 2019, καθώς και των οικονομικών 

καταστάσεων για το έτος 2020. 

2. Στις αδυναμίες και τα τρωτά σημεία στον διορισμό του πρώην προέδρου του 

διοικητικού συμβουλίου. 

3. Στην καθυστέρηση στη λήψη των απαραίτητων μέτρων, ώστε να επιτευχθεί πρόοδος 

αναφορικά με την αυτονόμηση του οργανισμού. 

4. Στις σοβαρές αποκλίσεις των πραγματικών εσόδων σε σύγκριση με τα 

προϋπολογισθέντα έσοδα, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση μεγάλων ελλειμμάτων, και 

στις μη ευοίωνες σχετικές προβλέψεις για τα έτη 2022-2024, λόγω της συνεχούς 

μείωσης των ασθενών που επισκέπτονται τα δημόσια νοσηλευτήρια.   

 Επιπροσθέτως, ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε την ανάγκη άμεσης ετοιμασίας 

στρατηγικού σχεδιασμού, στον οποίο να καθοριστούν οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι του 

οργανισμού άμεσα συνδεδεμένοι με τον προϋπολογισμό του, αναθεώρησης και 

εξορθολογισμού των επιδομάτων που παραχωρούνται στο ιατρικό προσωπικό, ενίσχυσης 

και  αναβάθμισης του επιτελούμενου εσωτερικού ελέγχου, τήρησης των αρχών που διέπουν 

την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των 

οικονομικών φορέων και  της ελαχιστοποίησης του ρίσκου και των καθυστερήσεων στην 

υλοποίηση έργων, ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η νομιμότητα και η 

οικονομικότητα των αποφάσεων του οργανισμού. 

 Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και ex-officio μέλος του ΔΣ του ΟΚΥΠΥ 

σημείωσε ενώπιον της επιτροπής τη στήριξη και βοήθεια του υπουργείου προς τον 

οργανισμό και συμφώνησε με τη σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας όσον αφορά στην 

τήρηση των προνοιών του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου 

Νόμου για κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού όσο και με τη σύσταση για υιοθέτηση του 

κώδικα δημόσιας διακυβέρνησης. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι το 

υπουργείο της συμφωνεί με τα ευρήματα της υπό εξέταση έκθεσης της Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και ότι το υπουργείο της δεν προτίθεται να καλύψει 

οποιοδήποτε έλλειμμα του οργανισμού μετά την 1η Ιουνίου 2024, ημερομηνία η οποία τέθηκε 



για τη λήξη της πενταετούς περιόδου αυτονόμησης των κρατικών νοσηλευτηρίων από την 

έναρξη της εισαγωγής και λειτουργίας της εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας του ΓΕΣΥ.  

 Ο πρόεδρος του ΔΣ του ΟΚΥΠΥ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις προκλήσεις που 

αντιμετώπισε ο οργανισμός όσον αφορά στη διαχείριση της εισαγωγής και εφαρμογής του 

ΓΕΣΥ, στη γενική οργάνωση και διοίκηση του οργανισμού, καθώς και στη διαχείριση της 

πανδημίας Covid-19. Περαιτέρω, τόνισε ότι στόχος του οργανισμού είναι η έγκαιρη 

οικονομική του αυτονόμηση μέσα από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 

στρατηγικού/επιχειρησιακού σχεδίου. 

 O εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥΠΥ ενημέρωσε την επιτροπή για τους πυλώνες 

επιτυχίας του οργανισμού, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την ορθή διαχείριση των 

οικονομικών του πόρων και την αύξηση των εσόδων του, την αναβάθμιση του εξοπλισμού 

και των υποδομών του και την ενίσχυση της εκπαίδευσης του προσωπικού του, με απώτερο 

στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, πρόθεση του οργανισμού είναι όπως η 

παροχή κινήτρων προς το ιατρικό προσωπικό συνδεθεί με την παραγωγικότητα, ώστε τα 

δημόσια νοσηλευτήρια να λειτουργούν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

 Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου αναφέρθηκε σε υποστελέχωση 

των δημόσιων νοσηλευτηρίων, γεγονός που αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των 

ασθενών. 

 Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής σημείωσαν την ανάγκη διασφάλισης της 

αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος, ήτοι 

μέχρι και την 31η Μαΐου 2024, αλλά και αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας προς όφελος των ασθενών.   

 Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία 

της.  
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