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 στον προεδρεύσαντα της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων   κ. Σοφοκλή 

Φυττή 

 

  στη κα Βασιλική Αναστασιάδου, Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων 
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Ο ΘΕΜΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΓΕΡΟΝΣΩΝ 
 

 

Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού Λευκωσίας (ΕΣΣΕ), με την 

ευκαιρία της ανακήρυξης του Διεθνούς 

Έτους Ηλικιωμένων το 1999, οργάνωσε και 

λειτούργησε για πρώτη φορά τη Βουλή των 

Γερόντων με σκοπό να συμβάλει στην 

προώθηση  των στόχων του Διεθνούς 

Έτους.  

Το 2001, με απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΕΣΣΕ Λευκωσίας και του 

Συντονιστικού Σώματος της Βουλής των 

Γερόντων που είχε συσταθεί, η ευθύνη 

λειτουργίας και συντονισμού του θεσμού της 

Βουλής των Γερόντων ανατέθηκε στο 

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), με κύριο στόχο τη 

διεύρυνση και αναβάθμιση της Βουλής των 

Γερόντων σε παγκύπρια κλίμακα.  

Ως θεσμός, η Βουλή των Γερόντων 

συμβάλλει ενεργά στον κοινωνικό 

προβληματισμό και στην προώθηση των 

διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει 

η Τρίτη Ηλικία στην Κύπρο. 

Η Βουλή των Γερόντων συνεδριάζει μία 

φορά τον χρόνο στην Αίθουσα 

Συνεδριάσεων της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, με την παρουσία  μελών 

της Νομοθετικής και Εκτελεστικής Εξουσίας 

και άλλων παρατηρητών.  

Αποτελείται από 56 βουλευτές, οι οποίοι 

έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας 

τους και εκπροσωπούν Παγκύπρια 

οργανωμένα σύνολα, που ασχολούνται με 

την  ευημερία των ηλικιωμένων.  

Για την προώθηση των θεμάτων που 

απασχολούν τις ετήσιες εργασίες της 

Βουλής των Γερόντων, αναφορικά με την 

Τρίτη Ηλικία, λειτουργούν δύο επιτροπές. Η 

Επιτροπή Υγείας και η επιτροπή Κοινωνικής 

Πρόνοιας.   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ  ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΒΟΤΛΗ     

ΣΩΝ ΓΕΡΟΝΣΩΝ 

 

 

 Λειτουργία  υντονιστικού ώματος  της 

Βουλής των Γερόντων από το ΠΣΣΕ 

 

 Προώθηση  πρακτικών και αιτημάτων των 

Συνόδων της Βουλής των Γερόντων στους 

αρμόδιους φορείς 

 

 υνεχής προσπάθεια διεύρυνσης της 

Βουλής των Γερόντων 

 

 Ετοιμασία καταλόγου 56 βουλευτών κάθε 

δυο χρόνια 

 

 Λειτουργία Επιτροπών Τγείας και 

Κοινωνικής Πρόνοιας, για επεξεργασία των 

θεμάτων και  των εκθέσεων  των  Συνόδων 

από τους προέδρους των Επιτροπών 

Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας  

 

 Προκαταρκτική υνεδρία των Επιτροπών 

της Βουλής των Γερόντων στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, για μελέτη και 

διαμόρφωση των τελικών εκθέσεων με την 

παρουσία   εκπροσώπων του ΠΣΣΕ, 

αρμοδίων Υπουργείων, Κοινοβουλευτικών  

Επιτροπών, εκπροσώπων του 

Συντονιστικού Σώματος  και  μελών των 

Επιτροπών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 

της Βουλής των Γερόντων  

 

 Διοργάνωση  υνόδου της  Βουλής των 

Γερόντων στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
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ΒΟΤΛΖ ΣΩΝ ΓΔΡΟΝΣΩΝ 

ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 15Ζ ΤΝΟΓΟΤ 

Ο Πξφεδξνο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ αλαθνηλψλεη ζηα αμηφηηκα κέιε φηη ε εκεξήζηα 

δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαο ηεο 15εο πλφδνπ ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, γηα ην 

άββαην, 9 Ννεκβξίνπ 2013, ζηηο 9:30 πκ ην πξσί, 

έρεη σο αθνινχζσο: 

 

Υαηξεηηζκφο θαη θήξπμε ησλ εξγαζηψλ ηεο 15εο πλφδνπ ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηεο ΐνπιήο ησλ Ώληηπξνζψπσλ θ. Γηαλλάθε Οκήξνπ 

 

1. Υαηξεηηζκφο ηνπ Πξφεδξνπ ηνπ Παγθχπξηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ 

Βζεινληηζκνχ θαη ηνπ πληνληζηηθνχ ψκαηνο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ 

          απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ πκβνπιίνπ θ. Πέηξν Πέηξνπ.  

 

2. Υαηξεηηζκφο απφ ηελ Τπνπξγφ Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ         

θα Εέηα Αηκηιηαλίδνπ 

 

3. Υαηξεηηζκφο απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο Αξ. Πέηξν Πεηξίδε   

 

4. Υαηξεηηζκφο απφ  κέινο ηεο Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο. 

 

Γηάιεηκκα 
 

5. Έθζεζε ηεο Βπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ γηα 

ην ζέκα «Πώο ε νηθνλνκηθή θξίζε απεηιεί ηελ Σξίηε Ζιηθία», ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή πξφλνηα. 

           (πδήηεζε θαη έγθξηζε ηεο έθζεζεο). 

 

6. Έθζεζε ηεο Βπηηξνπήο Τγείαο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ γηα ην ζέκα  «Πώο 

ε νηθνλνκηθή θξίζε απεηιεί ηελ Σξίηε Ζιηθία», ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ πγεία. 

           (πδήηεζε θαη έγθξηζε ηεο έθζεζεο) 
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Πξαθηηθά ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ 

15ε  ΤΝΟΑΟ 

πλεδξίαζε 9 Ννεκβξίνπ 2013 

(ξα έλαξμεο:  9.32 π.κ.) 

 

 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: (. ΦΤΣΣΔ): Καιεκέξα 

ζαο.  εβαζηά κέιε ηεο ΐνπιήο ησλ 

Γεξφλησλ, ζαο θαισζνξίδσ κε ζεβαζκφ θαη 

εθηίκεζε.  Κεξχζζσ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο 15εο πλφδνπ ηεο ΐνπιήο ησλ 

Γεξφλησλ θαη παξαθαιψ ηνπο γξακκαηείο 

λα δηαπηζηψζνπλ θαηά πφζν ππάξρεη απαξηία. 

ΓΡΏΜΜΏΣΒΕ: (Λ. ΦΤΒΝΣΓΕΑΟΤ/ΚΛ. ΚΟΣΒΕΝΟΤ/. ΠΏΤΛΟΤ): Καιεκέξα ζαο, 

ππάξρεη απαξηία.  

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: (. ΦΤΣΣΔ): Καιεκέξα ζαο, έληηκε θπξία Τπνπξγέ Βξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ, έληηκε θ. Τπνπξγέ Τγείαο, αγαπεηέ εθπξφζσπε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Παγθχπξηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ Βζεινληηζκνχ θαη ηνπ 

πληνληζηηθνχ ψκαηνο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, αγαπεηή εθπξφζσπε ηεο 

Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζεβαζηά κέιε ηεο ΐνπιήο ησλ 

Γεξφλησλ1, αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη, είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ πξνζθσλψ θαη ηε 

                                            
1. εκ.:  Βπηζπλάπηεηαη ζην ηέινο σο ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ, θαηάινγνο κε ηα παξφληα κέιε ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ θαη ηηο 

νξγαλψζεηο πνπ εθπξνζσπνχλ. 
2. ηε ζχλνδν απηή παξέζηεζαλ επίζεο ηα κέιε ηεο ΐνπιήο ησλ Ώληηπξνζψπσλ θ. Νίθνο Ννπξήο, θ. θεχε Κνχηξα 

Κνπθνπκά θαη θ. ηέιια Μηζηανχιε Αεκεηξίνπ. 

3. εκ.:  ηε ζπλεδξία απηή παξέζηεζαλ επίζεο ν Παληεξψηαηνο Μεηξνπνιίηεο Κεξπλείαο θ. Υξπζφζηνκνο, Πξφεδξνο ηεο 
Παγθχπξηαο Οκνζπνλδίαο πλδέζκσλ Βπεκεξίαο Διηθησκέλσλ θαη ν Βπίηξνπνο Βζεινληηζκνχ θαη Με Κπβεξλεηηθψλ 
Οξγαλψζεσλ θ. Γηάλλεο Γηαλλάθεο. 
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θεηηλή ζαο χλνδν, πνπ δηαλχεη ην δέθαην πέκπην έηνο ηεο δσήο ηεο, είλαη ζεζκφο 

πνπ θαζηεξψζεθε θαη ζηεξηψζεθε κέζα ζηελ θππξηαθή θνηλσλία.  Δ θεηηλή χλνδνο 

ζέηεη μαλά επί ηάπεηνο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ειηθησκέλνη, πξνβιήκαηα 

παιαηφηεξα αιιά θαη λεφηεξα, πνπ εληείλνληαη θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο πνπ βηψλνπκε φινη. 

Βθθξάδσ επίζεο ηελ ηθαλνπνίεζή κνπ γηα ην γεγνλφο φηη θαη θέηνο ηηο εξγαζίεο ηεο 

ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ παξαθνινπζεί θαη ε εθπξφζσπνο ηεο Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο, 

πνπ ζα απεπζχλεη ραηξεηηζκφ.  εκεηψλσ φηη απηφ είλαη έλα ειπηδνθφξν γεγνλφο, αθνχ 

ηφζν νη λένη φζν θαη νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία ζπκπνιίηεο καο πνξεχνληαη απφ θνηλνχ, 

κε ζηφρν ην θαιφ ηνπ ηφπνπ θαη ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δσήο γηα φινπο 

ηνπο ζπκπνιίηεο καο. 

Κάζε χλνδνο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, δίλεη ην βήκα ζ’ απηή ηελ νκάδα ησλ 

ζπκπνιηηψλ καο γηα λα αλαπηχμεη ην δηθφ ηεο πξνβιεκαηηζκφ θαη σο έλδεημε 

δεκνθξαηίαο αθνπγθξάδεηαη ηε θσλή ησλ άκεζα επεξεαδφκελσλ δηαζθαιίδνληάο ηνπο 

ελεξγφ ξφιν ζηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη άιιεο εμειίμεηο.  Κάζε ρξφλν αληινχκε 

δηδάγκαηα, κέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο ζαο καξηπξίεο θαη ηα βηψκαηά ζαο θαη απηφ 

επηηάζζεη ζηελ πνιηηεία ην θαζήθνλ γηα ζπλερή πξνζπάζεηα θαη δξάζε, πνπ ζα 

δηαζθαιίδεη ζπλζήθεο ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο δσήο θαη αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο. 

Βίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε δεκηνχξγεζε πνιιαπιά πξνβιήκαηα ζηνλ 

ηφπν καο θαη έπιεμε ηδηαίηεξα ηηο επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ.  Οη ζπλέπεηεο ηνπ 

κλεκνλίνπ δελ άθεζαλ θαλέλα ζπκπνιίηε καο αλεπεξέαζην θαη ηδηαίηεξα ηνπο 

αλζξψπνπο ηεο ηξίηεο ειηθίαο.  ’ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ε θνηλσλία καο, νθείιεη ηελ 

χπαξμε θαη ηε ζπλέρεηά ηεο θαη πξέπεη φινη λα ζηαζνχκε ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ 

θαη λα ζπκβάινπκε απνθαζηζηηθά, ηνπιάρηζηνλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ αλαθνχθηζε απφ πξνβιήκαηα πνπ ηνπο 

ηαιαλίδνπλ θαζεκεξηλά, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ. 
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Δ ΐνπιή ησλ Ώληηπξνζψπσλ αθνπγθξάδεηαη δηαρξνληθά ηα πξνβιήκαηα ησλ 

ειηθησκέλσλ καο θαη δίλεη βήκα γηα δηάινγν.  Με ηελ επθαηξία απηή λα ζαο ππελζπκίζσ 

φηη πνιχ πξφζθαηα, ζηηο 12 Οθησβξίνπ 2013, ζηε ΐνπιή έιαβε ρψξα ε Γ΄ Βηδηθή 

χλνδνο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, κε ζέκα ηε ιεηηνπξγία ησλ εζεινληηθψλ θαη κε 

θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.   

Σν ζεκεξηλφ ζέκα πνπ ηίζεηαη πξνο ζπδήηεζε ζα δψζεη βήκα γηα πξνβιεκαηηζκφ, 

αληαιιαγή απφςεσλ, αιιά θαη ζπλεξγαζία γηα απάκβιπλζε- αλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε 

επίιπζε - ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία καο.  Βπίζεο, ε χλνδνο 

απηή ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη έλα βήκα παξαπέξα, γηα λα θαηαγξαθνχλ εηζεγήζεηο 

θαη λα αλαιεθζνχλ απφ ηνπο αξκνδίνπο δξάζεηο γηα βειηίσζε ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ 

ηεο ηξίηεο ειηθίαο. 

Με ηελ επθαηξία απηή ζέισ λα ραηξεηίζσ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ 

πιεπξάο ησλ Τπνπξγείσλ Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ, Τγείαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, ηνπ Παγθχπξηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ Βζεινληηζκνχ θαη ηνπ 

πληνληζηηθνχ ψκαηνο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, ησλ εζεινληηθψλ θαη κε 

θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαζψο θαη ηφζσλ άιισλ θνξέσλ, πξνζπάζεηεο ζνβαξέο 

γηα ηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ  ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πάγησλ αηηεκάησλ ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ. 

Τπνγξακκίδσ παξάιιεια φηη θαη ε ΐνπιή ησλ Ώληηπξνζψπσλ είλαη έηνηκε λα αλαιάβεη 

δξάζεηο, ζην κέηξν πνπ ηεο επηηξέπνπλ νη ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο απφ ην 

κλεκφλην θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο, γηα λα ζπλδξάκεη θαη λα πξνσζήζεη ηέηνηεο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ψζηε λα απακβιπλζνχλ ηα πξνβιήκαηα ησλ ειηθησκέλσλ καο. 

Δ πξνζπάζεηα φισλ πξέπεη λα είλαη θνηλή θαη ζαο δηαβεβαηψλσ φηη ηφζν ν Πξφεδξνο 

ηεο ΐνπιήο φζν θαη εγψ πξνζσπηθά, θαζψο θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο ΐνπιήο ησλ 

Ώληηπξνζψπσλ ζα είκαζηε αξσγνί ζην έξγν θαη ζηηο δηεθδηθήζεηο ζαο, φπσο απηφ 
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γίλεηαη εδψ θαη δεθαπέληε ρξφληα, αιιά δπζηπρψο πνιιά πξνβιήκαηα δελ 

επηιχζεθαλ αθφκε. 

Βθθξάδσ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ην βαζχηαην ζεβαζκφ κνπ γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζαο 

ζηα δξψκελα ηνπ ηφπνπ θαη γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ζαο θαη είκαη πεπεηζκέλνο φηη 

νη εξγαζίεο ηεο πλφδνπ ζαο ζα δηεμαρζνχλ ζήκεξα κέζα ζ’ έλα ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθφ 

θαη παξαγσγηθφ θιίκα, φπσο ζπκβαίλεη πάληα. 

Βχρνκαη ζε φινπο θαιή δνπιεηά θαη θεξχζζσ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο θεηηλήο 

πλφδνπ, κε ηελ επρή νη εξγαζίεο ηεο λα είλαη παξαγσγηθέο θαη λα δψζνπλ απαληήζεηο 

ζηα πξνβιήκαηα ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο ή έζησ λα απακβιχλνπλ θάπνηα απφ 

απηά. 

Μεηά ην ραηξεηηζκφ εθ κέξνπο ηεο ΐνπιήο, πξνο φινπο ζα απεπζχλεη ραηξεηηζκφ ν θ. 

Πέηξνο Πέηξνπ, εθπξφζσπνο ηνπ Παγθππξίνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ 

Βζεινληηζκνχ θαη ηνπ πληνληζηηθνχ ψκαηνο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ.  Ο θ. 

Οιχκπηνο ιείπεη. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΟΤ ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ΒΘΒΛΟΝΣΕΜΟΤ ΚΏΕ ΣΟΤ 

ΤΝΣΟΝΕΣΕΚΟΤ ΧΜΏΣΟ ΣΔ ΐΟΤΛΔ ΣΧΝ ΓΒΡΟΝΣΧΝ: (Π. ΠΒΣΡΟΤ) 

Ο ραηξεηηζκφο απηφο είλαη ηνπ θ. ηαχξνπ 

Οιχκπηνπ, ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Παγθχπξηνπ 

πκβνπιίνπ Βζεινληηζκνχ πνπ ιφγσ 

έθηαθηνπ θσιχκαηνο δελ κπνξεί λα 

παξεπξίζθεηαη  ζήκεξα καδί καο, γη’ απηφ κε 

παξαθάιεζε λα ηνλ απεπζχλσ. Κχξηε 

Πξφεδξε, θπξία Τπνπξγέ, θχξηνη βνπιεπηέο, αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη, αγαπεηνί 

βνπιεπηέο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ.  

ε κηα απφ ηηο πξψηεο ζπλφδνπο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ ν πνιχ αγαπεηφο θαη 

ζεβαζηφο ζε φινπο καο πξψελ βνπιεπηήο ηεο ΐνπιήο ησλ Ώληηπξνζψπσλ θ. Υξίζηνο 



Πσο ε Οηθνλνκηθή Κξίζε απεηιεί ηελ Σξίηε Ζιηθία  

11 

 

Κνπξηειιάξεο καο είπε, φπσο ζα ζπκνχληαη κεξηθνί, κηα ραξαθηεξηζηηθή θξάζε 

βγαικέλε κέζα απφ ηε θηινζνθία ηνπ ιανχ καο:  «Ώλ δελ έρεηο γέξν, αγφξαζε».  Ώπηή ε 

θξάζε πξαγκαηηθά κε εληππσζίαζε, φηαλ ηελ πξσηνάθνπζα.  Αείρλεη ηελ αλαγθαηφηεηα, 

ηελ αλαληηθαηάζηαηε πξνζθνξά ηεο ειηθίαο ησλ γεξφλησλ, ησλ γεξφλησλ κε ηελ 

αξραηνειιεληθή έλλνηα, ησλ γεξφλησλ πνπ ζεκαίλεη ησλ πεπιεξσκέλσλ ζε ζνθία, ζε 

εκπεηξία ζε αγαζφηεηα ςπρήο. 

Ώπηή ε αλαγθαηφηεηα θαίλεηαη θαζεκεξηλά ζηελ νηθνγέλεηα.  Φαίλεηαη θαζεκεξηλά ζηελ 

θνηλσλία.  ηαλ ν γηνο ζε δχζθνιεο ψξεο, ηελ ψξα πνπ πξέπεη λα πάξεη απνθάζεηο, 

ηελ ψξα πνπ βξίζθεηαη ζε ζηαπξνδξφκηα ή αδηέμνδα, ε θφξε φηαλ βαζαλίδεηαη κέζα ζηε 

δχλε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αλεζπρηψλ ηεο, ζα θαηαθχγεη ζην γέξν πιάηαλν ή ζηε 

γξηά βαιαληδηά, γηα λα μαπνζηάζεη, αιιά θαη ηελ ίδηα ψξα, γηα λα πάξεη ζάξξνο θαη 

δχλακε, γηα λα πάξεη έκπλεπζε θαη θαζνδήγεζε, γηα λα πάξεη πνξεία δσήο. 

Γη’ απηφ νη ειηθησκέλνη καο, απηφ πνπ ιέκε ηξίηε ειηθία, δελ είλαη παξειζφλ πνηέ.  Βίλαη 

πάληα παξφλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν είλαη θαη κέιινλ.  Αελ είλαη κηα παξσρεκέλε 

ππφζεζε.  Αελ είλαη ε δσή ησλ παξνδηηψλ, ησλ μνθιεκέλσλ.  Αελ είλαη νη άλζξσπνη 

πνπ δεκηνπξγνχλ ην βάξνο ζηνπο ππφινηπνπο, αιιά είλαη νη άλζξσπνη πνπ εξρφκελνη 

απφ ην παξειζφλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, κε ηελ εκπεηξία ηνπο, θαηαμηψλνπλ ην παξφλ 

θαη έρνπλ ηε δχλακε λα πξνδηαγξάςνπλ θαη ην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο καο. 

Σηκή, ινηπφλ, θαη έπαηλνο θαη εθ βαζέσλ επραξηζηψ θαη ζε απηή ηε χλνδν ηεο ΐνπιήο 

ησλ Γεξφλησλ, γηα φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ κε ην κφρζν ηνπο θαη ηνλ ηδξψηα 

ηνπο δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα έρνπκε εκείο ζήκεξα ηελ πξφνδν, γηα ηελ 

νπνία δίθαηα ζεκλπλφκεζα θαη ηελ νπνία ε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε έρεη αλαζηείιεη.  

Ώπηνί νη άλζξσπνη έρνπλ δηαθπιάμεη ηνλ πνιηηηζκφ καο, ηηο αμίεο καο θαη ηηο παξαδφζεηο 

καο.  Ώπηνί νη άλζξσπνη έρνπλ ραξάμεη γξακκέο θαη αλ παξεθθιίλνπκε απφ απηέο ηηο 
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γξακκέο αθνχγνληαο αιιφηξηεο θσλέο, ππάξρεη θίλδπλνο λα δηαζαιεπηεί ε πνξεία 

πιεχζεο ηεο θνηλσλίαο καο θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ καο. 

Γη’ απηφ, απφ κέξνο ηνπ Παγθχπξηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ Βζεινληηζκνχ, πνπ έρεη 

ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, επηζπκψ απηή ηελ επίζεκε ψξα 

λα απεπζχλσ έθθιεζε ζε φιεο ηηο ειηθίεο γηα ηνλ αλαγθαίν ζεβαζκφ θαη ηελ αλαγθαία 

ζηνξγή πξνο ηελ ηξίηε ειηθία.   

Βπηζπκψ λα απεπζχλσ έθθιεζε πξνο ην θξάηνο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

λνκνζεηηθψλ κέηξσλ θαη ζεζκηθψλ απνθάζεσλ, ψζηε νη ειηθησκέλνη καο λα 

απνιακβάλνπλ πιήξσο ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα κπνξνχλ κε άλεζε λα θάλνπλ 

αλάιεςε ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο απφ ηελ ηξάπεδα ηεο θνηλσλίαο, γηα λα κπνξνχλ λα 

απαιιαγνχλ επηηέινπο απφ ηνλ εμνξγηζηηθφ νίθην, απφ ηελ ελνριεηηθή αλνρή ή ηελ 

επηδεηθηηθή αθφκα πνιιέο θνξέο θηιαλζξσπία, γηα λα κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ή λα 

βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. 

Σν θνηλσληθφ πξφζσπν ηνπ θξάηνπο πξέπεη λα δεη κε πεξηζζφηεξε ζηνξγή θαη 

θαηαλφεζε ηα πξνβιήκαηα ησλ ειηθησκέλσλ καο.  Έρνπλ δηθαίσκα ζηε δσή θαη απηφ ην 

δηθαίσκα ην παίξλνπλ απφ ην παξειζφλ, απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο.  Αελ είλαη κηα 

ραξηζηηθή ππφζεζε.  Βίλαη απινχζηαηα απφ πιεπξάο ηνπ θξάηνπο θαη γεληθφηεξα ηεο 

θνηλσλίαο ε εμφθιεζε ελφο ρξένπο ή αθφκα πεξηζζφηεξν είλαη ε αλαγλψξηζε κηαο 

πξνζθνξάο πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα.  ήκεξα ζα γίλνπλ αλαθνηλψζεηο θαη 

πξνηάζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ειηθησκέλσλ, ηδηαίηεξα γηα ηα ζέκαηα ησλ ζπληάμεσλ 

θαη ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα 

δσήο ησλ ειηθησκέλσλ θαη πξέπεη νπσζδήπνηε λα επηιπζνχλ. 

Κπξίεο θαη θχξηνη, φηαλ κηινχκε γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο επελδχνπκε θαη γηα ην παξφλ θαη γηα ην κέιινλ.  

Να γηαηί πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φινη καο, αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο, φηη νη 

ειηθησκέλνη δελ είλαη νη απφκαρνη, δελ είλαη νη παξνδίηεο ηεο δσήο, δελ είλαη νη 
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μνθιεκέλνη, δελ είλαη νη θαεκέλνη, δελ είλαη ην αληηθείκελν ηνπ νίθηνπ απφ ην θξάηνο ή 

ησλ πνιηηψλ ή ηεο εμνξγηζηηθήο αλνρήο ή ηεο ελνριεηηθήο θηιαλζξσπίαο απφ 

νξγαλσκέλα ζχλνια ή απφ άηνκα. 

Δ ΐνπιή ησλ Γεξφλησλ είλαη ν ρψξνο, φπνπ πςψλεηαη ε θσλή ησλ ειηθησκέλσλ.  Αελ 

πςψλεηαη νχηε κε άθξηηνπο ηξφπνπο, νχηε πνιχ πεξηζζφηεξν αλαηδψο ή ρσξίο φξηα, ή 

απαηηεηηθά.  Δ Φσλή ησλ ειηθησκέλσλ καο πςψλεηαη κε φιε εθείλε ηε ζσθξνζχλε πνπ 

επηβάιιεη ε πείξα θαη ε ειηθία ηνπο.  Μέζα ζε απηφ ην πλεχκα ζα θαηαζέζνπλ νη 

επηηξνπέο ηηο εθζέζεηο ηνπο, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ νη 

ειηθησκέλνη καο, κέζα ζηε ιαίιαπα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ ρσξίο λα επζχλνληαη 

θαζφινπ νη ίδηνη, θάπνηνη άιινη έρνπλ αζήθσηεο επζχλεο - έπιεμε ηελ παηξίδα καο.  

Έρνπλ πεξάζεη νη ειηθησκέλνη καο θαη άιιεο θξίζεηο, απηήλ φκσο δελ έπξεπε λα ηελ 

πεξάζνπλ «ζηαο δπζκάο» ηνπ βίνπ ηνπο.  Αηθαηνινγεκέλν ην παξάπνλν, ε νξγή θαη ε 

αγαλάθηεζε.  Έρνπλ δηθαίσκα λα απνιαχζνπλ κε πξνηεξαηφηεηα απφ ην θξάηνο απηφ 

πνπ δηθαηνχληαη κηα δσή, ρσξίο ην άγρνο θαη ηελ αβεβαηφηεηα ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ 

χπαξμή ηνπο. 

Βπηηξέςεηε κνπ, θαηαιήγνληαο, λα ραηξεηίζσ ζήκεξα ηελ παξνπζία ηεο Τπνπξγνχ 

Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο ζηε ΐνπιή, πνπ 

εξκελεχσ σο έλδεημε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε 

ηξίηε ειηθία, φπσο θαη ηελ παξνπζία ησλ βνπιεπηψλ καο θαη άιισλ επηζήκσλ.  

Βπηζπκψ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Πξνεδξεχνληα ηεο ΐνπιήο, ηνλ αγαπεηφ καο 

βνπιεπηή θ. νθνθιή Φπηηή γηα ηνλ θφπν ηνλ νπνίν ζα επσκηζζεί ζήκεξα, 

δηεπζχλνληαο ηηο εξγαζίεο ηεο ΐνπιήο.  Υαηξεηίδσ επίζεο φζνπο καο βνήζεζαλ γηα λα 

έρνπκε θαη θέηνο ηφζν θαιά νξγαλσκέλε ηελ 15ε χλνδν ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, ηε 

Γεληθή Αηεπζχληξηα ηεο ΐνπιήο ησλ Ώληηπξνζψπσλ, ηνπο ππεχζπλνπο ησλ δηαθφξσλ 

επηηξνπψλ, ην πξνζσπηθφ ηεο ΐνπιήο ησλ Ώληηπξνζψπσλ, ηε δηνηθνχζα επηηξνπή ηνπ 
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Παγθχπξηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ Βζεινληηζκνχ πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο 

δηνξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, θαζψο επίζεο θαη ηε 

Λεηηνπξγφ ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ θαη λα βεβαηψζσ φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

εζεινληηζκνχ ζηελ Κχπξν καο ζα ζπλερηζηεί ακείσην, ψζηε καδί κε ην θξάηνο, θξάηνο 

θαη εζεινληηζκφο, εμνπζία θαη θνηλσλία ησλ πνιηηψλ λα πξνζθέξνπκε φ,ηη πεξηζζφηεξν 

κπνξνχκε ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ κφρζεζαλ ζην παξειζφλ θαη έρνπλ θάζε 

δηθαίσκα θαη ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ.   

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Βπραξηζηνχκε ηνλ θ. Πέηξν Πέηξνπ γηα ην ραηξεηηζκφ ηνπ ΠΒ.  Να 

θαιέζσ ηψξα ζην βήκα ηελ Τπνπξγφ Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ θ. Γέηα 

Ώηκηιηαλίδνπ. 

ΤΠΟΤΡΓΟ ΒΡΓΏΕΏ ΚΏΕ ΚΟΕΝΧΝΕΚΧΝ ΏΦΏΛΕΒΧΝ: (Γ. ΏΕΜΕΛΕΏΝΕΑΟΤ) 

Καιεκέξα ζε φινπο, θχξηε Πξφεδξε, θχξηνη 

βνπιεπηέο, θπξίεο θαη θχξηνη εθπξφζσπνη ηεο 

ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, θπξίεο θαη θχξηνη, είλαη 

ηδηαίηεξε ηηκή γηα κέλα λα βξίζθνκαη ζήκεξα εδψ 

ζηε 15ε χλνδν ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ θαη κε 

ηελ επθαηξία απηή απεπζχλσ ζεξκφ ραηξεηηζκφ 

ζεβαζκνχ θαη εθηίκεζεο πξνο ηνπο πξεζβχηεξνπο ζπκπνιίηεο καο.  Ο ζεζκφο ηεο 

ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ ζπκπιεξψλεη θέηνο δεθαπέληε ρξφληα δεκηνπξγηθήο δξάζεο θαη 

παξνπζίαο.  ε θάζε εηήζηα χλνδν ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ αλαδεηθλχνληαη ηα 

ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο ελεξγνχ γήξαλζεο, ηεο πγείαο, ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο 

αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ησλ ειηθησκέλσλ.  

Δ πνιηηεία νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο ειηθησκέλνπο επαξθή πξνζηαζία θαη αζθάιεηα, 

ψζηε λα απνιακβάλνπλ θπζηθή, θνηλσληθή θαη δηαλνεηηθή πγεία θαη ηαπηφρξνλα ηηο 

θαηάιιειεο επθαηξίεο γηα ηε δηαξθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, 

πνιηηηζηηθά, πλεπκαηηθά θαη πνιηηηθά δξψκελα. 
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Σν Τπνπξγείν Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

δεκνγξαθηθή γήξαλζε, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ ηνπ θηλδχλνπ ηεο θηψρεηαο 

πνπ απεηιεί ηνλ πιεζπζκφ άλσ ησλ εμήληα πέληε εηψλ είλαη πνιχ ςειφηεξν απφ ηηο 

άιιεο εππαζείο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, έρεη δψζεη ιχζεηο κε ηξνπνπνηήζεηο ζρεδίσλ θαη 

ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, κε 

πξνηεξαηφηεηα πάληα ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Παξάιιεια, ππνζηεξίδεη έκπξαθηα ηελ ελεξγφ παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ 

ηεο ηξίηεο ειηθίαο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο ηνπ 

ηφπνπ.  Σα θπξηφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο εκπεξηέρνληαη 

ζην Βζληθφ ρέδην Αξάζεο γηα ηνπο Διηθησκέλνπο, ην νπνίν απνηειεί δέζκεπζε ηεο 

Κππξηαθήο Αεκνθξαηίαο ζηνλ ηνκέα ηεο επεκεξίαο ησλ ειηθησκέλσλ.  Δ πινπνίεζή ηνπ 

παξαθνινπζείηαη απφ ηε κφληκε δηππεξεζηαθή επηηξνπή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

ε φ,ηη αθνξά ζην ζρέδην θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, κε ηθαλνπνίεζε ηνλίδσ θαη 

ζεκεηψλσ φηη, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία αλαινγηζηηθή κειέηε, ην ηακείν θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ είλαη βηψζηκν κέρξη ην 2060, ρσξίο λα ιεθζνχλ νπνηαδήπνηε άιια κέηξα 

κεηαξξχζκηζεο.  Δ αλαινγηζηηθή κειέηε έρεη πξφζθαηα νινθιεξσζεί θαη έρεη 

αμηνινγεζεί θαη επηθπξσζεί θαη απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε.   

Έρνληαο σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ θαη ηε 

ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ δηαβηνχλ θάησ απφ ην φξην ηεο 

θηψρεηαο, νη ειηθησκέλνη καο, επηπξφζζεηα ησλ ζπληάμεσλ, κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ 

κέζσ θαη ησλ δεκνζίσλ βνεζεκάησλ γηα πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη ζηήξημή 

ηνπο ζε ζέκαηα θξνληίδαο, ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ 

θνηλφηεηά ηνπο θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα πνπ ηνπο βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζε 

κηαο θαιήο, ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο, λνεηηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο. 
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ηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο παξέρεηαη δεκφζην βνήζεκα ζε πεξίπνπ      

3, 551 νηθνγέλεηεο ειηθησκέλσλ αηφκσλ θαη ην χςνο ηεο εηήζηαο δαπάλεο αλέξρεηαη 

πεξίπνπ ζηα €14 εθαηνκ.  ηελ πξνζπάζεηα γηα απνθέληξσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη πξνο ηνπο ειηθησκέλνπο ζπκπνιίηεο καο, ε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε έρεη ελζαξξπλζεί θαη έρεη ζηεξηρηεί νηθνλνκηθά θαη ηερληθά γηα λα αλαιάβεη 

λένπο ξφινπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή νινθιεξσκέλεο θνηλσληθήο 

θξνληίδαο ζηνπο πνιίηεο, πνπ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο θαη 

νπζηαζηηθφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

Σν Τπνπξγείν Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ επηρνξεγεί έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ 

πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή θξνληίδα αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο κέζσ ηνπ 

ζρεδίνπ θξαηηθψλ ρνξεγηψλ.  Δ ζπλνιηθή κεηαξξχζκηζε ηεο πνιηηηθήο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο απνηειεί κία απφ ηηο πξνεθινγηθέο δεζκεχζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Αεκνθξαηίαο.  Έλα εμνξζνινγηζκέλν θαη παξαγσγηθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο 

πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ άκεζε θαη νπζηαζηηθή ζηήξημε ηνπ πνιίηε πνπ 

πξαγκαηηθά έρεη αλάγθε απηήο ηεο ζηήξημεο γηα ηε δηαβίσζή ηνπ, ηδηαίηεξα κέζα ζηηο 

ζπλζήθεο απμεκέλεο αλεξγίαο θαη ζηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ βηψλεη ν 

ηφπνο καο ζήκεξα. 

ηφρνη ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ενπιίνπ ηνπ 

2014 είλαη: 

 Να εηζαρζεί έλα ζχζηεκα, ην νπνίν ζα παξέρεη έλα χζηαην δείθηε πξνζηαζίαο ζε 

φζνπο ην  έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε. 

 Να θαηνρπξψλεη ην ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα ηνπ θάζε ζπκπνιίηε καο γηα 

αμηνπξεπή δηαβίσζε. 

 Να εμαζθαιίζεη έλα ειάρηζην εηζφδεκα ζε θάζε άηνκν πνπ δε δηαζέηεη επαξθείο 

πφξνπο ζπληήξεζεο. 
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Ώθξνγσληαίν ιίζν ηεο λέαο πνιηηηθήο πξφλνηαο, απνηειεί ην εγγπεκέλν ειάρηζην 

εηζφδεκα.  Αηθαηνχρνη ζα είλαη φινη, φζσλ ηα εηζνδήκαηα βξίζθνληαη θάησ απφ ην φξην 

ηεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο, αλεμαξηήησο, αλ ηα εηζνδήκαηα απηά πξνέξρνληαη απφ 

ηελ εξγαζία, αλ είλαη άλεξγνη, αλ είλαη ζπληαμηνχρνη ή αλ είλαη απηνεξγνδνηνχκελνη.  Σν 

θνηλσληθφ δίθηπ πξνζηαζίαο ζα θαιχπηεη εμίζνπ φζνπο δελ έρνπλ θαλέλα εηζφδεκα, 

αιιά θαη φζνπο, παξά ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο δελ θεξδίδνπλ ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα απφ 

ηελ εξγαζία ηνπο γηα ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζή ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηα αηηήκαηά ζαο πνπ έρεηε θαηαζέζεη ζηελ έθζεζε ηεο Βπηηξνπήο 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, ζαο ελεκεξψλσ φηη ε πξψηε θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηνπνζέηεζε αλειθπζηήξσλ ζε πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο, ε νπνία 

πεξηιάκβαλε ηελ ηνπνζέηεζε αλειθπζηήξσλ ζε εβδνκήληα ελλέα πθηζηάκελεο 

πνιπθαηνηθίεο κε ζπλνιηθφ θφζηνο €4,9 εθαηνκ. έρεη νινθιεξσζεί θαη νη εξγαζίεο γηα ηε 

δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπνζέηεζε αλειθπζηήξσλ ζε ηξηάληα ηξεηο 

πνιπθαηνηθίεο κε έλα πεξίπνπ ζπλνιηθφ θφζηνο €3 εθαηνκ. έρνπλ ήδε αξρίζεη.   

Παξά ηηο πθηζηάκελεο δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο, ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

έηνπο 2014, πνπ ππνβιήζεθε γηα ςήθηζε ζηε ΐνπιή ησλ Ώληηπξνζψπσλ, πεξηιήθζεθε 

πξφλνηα χςνπο €89 εθαηνκ., πνπ αθνξά ρνξεγίεο ζε ζπληαμηνχρνπο θαη παξαρψξεζε 

εθηάθησλ ρνξεγηψλ. 

Θέισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη ε κέξηκλα ηεο πνιηηείαο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο ησλ αλζξψπσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη γηα δηαζθάιηζε ηεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο 

ζα ζπλερίζεη λα είλαη νπζηαζηηθή θαη δηαξθήο, παξά ηηο αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.  

Οινθιεξψλνληαο, ζα ήζεια λα ζπγραξψ ην Παγθχπξην πληνληζηηθφ πκβνχιην 

Βζεινληηζκνχ γηα ηελ επηηπρεκέλε δηνξγάλσζε ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ.  Βχρνκαη 

θάζε επηηπρία ηεο 15εο πλφδνπ ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ θαη λα δηαβεβαηψζσ φηη ην 
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Τπνπξγείν Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ ζα είλαη δίπια ζηελ ηξίηε 

ειηθία, γηαηί είλαη θαζήθνλ φισλ καο λα ζηεξίμνπκε ηελ ηξίηε ειηθία.  Βπραξηζηψ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Καη εκείο επραξηζηνχκε, θπξία Τπνπξγέ, ηψξα, είλαη ε ζεηξά ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο Αξνο Πέηξνπ Πεηξίδε.  Βίλαη εδψ;  ρη.  πλερίδνπκε παξαθάησ.   

Παξαθαιψ ηελ εθπξφζσπν ηεο Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο θα Εσάλλα Παπιίδνπ. 

 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΚΤΠΡΕΏΚΔ ΠΏΕΑΟΐΟΤΛΔ: (Ε. ΠΏΤΛΕΑΟΤ) 

Έληηκε θχξηε Πξφεδξε ηεο ΐνπιήο ησλ Ώληηπξνζψπσλ, 

αμηφηηκνη πξνζθεθιεκέλνη, αγαπεηνί θπξίεο θαη θχξηνη κέιε 

ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, θαη’ αξρήλ ζα ζέιακε λα ζαο 

επραξηζηήζνπκε πνπ καο πξνζθέξεηε ηελ επθαηξία λα 

ραηξεηίζνπκε ηε ζεκεξηλή ζαο ζχλνδν ζηε ΐνπιή.  Γηα καο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή απηή ε επθαηξία, αθνχ ζεσξνχκε 

πσο ε επηθνηλσλία κεηαμχ καο είλαη θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο καο. 

Σν έηνο 2013 αλαθεξχρζεθε επξσπατθφ έηνο πνιηηφηεηαο.  Ο ζηφρνο είλαη ε 

δηακφξθσζε πνιηηψλ, πξνζσπηθνηήησλ πνπ δε ζα είλαη παζεηηθνί δέθηεο φζσλ 

ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπο, αιιά πνιηηψλ έηνηκσλ λα αλαιάβνπλ δξάζε ελψλνληαο 

δπλάκεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ.  Δ δχζθνιε νηθνλνκηθή πεξίνδνο 

ηελ νπνία φινη ζήκεξα βηψλνπκε έρεη άκεζεο, έληνλεο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ.  Μία πγηήο θνηλσλία ηεο νπνίαο ν θνηλσληθφο ηζηφο ζεκειηψλεηαη ζε 

ελεξγνχο πνιίηεο κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ πξφνδν, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία 

ηεο.   

Με αγσλία παξαηεξνχκε φηη ε ζπκκεηνρή πνπ έρεη ή πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ν θάζε 

πνιίηεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο καο ζηα κέηξα πνπ ηνλ αθνξνχλ, ηδηαίηεξα ζηα Κέληξα 

Λήςεο Ώπνθάζεσλ, δελ είλαη φζε ζα έπξεπε.  Σα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη ην 
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,άγρνο ηεο επηβίσζεο δε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηα 

θνηλά, λα ελεξγνπνηεζνχλ σο πνιίηεο θαη λα δηεθδηθήζνπλ απηά πνπ ηνπο αλήθνπλ.  

Πψο άξαγε πξνιακβάλνπκε θαηαζηάζεηο, ψζηε νη λένη, αιιά θαη νη ειηθησκέλνη λα έρνπλ 

κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο;  Βκείο σο παηδηά, αιιά θαη εζείο σο άηνκα ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο είκαζηε εμαξηψκελνη απφ ηνπο γνλείο καο, απφ ηα παηδηά ζαο.  Χζηφζν θαη 

εκείο, θαζψο θαη εζείο νη ζπληαμηνχρνη έρνπκε ην πιενλέθηεκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο εκπινθήο ζηα θνηλά, ρσξίο λα καο βαξαίλεη ην άγρνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.  

Δ δηθή ζαο εκπεηξία θαη δξάζε ζα θαζνδεγήζεη θαη εκάο πνπ ηψξα αξρίδνπκε ηε δσή 

καο, ψζηε λα ηζνξξνπήζνπκε αλάκεζα ζηα φλεηξα θαη ηηο ππνρξεψζεηο καο.  Χο παηδηά 

εζηηάδνπκε πάλσ ζηηο παξνρέο ππεξεζηψλ θαη ζηελ θνηλσληθή πξνιεπηηθή εξγαζία, 

αθνχ πνιιά είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ καζηίδνπλ θαζεκεξηλά ηελ θνηλσλία, αιιά θαη 

απαηηνχκε απφ ην θξάηνο λα εζηηάζεη θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηνηηθή παηδεία γηα φινπο.  

Δ ζπκκεηνρή ζαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε εκπινθή ζαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ γηα 

απφθηεζε δεμηνηήησλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ηθαλνπνηεηηθέο 

ππεξεζίεο νδεγνχλ ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ζαο θαη πηζηεχνπκε ηφζν εζείο φζν θαη 

εκείο φηη απηά πξέπεη λα δηεθδηθνχκε. 

Σν γεγνλφο φηη βξηζθφκαζηε εδψ ζήκεξα δειψλεη πσο απηά πνπ καο ελψλνπλ είλαη 

πνιχ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ θαίλεηαη λα καο ρσξίδνπλ θαη φηη είκαζηε πξφζπκνη λα 

αληηκεησπίζνπκε θαη λα κεηψζνπκε ην ράζκα πνπ πηζαλφ λα έρεη δεκηνπξγεζεί θαηά 

θαηξνχο.  Σα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο είλαη ηα πξφηππα πνπ ζα θαζνδεγήζνπλ θαη ζα 

δηαζθαιίζνπλ ην κέιινλ καο, φπσο νθείινπκε λα ην θάλνπκε θαη εκείο ζηε ζπλέρεηα 

άιισζηε.  Οη επθαηξίεο γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ζηα θνηλά κπνξνχλ λα 

θαηαπνιεκήζνπλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ιφγσ ειηθίαο.  Με ηε ζπλεξγαζία καο κπνξνχκε 

λα πεηχρνπκε πνιιά.  Δ δεκηνπξγία ελφο θαηλνχξγηνπ κέιινληνο κπνξεί λα μεθηλήζεη 
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απφ ζήκεξα.  αο επραξηζηνχκε μαλά θαη ζαο επρφκαζηε θάζε επηηπρία ζηηο 

ζεκεξηλέο θαη κειινληηθέο ζπδεηήζεηο θαη δξάζεηο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Βπραξηζηνχκε θα Εσάλλα Παπιίδνπ. Με πιεξνθφξεζαλ φηη ν 

Τπνπξγφο Τγείαο είλαη ζην δξφκν θαη έξρεηαη γηα λα εθθσλήζεη ην ραηξεηηζκφ ηνπ θαη 

θξίλσ φηη ζα πξέπεη λα θάλνπκε ηψξα ην δηάιεηκκα κέρξη λα έξζεη ν ππνπξγφο ζα 

μεθηλήζνπκε ην δεχηεξν κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο πλφδνπ κε ηελ νκηιία ηνπ θαη γχξσ 

ζηηο έληεθα ζα θάλνπκε θαη κνλφιεπην ζηγή γηα ην ΐ´ Παγθφζκην Πφιεκν, πξνο ηηκή ησλ 

πεζφλησλ θαη εξψσλ ηνπ Αεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

(ξα δηαθνπήο:  10:00 π.κ.) 

(ξα επαλέλαξμεο: 10.20 π.κ.) 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: πλερίδνπκε ηηο εξγαζίαο ηεο 15εο πλφδνπ ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ. 

Καισζνξίδνπκε ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο Αξα Πέηξν Πεηξίδε, ηνλ νπνίo θαιψ άκεζα ζην 

βήκα. 

ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΒΕΏ: (ΑΡ ΠΒΣΡΟ ΠΒΣΡΕΑΔ): 

Κχξηε Πξνεδξεχνληα ηεο ΐνπιήο, θπξίεο θαη 

θχξηνη βνπιεπηέο, θχξηε Πξφεδξε ηνπ 

Παγθχπξηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ 

Βζεινληηζκνχ, αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο, αξρηθά, 

επηηξέςεηέ κνπ λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηηο 

πξνζπάζεηέο ζαο λα γίλνπκε φινη θαιχηεξνη, 

ηδηαίηεξα κέζα ζην δχζθνιν πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγεί ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία πνπ 

αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε ρψξα καο. Ο αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κπνξεί λα είλαη 

ηδηαίηεξα νμχο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, εηδηθφηεξα γηα φζνπο είλαη ζσκαηηθά επάισηνη ή 

εμαξηψληαη απφ ρακειέο ζπληάμεηο.  

Οη θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο θέξνπλ λέα θαη άγλσζηα δεδνκέλα γηα ηε δσή καο, πξάγκα 

πνπ απφ κφλν ηνπ πξνθαιεί κηα αλαζθάιεηα αιιά θαη κηα αίζζεζε πεξηνξηζκνχ ησλ 
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δπλαηνηήησλ καο. Δ πξφθιεζε πνπ έρνπκε απέλαληί καο, αθνξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν ηεο εμέιημεο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζε θνηλσληθή θαη πγεηνλνκηθή θξίζε γηα ηνπο ειηθησκέλνπο καο. Δ δηαηήξεζε ησλ 

επελδχζεσλ ζηα κέηξα ηνπ δπλαηνχ, φζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Γη’ απηφ θαη ζα πξέπεη νη απαληήζεηο ηεο 

πνιηηείαο λα ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο γηα λα 

παξακείλνπλ παξαγσγηθά κέιε ηεο θνηλσλίαο.   

Σα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν  επαίζζεηνο ηνκέαο ηεο πγείαο θαη πνπ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πίεζε πνπ αζθεί ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ζηε βησζηκφηεηα 

ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ γηα ην δηθαίσκα ζηελ πγεία, 

θαζηζηνχλ αδήξηηε ηελ αλάγθε γηα ηελ εθ λένπ αμηνιφγεζε ησλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα λα πξνζθέξεηαη κε ηξφπν δίθαην θαη βηψζηκν ην ππέξηαην απηφ αγαζφ.  

Οη πξνζπάζεηεο καο ζα είλαη επίπνλεο θαη ην γλσξίδνπκε θαιά. Βπεμεξγαδφκαζηε 

ηξφπνπο θαη ιχζεηο γηα λα ακβιχλνπκε ηα πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ηα νπνία βηψλνπλ 

ζήκεξα νη πνιίηεο σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε πιήξε ζπλαίζζεζε ησλ 

δπζθνιηψλ, αιιά θαη απνθαζηζκέλνη λα επνδσζεί ε πξνζπάζεηά καο.  

Σειηθφο καο ζηφρνο είλαη λα ιχζνπκε ηα ζέκαηα ηεο πγείαο κέζα απφ ηελ εηζαγσγή ελφο 

γεληθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ ζα αθνξά θαη ζα εμππεξεηεί κε ηνλ ίδην ηξφπν 

φινπο ηνπο πνιίηεο, απνθιείνληαο αληζφηεηεο. Σαπηφρξνλα, ζα δηαηεξείηαη βηψζηκν θαη 

αλζξσπνθεληξηθφ, ζα πξνάγεη ηελ πγεία θαη ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ, ελψ ζα 

επελδχεη ζε λέεο ηερλνινγίεο.  

εκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη γηα καο ε ζπλεξγαζία φισλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ, θάηη πνπ επηβάιιεη νχησο ή άιισο ε 

πξνζπάζεηα γηα έμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Χο απνηέιεζκα ηεο δπζρεξνχο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ην Τπνπξγείν Τγείαο έρεη ππνρξεσζεί λα επηβάιεη λέα -πνιχ 
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κηθξά κελ ηέιε, αιιά γηα ζαο ίζσο αξθεηά- γηα ηελ επίζθεςε ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία, γηα 

ηελ ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. Σα πην πάλσ ηέιε απνηεινχλ 

ηελ ειάρηζηε ζπλεηζθνξά ησλ δηθαηνχρσλ θαη δελ θαηέζηε δπλαηή ε εμαίξεζε ησλ 

ζπληαμηνχρσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ρακεινζπληαμηνχρσλ απφ απηή.  πσο φκσο έρεη 

μαλαπεί πνιιέο θνξέο ε θπβέξλεζε, ηα λέα ηέιε πνπ εηζήρζεθαλ ηειηθά θαη νη 

εμαηξέζεηο ζε νξηζκέλεο νκάδεο αζζελψλ είλαη απνηέιεζκα έληνλσλ πξνζπαζεηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα λα απνθχγεη πνιχ πην δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο, θάηη πνπ ηειηθά 

έγηλε θαηνξζσηφ.  

Θα ζπλερίζνπκε λα πξνζπαζνχκε λα βειηηψζνπκε κε ζαθείο θηλήζεηο, πάληα κε 

γλψκνλα ην θαιψο λννχκελν ζπκθέξνλ ησλ πνιηηψλ.  Βμάιινπ, έλαο πγηήο πιεζπζκφο 

απνηειεί ερέγγπν γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θπξίσο κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζηελ εξγαζία θαη ηελ πξνζθνξά. 

Εδηαίηεξε πξφθιεζε απνηεινχλ γηα ην Τπνπξγείν Τγείαο νη αλάγθεο ησλ αηφκσλ ηεο 

ηξίηεο ειηθίαο, νη εκπεηξίεο θαη νη γλψζεηο ησλ νπνίσλ είλαη πνιχηηκεο γηα ηνπο 

λεφηεξνπο, γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δσήο ηνπο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βεκάησλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ απνθπγή ιαζψλ ζηε δηαρείξηζε ηεο νηθνγελεηαθήο, επαγγεικαηηθήο θαη 

θνηλσληθήο θαζεκεξηλφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπκε πξνρσξήζεη ζηε ζχζηαζε 

Αηππεξεζηαθήο Οκάδαο γηα ηα ζέκαηα ηεο Σξίηεο Διηθίαο, ελψ ιεηηνπξγφο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκφ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηξίηε 

ειηθία.  Πξνρσξνχκε, έρνληαο επίγλσζε ησλ δπζθνιηψλ, αιιά θαη ελζπκνχκελνη φηη 

πάληα ππάξρεη ρψξνο γηα πξνζπάζεηα θαη βειηίσζε.   

αο εχρνκαη θάζε επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ ψκαηνο. Βπραξηζηψ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Βπραξηζηνχκε, θχξηε Τπνπξγέ. 

Πξνρσξνχκε ηψξα ζην πέκπην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ είλαη ε έθζεζε ηεο 

Βπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ γηα ην ζέκα «Πώο ε 
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νηθνλνκηθή θξίζε απεηιεί ηελ Σξίηε Ζιηθία», ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 

θνηλσληθή πξόλνηα. 

Καηά ηε δηάξθεηα πνπ ζα αλαγηγλψζθεηαη ε έθζεζε, ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ζα 

πεξάζεη απφ θνληά ζαο έλα έληππν ζε κπιε ρξψκα ζην νπνίν ζα ζεκεηψζεηε ηα 

νλφκαηά ζαο φζνη πξνηίζεζηε λα κηιήζεηε γηα ην ζέκα απηφ.  Βίλαη παξάθιεζε νη νκηιίεο 

ζαο λα κελ μεπεξλνχλ ην ελάκηζη ιεπηφ θαη λα κε γίλνληαη παξεκβάζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ νκηιηψλ.  Βπίζεο ζα ήηαλ παξάθιεζή κνπ λα κελ γίλνληαη νκηιίεο γηα 

ζέκαηα ηα νπνία έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί θαη ησλ νπνίσλ ε ζπδήηεζε έρεη ήδε εμαληιεζεί. 

Βπίζεο ζαο παξαθαιψ λα ζεθψλεηε ην ρέξη ζαο γηα λα ζαο δίδεηαη ν ιφγνο θαη φηαλ 

παίξλεηε ην ιφγν λα είζηε φξζηνη, αλ απηφ είλαη δπλαηφ. Να αλαθέξεηε ην φλνκά ζαο θαη 

ηελ νξγάλσζε πνπ εθπξνζσπείηε, γηα λα δηεπθνιχλεηε ηηο ζηελνγξάθνπο ηεο ΐνπιήο λα 

θαηαγξάθνπλ φια φζα ιέγνληαη ζηε ζπλεδξίαζε απηή.  Βπηπξφζζεηα, ζα ήζεια λα ζαο 

αλαθέξσ φηη θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά κφλν νη νκηιίεο ζαο θαη φρη άιια θείκελα πνπ 

ζα θαηαζέζεηε ζηε ΐνπιή. Θα ήηαλ επίζεο παξάθιεζε λα απνθεχγνληαη ηα 

ρεηξνθξνηήκαηα. 

Θα ζαο παξαθαινχζα επίζεο λα απελεξγνπνηήζεηε ηα ηειέθσλά ζαο. Παξαθαιψ ηψξα 

ηνλ πξφεδξν ηεο Βπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, θ. Σάζν 

Παπαζσκά, λα  δηαβάζεη ηελ έθζεζε.    
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ΠΡΟΒΑΡΟ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΠΡΟΝΟΕΏ ΣΔ ΐΟΤΛΔ ΣΧΝ ΓΒΡΟΝΣΧΝ: 

(Σ. ΠΏΠΏΘΧΜΏ) 

Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο 

Πξόλνηαο ηεο Βνπιήο ησλ Γεξόλησλ γηα 

ην ζέκα «Πώο ε νηθνλνκηθή θξίζε 

επεξεάδεη ηελ Σξίηε Ζιηθία» 

 

 

 

Παξόληεο: 

 Σάζνο Παπαζσκάο, πξφεδξνο  Μαξία Μηραειίδνπ 

 Μαξίλα Σζαγγαξίδνπ  Πφπε Ώξρνληίδνπ 

 Παχινο Σξηθνχπεο  Ώλδξνχια Παζραιίδνπ 

 Γεξφιεκνο Ώλδξένπ  Ώλδξέαο Κσλζηαληηλίδεο 

 Παληειάθεο Θενράξνπο   άξα Αξνπζηψηνπ 

 Κιαίξε Ώγγειίδνπ  Ώληψληνο Αεκεηξηάδεο 

 Κψζηαο ηεθάλνπ   Παληειήο Υαηδεπαληειή 

 Μηραιάθεο Γεσξγίνπ 

Δ Βπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ κειέηεζε ην πην πάλσ 

ζέκα ζε ζπλεδξία ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 Οθησβξίνπ 2013.  ηα πιαίζηα 

ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο θιήζεθαλ θαη παξεπξέζεθαλ εθπξφζσπνη ησλ Τπεξεζηψλ 

Κνηλσληθήο Βπεκεξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ, ν 

πξφεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Βπηηξνπήο Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ θ. 

Ώληξέαο Φαθνληήο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, βνπιεπηέο θ. θεχε Κνχηξα Κνπθνπκά, 
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Παλίθθνο ηαπξηαλφο, Μαξία Κπξηαθνχ, Νίθνο Ννπξήο, Ώζελά Κπξηαθίδνπ θαη Ρνχια 

Μαπξνληθφια. 

Βηζάγνληαο ην ππφ αλαθνξά ζέκα, ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο δήισζε φηη ε θεηηλή 

ζχλνδνο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ ζα αθηεξσζεί ζηελ Παγθφζκηα Δκέξα γηα ηελ Σξίηε 

Διηθία, πνπ γηνξηάδεηαη θάζε ρξφλν ηελ 1ε Οθησβξίνπ θαη ε νπνία πηνζεηήζεθε απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δλσκέλσλ Βζλψλ ην 1990, γηα λα απνηίζεη ηνλ 

νθεηιφκελν θφξν ηηκήο ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη λα επηζεκάλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

απηνί αληηκεησπίδνπλ, γη’ απηφ θαη θαηά ηε θεηηλή ζχλνδν ζα παξνπζηαζηνχλ νη 

επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ηξίηε ειηθία. 

χκθσλα κε ηνλ ίδην, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλνπκε ζήκεξα ζηνλ ηφπν καο έρεη 

επεξεάζεη φινπο θαη ηδηαίηεξα ηηο εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ καο, φπσο ηα 

παηδηά, νη ζπληαμηνχρνη, νη ρακειά ακνηβφκελνη, νη αλάπεξνη, νη πνιχηεθλνη, νη 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη άιινη.  Οη άλζξσπνη ηεο ηξίηεο ειηθίαο απνηεινχλ 

ζεκαληηθή νκάδα πνιηηψλ ηεο θνηλσλίαο καο, πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ θαζίζηαληαη φιν 

θαη πην αδχλακνη θαη επάισηνη, γη’ απηφ έρνπκε φινη ππνρξέσζε θαη ηδηαίηεξα ε πνιηηεία, 

λα ζηαζεί αξσγφο ζηηο πην πάλσ νκάδεο, λα θξνληίδνπκε γηα ηελ αζθαιή θαη 

αμηνπξεπή δηαβίσζή ηνπο, σο ειάρηζηε αληαπφθξηζε ζηα φζα πξφζθεξαλ θαη 

ζπλερίδνπλ λα πξνζθέξνπλ ζηελ θνηλσλία καο.   

Δ πξνζθνξά ησλ ειηθησκέλσλ καο ζηε ζχγρξνλε νηθνγέλεηα, εηδηθά ζηηο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έρεη κεγάιε θαη απνθαζηζηηθή ζεκαζία.  Οη εκπεηξίεο 

θαη νη γλψζεηο ηνπο είλαη πνιχηηκεο γηα ηνπο λεφηεξνπο, γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δσήο καο, 

γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ ζηε δηαρείξηζε ηεο νηθνγελεηαθήο, επαγγεικαηηθήο θαη 

θνηλσληθήο θαζεκεξηλφηεηαο.  Ώθφκα πην πνιχηηκε ζηηο δχζθνιεο κέξεο πνπ δνχκε, 

είλαη ε θξνληίδα πνπ πξνζθέξνπλ ζηα εγγφληα ηνπο, ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ήξεκε 
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δηαβίσζε ησλ παηδηψλ, ζηε ζσζηή δηαπαηδαγψγεζή ηνπο θαη ζηε δηαηήξεζε 

ηνπ ζεζκνχ ηεο θππξηαθήο νηθνγέλεηαο. 

Ο ίδηνο αλέθεξε πξφζζεηα φηη, ε δηάγλσζε θαη ε ζεξαπεία ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

κλεκνλίνπ ηεο ηξφηθα είλαη επζχλε ηεο θπβέξλεζεο, ε νπνία ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

εθαξκφζεη ηηο πξφλνηεο ηνπ κλεκνλίνπ, ζα πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηεο ηηο 

επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπο ειηθησκέλνπο καο.  Θα πξέπεη λα 

ραξάμεη κηα λέα επηδνκαηηθή πνιηηηθή θαη λα αλαζεσξήζεη ηηο θνηλσληθέο παξνρέο ζηε 

βάζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ πνπ έρεη έλα ειηθησκέλν άηνκν γηα λα κπνξεί λα δεη 

αμηνπξεπψο.  Παξάιιεια, εμήξε ηελ πξνζθνξά ηνπ νξγαλσκέλνπ εζεινληηζκνχ πνπ 

πξνζθέξεη ηηο «πξψηεο βνήζεηεο» ζ’ απηνχο πνπ θηλδπλεχνπλ λα θαηαξξεχζνπλ απφ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη νξγαλσκέλνη εζεινληέο, νη εζεινληηθέο 

νξγαλψζεηο θαη ηα ζπληνληζηηθά ζψκαηα ησλ εζεινληψλ, δίλνπλ φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο, 

ψζηε λα κελ πεηλά θαλέλαο, λα έρνπλ γάια φια ηα παηδηά θαη λα ζηεξηρζνχλ νη 

ζπληαμηνχρνη πνπ δελ κπνξνχλ λα θξνληίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο. Κχξην θαη πξψην 

κέιεκα πξέπεη λα είλαη ζήκεξα ε ζπιινγή θαη δηαλνκή ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ, ξνχρσλ 

θαη ε δσξεάλ πεξίζαιςε απφ εζεινληέο ηαηξνχο ζε θάζε γεηηνληά θαη ζε θάζε ρσξηφ.  

χκθσλα κε ηνλ ίδην, ζηφρνο φισλ, θπβέξλεζεο, θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, νξγαλσκέλνπ 

εζεινληηζκνχ, ζα πξέπεη λα είλαη ε εμαζθάιηζε κηαο πνηνηηθήο θαη αμηνπξεπνχο 

δηαβίσζεο απηήο ηεο επαίζζεηεο θνηλσληθήο νκάδαο πνπ είλαη νη ειηθησκέλνη.   

Πεξαηηέξσ, ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαθέξζεθε ζηε ζπκπιήξσζε δεθαπέληε 

ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, ζεκεηψλνληαο φηη ζην δηάζηεκα απηφ 

θαηάθεξε λα αλαδείμεη ηα πξνβιήκαηα ησλ ειηθησκέλσλ θαη λα πξνζθέξεη έλα βήκα 

κεηάδνζεο ηεο θσλήο ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ, γηα δηεθδίθεζε θαη 

πξνψζεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο.   Ο ίδηνο, απέθπγε λα αλαθεξζεί ζηηο κέρξη ζήκεξα 

θαηαθηήζεηο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ θαη ζε αηηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελεο ζπλφδνπο ηα νπνία δπζηπρψο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ άιπηα.  
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Παξ’ φια απηά, αλαθέξζεθε κφλν ζε έλα παιηφ αίηεκα, απηφ ηεο ηνπνζέηεζεο 

αλειθπζηήξσλ ζε νξηζκέλεο πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο, κε απνηέιεζκα ηα ειηθησκέλα 

άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα πνπ δηακέλνπλ ζ’ απηέο λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα δηαθίλεζεο θαη λα παξακέλνπλ εγθισβηζκέλνη ζηα δηακεξίζκαηά ηνπο 

κέρξη ην ζάλαηφ ηνπο. Δ Βπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξφλνηαο δεηά ηελ άκεζε επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο απηνχ. 

ηε ζπλέρεηα, ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαθέξζεθε ζηα αθφινπζα ζέκαηα, πνπ 

απαζρφιεζαλ ηελ επηηξνπή θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπληάμεηο, ηα επηδφκαηα θαη ηε θνξνινγία θαη είλαη απνηέιεζκα ηνπ 

κλεκνλίνπ θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ ιήθζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε, δηαηππψλνληαο 

ηαπηφρξνλα ηα αηηήκαηα ηεο επηηξνπήο: 

1. Ζ κείσζε ηνπ νξίνπ ηεο θηώρεηαο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα πνιινί 

ζπληαμηνύρνη λα κελ είλαη δηθαηνύρνη ηνπ «ρεδίνπ Δλίζρπζεο ησλ πληαμηνύρσλ 

κε Υακειά Δηζνδήκαηα» ή λα ηνπο κεηώλεηαη ην πνζό πνπ έπαηξλαλ. 

2. Σν κεληαίν επίδνκα πνπ έπαηξλαλ νη ρακεινζπληαμηνύρνη έρεη κεησζεί κε 

απνηέιεζκα ην ήδε ρακειό ηνπο εηζόδεκα λα κεησζεί πεξαηηέξσ. 

3. Ζ κείσζε ησλ εηζνδεκαηηθώλ θξηηεξίσλ έρεη σο απνηέιεζκα ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ζπληαμηνύρσλ κε ρακειά εηζνδήκαηα λα κελ δηθαηνύληαη ην 

παζραιηλό επίδνκα. 

4. Ζ θνξνιόγεζε ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, αμίαο πάλσ από δσδεθάκηζη 

ρηιηάδεο επξώ ρσξίο θακία άιιε εμαίξεζε, επεξεάδεη ηνπο ρακεινζπληαμηνύρνπο, 

γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη ηελ έιιεηςε ζηνρεπκέλεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο.  Γη’ 

απηό, ε επηηξνπή ζεσξεί όηη ε θνξνιόγεζε ηεο θαηνηθίαο ρσξίο θακία εμαίξεζε, 

αθόκε θαη αλ ε αμία ηεο είλαη πάλσ από δσδεθάκηζη ρηιηάδεο επξώ, πιήηηεη ηνπο 
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ρακεινζπληαμηνύρνπο, ηδηαίηεξα απηνύο ησλ νπνίσλ ε ζύληαμε είλαη θάησ από 

ην όξην ηεο θηώρεηαο. 

5. Ζ απόθαζε λα πιεξώλνπλ νη ζπληαμηνύρνη ην 50% ησλ θνκίζηξσλ γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπο κε ιεσθνξεία, νδεγεί ηνπο ρακεινζπληαμηνύρνπο ζε θνηλσληθό 

απνθιεηζκό. 

6. Ζ επηβνιή ηέινπο θπθινθνξίαο ύςνπο 12 επξώ, 22 επξώ θαη 32 επξώ, 

αληίζηνηρα θαη αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ησλ απηνθηλήησλ ηνπο, πέξαλ ησλ 

πςειώλ αζθαιίζηξσλ πνπ πιεξώλνπλ νη ειηθησκέλνη άλσ ησλ 70 εηώλ, έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε ζηέξεζε ηεο εύθνιεο δηαθίλεζεο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο, ηδηαίηεξα ησλ ρακεινζπληαμηνύρσλ, γεγνλόο πνπ 

νδεγεί ηα άηνκα απηά θαη πάιη ζηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό. 

Σνπνζεηνχκελνο γχξσ απφ ηα δεηήκαηα πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ηα αηηήκαηα πνπ 

ππνβιήζεθαλ, ν εθπξφζσπνο ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Βπεκεξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ θαηέζεζε ζρεηηθφ ππφκλεκα ζηε ΐνπιή, ζην 

νπνίν δηαιακβάλνληαη νη ζέζεηο ηνπ ελ ιφγσ ππνπξγείνπ, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηα 

αθφινπζα: 

ηε ζχγρξνλε επνρή, νη ειηθησκέλνη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφηαην ξφιν, φρη κφλν 

ιφγσ ηεο κεηάδνζεο ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ γλψζεψλ ηνπο, αιιά θαη ιφγσ ηεο βνήζεηαο 

πνπ πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο, ηφζν απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο αιιά θπξίσο 

αλαιακβάλνληαο ηε θξνληίδα ησλ εγγνληψλ ηνπο.  Χο εθ ηνχηνπ, ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζήο ηνπο 

εληάζζνληαη ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο θπβέξλεζεο , ηεο νπνίαο ε πξνζπάζεηα γηα 

ηελ επίηεπμή ηνπο είλαη ζπλερήο, ππνγξακκίδνληαο φηη ην Τπνπξγείν Βξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ έρεη σο πξσηαξρηθφ θαη ζηαζεξφ ζηφρν λα βειηηψζεη 

νπζηαζηηθά θαη αηζζεηά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ζπληαμηνχρσλ, ψζηε θαλέλαο λα κε 

δηαβηεί ζε ζπλζήθεο θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο.  
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πσο αλαθέξεηαη ζην πην πάλσ ππφκλεκα, ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα 

ειηθησκέλα άηνκα, νη δξάζεηο θαη νη παξεκβάζεηο ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο, πεξηιακβάλνληαη ζην Βζληθφ ρέδην Αξάζεο γηα ηνπο Διηθησκέλνπο, 

ζεκεηψλνληαο φηη ε πινπνίεζή ηνπο παξαθνινπζείηαη απφ Μφληκε Αηυπεξεζηαθή 

Βπηηξνπή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη νη εηδηθέο παξνπζηάζεηο ησλ δξάζεσλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ππνπξγείσλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ πην πάλσ Βπηηξνπή ζπλερίδνληαη.  

Πεξαηηέξσ, ε ζπλνιηθή κεηαξξχζκηζε ηεο πνιηηηθήο γηα θνηλσληθή πξφλνηα απνηειεί κηα 

απφ ηηο πξνεθινγηθέο δεζκεχζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο, θαζψο θαη κηα απφ 

ηηο ππνρξεψζεηο καο κε βάζε ην κλεκφλην ζπλαληίιεςεο κε ηελ ηξφηθα. 

Βπηπξφζζεηα, ζεκεηψλεηαη φηη έλα εμνξζνινγηζκέλν θαη παξαγσγηθφ ζχζηεκα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ άκεζε θαη νπζηαζηηθή ζηήξημε 

ηνπ πνιίηε πνπ πξαγκαηηθά έρεη ηελ αλάγθε απηήο ηεο ζηήξημεο γηα ηε δηαβίσζε ηνπ, 

ηδηαίηεξα κέζα ζ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο απμεκέλεο αλεξγίαο θαη ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ βηψλνπκε ζήκεξα.   

ην ελ ιόγσ ππόκλεκα θαηαγξάθνληαη νη ζηόρνη ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο πξόλνηαο, ην νπνίν πξνγξακκαηίδεηαη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή από ηελ 

1ε Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2014, είλαη νη αθόινπζνη:   

1. Ζ εηζαγσγή ελόο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα παξέρεη έλα ύζηαην δίθηπ 

πξνζηαζίαο ζε όζνπο ην έρνπλ πξαγκαηηθή αλάγθε. 

2. Ζ θαηνρύξσζε ηνπ ζεκειηώδνπο αλζξώπηλνπ δηθαηώκαηνο ηνπ θάζε 

ζπκπνιίηε καο γηα αμηνπξεπή δηαβίσζε. 

3. Ζ εμαζθάιηζε ελόο ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο ζε θάζε άηνκν πνπ δε δηαζέηεη 

επαξθείο πόξνπο ζπληήξεζεο. 

πγθεθξηκέλα, αθξνγσληαίν ιίζν ηεο λέαο πνιηηηθήο πξφλνηαο απνηειεί ην ειάρηζην 

εγγπεκέλν εηζφδεκα (Β.Β.Β.), ηνπ νπνίνπ δηθαηνχρνη ζα είλαη φινη φζσλ ηα εηζνδήκαηα 
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βξίζθνληαη θάησ απφ ην φξην ηεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο, αλεμαξηήησο εάλ 

ηα εηζνδήκαηα απηά πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία ή αλ είλαη άλεξγνη ή ζπληαμηνχρνη ή 

απηνεξγνδνηνχκελνη.  Σν θνηλσληθφ δίθηπ πξνζηαζίαο ζα θαιχπηεη εμίζνπ φζνπο δελ 

έρνπλ θαλέλα εηζφδεκα αιιά θαη φζνπο, παξ’ φιεο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, δελ θεξδίδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα απφ ηελ εξγαζία ηνπο γηα ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζή ηνπο.  

Βηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ηα επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ Βπηηξνπή 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, θαηαηέζεθαλ ηα αθφινπζα: 

1. Σνπνζέηεζε αλειθπζηήξσλ ζε πξνζθπγηθνύο ζπλνηθηζκνύο 

Έρεη νινθιεξσζεί ε πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πεξηιάκβαλε ηελ ηνπνζέηεζε 

αλειθπζηήξσλ ζε 79 πθηζηάκελεο πνιπθαηνηθίεο, κε ζπλνιηθφ θφζηνο €4,9 εθ. 

Γηα ηε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε 

αλειθπζηήξσλ ζηηο ππφινηπεο 299 πθηζηάκελεο πνιπθαηνηθίεο ησλ νηθηζκψλ, έρνπλ ήδε 

αξρίζεη εξγαζίεο γηα ηνπνζέηεζε αλειθπζηήξσλ ζε 33 πνιπθαηνηθίεο κε ζπλνιηθφ 

θφζηνο €3,35 εθ. 

Δ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ ζα πεξηιεθζνχλ 

ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ επφκελσλ εηψλ. 

2. Όξην θηώρεηαο θαη ρέδην ελίζρπζεο ζπληαμηνύρσλ κε ρακειά εηζνδήκαηα 

Παξά ηηο πθηζηάκελεο δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο, ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

έηνπο 2014, πνπ ππνβιήζεθε γηα ςήθηζε απφ ηε ΐνπιή ησλ Ώληηπξνζψπσλ, 

πεξηιήθζεθε πξφλνηα χςνπο €89 εθ. πνπ αθνξά ρνξεγίεο ζε ζπληαμηνχρνπο θαη 

παξαρψξεζε εθηάθησλ ρνξεγηψλ. 

Πιεξνθνξηαθά αλαθέξεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ θαηά ην έηνο 2013 ηνπ 

«ρεδίνπ Βλίζρπζεο ησλ πληαμηνχρσλ κε Υακειά Βηζνδήκαηα» κε βάζε ηα ηειεπηαία 

ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο Υνξεγηψλ θαη Βπηδνκάησλ αλέξρεηαη ζε 44.550 λνηθνθπξηά θαη 

ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ παζραιηλνχ επηδφκαηνο θαηά ην ίδην έηνο αλέξρεηαη ζε 

19.000 άηνκα. εκεηψλεηαη φηη , ε δαπάλε πνπ αθνξά ρνξεγία ζε ζπληαμηνχρνπο θαη 
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παξαρψξεζε παζραιηλνχ επηδφκαηνο γηα ην έηνο 2013 πξνυπνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 

€84 εθ., ππνγξακκίδνληαο φηη ην πνζφ απηφ αθνξά ηελ πξφζζεηε νηθνλνκηθή βνήζεηα 

πνπ δίδεηαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο πέξαλ ησλ ζπληάμεσλ ή άιισλ σθειεκάησλ πνπ 

ιακβάλνπλ απφ ην Σακείν Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ. 

3. Απόθαζε λα πιεξώλνπλ νη ζπληαμηνύρνη ην 50% ησλ θνκίζηξσλ γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπο κε ιεσθνξεία 

Δ επηβνιή ηέινπο γηα ηηο κεληαίεο θάξηεο δηαθίλεζεο θνηηεηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεκφζηα κεηαθνξηθά κέζα απνηειεί κλεκνληαθή πξφλνηα. 

Αεδνκέλνπ φηη, ηα θφκηζηξα αλά επηβάηε γηα ηελ παξνρή δεκφζηαο ππεξεζίαο 

εζσηεξηθψλ νδηθψλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ ζε ηαθηηθέο γξακκέο θαζνξίδνληαη κε 

γλσζηνπνίεζε ηνπ Τπνπξγνχ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο 

Πξφζβαζεο ζην Βπάγγεικα ηνπ Οδηθνχ Μεηαθνξέα Νφκνπ.  Γηα πινπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο κλεκνληαθήο πξφλνηαο, κε πξφζθαηε Γλσζηνπνίεζε πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 

17 Ενπλίνπ ηνπ 2013, νη θνηηεηέο παλεπηζηεκίσλ, νη καζεηέο ζε δηαδξνκέο εθηφο 

ζρνιηθνχ ιεσθνξείνπ θαη νη θάηνρνη θνηλσληθήο θάξηαο, θαζνξίζηεθε φηη ζα 

θαηαβάιινπλ ην 50% ηνπ θνκίζηξνπ. 

Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δχζθνιεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, δεζκεχηεθε λα επαλεμεηάζεη ην φιν ζέκα κε ζηφρν ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δσξεάλ δηαθίλεζεο κε ιεσθνξεία γηα ηηο επάισηεο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο. Δ δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηνπο 

καζεηέο έρεη νινθιεξσζεί θαη αλακέλεηαη ε δεκνζίεπζε εληφο ησλ εκεξψλ λέαο 

γλσζηνπνίεζεο, ελψ ζπλερίδεηαη αθφκε ε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο εμαίξεζεο απφ ηελ 

θαηαβνιή θνκίζηξσλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ζπληαμηνχρσλ κε πνιχ ρακειά 

εηζνδήκαηα. 
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ηε ζπλέρεηα, ν πξφεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Βπηηξνπήο Βξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ, αθνχ ραηξέηεζε ηε δεθαπεληάρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ 

ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, ηφληζε φηη θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε φπσο ε ΐνπιή 

ησλ Ώληηπξνζψπσλ ζηαζεί αξσγφο ζηε κεξίδα απηή ησλ ζπκπνιηηψλ καο, ψζηε λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  Ο 

ίδηνο πξφζζεζε φηη ζεσξείηαη δεδνκέλε ε ζηήξημε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Βπηηξνπήο 

Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ ζηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ επηκέξνπο 

αηηεκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ. 

εκεηψλεηαη ζπλαθψο φηη, ζηα πιαίζηα άζθεζεο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ, ν 

πξφεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Βπηηξνπήο Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ 

απέζηεηιε εθ κέξνπο ηεο επηηξνπήο επηζηνιέο ζηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο 

Οηθνλνκηθψλ, Βζσηεξηθψλ θαη πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, δηαβηβάδνληαο ηελ παξάθιεζε 

φπσο ελεκεξσζεί ε επηηξνπή γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ εθάζηνπ ππνπξγείνπ πξνο ηνλ 

ζθνπφ επίιπζεο ησλ επηκέξνπο πξνβιεκάησλ ησλ αλζξψπσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη 

ησλ αηηεκάησλ ηνπο, φπσο απηά ηέζεθαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο, ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλεδξίαο ηεο Βπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ.  

Πεξαηηέξσ, ηα κέιε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Βπηηξνπήο Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Ώζθαιίζεσλ, εμέθξαζαλ ην ζεβαζκφ ηνπο γηα ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, ηα νπνία 

έρνπλ παξαδψζεη κηα θαιχηεξε θνηλσλία απφ εθείλε πνπ εκείο ζα παξαδψζνπκε ζηηο 

λεφηεξεο γελεέο θαη δήισζαλ φηη, παξά ηε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη 

πεξηέιζεη ν ηφπνο, ζα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, γηα λα 

ιεθζνχλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο θαη 

ε αμηνπξεπήο δηαβίσζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ. 

Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ, ε Βπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο ΐνπιήο ησλ 

Γεξφλησλ, εηζεγείηαη ζηε ΐνπιή ηα αθφινπζα: 



Πσο ε Οηθνλνκηθή Κξίζε απεηιεί ηελ Σξίηε Ζιηθία  

33 

 

1. Σελ αλάγθε άκεζεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο έιιεηςεο αλειθπζηήξσλ ζε 

πξνζθπγηθνύο ζπλνηθηζκνύο. 

2. Σελ αλάγθε όπσο ζπλερίζνπλ λα ιακβάλνπλ ην επίδνκα απηνί πνπ ήηαλ 

δηθαηνύρνη ηνπ  «ρεδίνπ Δλίζρπζεο ησλ πληαμηνύρσλ κε Υακειά Δηζνδήκαηα», 

πξηλ από ηελ αιιαγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

3. Σελ αλάγθε όπσο ζπλερίζνπλ λα ιακβάλνπλ ην παζραιηλό επίδνκα νη 

ρακεινζπληαμηνύρνη πνπ βξίζθνληαη θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππόςε ν ζπκςεθηζκόο ζπληάμεσλ θαη επηδνκάησλ.    

4. Σελ αλάγθε απαιιαγήο ησλ ρακεινζπληαμηνύρσλ από ηελ θαηαβνιή ηνπ 

50% ησλ θνκίζηξσλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο κε ιεσθνξεία. 

5. Σελ αλάγθε απαιιαγήο ησλ ρακεινζπληαμηνύρσλ από ηελ επηβνιή ηέινπο 

θπθινθνξίαο, αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηεο κεραλήο ησλ απηνθηλήησλ ηνπο, αθνύ 

νη ειηθησκέλνη άλσ ησλ 70 εηώλ ήδε επηβαξύλνληαη κε πνιύ ςειά αζθάιηζηξα. 

Σειεηψλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ, εθ κέξνπο ηεο Βπηηξνπήο Κνηλσληθήο 

Πξφλνηαο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, ηνλ Πξνεδξεχνληα ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαο θ. 

νθνθιή Φπηηή, ηνλ Πξφεδξν ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Βπηηξνπήο Βξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ θ. Ώλδξέα Φαθνληή θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο βνπιεπηέο 

θεχε Κνπθνπκά, Παλίθν ηαπξηαλφ, Μαξία Κπξηαθνχ, Νίθν Ννπξή, Ώζελά Κπξηαθίδνπ 

θαη Ρνχια Μαπξνληθφια γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπλεδξία ηεο Βπηηξνπήο Κνηλσληθήο 

Πξφλνηαο, ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ θ. 

Βπηχρην Υαηδερξηζηνδνχινπ θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο ΐνπιήο ησλ Ώληηπξνζψπσλ γηα 

ηε βνήζεηα θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηε δηνξγάλσζε ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ. 

Βπραξηζηψ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Κη εγψ επραξηζηψ, θχξηε Παπαζσκά. Γηα ην ζέκα πνπ έρεηε κηιήζεη 

ππάξρνπλ εγγεγξακκέλνη επηά νκηιεηέο επί ζέκαηνο αξρήο, γηα λα θάλνπλ ηελ 
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παξέκβαζή ηνπο.  κσο, γηα λα κελ δηαθφςνπκε αξγφηεξα ηε ξνή ησλ 

παξεκβάζεσλ ησλ επηά βνπιεπηψλ, ζα θάλνπκε ηψξα ηε κνλφιεπηε ζηγή εηο κλήκελ 

ησλ πεζφλησλ εξψσλ θαη θνλεπζέλησλ θαηά ηνπο δχν παγθνζκίνπο πνιέκνπο.  Δ 

αθνξκή πνπ γίλεηαη ζήκεξα ε κνλφιεπηε ζηγή είλαη δηφηη ε ψξα 11.00 π.κ., ζηηο 9 

Ννεκβξίνπ 1945 ζπκθσλήζεθε ε θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη ε ιήμε ηνπ Αεπηέξνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Παξαθαιψ κνλφιεπηε ζηγή. 

(Σήξεζε κνλφιεπηεο ζηγήο). 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Ώησλία ηνπο ε κλήκε. Καιψ ηνλ θ. Γηψξγν Υαηδεγεσξγίνπ πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ Παγθχπξηα Οκνζπνλδία πλδέζκσλ Βπεκεξίαο Διηθησκέλσλ 

Κεξχλεηαο. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΟΜΟΠΟΝΑΕΏ ΤΝΑΒΜΧΝ ΒΤΔΜΒΡΕΏ ΔΛΕΚΕΧΜΒΝΧΝ 

ΚΒΡΤΝΒΕΏ (ΠΟΒΔ): (Γ. ΥΏΣΓΔΓΒΧΡΓΕΟΤ) 

ε απηά πνπ είπε ν θ. Παπαζσκά ζπκθσλψ.  ην κφλν πνπ δηαθσλψ είλαη ζηελ 

εηζήγεζε κε αξηζκφ 5, ζηε ζειίδα 10.  Ώλ εκείο ζήκεξα πηνζεηήζνπκε ηελ εηζήγεζε 

απηή ζεκαίλεη φηη απνδερφκαζηε θαη ζεζκνζεηνχκε φηη νη ειηθησκέλνη άλσ ησλ 70 εηψλ 

πξέπεη λα πιεξψλνπλ ςειά αζθάιηζηξα απηνθηλήησλ.  Βγψ δηαθσλψ πιήξσο. 

Πξψηνλ, έπξεπε ζηελ εηζήγεζε λα κπεη ε αλάγθε απαιιαγήο ησλ ρακεινζπληαμηνχρσλ 

απφ ηελ επηβνιή ηέινπο θπθινθνξίαο, αλάινγα κε ηνλ θπβηζκφ ηεο κεραλήο ησλ 

απηνθηλήησλ ηνπο. 

Αεχηεξνλ, ην φξην ειηθίαο γηα θαλνληθή άδεηα λα κεηαηεζεί ζηελ ειηθία ησλ 75 εηψλ. 

Κνηηάμεηε εδψ.  Πηζηεχσ φηη γηα ην πξψην ζέκα, ηα ςειά αζθάιηζηξα, θηαίεη ε 

θπβέξλεζε, ε ΐνπιή, κηα θαη ν θ. Φπηηήο είλαη παξψλ.  Αηφηη, φηαλ έλαλ πγηέζηαην 

ειηθησκέλν 70 ρξνλψλ ηνλ ππνρξεψλεη λα νδεγά θαηφπηλ άδεηαο ηνπ γηαηξνχ, ιέεη ζηελ 

αζθάιεηα «παξάιαβέ ηνλ, ηδηαη θέξηνλ ηδηαη ηνχηνλ κέζα», επήαλ ςειά ηα θφκηζηξα.  

Ώπηά ηα ςειά θφκηζηξα δε βνεζνχλ θαλέλα, νχηε ην θνηλσληθφ θξάηνο, νχηε ηελ 

θνηλσλία γεληθά, απιψο απμάλνπλ ηα ρξήκαηά ζηηο ηξάπεδεο νη αζθάιεηεο. 
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Βγψ εηζεγνχκαη, αλ δελ κπνξεί λα γίλεη δηαθνξεηηθά, ιφγσ ηνπ φηη ζήκεξα ην φξην 

ειηθίαο ησλ αλζξψπσλ έρεη απμεζεί πνιχ, πξψηα ζηα 55 ρξφληα ήηαλ γέξνη ζπκνχκαη 

ζην ρσξηφ κνπ θαη πέζαηλαλ, ηψξα πάλε ζηα 95.  Να απμεζεί απφ ηα 70 ζηα 75 ρξφληα 

θαη κεηά λα είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ηελ θπβέξλεζε λα έρνπλ άδεηα γηαηξνχ γηα λα 

νδεγνχλ απηνθίλεην.  Ώλ δελ κπνξεί λα γίλεη απηφ, ηφηε κεηά ηα 70 ρξφληα φπνηνο έρεη 

ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εληάμεη ζηα αλαθιαζηηθά ηνπ, ζηα κάηηα ηνπ, ζηελ αθνή 

ηνπ θ.ιπ. λα πιεξψλεη θαλνληθά αζθάιηζηξα δηά λφκνπ θαη φρη λα είλαη έξκαην ησλ 

αζθαιεηψλ.  Ώπηή είλαη ε εηζήγεζή κνπ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Μάιηζηα. Βπραξηζηψ, θχξηε Υαηδεγεσξγίνπ, ζεηξά έρεη ν θ. Μηράιεο 

Παλαγή ηεο ΒΚΤΤ. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΒΝΧΔ ΚΤΠΡΕΧΝ ΤΝΣΏΞΕΟΤΥΧΝ (ΒΚΤΤ): (Μ. ΠΏΝΏΓΔ) 

Κχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, ζα ήζεια λα αλαθέξσ έλα 

ζέκα ην νπνίν λνκίδσ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, είλαη αλαθνξηθά κε ην φξην ηεο 

θηψρεηαο.  Έρσ ηελ άπνςε φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηνλ ηφπν καο ρεηξνηεξεχεη 

ρξφλν κε ην ρξφλν θαη φπσο αλαθνηλψζεθε ην έηνο 2014 ζα είλαη ην ίδην.  Βπνκέλσο, αλ 

ιεθζεί ππφςε φηη ην φξην ηεο θηψρεηαο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην Ώθαζάξηζην Βζληθφ 

Πξντφλ θαη επεηδή αλάπηπμε δε ζα ππάξμεη, αλ δελ θαζνξηζηεί απφ ηψξα έλα ζηαζεξφ 

θαηψηαην φξην θηψρεηαο, νη ζπληαμηνχρνη ρξφλν κε ην ρξφλν, θαη απηνί πνπ πήξαλ 

θέηνο, ηνπ ρξφλνπ ή ηνλ επφκελν ρξφλν δε ζα πάξνπλ.  Αηφηη πξέπεη λα γίλεη θαλεξφ φηη 

φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί νη θαηψηαηεο βαζηθέο αζθαιηζηέεο απνδνρέο, απφ ην έηνο 2013 

κέρξη ην έηνο 2017 ζα είλαη ζηαζεξέο θαη θαζνξίζηεθαλ κε πνζφ ζηαζεξφ απφ ηψξα.  

Καη νη ζπληάμεηο είλαη απφ ηψξα κέρξη ην έηνο 2017 θαζνξηζκέλεο κε βάζε ην αλψηαην 

απηφ πνζφ πνπ θαζνξίζηεθε γηα ηέζζεξα πέληε ρξφληα.  Ννκίδσ φηη είλαη ινγηθφ θαη 

δίθαην λα θαζνξηζηεί θαη γηα ην φξην ηεο θηψρεηαο δηφηη, αλ δελ θαζνξηζηεί απηφ ην 

ζηαζεξφ θαηψηαην φξην ηεο θηψρεηαο, θαη νη ζεκεξηλνί ζπληαμηνχρνη πνπ παίξλνπλ απηά 
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πνπ παίξλνπλ θνπηζνπξεκέλα, φπσο είλαη γηα ην έηνο 2013, ζα είλαη αθφκα 

ρακειφηεξα θαη ην έηνο 2013 θαη ην έηνο 2014.  Ννκίδσ φηη απηφ ην ζέκα πξέπεη λα κπεη 

ζηηο απαηηήζεηο καο, επείγεη θαη είλαη βαζηθφ.  Ώλ δε ιεθζεί ππφςε απηφ ην γεγνλφο ζα 

έρνπκε ην ίδην γηα ηα δπν πξνζερή ρξφληα ή κέρξη λα ιπζεί ε θξίζε. Βπραξηζηψ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Βπραξηζηψ θη εγψ, θχξηε Παλαγή, αθνινπζεί ν θ. Ώλδξέαο 

Κσλζηαληηλίδεο ηεο Παγθχπξηαο Οξγάλσζεο Ώπνθαηάζηαζεο Ώλαπήξσλ. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΏ ΟΡΓΏΝΧΔ ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΔ ΏΝΏΠΔΡΧΝ (ΠΟΏΏ): 

(Ώ. ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΕΑΔ) : Βίκαη ν θ. Ώλδξέαο Κσλζηαληηλίδεο, Πξφεδξνο ηεο 

Παγθχπξηαο Οξγάλσζεο Ώπνθαηάζηαζεο Ώλαπήξσλ Λεπθσζίαο, Κεξχλεηαο θαη 

Μφξθνπ. Έληηκε θχξηε Πξνεδξεχνληα, ιππνχκαη πνπ νη ππνπξγνί καο έθπγαλ γηαηί ηα 

ζέκαηα πνπ ζα ζίμσ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο Τπνπξγνχο Βξγαζίαο θαη Τγείαο.   

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Βίλαη εθπξφζσπνη εδψ ησλ ππνπξγείσλ θαη ζεκεηψλνπλ θαη ζην ηέινο 

ηα απνζηελνγξαθεκέλα πξαθηηθά ζα ηνπο απνζηαινχλ. 

 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΏ ΟΡΓΏΝΧΔ ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΔ ΏΝΏΠΔΡΧΝ (ΠΟΏΏ): 

Βπραξηζηψ πνιχ. Ώγαπεηνί ζπλάδειθνη, βνπιεπηέο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, 

πξνζζέησ εγψ θαη αλαπήξσλ, γηαηί νη πεξηζζφηεξνη γέξνληεο είλαη θαη αλάπεξνη, 

Θέισ θη εγψ, θχξηε Πξφεδξε, λα επραξηζηήζσ θαη λα ζπγραξψ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Βπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θ. Σάζν Παπαζσκά θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ γηα ηελ 

ηφζν εκπεξηζηαησκέλε έθζεζε πνπ θαιχπηεη απφιπηα, θαηά ηε γλψκε κνπ, ηα ζέκαηα 

πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ζήκεξα ηε ΐνπιή ησλ Γεξφλησλ. 

Θα ήζεια λα εηζεγεζψ θάηη πνπ κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηελ παξάγξαθν 2, ζηελ ηξίηε 

ζειίδα ηεο έθζεζεο ηεο Βπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, πνπ αλαθέξεη φηη ην κφλν 

ζέκα ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε θαη είλαη παιηφ αίηεκα, είλαη ε ηνπνζέηεζε αθφκε 

αλειθπζηήξσλ ζε νξηζκέλνπο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο.  Βιπίδσ νη αλειθπζηήξεο 

λα είλαη ζε ζέζε λα ρσξάλε ηα θαξνηζάθηα ησλ αλαπήξσλ πνπ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ.  Δ 
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εηζήγεζή κνπ ινηπφλ είλαη γηα ην ίδην ζέκα ησλ αλειθπζηήξσλ ζε πνιπθαηνηθίεο ζε φιε 

ηελ Κχπξν, γηα λα απακβιπλζεί ην κεγάιν απηφ πξφβιεκα, φρη κφλν γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο καο αιιά θαη γηα ηνπο αλάπεξνπο, εηδηθφηεξα ηνπο παξαπιεγηθνχο θαη 

γεληθά ηνπο αλάπεξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαξνηζάθηα θαη φξγαλα δηαθίλεζεο, φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ κπαζηνχληα θαη ηξίγσλα. Οη ειηθησκέλνη θαη νη αλάπεξνη 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα εθεί πνπ δελ ππάξρνπλ αλειθπζηήξεο επξχρσξνη γηαηί δε 

ρσξάλε ηα θαξνηζάθηα ησλ αλαπήξσλ.   

Βπίζεο δελ ππάξρνπλ επξχρσξνη ηειεθσληθνί ζάιακνη θαη ηα θαξνηζάθηα δε ρσξάλε 

κέζα γηα λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάπεξνί καο.  Να ρσξάλε ηα θαξνηζάθηα, φπσο είπα, 

ζηνπο ηειεθσληθνχο ζαιάκνπο θαη λα έρνπλ ξάκπεο, γηα λα εμππεξεηνχληαη κε άλεζε 

ηφζν νη ειηθησκέλνη καο φζν θαη νη αλάπεξνη απφ ηνπο πάζρνληεο ζπλαλζξψπνπο καο. 

Σα πην πάλσ ζέκαηα πνπ αλέθεξα είλαη ζνβαξφηαηα θαη αο αλαινγηζηεί θαλέλαο έλαλ 

αλάπεξν πνπ πάεη λα ηειεθσλήζεη θαη λα κελ ρσξάεη ην θαξνηζάθη κέζα ζην ζάιακν. 

Κχξηε Πξφεδξε, κε ζηελαρσξεί πάξα πνιχ φηαλ βιέπσ θαζεκεξηλά λα κελ ππάξρεη 

ζεβαζκφο ζηνπο γέξνληεο καο, ζηνπο ειηθησκέλνπο καο, αιιά πεξηζζφηεξν κε 

ζηελαρσξεί πνπ βιέπσ λα κελ ππάξρεη ζπλείδεζε γηα ηνπο αλάπεξνπο. 

Ώληηκεησπίδνπκε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο.  Τπάξρεη θφζκνο 

αλεχζπλνο ν νπνίνο θαηαιακβάλεη ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο.  Ο αλάπεξνο φηαλ πάεη 

ζην λνζνθνκείν ςάρλεη λα βξεη έλα ρψξν γηα λα βάιεη ην απηνθίλεηφ ηνπ, πνπ  είλαη 

πνιχ δχζθνιν αλ ν αλάπεξνο ρξεζηκνπνηεί ην θαξνηζάθη κέζα ζην απηνθίλεην θαη ζα 

ην θαηεβάζεη, νπφηε ρξεηάδεηαη θάπνηνο ρψξνο γηα λα αλνίμεη ηελ πφξηα λα θαηεβάζεη ην 

θαξνηζάθη ηνπ.  Απζηπρψο απηνί νη αλεχζπλνη άλζξσπνη πάλε θαη θαηαιακβάλνπλ ηνπο 

ρψξνπο ζηάζκεπζεο ησλ αλαπήξσλ.  Βηζεγνχκαη, ινηπφλ, ζηελ πεξίπησζε απηή ε 

Ώζηπλνκία λα θάλεη πεξηζζφηεξε επηηήξεζε. 



 

 

 

38 

Έλα άιιν ζέκα, λα κνπ επηηξέςεηε λα ζίμσ, είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ Βξγαζηεξίνπ 

Πξνζζεηηθψλ Μειψλ.  Απζηπρψο απηφ ην ζέκα θάζε ρξφλν ην βάδσ ζηε ΐνπιή ησλ 

Γεξφλησλ, αιιά εμαθνινπζεί λα ππάξρεη.  Λππνχκαη πνπ… θπζηθά είλαη εδψ νη 

εθπξφζσπνη, εληάμεη, ζα πάξνπλ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο.  Σν εξγαζηήξην ινηπφλ είλαη γηα 

νξζνπεδηθά ζέκαηα, πεξηζζφηεξν γηα ηερληθά φξγαλα.  Έρνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ζηελ Καθνπεηξηά, ε νπνία κε ιππεί ηδηαίηεξα.  Βίλαη θνκκέλν ην πφδη ηνπ θαη 

έρεη καπξίζεη νιφθιεξν ην πφδη ηνπ θαη πάεη πξνο ηε γάγγξαηλα!  Πξέπεη λα ηα 

δερφκαζηε απηά.  Έρσ θάλεη αξθεηά δηαβήκαηα, ππνζρέζεθαλ φινη νη παξάγνληεο φηη 

ζα δνπλ ην ζέκα απηφ, δπζηπρψο, δελ έρεη γίλεη ηίπνηε.  

Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Βξγαζηήξη Πξνζζεηηθψλ Μειψλ πνπ καο έκεηλε, 

θαη αιινχ, λα ρξεηάδεηαη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο γηαηί έρνπκε πνιιά παξάπνλα απφ 

πάζρνληεο ζπλαλζξψπνπο καο.  Υξεζηκνπνηνχλ ηελ πνιπζηεξίλε, φζνη έρεηε ππφςε 

ζαο, ε νπνία είλαη δεπηέξαο πνηφηεηαο θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηα ρέξηα θαη ζηα 

πφδηα εθεί πνπ είλαη ηα άθξα.   

Σν Κέληξν Ώπνθαηάζηαζεο Ώλαπήξσλ έρεη θιείζεη δπζηπρψο, θη έρνπκε θη απηφ ην 

πξφβιεκα δηφηη ζπληεξνχζε θάπνπ ζαξάληα αλάπεξνπο πνπ έθακλαλ ηα θαξεθιάθηα ηα 

γλσζηά, ηηο ζθνχπεο, ηα παπνχηζηα.  Ώπηνί νη άλζξσπνη ηψξα δελ έρνπλ πνχ λα πάλε. 

Βπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Κη εγψ επραξηζηψ, θχξηε Κσλζηαληηλίδε. Ώθνινπζεί ν θ. Μεζεκέξηζεο 

ηνπ πιιφγνπ Αξνκέσλ Τγείαο “Πεξηθιήο Αεκεηξίνπ”. Έρεηε ην ιφγν. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΑΡΟΜΒΧΝ ΤΓΒΕΏ “ΠΒΡΕΚΛΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟΤ”»: 

(Γ. ΜΒΔΜΒΡΔ): Κχξηε Πξφεδξε, λα αλαθνηλψζσ θαη ην φλνκά κνπ, ιέγνκαη Γηψξγνο 

Μεζεκέξηζεο, είκαη ν πξψελ πξσηαζιεηήο Βιιάδνο θαη Κχπξνπ θαη δε ζαο ην θξχβσ 

είκαη απηή ηε ζηηγκή 76 ρξνλψλ, έρσ πξνζθέξεη ηφζα πνιιά ζηελ Κχπξν θαη ηελ 

Βιιάδα επάλσ ζηα αζιεηηθά ζέκαηα, βαιθαληθέο λίθεο, παλειιήληεο λίθεο, ηξεηο 

ζπκκεηνρέο ζε νιπκπηάδεο, παλαεπξσπατθνχο θ.ιπ. 
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Θέισ λα ζαο πσ ην εμήο:  Ώπηή ηε ζηηγκή κία απνζηνιή 65 αηφκσλ πήγε ζηελ Ώζήλα 

θαη ζα ζπκκεηάζρεη ζην Αηεζλή Μαξαζψλην Αξφκν.  Ώπφ ηα 65 άηνκα ζαο πιεξνθνξψ 

φηη 30% είλαη άλσ ησλ 65 εηψλ, ππεξήιηθεο ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη πξαγκαηηθά καο 

εθπξνζσπνχλ ζηελ Βπξψπε θαη ζηελ Κχπξν ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο κε πάξα πνιχ 

κεγάιε αμηνπξέπεηα, παξφιν πνπ ππάξρεη ην γήξαο ηεο ειηθίαο.  Καη ππάξρεη θαη 

αζιεηήο καο ν νπνίνο είλαη 78 ρξνλψλ θαη δηαθξίλεηαη ζπλερψο.  Έρνπκε ηέζζεξηο 

παξαπιεγηθνχο νη νπνίνη επίζεο δηαθξίλνληαη θαη δε ζαο ην θξχβσ φηη ε πξνζθνξά ηνπο 

είλαη πάξα πνιχ κεγάιε. 

Βκέλα πξνζσπηθά ε νκηιία ηεο θ. Τπνπξγνχ Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ κε 

ηθαλνπνίεζε αιιά ηνπ  θ. Τπνπξγνχ Τγείαο, φρη.  Αηφηη δελ κπνξεί εγψ απηή ηε βδνκάδα 

πνπ πήγα ηξεηο θνξέο ζην λνζνθνκείν, γηα κηα πεξίπησζε πνπ είρα, λα δίλσ €6 

ζπλέρεηα ηξεηο θνξέο θαη γηα θάζε θάξκαθν θαη εμέηαζε απφ €1.50.  Μα, πνηνο ζα ηα 

πιεξψζεη απηά;  Σα €352 πνπ παίξλσ ζχληαμε θαη ηα €132 πνπ παίξλσ επίδνκα;  Βίλαη 

δπλαηφ λα θηάλνπλ;  ΐέβαηα έρσ κεγαιψζεη ηα παηδηά κνπ θη έρνπλ κνξθσζεί, 

πξαγκαηηθά έρνπλ απνθαηαζηαζεί, αιιά ζα είκαη βάξνο ζηα παηδηά κνπ;   

Κχξηε Πξφεδξε, πξαγκαηηθά είλαη ζνβαξφ ην ζέκα.  

 Όζηεξα φινη απηνί νη άλζξσπνη εδψ πνπ ππάξρνπλ, μέξεηε ηη πξνζθνξά έρνπλ, εζληθή, 

πνιηηηζηηθή, νηθνγελεηαθή;  Καη ε ζεκεξηλή θνηλσλία πνπ ιεηηνπξγεί φπσο ιεηηνπξγεί, 

φινη απηνί νη άλζξσπνη ηε δεκηνπξγήζαλε κε ηα παηδηά ηνπο, ηα εγγφληα ηνπο θ.ιπ.  Αελ 

έρνπκε πεξηζψξηα λα βνεζήζνπκε ηα εγγφληα καο πιένλ.  Μαο θαηαιαβαίλεηε;   

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: ΐεβαίσο. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΑΡΟΜΒΧΝ ΤΓΒΕΏ “ΠΒΡΕΚΛΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟΤ”: 

Αηφηη έηζη θαη παο ζε έλα θαηάζηεκα παηρληδηψλ ζέιεηο €100.  Πνχ λα παο; Σίπνηε άιιν. 

Βπραξηζηψ πάξα πνιχ. 
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ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Κη εγψ επραξηζηψ. Ώθνινπζεί ε θ. Ώλδξνχια Παζραιίδνπ ηεο 

Παγθχπξηαο Οκνζπνλδίαο πλδέζκσλ Διηθησκέλσλ. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΏ ΟΜΟΠΟΝΑΕΏ ΤΝΑΒΜΧΝ ΔΛΕΚΕΧΜΒΝΧΝ 

(ΠΟΒΔ): (ΏΝ. ΠΏΥΏΛΕΑΟΤ) : Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη εθπξφζσπνη ησλ Τπνπξγείσλ 

Τγείαο θαη Βξγαζίαο θαη θνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζέισ λα 

ηνλίζσ ηε ζπκκεηνρή ηεο Εσάλλαο Παπιίδνπ, εθπξνζψπνπ ηεο Παηδνβνπιήο, θαη λα ηε 

ζπγραξψ γη’  απηά πνπ είπε γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ην ζεβαζκφ πνπ πξέπεη λα ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ λέσλ θαη ησλ παηδηψλ θαη ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο.  Βηζεγνχκαη φηη 

απηή ε ζπλεξγαζία θαη ν ζεβαζκφο πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη απφ ην λεπηαγσγείν.  

ΐέβαηα ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν ηνλ έρεη ε νηθνγέλεηα, αιιά εηζεγνχκαη φπσο ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο ζηέιλεη ηνπιάρηζην θάζε ρξφλν, κε ηελ επθαηξία ηεο Παγθφζκηαο 

Δκέξαο Διηθησκέλσλ πνπ είλαη ε 1ε Οθησβξίνπ, φπσο ηελ έρνπλ νξίζεη ηα Δλσκέλα 

Έζλε, κηα εγθχθιην ζε φια ηα ζρνιεία πνπ λα αλαθέξεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ 

ειηθησκέλσλ ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία, ζηελ νπνία βξίζθνληαη παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ, 

γηα λα ππάξρεη ν αλάινγνο ζεβαζκφο ηνλ νπνίν αλάθεξε θαη ν πξνεγνχκελνο 

ζπλάδειθνο. 

Μηινχκε γηα θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ Βπξσπατθή Έλσζε ην 2020 

είλαη ην έηνο ζην νπνίν φινη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θνηλσλία θαη λα κελ 

ππάξρνπλ δηαθξίζεηο.  Λππνχκαη αιιά έρσ παξαηεξήζεη, φηη ε πξψηε νκάδα πνπ είλαη 

θνηλσληθά απνθιεηζκέλε είλαη νη εγθισβηζκέλνη καο, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα έρνπλ 

ειεχζεξε δηαθίλεζε νχηε κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηα παηδηά ηνπο φπνηε ζέινπλ θαη λα 

πεγαίλνπλ φπνπ ζέινπλ.  ΐεβαίσο είλαη πνιηηηθφ ην ζέκα απηφ, ζα ην δεη ε θπβέξλεζή 

καο. 

Πηζηεχσ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη πην πνιχ ηελ ηξίηε ειηθία κε ρακειά 

εηζνδήκαηα θαη δελ θξχβσ φηη πνιινί ζπληαμηνχρνη ζπληεξνχλ ηηο νηθνγέλεηεο θαη ησλ 

παηδηψλ ηνπο θαη ησλ εγγνληψλ ηνπο θαη μέξσ πνιινχο πνπ αλέιαβαλ θαη ηηο ζπνπδέο 
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ησλ εγγνληψλ ηνπο αθφκα, γηαηί νη γνλείο είλαη άλεξγνη θαη δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ζηηο ζπνπδέο ησλ παηδηψλ, θαη πνιιά παηδηά αλαγθάδνληαη λα δηαθφςνπλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο. 

Σα έρεη αλαθέξεη ν αγαπεηφο ζπλάδειθνο, ν Πξφεδξνο θ. Παπαζσκάο, επνκέλσο δε ζα 

αλαθεξζψ ζηα ζέκαηα πνπ είπε.   Θέισ λα πσ φηη θάπνηνη δήκνη έρνπλ απαιιάμεη ηνπο 

ειηθησκέλνπο άλσ ησλ 75 ρξνλψλ απφ ηα ζθχβαια.  Θα κνπ πείηε φηη έρνπλ έμνδα νη 

δήκνη, αιιά πηζηεχσ φηη σο εθδήισζε ζεβαζκνχ πξνο ηα άηνκα πνπ κηα νιφθιεξε δσή 

πιεξψλνπλ ζθχβαια, αλ δελ απαιιαγνχλ εμ νινθιήξνπ φζνη είλαη άλσ ησλ 75 ρξφλσλ 

-πνπ έρνπλ αξθεηνί δήκνη- ην ειάρηζην, ζα ήηαλ θαιφ ηνπιάρηζην λα πιεξψλνπλ 

κεησκέλα δηθαηψκαηα γηα ηα ζθχβαια. 

Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ραηξφκαζηε πνπ έρνπλ πξνρσξήζεη. 

Να πσ γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ ειηθησκέλσλ.  Αελ είλαη κφλν ε νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη ε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ γηα ηελ νπνία έρνπκε πεη αξθεηά, είλαη θαη ην φηη δελ 

είλαη εχθνιε ε δηαθίλεζή ηνπο, λα βγνπλ έμσ απφ ην ζπίηη ηνπο θαη λα πεξπαηήζνπλ 

ιίγν δηφηη δελ ππάξρνπλ πεδνδξφκηα.  Ξέξνπκε φηη ζηα λνζνθνκεία νη πην πνιινί πνπ 

έρνπλ θαηάγκαηα είλαη νη ειηθησκέλνη, δηφηη έρνπλ θίλδπλν λα πέζνπλ θάησ.  Ώλ νη δήκνη 

θαη νη θνηλφηεηεο δελ έρνπλ θαλνληθά πεδνδξφκηα, πψο κπνξεί ν ειηθησκέλνο λα βγεη 

απφ ην ζπίηη ηνπ, έζησ ιίγν λα πεξπαηήζεη γηα λα πάεη ζην θαθελείν ηνπ ν άλδξαο ή ζε 

κηα γεηηφληζζα ε γπλαίθα.   

Γηα ηα αζθάιηζηξα ησλ απηνθηλήησλ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο άλσ ησλ 70 ρξφλσλ  αξθεηά 

ρξφληα ην ζπδεηνχκε ην ζέκα, δε γίλεηαη ηίπνηε, φκσο πηζηεχσ φηη είλαη άδηθν γηαηί ηα 

πην πνιιά αηπρήκαηα γίλνληαη απφ λένπο θαη φρη απφ ειηθησκέλνπο.  Πηζηεχσ φηη 

πξέπεη επηηέινπο νη θπβεξλήζεηο λα θάλνπλ θάηη, δηφηη είλαη θξίκα ν ζπληαμηνχρνο κε ηε 

ρακειή ζχληαμε λα ππνρξεψλεηαη λα πιεξψλεη 50% θαη αθφκα θαη 100% ησλ 

αζθαιίζηξσλ επηπιένλ, γηα λα κπνξεί λα αζθαιίζεη ην απηνθίλεηφ ηνπ θαη λα κπνξεί λα 



 

 

 

42 

δηαθηλείηαη.  Ώπηφο είλαη έλαο ζνβαξφο ιφγνο πνπ παξακέλνπλ θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλνη νη ειηθησκέλνη επεηδή έρνπλ κελ ην απηνθίλεην αιιά δελ έρνπλ λα 

πιεξψζνπλ γηα λα κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ. Βπραξηζηψ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Κη εγψ επραξηζηψ θ. Παζραιίδνπ. Ώθνινπζεί ν θ. ίκνο 

Παπαδφπνπινο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην σκαηείν “EUROPA UOM O” Κχπξνπ γηα 

αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΣΟΤ ΧΜΏΣΒΕΟΤ “EUROPA UOMO” ΚΤΠΡΟΤ: 

(. ΠΏΠΏΑΟΠΟΤΛΟ): Έληηκε, θχξηε Πξφεδξε, θίιεο θαη θίινη, φπσο είπε ν θ. 

Πξφεδξνο, νλνκάδνκαη ίκνο Παπαδφπνπινο, είκαη ν Πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ “Europa 

Uomo” Κχπξνπ, πνπ είλαη κέινο ηεο Βπξσπατθήο Οξγάλσζεο “Europa Uomo”.   

Σν σκαηείν καο αζρνιείηαη κε ηνπο αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε, κία θαζαξά 

αλδξηθή αζζέλεηα πνπ πξνηηκά ηνπο άλδξεο κε ειηθία πάλσ απφ 45 εηψλ αιιά σο επί 

ην πιείζηνλ πάλσ απφ 50-60 εηψλ.  ηελ Βπξψπε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Κχπξνπ, 

ππάξρνπλ ζήκεξα 3 000 000 άλδξεο κε θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε.  Μέρξη ην έηνο 2020 ζα 

απμεζνχλ θαηά 450 000.  Κάζε έμη ιεπηά πεζαίλεη έλαο άλδξαο απφ θαξθίλν ηνπ 

πξνζηάηε.  Κάζε ρξφλν πεζαίλνπλ 90 000 άλδξεο απφ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε.  Σν έηνο 

2012 δηαγλψζζεθαλ 417 000 λέα πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε, ελψ θαηά ηελ 

πεξίνδν ησλ εηψλ 1995-1999 δηαγλψζζεθαλ 273 000 κφλν, δειαδή ππήξμε κηα 

ηεξάζηηα αχμεζε.  Δ αχμεζε νθείιεηαη ζηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ.  Δ κεγαιχηεξε 

αχμεζε βξίζθεηαη ζηνπο άλδξεο κεηαμχ 45 θαη 65 ρξφλσλ.  Έλαο ζηνπο έμη άλδξεο ζα 

αλαπηχμεη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε.   

Αε ζα πσ φιεο ηηο ζηαηηζηηθέο πνπ έρσ, κφλν ζα πσ φηη ηα πεξηζηαηηθά απηά δείρλνπλ 

πφζν ζνβαξή είλαη ε αζζέλεηα απηή.  Να κελ ζαο απνθαξδηψλνπλ νη ζηαηηζηηθέο απηέο, 

κπνξνχκε λα ηηο αλαηξέςνπκε, αξθεί λα έρνπκε ηελ θαηάιιειε δηαθψηηζε.  Ώθξηβψο 

εδψ είλαη ν ξφινο ηνπ “Europa Uomo”.  χλζεκά καο είλαη «ε έγθαηξε δηάγλσζε 

απνηειεί πξφιεςε θαη ε πξφιεςε ζψδεη δσέο».  Δ δηαθψηηζε αλαθέξεηαη ζην πψο 
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κπνξεί λα γίλεη ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη πνηεο κνξθέο ζεξαπείαο ππάξρνπλ ζηελ Κχπξν 

θαη ζην εμσηεξηθφ.  Δ δηαθψηηζε γίλεηαη απφ εκάο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

Αηνξγαλψλνπκε ηαηξηθέο εκεξίδεο κε ειεχζεξε είζνδν γηα ην θνηλφ θαη πξνζθαινχκε γηα 

λα κηιήζνπλ επηζηήκνλεο απφ ην εμσηεξηθφ, θαζεγεηέο νγθνιφγνπο, νπξνιφγνπο θ.ιπ. 

θαη εγλσζκέλνπ θχξνπο Κχπξηνπο γηαηξνχο κε εηδηθφηεηεο. Έρνπκε δεκηνπξγήζεη 

ηζηνζειίδα ζηελ νπνία κπνξεί λα απνηαζεί νπνηνζδήπνηε ζέιεη. 

Πξνεδξεύσλ: Βλάκηζε ιεπηφ είλαη ν ρξφλνο ζαο, θχξηε Παπαδφπνπιε, άληε δχν. 

Δθπξόζσπνο Σνπ σκαηείνπ “Europa Uomo” Κύπξνπ: Καηαιήγσ, θχξηε Πξφεδξε. 

Βθδίδνπκε θαη ελεκεξσηηθφ δειηίν. 

Πξνεδξεύσλ: Μελ αλαιχζεηε φιε ηελ πνξεία ηνπ σκαηείνπ. 

Δθπξόζσπνο Σνπ σκαηείνπ “Europa Uomo” Κύπξνπ: Βθείλν ην νπνίν 

ρξεηαδφκαζηε εκείο σο σκαηείν είλαη ην θξάηνο λα έξζεη αξσγφ.  Απζηπρψο, ην θξάηνο 

γηα ηελ “Europa Uomo” απνπζηάδεη παληειψο, ελψ ζε φιεο ηηο άιιεο νξγαλψζεηο ησλ 

αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε πξνζθέξεηαη βνήζεηα θαη αξθεηή, κπνξψ λα πσ, ζε 

καο κεδέλ.  Βίλαη €1,000 ην ρξφλν πνπ δελ αξθνχλ νχηε γηα ηα γξακκαηφζεκα πνπ 

ηαρπδξνκνχκε. Βπραξηζηψ πνιχ. 

Πξνεδξεύσλ: Να ’ζηε θαιά. Ώθνινπζεί ε θ. άξα Αξνπζηψηνπ ηνπ Κππξηαθνχ 

Βξπζξνχ ηαπξνχ Λεκεζνχ. 

Δθπξόζσπνο Σνπ Κππξηαθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ (Λεκεζόο): (. Γξνπζηώηνπ) : 

Κχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, εγψ ζα κηιήζσ απνθιεηζηηθά γηα ην ζέκα ησλ 

θνκίζηξσλ πνπ ζεσξψ φηη είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα γηα ηε δηαθίλεζε ησλ αηφκσλ 

ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη ην 50% θαίλεηαη λα εθαξκφδεηαη θαη λα κελ έρεη αιιάμεη ε 

θαηάζηαζε κέρξη ζήκεξα. 

Με ηα κελχκαηα ηεο θ. Τπνπξγνχ Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ ηα νπνία ήηαλ 

πνιχ ελζαξξπληηθά, ζα ήζεια λα πξνζζέζσ ηελ εμήο εηζήγεζε:  Θα κπνξνχζε λα κελ 
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πεξηκέλνπκε ηνλ Ενχιην ηνπ 2014 πνπ ζα γίλεη ν λένο πξνγξακκαηηζκφο γηα λα 

βξεζνχλ πνηνη ζα είλαη νη ρακεινζπληαμηνχρνη.  Βθφζνλ αλαθέξεηαη γηα ηνπο 

ρακεινζπληαμηνχρνπο κε βάζε ηελ παιηά θαηάζηαζε, ζα κπνξνχζε λα δνζεί κηα άδεηα, 

κηα ηαπηφηεηα ή νηηδήπνηε ζεκείσκα ην νπνίν ζα δίδεη πάιη ην δηθαίσκα ζηνπο 

αλζξψπνπο απηνχο λα δηαθηλνχληαη, έζησ πξνζσξηλά, γη’  απηνχο ηνπο έμη κήλεο κέρξη 

λα κπεη έλα πην ζηαζεξφ ζχζηεκα. αο επραξηζηψ. 

Πξνεδξεύσλ: Κη εγψ επραξηζηψ θ. Αξνπζηψηνπ. Ο Πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ζέιεη λα πεη θάπνην ζρφιην πξηλ λα νινθιεξψζνπκε ηε ζπδήηεζε; 

Πξόεδξνο Σεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Σεο Βνπιήο Σσλ Γεξόλησλ: (Σ. 

Παπαζσκάο): Ναη.  Ώπιψο ζα ήζεια λα θάκσ κηα δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε θάπνηεο 

παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ζπλαδέιθνπο θαινπξναίξεηα, γηαηί θάπνηα ζέκαηα δελ 

έρνπλ κπεη σο αηηήκαηα ζηελ έθζεζε. 

ε ζπλεδξία ηνπ πληνληζηηθνχ ψκαηνο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ είρακε απνθαζίζεη 

λα αζρνιεζνχκε θέηνο κε ην ζέκα ην νπνίν έρεη ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη πψο 

επεξεάδεη ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη λα κελ αλαθεξζνχκε ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί πάξα πνιιέο θνξέο ζε πξνεγνχκελεο ζπλεδξίεο, γηα λα δψζνπκε έκθαζε 

ζε απηά ηα ζέκαηα. Γη’ απηφ θαη πξνζσπηθά απέθπγα λα αλαθεξζψ ζε πξνεγνχκελα 

ζέκαηα. 

Σν ζέκα ησλ ςειψλ αζθαιίζηξσλ έρεη λνκίδσ αλαθεξζεί ηέζζεξηο πέληε θνξέο ζε 

πξνεγνχκελεο ζπλφδνπο καο θαη είρακε απαληήζεηο γχξσ απφ ην ζέκα απηφ.  Σν ζέκα 

ησλ αλειθπζηήξσλ επίζεο, φκσο πξνζσπηθά έθξηλα ζθφπηκν λα αλαθέξσ ην ζέκα 

απηφ γηαηί ην θξίλσ πνιχ ζνβαξφ, ηδηαίηεξα γηα ηα ειηθησκέλα άηνκα ηα νπνία κέλνπλ 

ζηνπο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο θαη είλαη αλάπεξα άηνκα θαη δελ κπνξνχλ λα 

δηαθηλεζνχλ, λα θαηεβνχλ, λα αλεβνχλ απφ ηηο ζθάιεο θαη έηζη απνθιείνπκε ηα άηνκα 

απηά απφ ηελ θνηλσλία. 
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ίγνπξα ε παξαηήξεζε ηνπ ζπλαδέιθνπ Ώλδξέα Κσλζηαληηλίδε γηα αλειθπζηήξεο 

ζηνπο νπνίνπο δελ ρσξνχλ ηξνρνθαζίζκαηα, έρεη απφιπην δίθαην.  Ννκίδσ ππάξρεη 

λνκνζεζία ε νπνία δηεπζεηεί ην ζέκα απηφ.  Φαίλεηαη φηη θάπνηνη εξγνιάβνη δελ 

πηνζεηνχλ απηή ηε λνκνζεζία θαη θαηαζθεπάδνπλ αλειθπζηήξεο νη νπνίνη είλαη πην κηθξνί 

απφ φ,ηη πξέπεη λα είλαη.  Ώπηφ είλαη ζέκα ηεο λνκνζεζίαο θαη πηζηεχσ φηη ην αξκφδην 

ηκήκα πξέπεη λα θάλεη ηηο επηζεσξήζεηο ηνπ έηζη ψζηε λα δηαπηζηψλεη απηέο ηηο 

παξαλνκίεο νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ. Βπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 

Πξνεδξεύσλ: Κη εγψ επραξηζηψ. Λνηπφλ, ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο έρεη νινθιεξσζεί 

θαη ζα ζέζσ ηψξα ηελ έθζεζε ηεο Βπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο πξνο έγθξηζε. 

Πφζνη απφ ζαο ςεθίδνπλ ππέξ ηεο έθζεζεο; Ώπφ φ,ηη θαίλεηαη είλαη νκφθσλε. Δ έθζεζε 

ηεο Βπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο εγθξίλεηαη νκφθσλα. Πξνρσξνχκε ηψξα κε ην 

έθην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ είλαη ε έθζεζε ηεο Βπηηξνπήο Τγείαο ηεο ΐνπιήο 

ησλ Γεξφλησλ γηα ην ζέκα «Πώο ε νηθνλνκηθή θξίζε απεηιεί ηελ Σξίηε Ζιηθία», ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πγεία. 

Παξαθαιψ ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο Τγείαο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ ηνλ θ. Σάθε 

Ώγαζνθιένπο λα δηαβάζεη ηελ έθζεζε.  Βλ ησ κεηαμχ ζα πεξάζεη απφ θνληά ζαο έλα 

έληππν ζε κπιε ρξψκα γηα λα ζεκεηψζεηε ζ’ απηφ ηα νλφκαηά ζαο φζνη πξνηίζεζηε λα 

κηιήζεηε γηα ην ζέκα απηφ. Κχξηε Ώγαζνθιένπο. 

Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Τγείαο ηεο Βνπιήο ησλ Γεξόλησλ: (Σ. Αγαζνθιένπο): 

Ώγαπεηέ θχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο, αγαπεηνί εθπξφζσπνη 

ησλ Τπνπξγείσλ Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ θαη Τγείαο 

(Δ ζρεηηθή έθζεζε) 
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Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Τγείαο ηεο 

Βνπιήο ησλ Γεξόλησλ γηα ην ζέκα «Πώο ε 

νηθνλνκηθή θξίζε απεηιεί ηελ Σξίηε Ζιηθία», 

ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πγεία 

 

 

Παξόληεο: 

 Σάθεο Ώγαζνθιένπο, πξφεδξνο άββαο Καξζεξάο 

 Υξχζσ Ώξγπξνχ Γεψξγηνο Λνπθά 

 Ώλδξέαο Ώπνζηφινπ Ώζηέξσ Μεγαιέκνπ 

 Ώλαρίη Βζθηηδηάλ Έιζε Οπηηηηδηάλ 

 Παληειάθεο Θενράξνπο Μηράιεο Παλαγή 

 Παλαγηψηεο Καξαβάο Κσζηάθεο Φισξίδεο 

 Κψζηαο Θενραξίδεο Λπγία Φπζεληδίδνπ 

 Πξαμνχια Πεηξψλδα Ώιέθα Γξάβαξε Πξέθα 

 Ώζελά Πειεθάλνπ  Ώληψλεο Παπαλησλίνπ 

Δ Βπηηξνπή Τγείαο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ κειέηεζε ην πην πάλσ ζέκα ζε ζπλεδξία 

ηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16 Οθησβξίνπ 2013.  ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ 

εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ε αλαπιεξψηξηα πξφεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο 

Βπηηξνπήο Τγείαο θ. ηέιια Κπξηαθίδνπ θαη ην κέινο ηεο επηηξνπήο θ. ηέιια 

Μηζηανχιε Αεκεηξίνπ. 

Βηζάγνληαο ην ππφ αλαθνξά ζέκα, ν πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο Τγείαο ηεο ΐνπιήο ησλ 

Γεξφλησλ θ. Σάθεο Ώγαζνθιένπο αλέθεξε, φηη, δεδνκέλεο ηεο βαζηάο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο πνπ αληηκεησπίδεη ν ηφπνο, ν ζηφρνο ηεο θεηηλήο ρξνληάο γηα ηελ επηηξνπή 

Τγείαο, είλαη ε ζπδήηεζε ησλ ζνβαξφηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 
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ειηθησκέλνη θαη ε επηθέληξσζε ζηελ πξνψζεζε ησλ βαζηθφηεξσλ αηηεκάησλ, ηεο 

επάισηεο απηήο νκάδαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

πλαθψο, ν ίδηνο επηζήκαλε φηη κε ηελ πξφσξε αθππεξέηεζε κεγάινπ αξηζκνχ 

πξνζσπηθνχ ζηα δεκφζηα λνζειεπηήξηα, ππάξρεη αδπλακία απφ ηα ηειεπηαία λα 

εμππεξεηήζνπλ ηνλ απμεκέλν αξηζκφ αζζελψλ πνπ θαηαθεχγεη ζ’ απηά, ελψ 

ηαπηφρξνλα απμάλεηαη ν θίλδπλνο κείσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο.  χκθσλα κε ηνλ ίδην, ηα ηειεπηαία ρξφληα ν αξηζκφο ησλ ρακειά ακεηβφκελσλ 

ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρηαο νινέλα θαη 

απμάλεηαη.  Οη ειηθησκέλνη, πέξα απφ ηνπο δηάθνξνπο θφξνπο πνπ θαινχληαη λα 

θαηαβάινπλ, έρνπλ πξφζζεηα λα επσκηζζνχλ, απφ ηελ 1ε Ώπγνχζηνπ 2013, θαη ηελ 

πιεξσκή ησλ λέσλ ηειψλ γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή ηνπο πεξίζαιςε ζηα δεκφζηα 

λνζειεπηήξηα.   

ηε ζπλέρεηα, ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο παξέζεζε ηα αηηήκαηα ηεο επηηξνπήο Τγείαο 

ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ αλαθέξνληαο φηη αξθεηά απφ απηά ππήξμαλ αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο θαη ζε πξνεγνχκελεο ζπλφδνπο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, αιιά δελ έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί θαη γη’ απηφ ζπδεηνχληαη εθ λένπ ζηε 15ε χλνδν ηεο ΐνπιήο ησλ 

Γεξφλησλ. 

1. Δθαξκνγή ηνπ Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο-ΓΔΤ. 

πσο έρεη ηνληζηεί θαη ζε παιαηφηεξεο εθζέζεηο, βαζηθφ αίηεκα ησλ ειηθησκέλσλ είλαη ε 

εθαξκνγή ηνπ ΓΒΤ.  Δ Κππξηαθή Αεκνθξαηία είλαη ε κφλε ρψξα ζηελ Βπξσπατθή 

Έλσζε πνπ δελ έρεη έλα γεληθφ ζχζηεκα πγείαο γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ ηεο.  Δ 

εθαξκνγή ηνπ ΓΒΤ αλακέλεηαη φηη ζα έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα φιν ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο Κχπξνπ, αιιά θπξίσο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη γηα φζνπο δνπλ θάησ 

απφ ην φξην ηεο θηψρηαο.  Γη’ απηφ ε επηηξνπή δεηά φπσο ηεζνχλ ζαθή 

ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΒΤ θαη αλ δελ θξηζεί εθηθηή ε πιήξεο 
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εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζηαδηαθά γηα ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ καο.  

Γίλεηαη εηζήγεζε φπσο παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΒΤ εηζαρζνχλ εηδηθέο 

πξφλνηεο γηα ηα ειηθησκέλα άηνκα, φπσο έρεη ηνλίζεη επαλεηιεκκέλα ε επηηξνπή, ζηα 

πιαίζηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ θαηά θαηξνχο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Βζληθνχ ρεδίνπ Αξάζεο γηα ηνπο Διηθησκέλνπο. 

2. Δμαηξέζεηο από ηελ θαηαβνιή ηειώλ γηα ηελ εγγξαθή εμέηαζεο γηα όζνπο 

δνπλ θάησ από ην όξην ηεο θηώρηαο. 

πσο φινη γλσξίδνπκε ζηε βάζε ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ ηεο ηξφηθα ςεθίζηεθε ε 

πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε ησλ πεξί Κπβεξλεηηθψλ Εαηξηθψλ Εδξπκάησλ (Γεληθψλ) 

Καλνληζκψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία φινη νη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Αεκνθξαηίαο 

κεδελφο εμαηξνπκέλνπ νθείινπλ πιένλ λα πιεξψλνπλ ηέιε γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

ηνπο πεξίζαιςε ζηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα.  Δ επηηξνπή ζεσξεί φηη ζα έπξεπε λα 

εμαηξεζνχλ απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηειψλ νη ρακεινζπληαμηνχρνη νη νπνίνη 

δηαβηνχλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο.  Δ ζέζε ηεο επηηξνπήο είλαη φηη ηα άηνκα απηά 

πξέπεη λα εμαηξνχληαη ηφζν ησλ ηειψλ εγγξαθήο γηα εμέηαζε απφ γεληθφ ή εηδηθφ ηαηξφ 

φζν θαη απφ ηα ηέιε γηα ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. 

3. Δπαλαιακβαλόκελεο ζπληαγέο. 

πσο είλαη γλσζηφ νη ηαηξνί ρνξεγνχλ ζε πνιινχο ρξφληνπο αζζελείο δεχηεξε θαη ηξίηε 

ζπληαγή κε ηα ζπλήζε θάξκαθα πνπ παίξλνπλ σο ρξφληνη αζζελείο γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ απηψλ θαη γηα απνθπγή αρξείαζηεο ηαιαηπσξίαο ηνπο κε 

πεξηηηέο επηζθέςεηο ζηα λνζνθνκεία.  Δ επηηξνπή ζεσξεί απαξάδεθηε ηελ πθηζηάκελε 

ππνρξέσζε ησλ αζζελψλ, πνπ έρνπλ επαλαιακβαλφκελεο ζπληαγέο, λα πξέπεη λα 

πιεξψλνπλ εγγξαθή γηα επίζθεςε ζε ηαηξφ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη νπνηαδήπνηε επίζθεςε θαη νπζηαζηηθά θαηαβάιιεηαη έλα ηέινο γηα 

ππεξεζία πνπ δελ παξέρεηαη.  Δ ζέζε ηεο επηηξνπήο είλαη φπσο νη ζπληαγέο απηέο 
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εθηεινχληαη ζηα θαξκαθεία, ρσξίο νη αζζελείο λα ρξεηάδνληαη εγγξαθή θαη θαηαβνιή 

ηέινπο είηε €3 γηα επίζθεςε ζε γεληθφ ηαηξφ είηε €6 γηα επίζθεςε ζε εηδηθφ ηαηξφ. 

4. Λίζηεο αλακνλήο. 

Σν ζέκα απηφ έρεη ζπδεηεζεί επαλεηιεκκέλα, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πλφδνπο ηεο ΐνπιήο 

ησλ Γεξφλησλ εδψ θαη δεθαπέληε ρξφληα θαη εγείξεηαη θαη θέηνο, αθνχ παξαηεξήζεθε 

φηη δελ έρεη αθφκε πινπνηεζεί.  Πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ππήξμε απάκβιπλζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη πεξηνξηζκφο ζηηο ιίζηεο αλακνλήο γηα νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο, φκσο 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο γηα ηηο νθζαικνινγηθέο θαη 

θαξδηνινγηθέο εμεηάζεηο θαη ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο.  Αελ είλαη δπλαηφ λα δίδεηαη 

ξαληεβνχ ζε αζζελή, ν νπνίνο είλαη άλσ ησλ 65 εηψλ κεηά απφ έλα ρξφλν γηα λα 

ππνβιεζεί ζε θάπνηα εμέηαζε.  Ώπηφ επηβαξχλεη ηελ πγεία ηνπ θαη ηνλ αλαγθάδεη πνιιέο 

θνξέο λα θαηαθχγεη ζε ηδησηηθέο θιηληθέο, ελψ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί νηθνλνκηθά, 

γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ ηαηξηθψλ εμφδσλ.  Δ ζέζε ηεο επηηξνπήο είλαη φηη ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ παξαηεξνχληαη κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο γηα πεξίζαιςε αζζελψλ 

πξέπεη λα αγνξάδνληαη ππεξεζίεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη 

ν θίλδπλνο επηβάξπλζεο ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο πάζεζήο ηνπο.  

5. Πιεξνθνξηθή. 

Δ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε ζεκεξηλή επνρή απνδείρηεθε έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

εξγαιείν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαιχηεξεο θαη γξεγνξφηεξεο αληηκεηψπηζεο 

πξνβιεκάησλ πγείαο.  Δ εγθαηάζηαζε ζηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα ζχγρξνλσλ 

κεραλεκάησλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη ζψζεη πνιιέο δσέο.  Πεξαηηέξσ, ε επηηξνπή 

ραηξεηίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο κεραλνγξάθεζεο ζηα Γεληθά Ννζνθνκεία Λεπθσζίαο θαη 

Ώκκνρψζηνπ θαη ζε νξηζκέλα Βμσηεξηθά Εαηξεία.  Δ ζέζε ηεο επηηξνπήο είλαη φηη ε 
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κεραλνγξάθεζε ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ζε φια ηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη ηαηξηθά 

θέληξα ηεο Κχπξνπ. 

6. ύκβαζε ηνπ Οξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ 

κε Αλαπεξίεο θαη ην Πξναηξεηηθό ηεο Πξσηόθνιιν. 

πσο είλαη γλσζηφ ε πην πάλσ χκβαζε κε ην Πξναηξεηηθφ ηεο Πξσηφθνιιν 

θπξψζεθαλ απφ ηε ΐνπιή ησλ Ώληηπξνζψπσλ ζηηο 4 Μαξηίνπ 2011 θαη ηέζεθαλ ζε ηζρχ 

ζηηο 27 Ενπιίνπ, κε ηνλ πεξί ηεο χκβαζεο γηα ηα Αηθαηψκαηα ησλ Ώηφκσλ κε Ώλαπεξίεο 

θαη πεξί πλαθψλ Θεκάησλ (Κπξσηηθφ) Νφκν [Ν.8(III)/2011].  Με ηε χκβαζε απηή 

αλαγλσξίδεηαη γηα πξψηε θνξά επίζεκα ε αλαπεξία σο δήηεκα ζεβαζκνχ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  Οη ππνρξεψζεηο ηεο πνιηηείαο, φπσο απνξξένπλ απ’ απηή 

ηε ζχκβαζε, είλαη νπζηψδεηο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαζψο απαγνξεχνληαη θάζε 

κνξθήο δηαθξίζεηο θαηά ησλ αλαπήξσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο θαη φρη κφλν 

ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο.  πγθεθξηκέλα ην άξζξν 3(β) ηεο χκβαζεο πξνβιέπεη, 

κεηαμχ άιισλ, ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο γηα έγθαηξε δηάγλσζε θαη 

παξέκβαζε θαη γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο επηδείλσζεο ή ηελ απνηξνπή πεξαηηέξσ 

αλαπεξηψλ. 

Πάγηα αηηήκαηα ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο είλαη: 

 Δ εθαξκνγή επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ζηήξημε απηήο ηεο νκάδαο ειηθησκέλσλ 

θαη ε ιεηηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο γηα ζηήξημε θαη αλεμάξηεηε 

δηαβίσζε. 

 Πξφζβαζε ζε πνηνηηθή δσξεάλ ηαηξηθή θξνληίδα θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο θαη ιήςε ησλ κέηξσλ εθείλσλ πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ηα άηνκα ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο κε αλαπεξίεο λα είλαη πην ελεξγά ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ 

ηφπνπ. 

Κιείλνληαο, ν πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο Τγείαο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ αλαθέξζεθε 

γεληθφηεξα ζην πάγην αίηεκα ηεο επηηξνπήο γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή 
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εμππεξέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηελ Κχπξν, πξνο δηεπθφιπλζε φισλ ησλ 

εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη εμέθξαζε ηελ ειπίδα φπσο δνζεί ε απαηηνχκελε 

πξνζνρή ζηελ εππαζή νκάδα ησλ ειηθησκέλσλ θαη φπσο αληηκεησπηζηνχλ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο κε πεξηζζφηεξε επαηζζεζία, απφ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο 

ηεο θξαηηθήο κεραλήο. 

Σνπνζεηνχκελνη ζηα πην πάλσ αηηήκαηα, νη εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, πνπ 

παξεπξέζεθαλ ζηε ζπλεδξία ηεο Βπηηξνπήο Τγείαο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, 

θαηέζεζαλ γξαπηφ ππφκλεκα ζηελ Βπηηξνπή, ζην νπνίν αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, 

θαη ηα αθφινπζα: 

1. Δθαξκνγή ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Τγείαο. 

Δ ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηνπ ΓΒΤ, πεξηιακβάλεηαη ζην Βζληθφ Μεηαξξπζκηζηηθφ 

Πξφγξακκα γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 θαη απνηειεί ξεηή ζχζηαζε ηνπ 

Βπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα ηεο Κχπξνπ γηα ην 

2012 θαη ηελ έθδνζε γλψκεο ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο 

ηεο Κχπξνπ γηα ηελ πεξίνδν 2013-2015. 

Δ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Τγείαο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015 

απνηειεί ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηεο Αεκνθξαηίαο πνπ απνξξέεη απφ ην Μλεκφλην 

πλαληίιεςεο πνπ ππνγξάθηεθε κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Αεκνθξαηίαο θαη ηεο ηξφηθα. 

2. Δμαηξέζεηο από ηελ θαηαβνιή ηειώλ γηα ηελ εγγξαθή εμέηαζεο γηα όζνπο 

δνπλ θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο. 

Σα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηνπο πεξί Κπβεξλεηηθψλ Εαηξηθψλ 

Εδξπκάησλ θαη Τπεξεζηψλ (Γεληθνχο) Καλνληζκνχο ηνπ 2000 έσο 2013, πνπ ηέζεθαλ ζε 

ηζρχ απφ ηελ 1ε Ώπγνχζηνπ 2013, νξίζηεθαλ ζε ηέηνηα επίπεδα ψζηε δηθαηνχρνη δσξεάλ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο λα είλαη θαη νη ρακεινζπληαμηνχρνη.   
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Χο απνηέιεζκα ηεο δπζρεξνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ην Τπνπξγείν 

Τγείαο έρεη ππνρξεσζεί λα επηβάιεη λέα, πνιχ κηθξά ηέιε γηα ηελ επίζθεςε ζηα 

εμσηεξηθά ηαηξεία (€3,00/€6,00), γηα ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ (€0,50 γηα θάζε θάξκαθν) 

θαη γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (€0,50 γηα θάζε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε). Σα πην πάλσ 

ηέιε απνηεινχλ ηελ ειάρηζηε ζπλεηζθνξά ησλ δηθαηνχρσλ θαη δελ θαηέζηε δπλαηή ε 

εμαίξεζε ησλ ρακεινζπληαμηνχρσλ. 

3. Δπαλαιακβαλόκελεο ζπληαγέο.  

ζνλ αθνξά ζηηο επαλαιακβαλφκελεο ζπληαγέο, νη αζζελείο θαινχληαη φπσο 

απεπζχλνληαη ζηα Κέληξα Τγείαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο ηνπο αγσγήο.  

ηελ πεξίπησζε απηή ην πνζφ πνπ ζα θαηαβάιιεη ν αζζελήο ζα είλαη 3 επξψ, εάλ είλαη 

δηθαηνχρνο, ή 15 επξψ, εάλ δελ είλαη δηθαηνχρνο. 

4. Λίζηεο Αλακνλήο.  

Οη ιίζηεο αλακνλήο είλαη έλα ζέκα πνπ ηαιαλίδεη ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη έρεη 

πξνθαιέζεη ζηξεβιψζεηο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Σα πξνβιήκαηα πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ε νηθνλνκηθή ζηελφηεηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο έρνπλ ζηξέςεη ην 

θνηλφ πξνο ηα δεκφζηα λνζειεπηήξηα, ηα νπνία θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ αζζελείο 

ζε πνζνζηφ θαηά 10%  κεγαιχηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην 2012. 

Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην Τπνπξγείν Τγείαο, δελ έρεη πεξηνξίζεη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ηε κείσζε ησλ ιηζηψλ αλακνλήο θαη φπσο έρεη ζεκεησζεί απφ ηελ 

Βπηηξνπή Τγείαο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ ππήξμε απάκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

πεξηνξηζκφο ζηηο ιίζηεο αλακνλήο ζε νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο.  Οη ελέξγεηεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ γηα ηε κείσζε ησλ ιηζηψλ αλακνλήο αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο  

ζπλεξγαζίαο Αεκφζηνπ θαη Εδησηηθνχ Σνκέα, κε ηελ  αγνξά ππεξεζηψλ πνζνχ χςνπο 

€12 εθ., φπσο είλαη νη θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, νη καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο θ.ά. 

Βπηπξφζζεηα ην Τπνπξγείν Τγείαο πξνγξακκαηίδεη ηελ αγνξά ππεξεζηψλ απφ ηνλ 
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Εδησηηθφ Σνκέα γηα θήιεο θαη νιηθέο αξζξνπιαζηηθέο γφλαηνο θαη ηζρίνπ, φπνπ θαηά 

πιεηνςεθία ηα άηνκα πνπ ρξήδνπλ ηέηνησλ επεκβάζεσλ είλαη ειηθησκέλα. 

Βπηπξφζζεηα, ην Τπνπξγείν Τγείαο πξνρψξεζε ζηε κεραλνγξάθεζε θαη ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ησλ ιηζηψλ αλακνλήο ζε φια ηα δεκφζηα λνζειεπηήξηα θαη εθάξκνζε 

ηαπηφρξνλα ηελ θαηλνηφκν πξαθηηθή γηα θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ είλαη ζε αλακνλή, έηζη ψζηε ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά λα έρνπλ 

πξνηεξαηφηεηα. 

Βπίζεο, γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ιίζηαο αλακνλήο ζηελ Βπεκβαηηθή Καξδηνινγία, 

απφ ηνλ πεξαζκέλν Ενχλην, φινη νη αζζελείο κε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ζηελ 

Καξδηνινγηθή Κιηληθή  ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο, παξαπέκπνληαη 

θαηεπζείαλ γηα θαζεηεξηαζκφ θαη αγγεηνπιαζηηθή, πξαθηηθή πνπ ζίγνπξα απνβαίλεη ζε 

φθεινο ησλ αζζελψλ απηψλ. 

5. Πιεξνθνξηθή. 

Ο ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο είλαη ε επέθηαζε ηεο κεραλνγξάθεζεο ζε φια ηα 

θξαηηθά λνζειεπηήξηα, θαζψο θαη ε εηζαγσγή ειεθηξνληθψλ  ππεξεζηψλ, φπσο ε 

ειεθηξνληθή εγγξαθή ηνπ αζζελνχο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ην ειεθηξνληθφ ξαληεβνχ 

ζηνλ εηδηθφ γηαηξφ θαη ε ειεθηξνληθή πιεξσκή ησλ ηειψλ, ζηνηρεία πνπ αλακέλεηαη φηη 

ζα ζπκβάινπλ ζηελ απνζπκθφξεζε ησλ λνζνθνκείσλ θαη ζηελ θαιχηεξε θαη 

γξεγνξφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.  ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνσζείηαη ε 

εθαξκνγή ηεο ηειεταηξηθήο θαη ζε απηφ ην ζέκα ζα κπνξνχζακε λα ζπλεξγαζηνχκε  κε 

ηε ΐνπιή ησλ Γεξφλησλ γηα δηάθνξεο δξάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ επάισηε  νκάδα 

ησλ ειηθησκέλσλ. 

6. ύκβαζε ηνπ Οξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ 

κε Αλαπεξίεο θαη ην Πξναηξεηηθό ηεο Πξσηόθνιιν. 
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Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη ηα Σκήκαηα/ Τπεξεζίεο ηνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα 

ηελ πξναγσγή θαη δηαθχιαμε ηεο πγείαο ηνπ θππξηαθνχ πιεζπζκνχ, θαζψο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ κε βάζε ηηο αξρέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Παγθφζκηα 

Οξγάλσζε Τγείαο (ΠΟΤ) θαη πάληνηε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο  επξσπατθήο 

λνκνζεζίαο.  

Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο παξέρνληαη ηζφηηκα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ρσξίο δηάθξηζε θχινπ, 

ειηθίαο ή αλαπεξίαο. Σα άηνκα κε αλαπεξία δηθαηνχληαη δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ηαηξηθή απνθαηάζηαζε, ηελ πξνκήζεηα, 

ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε πξνζζεηηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ εηδψλ, θαη’ νίθνλ ηαηξηθέο 

επηζθέςεηο, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, γηα δηάζσζε δσήο ή γηα απνηξνπή ζνβαξήο 

αλαπεξίαο.  

ζνλ αθνξά ζηελ επηδνκαηηθή πνιηηηθή γηα ζηήξημε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

αλαθέξεηαη φηη, ιεηηνπξγνχλ ηα αθφινπζα ππνζηεξηθηηθά ζρέδηα:  

 ρέδην Παξνρήο Οηθνλνκηθήο Ώξσγήο γηα Τπεξεζίεο Τγείαο πνπ δελ 

πξνζθέξνληαη ζην Αεκφζην Σνκέα ή δελ πξνζθέξνληαη κέζα ζηα ρξνληθά φξηα 

πνπ απφ ηαηξηθήο άπνςεο επηβάιιεη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο. 

 ρέδην επηρνξήγεζεο γηα αγνξά αθνπζηηθψλ βαξεθνΎαο, ζε εθ γελεηήο θσθνχο θαη 

ζηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο. 

 ρέδην Παξνρήο Πξνζζεηηθψλ θαη Οξζνηηθψλ Μειψλ δσξεάλ ζε δηθαηνχρνπο απφ 

ην Κέληξν Πξνζζεηηθψλ θαη Οξζνηηθψλ Μειψλ ζηε Λεπθσζία. 

ε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ζηήξημε θαη αλεμάξηεηε 

δηαβίσζε ησλ ειηθησκέλσλ επηζεκαίλεηαη φηη νη Τπεξεζίεο Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο 

ησλ  Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ, παξεκβαίλνπλ κε πξνιεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ πγείαο ζηελ θνηλφηεηα, κε ζεβαζκφ ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θξνληίδαο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Βπίζεο γίλνληαη θαη’ νίθνλ 

επηζθέςεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πγείαο ησλ αηφκσλ πνπ ιφγσ αλαπεξίαο, 



Πσο ε Οηθνλνκηθή Κξίζε απεηιεί ηελ Σξίηε Ζιηθία  

55 

 

ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο, έρνπλ δπζθνιία πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο.  

Παξάιιεια πξνζθέξνληαη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζε Κνηλνηηθά Πνιπδχλακα Κέληξα,  Κνηλνηηθέο 

ηέγεο Διηθησκέλσλ, Κέληξα Δκέξαο Διηθησκέλσλ, πκβνπιεπηηθά Κέληξα θ.α. 

Οξγαλψλνληαη επίζεο Πξνγξάκκαηα Πξναγσγήο ηεο Τγείαο, φπσο είλαη ε 

πκβνπιεπηηθή γηα ην Αηαβήηε, ε Ννεηηθή Βλδπλάκσζε Σσλ Ώηφκσλ κε Άλνηα, θ.α.  

Πέξαλ ησλ πην πάλσ, ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο θαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Λεκεζνχ ιεηηνπξγεί Αηαζπλδεηηθή/ πκβνπιεπηηθή Τπεξεζία, ε νπνία δξα σο γέθπξα 

ζχλδεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ θνηλφηεηα θαη πξνζθέξεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο 

ζε άηνκα κε αλαπεξία:  

 Ώμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ κε αλαπεξία βάζεη θξηηεξίσλ πνπ 

εζηηάδνληαη ζην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλνηηθφ πιαίζην.  

 πλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ γηα ην ρέδην Ώπφιπζεο 

(discharge planning).  

 πληνληζκφο παξαπνκπψλ ζηελ Τπεξεζία Καη’ Οίθνλ Ννζειείαο. 

 Καζνδήγεζε ησλ αζζελψλ γηα αμηνπνίεζε άιισλ ππεξεζηψλ θαη παξνρή 

δηεπθνιχλζεσλ  ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ θαη ηα απαξαίηεηα 

αλαιψζηκα. 

 πκβνπιεπηηθή/ ηειεθσληθή θαζνδήγεζε ησλ νηθνγελεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

πεξηνρέο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Καη’ Οίθνλ Ννζειείαο.  

Κιείλνληαο, νη εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο επηζήκαλαλ φηη νη δξάζεηο είλαη 

αλζξσπνθεληξηθέο θαη ζηφρν έρνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ 

κε παξεκβάζεηο φρη κφλν γηα ζεξαπεία, αιιά θαη γηα πξφιεςε επηπινθψλ.  Ώπηφ 

επηηπγράλεηαη κε εθπαίδεπζε, θαζνδήγεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ αηφκσλ ψζηε λα 

γίλνπλ ηθαλά λα αληηκεησπίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο, λα 
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ππεξπεδνχλ ηα εκπφδηα γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπο θαη λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηα επίπεδα ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο απηνλνκίαο. Πξφζθαηα ε ππεξεζία 

θνηλνηηθήο λνζειεπηηθήο επεθηάζεθε γεσγξαθηθά ζηηο επαξρίεο Λεκεζνχ, Πάθνπ, 

Λάξλαθαο θαη Ώκκνρψζηνπ.  Σαπηφρξνλα, επεθηάζεθε θαη ε Τπεξεζία Ώλαπλεπζηήξσλ 

ζηελ επαξρία Λεκεζνχ, ελψ εληζρχζεθε ε ζηειέρσζε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ επαξρία 

Λεπθσζίαο.   

χκθσλα κε ην ππφκλεκα πνπ θαηαηέζεθε ζηελ επηηξνπή, ε αλαβάζκηζε ησλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία επηηπγράλεηαη θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο  

Βζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηα Ρεπκαηηθά Ννζήκαηα, ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηα 

πάληα Ννζήκαηα, ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε Νφζν Alzheimer’s, ηνπ Βζληθνχ 

ρεδίνπ Αξάζεο Φξνληίδαο Τγείαο Διηθησκέλσλ, ηεο απφθαζεο γηα αγνξά ππεξεζηψλ 

εληφο ησλ Κξαηηθψλ Ννζειεπηεξίσλ απφ μέλνπο εηδηθνχο ηαηξνχο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ Κππξίσλ ηαηξψλ θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ απνθαηάζηαζεο. 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ην Τπνπξγείν Τγείαο απνηειεί έλα απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο γηα ηελ εηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αξάζεο γηα ηελ Ώλαπεξία 2013 

-2015, πνπ ζθνπφ έρεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηνπ ΟΔΒ.  Σν 

Τπνπξγείν Τγείαο ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πινπνίεζεο φισλ ησλ 

δξάζεσλ πνπ ην αθνξνχλ, ζηα πιαίζηα ησλ δηαζέζηκσλ πηζηψζεσλ πνπ εγθξίλνληαη γηα 

θάζε ππεξεζία κέζσ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

ην ζηάδην ηεο δηεμαγσγήο ηεο ζπδήηεζεο, ε Ώλαπι. Πξφεδξνο θαη ην κέινο, βνπιεπηέο 

ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Βπηηξνπήο Τγείαο θ. ηέιια Κπξηαθίδνπ θαη θ. ηέιια Μηζηανχιε 

Αεκεηξίνπ, αληίζηνηρα, δήισζαλ φηη ηα αηηήκαηα ηεο επηηξνπήο Τγείαο ηεο ΐνπιήο ησλ 

Γεξφλησλ είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλα θαη δήισζαλ φηη ην Τπνπξγείν Τγείαο ζα 

πξέπεη λα δψζεη απαληήζεηο ζ’ απηά, ζηα πιαίζηα ηεο ζπδήηεζήο ηνπο ζηελ νινκέιεηα 

ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ.  Βπηπιένλ, νη δχν βνπιεπηέο αλέθεξαλ φηη ε 

πξναπαηηνχκελε ηππηθή εγγξαθή ρξφλησλ αζζελψλ γηα επίζθεςε ζε γεληθφ ή εηδηθφ 
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ηαηξφ θαη ε πιεξσκή ηνπ ζρεηηθνχ ηέινπο εγγξαθήο γηα ηελ εθηέιεζε κηαο 

επαλαιακβαλφκελεο ηαηξηθήο ζπληαγήο είλαη απαξάδεθηε θαη ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη.  

Πεξαηηέξσ, ε βνπιεπηήο θ. ηέιια Μηζηανχιε Αεκεηξίνπ ελεκέξσζε ζρεηηθά ηελ 

επηηξνπή φηη ππάξρνπλ πνιινί ηαηξνί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ εζεινληηθά είλαη έηνηκνη 

λα πξνζθέξνπλ δσξεάλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε ρξφληα αζζελείο, πξνθεηκέλνπ λα κε 

ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιινπλ νπνηαδήπνηε  ηέιε ζηα λνζνθνκεία, ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη 

νη ζπληαγέο πνπ ζα ζπληαγνγξαθνχλ νη εζεινληέο ηαηξνί λα κπνξνχλ λα εθηεινχληαη 

ζηα δεκφζηα λνζειεπηήξηα.  Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

δηαβνχιεπζε ηνπ Παγθχπξηνπ Εαηξηθνχ πιιφγνπ κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ, ε Βπηηξνπή Τγείαο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ εηζεγείηαη 

πξνο ηελ νινκέιεηα ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ ηα αθφινπζα: 

1. Σελ εθαξκνγή ηνπ Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο. 

2. Σελ εμαίξεζε από ηελ θαηαβνιή ηειώλ ζηα δεκόζηα λνζειεπηήξηα ησλ 

ρακεινζπληαμηνύρσλ θαη όζσλ δνπλ θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο. 

3. Σελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο εγγξαθήο ζε γεληθό ή εηδηθό ηαηξό θαη ηεο 

θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνύ ηέινπο, γηα ηελ εθηέιεζε επαλαιακβαλόκελσλ 

ζπληαγώλ από ρξόληνπο αζζελείο. 

4. Σελ απάκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ιηζηώλ αλακνλήο. 

5. Σελ επέθηαζε ηεο κεραλνγξάθεζεο ζ’ όια ηα λνζνθνκεία θαη εμσηεξηθά 

ηαηξεία, ζε όιεο ηηο επαξρίεο. 

6. Σελ εθαξκνγή όισλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ύκβαζεο ηνπ Οξγαληζκνύ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο θαη ηνπ 

Πξναηξεηηθνύ ηεο Πξσηνθόιινπ. 

Βπραξηζηψ πάξα πνιχ, θχξηε Πξφεδξε. Βπραξηζηνχκε ηνλ Πξνεδξεχνληα ηεο ΐνπιήο. 
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Πξνεδξεύσλ: Βπραξηζηψ, θχξηε Ώγαζνθιένπο, λα ’ζηε θαιά, εζπληφκεπζεο 

ηελ θαιά ηελ έθζεζε... 

Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Τγείαο Σεο Βνπιήο Σσλ Γεξόλησλ: Ήκνπλ ζχληνκνο γηα λα 

αθήζσ ρξφλν γηα ζπδήηεζε απφ ηα κέιε. 

Πξνεδξεύσλ: Μπξάβν.  Μπξάβν. 

(Γειψληαο) 

Κχξηε Γηαλλάθε, ήκνπλ έηνηκνο λα ζαο ζπζηήζσ 

ελψπηνλ ηνπ ζψκαηνο.  Ο θ. Γηάλλεο Γηαλλάθε είλαη 

Βπίηξνπνο Βζεινληηζκνχ θαη Με Κπβεξλεηηθψλ 

Οξγαλψζεσλ.  Θέισ λα ηνλ γλσξίζεηε, έρεη 

δηνξηζζεί απφ ηνλ Πξφεδξν  ηεο Αεκνθξαηίαο θαη 

επνκέλσο επεηδή φινη εζείο είζαζηε ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, θαιά είλαη λα 

ζπλεξγάδεζηε κε ηνλ Βπίηξνπν ζε δηάθνξα ζέκαηα, ψζηε θαη απηφο λα ζπκβάιεη ζηελ 

επίιπζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ θαη φρη κφλν.  Πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ.  ε 

πεξηφδνπο θξίζεσο ν εζεινληηζκφο πξνάγεηαη, αλαπηχζζεηαη.  Δ αιιεινβνήζεηα, γηα λα 

αληέμνπκε ηηο θξίζηκεο πεξηφδνπο.  Βπνκέλσο ζαο ζπγραίξνπκε, θχξηε Γηαλλάθε, θαη 

είκαη βέβαηνο δειαδή φηη ζα ζπλεξγαζηείηε κε φιεο ηηο εζεινληηθέο θαη ηηο κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. 

Δπίηξνπνο Δζεινληηζκνύ θαη κε Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ: (Γ. Γηαλλάθε): 

Βπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 

Πξνεδξεύσλ:  Να ’ζηε θαιά.  Σψξα ζα πάκε ζηηο εηζεγήζεηο επί ζέκαηνο αξρήο, έηζη ην 

ιέλε, αιιά είλαη παξεκβάζεηο.  Έρνπκε θάκπνζνπο, ε;  Έμη θαη...  Κάκπνζνπο.  Σέινο 

πάλησλ.   

Δθπξόζσπνο Παγθύπξηαο Οξγάλσζεο Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ (Πναα): 

(Α. Κσλζηαληηλίδεο) :Κχξηε Πξφεδξε... 

Πξνεδξεύσλ: Ναη, θχξηε Κσλζηαληηλίδε. 
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ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΏ ΟΡΓΏΝΧΔ ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΔ ΏΝΏΠΔΡΧΝ (ΠΟΏΏ): 

Θα παξαθαιέζσ ηνλ θ. Γηαλλάθε λα καο δψζεη θάπνηα ζηνηρεία, ηειέθσλα.  Πψο ζα 

επηθνηλσλνχκε καδί ηνπ;   

ΒΠΕΣΡΟΠΟ ΒΘΒΛΟΝΣΕΜΟΤ ΚΏΕ ΜΔ ΚΤΐΒΡΝΔΣΕΚΧΝ ΟΡΓΏΝΧΒΧΝ: 

Άκα πάξεηε ηειέθσλν ηηο πιεξνθνξίεο ζα ζαο ηα δψζνπλ άκεζα. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Βληάμεη.  Λνηπφλ, έρσ δχν ιίζηεο, κηα ζα παίξλσ απφ ηε κηα, ηδηαη κηα 

πνπ ηελ άιιε.  Ξεθηλψληαο απφ ην θίιν κνπ ηνλ θ. Φινπξέληδν Κνχηα πνπ ήξηε πνπ ηελ 

Ώπγφξνπ!   

(Γειψληαο) 

Παξαθαιψ. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΒΒ ΏΜΜΟΥΧΣΟΤ: (ΦΛ. ΚΟΤΣΏ) : Κχξηε Πξνεδξεχνληα, 

αγαπεηνί ζπλάδειθνη, βνπιεπηέο, βνπιεπηίλεο ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Βγψ ζα ’ζεια λα 

αλαθεξζψ ζην ζέκα ηνπ λνζνθνκείνπ ηεο Ώκκνρψζηνπ.  Γηα πνιινζηή θνξά είρακε πεη 

φηη έρεη θηηζηεί έλα σξαίν λνζνθνκείν θαη ππάξρεη θαη ην παιαηφ λνζνθνκείν.  Βθεί ζην 

παιαηφ λνζνθνκείν εμεηάδνπλ νη παζνιφγνη γηαηξνί.  Ώξθεηνί παζνιφγνη.  Απζηπρψο δελ 

ππάξρεη έλα θαξκαθείν εθεί θαη αλαγθάδνληαη νη αζζελείο λα κεηαθέξνληαη απφ ην παιηφ 

λνζνθνκείν ζην λέν, πνιιέο θνξέο ρσξίο λα έρνπλ θαλέλα βνεζφ γηα λα πάξνπλ ηα 

θάξκαθά ηνπο.  ηνηρίδεη πνιιά λα πάεη έλαο ππάιιεινο -νηθήκαηα ππάξρνπλ- θαη λα 

ηνπνζεηεζεί εθεί έλα θαξκαθείν;  Βθφζνλ ζηελ θάζε θνηλφηεηα πνπ εμεηάδνπλ γηαηξνί, 

ππάξρεη έλα θαξκαθείν.  Τπάξρνπλ κφληκα θαξκαθεία θαη ζηηο θνηλφηεηεο ηηο εκέξεο 

πνπ έξρνληαη νη γηαηξνί, αιιά θαη εθεί ππάξρεη ην κεγάιν πξφβιεκα.  Γηα παξάδεηγκα, 

έξρεηαη γηαηξφο κία θνξά ή δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, εμεηάδεη πελήληα ή εμήληα 

αζζελείο, δειαδή νχηε λα ηνπο θσηνγξαθίδεη δελ πξνιαβαίλεη θαη δελ γίλεηαη λα πάλε 

ζπρλφηεξεο θνξέο ζηελ θάζε θνηλφηεηα γηα λα εμππεξεηνχληαη νη θάηνηθνη.  Ννκίδσ φηη 
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ζηνηρίδεη πνιχ ιηγφηεξν λα έξζεη έλαο γηαηξφο παξά λα πεγαίλνπλ εμήληα 

αζζελείο.  Βπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Μάιηζηα.  Να ’ζηε θαιά.  Άιιε ιίζηα. Δ θ. Κάηηα Λνπθά ηεο ΒΚΤΤ.   

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΒΝΧΔ ΚΤΠΡΕΧΝ ΤΝΣΏΞΕΟΤΥΧΝ (ΒΚΤΤ): (Κ. ΛΟΤΚΏ) 

Ώγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, απφ ηελ 1ε Ώπγνχζηνπ δπζηπρψο, κέρξη 

ζήκεξα ε πιήξεο δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαηαξγήζεθε.  Καηαξγήζεθε 

γηα φινπο ρσξίο θακία εμαίξεζε.  Βίλαη ινγηθφ; 

Βίλαη ινγηθφ γηα έλαλ θησρφ ζπληαμηνχρν λα πιεξψλεη €50 κε €60 ην κήλα ή θαη 

πεξηζζφηεξα γηα λα πεγαίλεη ζην γηαηξφ γηα λα παίξλεη ηα θάξκαθά ηνπ θαη λα κπνξεί λα 

θάλεη ηηο αλαιχζεηο φπνηε ρξεηάδεηαη;  Γηα ηνλ θάζε έλα απφ εκάο πάλσ απ’ φια είλαη ε 

πγεία καο.  Απζηπρψο κε ηηο απνθάζεηο πνπ πήξε ε θπβέξλεζε κε ηελ ηξφηθα, κπαίλνπλ 

εκπφδηα ζηελ πγεία ηνπ θησρνχ ζπληαμηνχρνπ, φπσο βεβαίσο θαη ηνπ άλεξγνπ θαη 

άιισλ νκάδσλ πνπ έρνπλ ρακειά εηζνδήκαηα.   

Ννκίδσ φηη πνιινί αθνχζακε παξάπνλα απφ ζπληαμηνχρνπο φηη δελ ηνπο αξθεί ε 

ρακειή ζχληαμε κε απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ην γηαηξφ ηνπο.  Με 

βάζε ηα κέηξα πνπ πήξε θέηνο ε θπβέξλεζε, νη ρακεινζπληαμηνχρνη καο έρνπλ ράζεη 

κέρξη θαη 30% απφ ηα εηζνδήκαηά ηνπο.  Οχηε €300 δελ ηνπο κέλνπλ γηα λα πεξάζνπλ 

νιφθιεξν ην κήλα.  Γη’ απηφ σο ΐνπιή ησλ Γεξφλησλ νξζά δεηνχκε απφ ηελ θπβέξλεζε 

λα δεη κε θνηλσληθή επαηζζεζία ην πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη γηα ηνπο 

ρακεινζπληαμηνχρνπο θαη λα ηνπο εμαηξέζεη απφ ηα λέα κέηξα.  Αειαδή λα έρνπλ 

πιήξε, δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε.  Βίλαη δηθαίσκά καο θαη ππνρξέσζε ηνπ 

θξάηνπο λα ηελ παξέρεη.  Βπραξηζηψ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Καη εγψ επραξηζηψ, θπξία Λνπθά. Ώθνινπζεί ν θ. Κψζηαο Φισξίδεο 

πνπ είλαη ηνπ Παγθππξίνπ Αηαβεηηθνχ πλδέζκνπ. 
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ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΟΤ ΑΕΏΐΔΣΕΚΟΤ ΤΝΑΒΜΟΤ: (Κ. ΦΛΧΡΕΑΔ) 

Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη ζχλεδξνη, ζε αξθεηέο επηζθέςεηο κνπ εηο ην Παξαπιεγηθφ Σκήκα 

ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο γηα λα επηζθεθζψ θάπνηνλ ζπγγελή, πξφζεμα φηη 

φιν ην πξνζσπηθφ αλεμαηξέησο απφ ηνλ πην ςειφ βαζκφ κέρξη θαη ηελ θαζαξίζηξηα, 

είλαη πνιχ εμππεξεηηθνί θαη εχρνκαη λα κηκεζνχλ θαη άιια ηκήκαηα εάλ πζηεξνχλ, κε ηνλ 

ίδην δήιν πεξηπνίεζεο ησλ αζζελψλ.  Ο αζζελήο ν δηθφο κνπ ζεξαπεχηεθε, πήγε ζην 

ζπίηη ηνπ θαη είλαη πνιχ θαιά, ζρεδφλ εληειψο θαιά.  Θα ήζεια, θχξηε Πξφεδξε, λα 

ππάξρεη κίκεζε ηνπ Παξαπιεγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο ζε 

φια ηα ηκήκαηα θαη ζε φιεο ηηο πφιεηο, φια ηα λνζνθνκεία ηεο Κχπξνπ.  αο επραξηζηψ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Βίλαη κηα επράξηζηε λφηα λα είλαη επραξηζηεκέλνο ν πνιίηεο απφ 

θάπνην ηκήκα, απφ θάπνην λνζνθνκείν, θ.ιπ.  Να κελ έρνπκε κφλν παξάπνλα.  Λνηπφλ, 

αθνινπζεί ν θ. Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ, ΒΚΤΤ.   

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΒΝΧΔ ΚΤΠΡΕΧΝ ΤΝΣΏΞΕΟΤΥΧΝ (ΒΚΤΤ): 

(Υ. ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟΤ): Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ, Έλσζε Κππξίσλ πληαμηνχρσλ. 

Κχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, ζέισ απφ ηελ αξρή λα 

εθθξάζσ ηελ εθηίκεζή κνπ γηα ηηο εθζέζεηο πνπ εηνίκαζαλ νη Βπηηξνπέο Κνηλσληθήο 

Πξφλνηαο θαη Τγείαο.  Πέξαλ απηψλ, επηζπκψ λα εθθξάζσ κεξηθέο απφςεηο.  Δ Κχπξνο 

θαη ν ιαφο καο βηψλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  Βίλαη 

θαλεξφ φηη θάπνηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ έρνπλ επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη 

θάπνηεο ιηγφηεξν.  Δ πνιηηεία, ε θπβέξλεζε θαη ε ΐνπιή έρνπλ ππνρξέσζε λα 

δηαρεηξηζηνχλ ην φιν πξφβιεκα θαη λα θαηαλέκνπλ ηα νηθνλνκηθά βάξε θαηά ηνλ πην 

δίθαην ηξφπν.  Βκείο ηεο ηξίηεο ειηθίαο πνπ δνπιέςακε ζαξάληα πέληε κε πελήληα πέληε 

ρξφληα, πνπ πεξάζακε ζηεξήζεηο, πνπ ηδξχζακε θαη ζηεξίμακε ην Σακείν Κνηλσληθψλ 

Ώζθαιίζεσλ, ζεσξνχκε άδηθν θαη απαξάδεθην ε θπβέξλεζε ρσξίο θαλέλα δηάινγν κε 
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ηηο νξγαλψζεηο ησλ ζπληαμηνχρσλ λα κεηψλεη ην φξην ηεο θηψρεηαο κε 

απνηέιεζκα κεξηθέο ρηιηάδεο ζπληαμηνχρνη λα ράζνπλ ηελ εηδηθή ρνξεγία θαη γηα άιιεο 

60 000 πεξίπνπ ζπληαμηνχρνπο λα κεησζεί ζεκαληηθά ε ρνξεγία.   

Δ νξγάλσζή κνπ, ε ΒΚΤΤ, ππνινγίδεη φηη νη απψιεηεο γηα λνηθνθπξηά ησλ δχν αηφκσλ 

ζπληαμηνχρσλ είλαη απφ €2.500 κέρξη €3.500 ην ρξφλν.  Μαο έρνπλ ζηεξήζεη ζρεδφλ 

φινπο ην παζραιηλφ επίδνκα.  Μαο ζηέξεζαλ ηε δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε, ηε δσξεάλ κεηαθνξά κε ηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο, καο θνξνινγνχλ γηα 

ηελ νηθία καο θαη άιια.  Θέισ κε ηελ επθαηξία ηεο ζπλφδνπ ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, 

λα εθθξάζσ ηε δπζαξέζθεηά κνπ θαη απηή ηεο νξγάλσζήο κνπ, ηεο ΒΚΤΤ, γηα ηα 

δπζβάζηαθηα κέηξα πνπ έρνπλ πιήμεη ην βηνηηθφ καο επίπεδν κέρξη θαη 30% θαη λα 

θαιέζσ ηελ θπβέξλεζε θαη ηε ΐνπιή λα βξνπλ ηξφπνπο λα βνεζήζνπλ ηνπο 

ρακεινζπληαμηνχρνπο θαη ηδηαίηεξα απηνχο πνπ είλαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο.  

Ώο επηθνξηίζνπλ ηα βάξε ζ’ απηνχο πνπ ηα ζεθψλνπλ, ρσξίο λα νδεγνχλ ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο καο ζηελ εμαζιίσζε.  

Σειεηψλνληαο, εθηηκψ φηη ν δηάινγνο είλαη πνιχ αλαγθαίνο κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη 

ησλ νξγαλψζεψλ καο.  Απζηπρψο ε θπβέξλεζε αγλφεζε νθηψ επηζηνιέο ηεο 

νξγάλσζήο κνπ θαη ππνκλήκαηα ηνπ πληνληζηηθνχ ψκαηνο ηεο ΐνπιήο ησλ 

Γεξφλησλ.  Βπραξηζηψ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Βπραξηζηνχκε, θχξηε Φισξίδε. Παξαθαιψ ε θ. Ώιέθα Γξάβαξε Πξέθα, 

ηνπ Παγθχπξηνπ Ώληηλαξθσηηθνχ πλδέζκνπ. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΟΤ ΏΝΣΕΝΏΡΚΧΣΕΚΟΤ ΤΝΑΒΜΟΤ: (Ώ. ΓΡΏΐΏΡΔ 

ΠΡΒΚΏ): αο ραηξεηψ θαη εγψ, θχξηε Πξνεδξεχνληα, θαη φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζα 

ήζεια λα πσ δπν ιφγηα γηα ηελ Βπηηξνπή Αηεξεχλεζεο Παξαπφλσλ Ώζζελψλ ηεο 

επαξρίαο Λεπθσζίαο.  Να αλαθεξζψ ζηηο ππνηππψδεηο δηεπθνιχλζεηο κε ηηο νπνίεο 

εξγάδεηαη, ζε κηζφ γξαθείν κε ειάρηζηα πξφζσπα πνπ απφ ην ζπίηη ηνπο θπξίσο 

δηεξεπλνχλ ζνβαξφηαηα παξάπνλα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηεθπεξαίσζε, κε ηε 
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λνζειεία, κε ζπκπεξηθνξά, κε ρίιηα δπν.  Γξάθνληαη επηζηνιέο, πεγαίλνπλ ζηα αξκφδηα 

ηκήκαηα θαη ζέισ λα πσ φηη ειάρηζηεο θνξέο ππάξρεη ε ζσζηή αληαπφθξηζε θαη ε 

αίζζεζε φηη θάπνηνο ιακβάλεη ππφςε απηή ηελ επηηξνπή πνπ ρξφληα ηψξα κπνξεί λα 

πξνζπαζεί λα θάλεη θάπνηα πξάγκαηα γηα ηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη πνιιέο θνξέο 

ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε.  Τπάξρεη έλα ζνβαξφηαην δήηεκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν ζηα δηάθνξα λνζειεπηήξηα, πνπ λα δίλεη ηελ αίζζεζε φηη θάπνηνο 

παξαθνινπζεί θαη ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο, ππάξρνπλ αμηφινγνη άλζξσπνη κε 

πξαγκαηηθά ζαπκάζηεο ζπκπεξηθνξέο, αιιά ππάξρνπλ θαη άλζξσπνη γηα ηνπο νπνίνπο 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξαγκαηηθά ζσζηφο έιεγρνο ηνπ πψο θαη γηαηί ζα πξέπεη λα είλαη 

εθεί πνπ είλαη.  Βπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Έλα κηθξφ ζρφιην.  Βπεηδή ηπγράλεη ζηελ Βπηηξνπή Ώλζξσπίλσλ 

Αηθαησκάησλ θαη Ίζσλ Βπθαηξηψλ κεηαμχ Ώλδξψλ θαη Γπλαηθψλ λα είκαη πξφεδξνο, ζα 

εμεηάζνπκε μαλά ην ζέκα ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Βπαξρηαθψλ Βπηηξνπψλ Βμέηαζεο ησλ Παξαπφλσλ θαη ηε δνπιεηά πνπ θάλνπλ νη 

ιεηηνπξγνί.  Βίλαη λφκνο ν νπνίνο θαηνρπξψλεη πνιιά δηθαηψκαηα ζηνπο αζζελείο.  

Σψξα έρνπκε λα πεξάζνπκε λνκνζεζία γηα ηνπο εξάλνπο ηελ νπνία κειεηνχκε θαη ζα 

ηελ έρνπκε ηε Αεπηέξα θαη πηζαλφλ ηελ άιιε Αεπηέξα θαη πηζηεχσ κέζα ζην Γελάξε ζα 

ζαο θαιέζνπκε, θπξία Πξέθα, ηελ Βπαξρηαθή Βπηηξνπή Παξαπφλσλ Λεπθσζίαο θαη 

ηνπο ιεηηνπξγνχο φισλ ησλ λνζνθνκείσλ γηα λα δνχκε πψο πάεη απηή ε θαηάζηαζε.   

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΟΤ ΏΝΣΕΝΏΡΚΧΣΕΚΟΤ ΤΝΑΒΜΟΤ: Μπνξψ λα 

πξνζζέζσ θάηη, θχξηε Πξφεδξε; 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Ναη, πξνζζέζηε. 
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ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΟΤ ΏΝΣΕΝΏΡΚΧΣΕΚΟΤ ΤΝΑΒΜΟΤ: 

Να πσ φηη ζην ζέκα δηαθψηηζεο, πξαγκαηηθά έπξεπε λα γίλεηαη νξγαλσκέλα θαη 

ζπζηεκαηηθά γηα θάζε ηνκέα θαη γηα θάζε πξφβιεκα πνπ ππάξρεη, δηαθψηηζε επί 

ζπζηεκαηηθήο βάζεσο επαλαιακβάλσ, γηα λα μέξεη ν θφζκνο ηα δηθαηψκαηά ηνπ.  Ο 

λφκνο είλαη πξαγκαηηθά ζαπκάζηνο, ππεξαζπίδεηαη θαη βνεζά ζε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε -έρνπκε θαη πξφζθαηα παξαδείγκαηα πνπ αλαγθάζηεθε ην θξάηνο λα δψζεη 

θαη απνδεκηψζεηο- αιιά ην ζέκα είλαη φηη θαη ν απιφο θφζκνο αθφκα δελ μέξεη πψο 

κπνξεί λα θαηαθεχγεη γηα πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ απηψλ.   

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Μάιηζηα.  Σα γλσξίδσ πνιχ θαιά, θπξία Πξέθα. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΟΤ ΏΝΣΕΝΏΡΚΧΣΕΚΟΤ ΤΝΑΒΜΟΤ:  Βπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Σα γλσξίδνπλ θαη νη ππφινηπνη.  Θέιεη πνιιή δνπιεηά. 

Λνηπφλ, αθνινπζεί ε θ. Ώλδξνχια Παζραιίδνπ, Παγθχπξηα Οκνζπνλδία πλδέζκσλ 

Βπεκεξίαο Διηθησκέλσλ ΠΟΒΔ.   

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΏ ΟΜΟΠΟΝΑΕΏ ΤΝΑΒΜΧΝ ΒΤΔΜΒΡΕΏ 

ΔΛΕΚΕΧΜΒΝΧΝ (ΠΟΒΔ): (Ώ. ΠΏΥΏΛΕΑΟΤ) : Κχξηε Πξνεδξεχνληα, θχξηνη 

εθπξφζσπνη ησλ ππνπξγείσλ, θχξηε Βπίηξνπε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, έρσ λα αλαθέξσ 

έλα ζέκα ην νπνίν θάζε ρξφλν ην αλαθέξσ, είλαη ηα Κέληξα Ώπνζεξαπείαο Ώζζελψλ 

Διηθησκέλσλ θπξίσο, φηαλ ηειεηψζνπλ ηε ζεξαπεία ηνπο ζην λνζνθνκείν θαη πξέπεη λα 

πάλε ζε θάπνην ρψξν γηα λα νινθιεξσζεί ε ηαηξηθή ηνπο πεξίζαιςε, δηφηη αλ πάλε ζην 

ζπίηη ηνπο δελ έρνπλ λνζνθφκν λα ηνπο πεξηπνηεζεί.  Βκείο γηα ρξφληα έρνπκε ζέζεη ην 

ζέκα ηνπ παιαηνχ Ννζνθνκείνπ Λάξλαθαο γηα λα γίλεη έλα Κέληξν Ώπνζεξαπείαο ησλ 

Διηθησκέλσλ ψζηε κε αμηνπξέπεηα λα γίλεηαη ε απνζεξαπεία ηνπο θαη φρη απφ 

πξφρεηξνπο ρεηξηζκνχο πνπ κπνξεί λα είλαη θαη εηο βάξνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

Παξαθαινχκε απηφ ην ζέκα... 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Κέληξα Ώπνθαηαζηάζεσο. 
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ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΏ ΟΜΟΠΟΝΑΕΏ ΤΝΑΒΜΧΝ ΒΤΔΜΒΡΕΏ 

ΔΛΕΚΕΧΜΒΝΧΝ (ΠΟΒΔ): ...ην νπνίν ρξνλίδεη, λα ην δείηε. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Κέληξα Ώπνθαηαζηάζεσο. 

 ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΏ ΟΜΟΠΟΝΑΕΏ ΤΝΑΒΜΧΝ ΒΤΔΜΒΡΕΏ 

ΔΛΕΚΕΧΜΒΝΧΝ (ΠΟΒΔ): Μάιηζηα. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Σν έρσ γξάςεη ζηελ επηηξνπή. Ήξζε ν πξνεγνχκελνο ππνπξγφο, ιέεη 

ζα δεκηνπξγήζεη θάηη ζην Παξαιίκλη, ζην λνζνθνκείν εθεί, ηα θέληξα απφ βαξηνχο 

ηξαπκαηηζκνχο.  Βίλαη κηα, δπν βδνκάδεο, έλα κήλα ζην λνζνθνκείν, κεηά πνπ ζα πάεη;  

Γηα λα πάεη ζε Κέληξα Τγείαο, απ’ απηά ζηα Γεξηαηξηθά, θ.ιπ, ζέιεη πνιιά ιεθηά.  Βλψ 

έπξεπε ην θξάηνο λα έρεη απηά ηα Κέληξα Ώπνθαηαζηάζεσο θαη εκείο είρακε απαηηήζεη 

έλα ζε θάζε πφιε ηνπιάρηζηνλ.  Ο θ. Μαιάο καο είρε ππνζρεζεί γηα ην Παξαιίκλη, αιιά 

ζηηο άιιεο πφιεηο ηη ζα γίλεη; 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΏ ΟΜΟΠΟΝΑΕΏ ΤΝΑΒΜΧΝ ΒΤΔΜΒΡΕΏ 

ΔΛΕΚΕΧΜΒΝΧΝ (ΠΟΒΔ): ηε Λάξλαθα, θχξηε Πξνεδξεχνληα, ήδε ππάξρεη ην νίθεκα, 

ην παιαηφ λνζνθνκείν, ην νπνίν είλαη αλαμηνπνίεην.  Βίλαη κφλν ζέκα ιεηηνπξγίαο, 

βέβαηα εμππαθνχεη έμνδα, αιιά λνκίδσ θάηη πξέπεη λα γίλεη δηφηη φπσο ζαο είπα, 

ρξνλίδεη ην ζέκα.  ηα λνζνθνκεία δελ ππάξρνπλ γεξίαηξνη, νχηε θαη εηδηθνί λνζειεπηέο 

πνπ λα έρνπλ εθπαηδεπηεί γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αξξψζηηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο.  Πηζηεχσ φηη πξέπεη λα δνζνχλ ππνηξνθίεο θαη λα 

κεηεθπαηδεπηνχλ άηνκα ψζηε λα κπνξνχλ νη ειηθησκέλνη λα ηπγράλνπλ κηαο θαιχηεξεο 

κεηαρείξηζεο.   

Γηα ηνλ έιεγρν πνπ αλέθεξε ε αγαπεηή θπξία Πξέθα, πηζηεχσ φηη ζηα λνζνθνκεία απηνί 

πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηα παξάπνλα, πξέπεη λα θπθινθνξνχλ θαη λα βιέπνπλ κφλνη 

ηνπο ηα πξνβιήκαηα θαη φρη λα ρξεηάδεηαη λα ηα δεηθλχνπκε εκείο.    
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Καζίζκαηα αξθεηά δελ ππάξρνπλ γηα λα θάζνληαη νη αζζελείο κέρξη λα ηνπο θαιέζεη 

ν γηαηξφο λα κπνπλ λα ηνπο εμεηάζνπλ.  Σα θαζίζκαηα δελ είλαη κεγάιν θνλδχιη πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα γίλνπλ θαη λα θάζνληαη άλεηα νη αζζελείο παξά λα ζηέθνληαη θαη λα 

πεγαηλνέξρνληαη ζηνπο δηαδξφκνπο κέρξη λα ηνπο θσλάμεη ν γηαηξφο.   

Σειεπηαία γηα ηελ αηκνδνζία ζηε Λάξλαθα, είρα παξεπξεζεί ζην λνζνθνκείν, πήγαηλαλ 

ζ’ έλα ρψξν νη ειηθησκέλνη λα θάλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο, πήγαηλαλ ζε άιιν ρψξν λα 

πάξνπλ ην κπνπθαιάθη ηνπο θαη ηειηθά έπξεπε λα παλ θάησ ζε κηα ιπφκελε αίζνπζα, λα 

θαηεβνχλ έλαλ θαηήθνξν γηα λα γίλεη ε αηκνιεςία θαη είδα εθεί άηνκα πάλσ ζε 

ηξνρνθαζίζκαηα πνπ κε θφπν ηνπο αλέβαδαλ νη δηθνί ηνπο απφ ην αλήθνξν γηα λα ηνπο 

αλεβάζνπλ πάλσ, θαη έθακα παξάπνλν εθείλε ηελ εκέξα κηαο θαη ήκνπλ παξνχζα θαη 

είδα ην πξφβιεκα θαη δηεπζεηήζεθε πξνζσξηλά λα γίλεηαη ε εγγξαθή θαη λα πεγαίλνπλ 

αιινχ λα παίξλνπλ ην κπνπθαιάθη ηνπο θαη λα είλαη ζηνλ ίδην ρψξν ε αηκνιεςία.  

Λππνχκαη λα παξαηεξήζσ φζνη είζαζηε απφ ηε Λάξλαθα, φηη ε απφθαζε είλαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θέληξν αηκνιεςίαο ην πξψελ Κέληξν Υαλζεληθψλ θαη θάκακε 

παξάπνλν θαη ιέκε «Πψο κπνξεί έλαο ειηθησκέλνο πνπ έξρεηαη απφ έλα ρσξηφ, 

θαηεβαίλεη απφ ην ιεσθνξείν ηνπ, λα παίξλεη άιιν ιεσθνξείν θαη απ’ εθεί δελ πεξλνχλ 

ιεσθνξεία, εθεί ζηνλ Άγην Υαξάιακπν.  Γηαηί απηή ε ηαιαηπσξία;»  Καη είπαλ... 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Γηαηί λα πάεη ν ειηθησκέλνο ζην Κέληξν Ώηκνδνζίαο; 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΏ ΟΜΟΠΟΝΑΕΏ ΤΝΑΒΜΧΝ ΒΤΔΜΒΡΕΏ 

ΔΛΕΚΕΧΜΒΝΧΝ (ΠΟΒΔ): ρη, αηκνιεςίαο. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Ώ, αηκνιεςίαο. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΏ ΟΜΟΠΟΝΑΕΏ ΤΝΑΒΜΧΝ ΒΤΔΜΒΡΕΏ 

ΔΛΕΚΕΧΜΒΝΧΝ (ΠΟΒΔ): Θα πξέπεη λα θάλεη ηηο αλαιχζεηο ηνπ.  Γη’ απηφ ζαο 

πξνεηδνπνηνχκε φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζα είλαη ζε άιιν ρψξν απφ ην λνζνθνκείν ην 

Κέληξν Ώηκνιεςίαο, ζα θηλεζνχκε πνιχ σο νξγαλψζεηο θαη ζα γίλεη κεγάιν ζέκα.  Έηζη 

θαιχηεξα λα ην πξνιάβνπκε παξά εθ ησλ πζηέξσλ λα έξζνπκε λα ην δηνξζψζνπκε.   
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Σν ηειεπηαίν πνπ έρσ λα πσ έρεη ζρέζε βέβαηα θαη κε ην Τπνπξγείν Βξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ, ζηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπκε εκείο σο εζεινληηθέο 

νξγαλψζεηο, εθαξκφδνπκε πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε θαη κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε 

ησλ ειηθησκέλσλ, αιιά θαη κε ηελ πγεία ηνπο γηαηί εθεί παίξλνπκε άηνκα πνπ ηνπο 

θάλνπλ γπκλαζηηθή, παίξλνπλ ηελ πίεζή ηνπο, θ.ιπ.  Με ηε κείσζε ηεο θξαηηθήο 

ρνξεγίαο -παξαθαιψ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δχν ππνπξγείσλ λα ην πνπλ- κε ηε 

κείσζε ηεο θξαηηθήο ρνξεγίαο θαη ηδίσο ην Τπνπξγείν Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Ώζθαιίζεσλ, θηλδπλεχνπκε λα θιείζνπκε ηα πξνγξάκκαηά καο δηφηη ε ζεκεξηλή θξίζε 

δελ καο επηηξέπεη λα θάλνπκε εθδειψζεηο νχηε ηζάγηα φπσο θάκλακε πξνεγνπκέλσο, 

νχηε εξάλνπο, φπσο αλέθεξε ν θ. Πξνεδξεχσλ, επνκέλσο ηα έζνδά καο είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλα, δηαζέηνπκε ψξεο, ρξφλν, θφπν, έμνδα γηα κεηαθηλήζεηο κε ηα απηνθίλεηά 

καο θαη ζέινπκε απφ ηελ θπβέξλεζε λα καο παξέρεη ηελ θξαηηθή ρνξεγία ψζηε λα 

κπνξνχκε ηνπιάρηζηνλ λα θξαηήζνπκε ηα πξνγξάκκαηά καο.  Βπραξηζηψ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Βπραξηζηνχκε. Θα πάκε ζηνλ θ. Γεψξγην Λνπθά ηνπ πλδέζκνπ 

πληαμηνχρσλ Βθπαηδεπηηθψλ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΤΝΑΒΜΟΤ ΤΝΣΏΞΕΟΤΥΧΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΑΔΜΟΣΕΚΔ 

ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ: (Γ. ΛΟΤΚΏ) : Κχξηε Πξφεδξε, ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, θάζε 

ρξφλν ζπλέξρεηαη ε ΐνπιή ησλ Γεξφλησλ γηα ζπδήηεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπκε ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, γηα ηα δηθαηψκαηά καο, γηα κηα αμηνπξεπή 

δηαβίσζε ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή κηαο ηθαλνπνηεηηθήο ζχληαμεο ψζηε λα 

έρνπλ εηζφδεκα νη ζπληαμηνχρνη πέξαλ ηνπ νξίνπ ηεο θηψρεηαο, λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηα λνζνθνκεία θαη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 

Σν θξάηνο έρεη ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδεη ηε γξήγνξε εμέηαζε θαη ζεξαπεπηηθή αγσγή 

ζηνπο  ειηθησκέλνπο.  πδεηνχκε θαη απαηηνχκε θάζε ρξφλν ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα επηζθέςεηο ζε γηαηξνχο, γηα ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη ηηο απαηηνχκελεο 
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ηαηξηθέο επεκβάζεηο.  Ώιιά δηαπηζηψλνπκε πσο θάζε ρξφλν νη ιίζηεο αλακνλήο 

καθξαίλνπλ θαη νη ζεξαπείεο γίλνληαη αθφκα κε κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε.  Σν ζέκα ηεο 

πγείαο είλαη ζεκειηψδεο δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ θαη ε θπβέξλεζε δελ επηηξέπεηαη λα 

ζθπξίδεη αδηάθνξα.  Δ πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηεο πξνζθεξφκελεο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο.  Δ κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία θαηά 20% ζα 

πιήμεη ηνπο ρακειφκηζζνπο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο.   

Μεηά ην θνχξεκα ησλ ζπληάμεσλ, ην θνχξεκα ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία είλαη 

απαξάδεθην θαη αλεπίηξεπην.  Καηαλννχκε φηη ε θπβέξλεζε ρξεηάδεηαη πφξνπο γηα λα 

μεπεξάζνπκε σο θξάηνο ηα πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο.  Δ θπβέξλεζε έρεη ήδε κεηψζεη 

ηηο ζπληάμεηο θαη έρεη επηβάιεη θνξνινγίεο, φπσο:  Βηζθνξά γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε, θφξνπο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, ηέιε γηα θάξκαθα γηα επηζθέςεηο ζε γηαηξνχο, 

κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δηαβίσζε ησλ 

ζπληαμηνχρσλ.  Δ κείσζε ησλ ζπληάμεσλ θαη νη θνξνινγίεο αγγίδνπλ ην 25% ησλ 

απνιαβψλ καο.  Ώλ ιάβνπκε ππφςε θαη ηελ απνθνπή ηεο αλαινγηθήο, ηφηε ην εηζφδεκά 

καο κεηψλεηαη θαηά 40%. 

Καινχκε ηελ θπβέξλεζε λα κελ επηβάιεη επηπξφζζεηεο κεηψζεηο ζπληάμεσλ θαη άιιεο 

θνξνινγίεο, αιιά λα θαηαπνιεκήζεη: 

Πξψηνλ.  Σε θνξνδηαθπγή.  Αεχηεξνλ.  Σελ αδήισηε θαη παξάλνκε εξγαζία θαη λα 

θνξνινγήζεη ηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ θπγαδεπηεί ζε ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ.  Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εμαζθαιίζεη ηα ρξήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα αληηκεηψπηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.   

Παξ’ φιν πνπ ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηα λνζνθνκεία έρεη κεησζεί 

ζεκαληηθά, εληνχηνηο ε θαηάζηαζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ έρεη γίλεη πην 

πξνβιεκαηηθή.  Σν πξφβιεκα κε ηηο ιίζηεο αλακνλήο δελ έρεη βειηησζεί κε απνηέιεζκα 

ε ηαιαηπσξία ησλ αζζελψλ θαη εμεγνχκαη:  Γηα κηα απιή επίζθεςε ζηνλ νθζαικίαηξν 
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ρξεηάδεζαη έλα ρξφλν.  Πεξηκέλσ εδψ θαη δπφκηζη ρξφληα λα επηζθεθζψ νξζνπεδηθφ θαη 

αθφκε λα κε θαιέζνπλ.  Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη νη δηεπζπληέο ησλ λνζνθνκείσλ 

πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα βξνπλ ηξφπνπο απάκβιπλζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

γηα ηελ παξερφκελε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα.   

Σν πξφβιεκα ηεο κείσζεο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, ιφγσ πξφσξσλ αθππεξεηήζεσλ 

θαη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ αγνξά 

ππεξεζηψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  ήκεξα ε θπβέξλεζε επηβάιιεηαη λα επηζπεχζεη 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Τγείαο, κε ηελ ειπίδα φηη ζα βειηησζεί ε θαηάζηαζε 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ.   

Λππνχκαη λα παξαηεξήζσ φηη ε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ θαη νη απαλσηέο θνξνινγίεο 

ζπληζηνχλ θαηάθνξε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη πξνθαινχλ 

ζηνπο ζπληαμηνχρνπο αηζζήκαηα εγθαηάιεηςεο απφ ηελ θπβέξλεζε.  Καινχκε ηελ 

θπβέξλεζε λα αλαζεσξήζεη ηελ απφθαζή ηεο γηα κείσζε ησλ ζπληάμεσλ θαη φιεο ηηο 

άιιεο θνξνινγίεο πνπ επεξεάδνπλ δπζκελψο ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ ζπληαμηνχρσλ.  

Βπραξηζηψ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Βπραξηζηνχκε, θχξηε Λνπθά.  Πνιχ θνβνχκαη γηα απηφ πνπ είπεο, λα 

θνξνινγήζεη ηα ιεθηά πνπ έθπγαλ απφ ηελ Κχπξν, φηη αληί λα ηα θνξνινγήζεη ζα ηνπο 

δψζεη θνξνινγηθή ακλεζηία γηα λα ηα θέξνπλ πίζσ.  Πνπ μαλαέγηλε.  Αειαδή ε 

επηβξάβεπζε ηεο παξαλνκίαο.  Ξαλαέγηλε ηνχην ην πξάγκα.   

Λνηπφλ, πάκε ζηνλ θ. Κψζηα Θενραξίδε ηνπ Παγθχπξηνπ πλδέζκνπ Καξδηνπαζψλ. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΟΤ ΤΝΑΒΜΟΤ ΚΏΡΑΕΟΠΏΘΧΝ: (Κ. ΘΒΟΥΏΡΕΑΔ):  

Κχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ζχλεδξνη, εθπξνζσπψ ηνλ Παγθχπξην χλδεζκν 

Καξδηνπαζψλ.  ρεδφλ ζηελ νιφηεηά ηνπ ν ιαφο καο δεη ζηε ιηηφηεηα πνπ καο έρεη 

επηβιεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κλεκνλίνπ ηεο ηξφηθαο.  ’ απηέο ηηο δχζθνιεο 

ζπλζήθεο πνπ δνχκε, έρνπλ αλαδεηρζεί νη αξεηέο ηνπ ιανχ καο.  Δ αιιειεγγχε θαη ε 
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αιιεινβνήζεηα επηθξαηνχλ ζε φια ηα ζηξψκαηα ηνπ ιανχ καο.  Απζηπρψο ηα 

κέηξα πνπ επηβάιινληαη απνθαζίδνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε, ξίρλνληαο ηα φια ζηελ 

ηξφηθα.  Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην λα πιεξψζνπλ φινη λνζήιηα πνπ επηβιήζεθαλ ζηνπο 

δηθαηνχρνπο δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα πνπ 

θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη πέξα γηα πέξα άδηθν γηαηί ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ε ζχληαμή 

ηνπο είλαη €350 θαη €400 θαη έρνπλ αλάγθε λα πξνζέξρνληαη ζηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα 

δχν ή ηξεηο θνξέο ην κήλα απφ ηα ρσξηά ηνπο.   

Ώληηιακβαλφκαζηε φινη φηη ηα ρξήκαηα πνπ παίξλνπλ δελ ηνπο αξθνχλ γηα λα δήζνπλ, 

γη’ απηφ πξέπεη λα απαηηήζνπκε απφ ηελ θπβέξλεζε λα αθαηξέζεη απ’ απηήλ ηελ νκάδα 

ζπλαλζξψπσλ καο ηελ θαηαβνιή νπνησλδήπνηε λνζειίσλ ζηα θξαηηθά, λνζειεπηήξηα.  

Βπίζεο πιεξνθνξήζεθα ζήκεξα εδψ φηη ζην Ννζνθνκείν Λεκεζνχ κηα ζπληαγή ε νπνία 

ζπληαγνγξαθήζεθε απφ γηαηξφ ηνπ λνζνθνκείνπ, γηα θάξκαθν ην νπνίν ζα αγνξαδφηαλ 

απφ έμσ, εθηφο λνζνθνκείνπ, πιήξσζε ηέινο.  Καη’ εκέλα απηφ αλ είλαη θαλφλαο, είλαη 

απαξάδεθην θαη δεηψ φπσο εμεηαζηεί θαη κπνπλ ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο.   

Βπίζεο λνκίδσ φηη ε θπβέξλεζε ζα ήηαλ θαιφ πξηλ απνθαζίζεη νπνηαδήπνηε κέηξα γηα 

θάπνηα εππαζή νκάδα, λα δηαβνπιεχεηαη κε ηελ νξγάλσζή ηεο θαη λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο εηζεγήζεηο απηψλ ησλ εππαζψλ νκάδσλ.  Βηζεγνχκαη φπσο αληηπξνζσπεία 

ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ λα έρεη επαθέο κε φια ηα θνηλνβνπιεπηηθά θφκκαηα, ηελ 

Βπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο ηεο ΐνπιήο γηα λα πεηχρνπκε ηα δίθαηα αηηήκαηα πνπ 

ππνβάινπκε.  Κχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ζχλεδξνη, ε γεληά καο, είκαζηε νη άλζξσπνη 

πνπ θάλακε ην κεγάιν ζαχκα κεηά ην πξνδνηηθφ πξαμηθφπεκα θαη ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή 

θαη πηζηεχνπκε φηη αμίδνπκε κηαο θαιχηεξεο κεηαρείξηζεο γηα λα κπνξέζνπκε λα 

επηβηψζνπκε.  Βπραξηζηψ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Καη εγψ επραξηζηψ, θχξηε Θενραξίδε. Ώθνινπζεί ν θ. Γαβξηήι 

Γαβξηειίδεο ηνπ Παγθππξίνπ πλδέζκνπ Ώθππεξεηεζάλησλ Τπαιιήισλ ηεο Σξάπεδαο 

Κχπξνπ.  Νέα νξγάλσζε.  Μάλη-κάλη ήξηαηε ηδηαη ζηε ΐνπιή!  Πξνρσξάηε! 
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(Γέιηα) 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΟΤ ΤΝΑΒΜΟΤ ΏΦΤΠΔΡΒΣΔΏΝΣΧΝ ΤΠΏΛΛΔΛΧΝ 

ΣΔ ΣΡΏΠΒΓΏ ΚΤΠΡΟΤ: (Γ. ΓΏΐΡΕΔΛΕΑΔ):   ρη, εκείο αθππεξεηήζακε, πξηλ 

δψδεθα ρξφληα, θχξηε Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, 

παξεπξηζθφκαζηε ζε άιιε κηα ζπλεδξία ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, ηελ ίδηα κε ηα 

παιηά.  Σα αηηήκαηά καο δηθαηνινγεκέλα φπσο αλαθέξνπλ θαη φπσο καο ιέγνπλ θαη νη 

θχξηνη Τπνπξγνί.  Πνιιέο ππνζρέζεηο, πνιιά “ζα” δπζηπρψο θαη νχησ θαζεμήο, ρσξίο 

αλαθνξά ζε πεπξαγκέλα.  Οη θχξηνη Τπνπξγνί έξρνληαη εδψ, καο ιέγνπλ κηα ζειίδα, 

«Βίζαζηε θαιά παηδηά;», απνρσξνχλ, δελ καο ιέλε φκσο έλα ρξφλν πξηλ ηη είρε ιερζεί, 

αιιά θαη ηη έρεη γίλεη πνπ απηή είλαη θαη ε νπζία, πηζηεχσ, ηεο ζχλαμήο καο εδψ.  Σα 

πξνβιήκαηα δπζηπρψο... 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: πγλψκε, θχξηε Γαβξηειίδε, ηνχην είλαη ζέκα ησλ εθζέζεσλ πνπ 

ππνβάιινπλ νη επηηξνπέο ζαο θαη νη ζέζεηο απηέο βαζίδνληαη πάλσ ζε ζέκαηα ηα νπνία 

αλαθέξνπλ ιεηηνπξγνί ηνπ εθάζηνηε ππνπξγείνπ πνπ ηνπο θαινχλ ζηηο επηηξνπέο ζαο.  

Ώθφκα θαη βνπιεπηέο παξεπξίζθνληαη.  Αελ είλαη ζέκα κάλη-κάλη ζ’ έλα ραηξεηηζκφ ν 

ππνπξγφο... 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΟΤ ΤΝΑΒΜΟΤ ΏΦΤΠΔΡΒΣΔΏΝΣΧΝ ΤΠΏΛΛΔΛΧΝ 

ΣΔ ΣΡΏΠΒΓΏ ΚΤΠΡΟΤ: Αελ μέξσ πψο ιεηηνπξγνχλ, αιιά πηζηεχσ... 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: ...λα πεη: «Έθακα ηνχην», «Έθακα ηνχην», «Έθακα ηνχην».  Θέιεη 

πνιιή ψξα.   

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΟΤ ΤΝΑΒΜΟΤ ΏΦΤΠΔΡΒΣΔΏΝΣΧΝ ΤΠΏΛΛΔΛΧΝ 

ΣΔ ΣΡΏΠΒΓΏ ΚΤΠΡΟΤ: Βληάμεη, αιιά πηζηεχσ φηη θάπνηνο ή ηνπιάρηζηνλ 

κειινληηθά πξέπεη λα αζρνινχκαζηε κε πεπξαγκέλα.  Λέκε εδψ πάξα πνιιά αηηήκαηα, 

θχιιν ελ ηαξάζζεη, πνπ ιέεη ν ιφγνο, θχξηε Πξφεδξε, ηα πξνβιήκαηα απμάλνληαη θαη 

δηεξσηψκαη ζην ηέινο θαηά πφζνλ έρνπκε ιφγν χπαξμεο εθφζνλ ιφγσ απηψλ ησλ 
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ιφγσλ, επαλαιακβαλφκελα αηηήκαηα ρσξίο ιχζεηο, αιιά θαη γηα θάπνηνπο πξφζζεηνπο 

ιφγνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ αλαθεξζεί εδψ.   

Γηα παξάδεηγκα:  Βκείο σο ζπληνληζηηθφ ζψκα ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ ιεηηνπξγνχκε 

εδψ θαη δχν ρξφληα ρσξίο πξνυπνινγηζκφ.  Σνλ πξφεδξφ καο πνπ ηξέρεη φιε κέξα, ηνλ 

κεηαηξέπνπκε θαη ζε επαίηε ζηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνχο γηα λα εθιηπαξεί γηα λα 

έξζνπλ εδψ είηε πξαθηηθά, είηε εκάο, εηδνπνηήζεηο θ.ιπ.   

Αεχηεξν ζέκα.  Κάπνηνη εηδηθνί απνθάζηζαλ θπζηθά φηη:  «Σνχηνη δε ζέινπλ 

πξνυπνινγηζκφ, άθεζέ ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ έηζη, κεηαηξέπνπκε ηνπο ζε δηαθνλεηέο».   

Έλα άιιν ζέκα πνπ εθθξεκεί εδψ θαη ηξία ρξφληα, είλαη ην ζέκα ηεο ιεηηνπξγνχ.  

Κάπνηνη ζνθνί πάιη, έρνπλ απνθαζίζεη φηη δεθαπέληε ψξεο είλαη αξθεηέο γηα ηνχηνπο.  

Φπζηθά θαη εκείο κεηαηξεπφκαζηε ζε “εθκεηαιιεπηέο” ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ηεο 

ππαιιήινπ, ηεο θαινζχλεο ηεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληφο ηεο, ε νπνία έρεη πξνζθνξά 

πάξα πνιιψλ σξψλ ρσξίο λα παξαπνλεζεί θαη ρσξίο ε θνπέια, εθφζνλ ην ζέκα 

ηέζεθε θαη είλαη άιπην, θακία ιχζε δελ έρεη δνζεί.   

Σν ζνβαξφηεξν φκσο, απ’ φια, θχξηε Πξφεδξε, είλαη απηφ πνπ ιέρζεθε θαηά θφξνλ, 

φζνλ αθνξά ηνπο ζπληαμηνχρνπο νη νπνίνη παίξλνπλ €350 θαη €400.  Βγψ ζα 

δηεξσηφκνπλ θαηά πφζνλ ππάξρεη ζπκθσλία ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ ηξφηθα, πφζα ζα 

εηζπξάμεη απφ ηνπο ζαλάηνπο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ κλεκνλίνπ.  

Γηαηί δελ κπνξψ λα εξκελεχζσ δηαθνξεηηθά -απηή είλαη θαη ε απνξία πνιιψλ 

ζπληαμηνχρσλ κε ηνπο νπνίνπο κηιψ- λα κνπ ιέλε: «Βλλά καο αθήζνπλ, γηε κνπ, λα 

πεζάλνπκε γηαηί θαίλεηαη ηνπο ζπκθέξεη πνπ ζα γιηηψζνπλ απφ ηηο θνηλσληθέο 

αζθαιίζεηο».  Ώπηή είλαη δηάρπηε αληίιεςε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη 

ειπίδσ φηη θάπνηνο πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεζεί γηαηί πνιινί ζ’ απηφλ ηνλ ηφπν θξίλνπλ 

απφ ηελ ηζέπε ηνπο φηαλ παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο.  Γηα ηνχηνπο 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ θισηζνθνπνχλ, ηνπο νπνίνπο δελ ζέβνληαη, παξαγλσξίδνληαο φηη 
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εδξαίσζαλ ηελ νηθνλνκία πνπ παξέδσζαλ ζηηο λεφηεξεο γεληέο θαη φινη κπνξνχκε λα 

αμηνινγήζνπκε γηα ηα ράιηα ηεο!   

Υξεηάδεηαη αιιαγή λννηξνπίαο, θχξηε Πξφεδξε, ζηελ επξχηεξε θνηλσλία καο.  Υξεηάδεηαη 

ζεβαζκφο, ρξεηάδεηαη επαηζζεζία θαη λα κελ θξίλνπκε πάληα, επαλαιακβάλσ, απφ ην 

πφζα έρεη ε δηθή καο ηζέπε γηαηί απηφ ζπκβαίλεη ζηνπο δηάθνξνπο θξαηηθνχο θνξείο, 

αληηιακβάλνκαη, γηα λα κε κπνξνχλ λα επηιχζνπλ απηά ηα επαίζζεηα ζέκαηα είηε 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, είηε επαηζζεζίαο. Βπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Βπραξηζηψ, θχξηε Γαβξηειίδε. Σψξα ππφ ηχπνλ ζρνιηαζκνχ φηη ζέινπλ 

λα πεζάλνπκε γηα λα γιηηψζνπλ, είλαη ιίγν βαξεηφ. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΟΤ ΤΝΑΒΜΟΤ ΏΦΤΠΔΡΒΣΔΏΝΣΧΝ ΤΠΏΛΛΔΛΧΝ 

ΤΓΚΡΟΣΔΜΏΣΟ ΣΡΏΠΒΓΏ ΚΤΠΡΟΤ: Έηζη ιέγεηαη.  Να γιηηψζνπλ απφ ηηο 

ζπληάμεηο.  

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Ο θ. Μηράιεο Παλαγή, ηεο Έλσζεο Κππξίσλ πληαμηνχρσλ (ΒΚΤΤ). 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΒΝΧΔ ΚΤΠΡΕΧΝ ΤΝΣΏΞΕΟΤΥΧΝ (ΒΚΤΤ): (Μ. ΠΏΝΏΓΔ):  Έληηκε 

θχξηε Πξφεδξε, ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, ζπκθσλψ κε ηελ έθζεζε πνπ έρεη 

θαηαζέζεη ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο Τγείαο θ. Σάθεο Ώγαζνθιένπο.  Πελήληα ηξία 

ρξφληα Κππξηαθήο Αεκνθξαηίαο θαη δελ κπνξέζακε λα εθαξκφζνπκε απηφ ην 

επινεκέλν ην Γεληθφ ρέδην Τγείαο.  Πελήληα ηξία ρξφληα.  Βίκαζηε ε πξψηε επξσπατθή 

ρψξα πνπ δελ έρεη ζρέδην πγείαο.  Ώπηά πνπ έρνπλ ιερζεί ζήκεξα θαη απηά πνπ έρνπλ 

ιερζεί ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα ζʼ απηή ηε ΐνπιή ησλ Γεξφλησλ θαη άιια πνπ 

έρνπλ ιερζεί, ζήκεξα ζα ήηαλ ιπκέλα αλ εθαξκνδφηαλ απηφ ην επινεκέλν ην ζρέδην 

πγείαο, πνπ ήηαλ θαζνξηζκέλα θαη ηα δηθαηψκαηα θαη απηά ηα ηέιε πνπ ζα πιεξψλνπλ 

ηα κέιε -δηφηη είλαη θπζηθφ φηη νπσζδήπνηε ζα πιεξψλνπκε ηέιε- αιιά δε ζα ππήξραλ 

θαη ζηξεβιψζεηο, φπσο ππάξρνπλ θαη αλαθέξνληαη θαη ζηελ έθζεζε αλαθνξηθά κε ηηο 

ζπληαγέο, ηηο νπνίεο γξάθνπλ νη γηαηξνί γηα εηδηθνχο ιφγνπο, δχν θαη ηξεηο ζπληαγέο, θαη 
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ππνρξεψλεηαη δπζηπρψο ν αζζελήο λα πιεξψζεη ραξάηζη -έηζη ην ιέσ εγψ- 

ραξάηζη, κε ην φλνκά ηνπ, γηαηί ζνπ γξάθεη έλαο εηδηθφο γηαηξφο γηα λα επθνιχλεη ηνλ 

αζζελή θαη πάεη εθεί θαη ηνπ ιέεη:  «Αψζε €6 γηα λα πάξεηο ην θάξκαθν πνπ ζνπ έγξαςε 

ν γηαηξφο», γηα λα ζε επθνιχλεη.   

Θα εθιείςνπλ απηά ηα πξάγκαηα θαη πξέπεη λα εθιείςνπλ γηαηί είλαη θηππεηά.  Γηʼ απηφ, 

ηνπιάρηζηνλ, απηά ηα θηππεηά πνπ θηππνχλ θαη θαίλνληαη -θαη ιέρζεθε θαη απφ άιινπο 

ζπλαδέιθνπο ζʼ απηή ηε ζπλεδξία- πξέπεη ην ππνπξγείν κε επαηζζεζία λα θαηαξγήζεη, 

φπσο πξέπεη λα θαηαξγήζεη θαη άιια δεηήκαηα, πνπ φηαλ ζα εθαξκνζηεί ην Γεληθφ 

ρέδην Τγείαο θαη απηνί πνπ ζα ην ςεθίζνπλ αζθαιψο ζα πεξηιακβάλεη θαη κεξηθνχο νη 

νπνίνη ζα εμαηξνχληαη.   

Έρσ ππφςε κνπ θάηη ην νπνίν δεκνζηεχηεθε, φηαλ ζπδεηείην ην Γεληθφ ρέδην Τγείαο, 

φηη ηνπιάρηζηνλ ζπληαμηνχρνη κέρξη ελφο πνζνχ £300 ή £250 ζχληαμεο ηφηε, ζα 

απαιιάζζνληαλ.  Λέσ φηη ζα θαζνξίδεη.  Βίλαη θπζηθφ φηαλ ζα ςεθηζηεί έλαο λφκνο. 

Γη απηφ αο αλαθέξνπκε θαη πξέπεη λα πηεζηεί θαη ε ΐνπιή ησλ Ώληηπξνζψπσλ θαη φιε ε 

θνηλσλία πξέπεη λα πηέζεη, γηα λα εθαξκνζηεί επηηέινπο απηφ ην Γεληθφ ρέδην Τγείαο, 

ην νπνίν ζα εμαιείςεη πνιιέο απφ ηηο ζεκεξηλέο ηαιαηπσξίεο ησλ αζζελψλ. αο 

επραξηζηψ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Βπραξηζηνχκε θη εκείο, θχξηε Παλαγή. Ο θ. Ώληψλεο Παπαλησλίνπ, Νέα 

Ώγξνηηθή Κίλεζε. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΝΒΏ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΚΕΝΔΔ: (Ώ. ΠΏΠΏΝΣΧΝΕΟΤ):  Βπραξηζηψ πνπ 

κνπ δίλεηε ην ιφγν.  Θα ήζεια λα ραηξεηίζσ ηελ παξνπζία θαη θέηνο ηεο εθπξνζψπνπ 

ηεο Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο θαη ζα ήζεια λα ζίμσ αθφκα κία θνξά φηη νπζηαζηηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ λέσλ θαη ησλ γεξφλησλ δελ ππάξρνπλ.  Μηθξνδηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ειηθηψλ πάληνηε ππάξρνπλ, φπσο θαη κεηαμχ φισλ ησλ γελεψλ.  Πάληνηε 

ππήξραλ νη εμαηξεηηθνί λένη, φπσο θαη ζήκεξα θαη πάληνηε ππήξραλ νη πξνβιεκαηηθνί, 

φπσο ππάξρνπλ θαη ζήκεξα.  Δ πξνζπάζεηα ηελ νπνία ζήκεξα θαηαβάιινπλ νη λένη 



Πσο ε Οηθνλνκηθή Κξίζε απεηιεί ηελ Σξίηε Ζιηθία  

75 

 

είλαη πνιιαπιάζηα απφ ηελ πξνζπάζεηα ηελ νπνία θαηαβάιιακε εκείο, γηα λα 

απνθηήζνπκε ηα εθφδηα γηα λα δήζνπκε.   

Σν ζέκα ηψξα ηεο πγείαο:  ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο πγείαο, γηα λα έρνπκε θαιχηεξε 

πγεία ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα νξγαλσζνχκε ζσζηά θαη ζσζηή νξγάλσζε ζεκαίλεη 

λα βάινπκε ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο.  Απζηπρψο, ζην 

ζχζηεκα ην νπνίν επηθξαηεί ζηνλ ηφπν καο, εθείλν ην νπνίν γίλεηαη είλαη φηη γίλεηαη 

δηεπζπληήο ν θνπκπάξνο ηνπ θνπκπάξνπ ή ν θίινο ηεο νκάδνο.  Αε κπαίλνπλ πιένλ νη 

θαηάιιεινη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο.  ην εμσηεξηθφ ππάξρνπλ εηδηθά παλεπηζηήκηα, ηα 

νπνία κνξθψλνπλ λένπο, νη νπνίνη είλαη θαηάιιεινη γηα λα δηνηθνχλ ηαηξηθέο κνλάδεο.  

Ώπηφ ην πξάγκα, παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θαη Κχπξηνη νη νπνίνη έρνπλ ρξφληα 

ηψξα πνπ ζπνπδάζαλε ζην εμσηεξηθφ, δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Κχπξν θαη δε δίδνπκε 

θακία ζεκαζία, ρσξίο λα ιακβάλνπκε ππφςε φηη ζηεξνχκε ηελ επηζηήκε απφ έλα 

εμαηξεηηθφ επηζηήκνλα, δηφηη έλαο εμαηξεηηθφο θαξδηνρεηξνπξγφο ή λεπξνρεηξνπξγφο 

θ.ιπ. δελ κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα θαηʼ αλάγθε θαη πνιχ θαιφο ζηε δηνίθεζε.   

Τπάξρνπλ ζήκεξα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ νη δηνηθνχληεο αθφκα δελ 

αληηιακβάλνληαη φηη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα λνζνθνκεία καο, γηα λα κπνξέζνπκε 

λα έρνπκε εμνηθνλφκεζε θαη ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο.  Έλα απιφ παξάδεηγκα:  Πάεη ν 

γηαηξφο ζηελ Κνθθηλνηξηκηζηά, πεγαίλεη ν αζζελήο εθεί, ηνλ εμεηάδεη, ηνπ δίδεη θάξκαθα 

θ.ιπ. θαη ηελ επφκελε κέξα έξρεηαη, ρσξίο λα μέξεη φηη είλαη ν ίδηνο γηαηξφο ζην παιηφ 

λνζνθνκείν θαη θάλεη παξάπνλν κάιηζηα φηη δελ ηνλ εμέηαζαλ θαιά.  Ώληηιακβάλεζηε 

πσο αλ ηπρφλ θαη ππήξρε ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, ζα παηνχζε ν γηαηξφο ηνλ αξηζκφ 

ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ζα έβγαηλε ακέζσο πφηε εμεηάζηεθε, ηη απνηειέζκαηα είρε θαη ηη 

θάξκαθα ηνπ έρνπλ δνζεί ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλαζπληαγήο, δειαδή 

δεχηεξε θνξά ηα ίδηα θάξκαθα. 
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Έλα αθφκε γεγνλφο ην νπνίν δπζθνιεχεη είλαη θαη ε ζπζθεπαζία ησλ θαξκάθσλ.  

Τπάξρνπλ θάξκαθα ηα νπνία κπνξεί λα κε ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη είλαη ζε κεγάιεο 

ζπζθεπαζίεο ησλ εθαηφ.  Θα κπνξνχζε λα είλαη ζε ζπζθεπαζίεο ησλ δέθα θαη φρη ησλ 

εθαηφ.  Ο έιεγρνο είλαη αλχπαξθηνο. 

Θα ήζεια, θχξηε Φπηηή, λα αλαθεξζψ ζε έλα άιιν ζέκα ην νπνίν είρα αλαθεξζεί πξηλ 

κεξηθά ρξφληα θαη κνπ είραηε πεη φηη έρεηε ζπλεδξίαζε θαη φηη ζα ςεθηζηεί ζε λφκν.  Σν 

ζέκα ησλ ζπληάμεσλ ησλ ρσξηζκέλσλ γπλαηθψλ.  Απζηπρψο, ε ειηθία καο θακηά θνξά 

καο νδεγεί ζε παξεθηξνπέο θαη ε νηθνλνκηθή καο ζέζε, φπσο ήηαλ θάπσο 

πξνεγνπκέλσο, λα δεηνχκε λα πάκε λα ρσξίδνπκε απφ ηε γπλαίθα καο πνπ είκαζηε 

ηξηάληα ή ζαξάληα ρξφληα θαη λα παληξεπηνχκε κία λέα.  ηελ εθεκεξίδα είδα πξνρζέο 

φηη πιεξψλνπκε θάπνπ πελήληα ρξφληα ζχληαμε ζε θάπνην άηνκν.  Ώληηιακβάλεζηε 

πσο φηη δελ κπνξνχκε λα ειέγμνπκε είηε ζηελ Κίλα είηε ζηηο Φηιηππίλεο είηε ζηε 

ηγθαπνχξε, αλ δεη κία γπλαίθα ή αλ πέζαλε κία γπλαίθα ή αλ παληξεχηεθε.  Καηʼ 

επέθηαζε πιεξψλνπκε, ελψ ζα ήηαλ ινγηθφ φπσο γίλεηαη εηζήγεζε ζηηο δηάθνξεο 

επηηξνπέο, ε ζχληαμε λα δηακνηξάδεηαη κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ κε ηηο νπνίεο ν 

ζπληαμηνχρνο ν καθαξίηεο ήηαλ ζε γάκν. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Κχξηε Παπαλησλίνπ, άθνπ λα δεηο.  Σνχην ην ζέκα ζέιεη πνιιή 

ζπδήηεζε, αιιά λα ζαο αλαθέξσ φηη ε Κνηλνβνπιεπηηθή Βπηηξνπή Βξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ ηεο ΐνπιήο έρεη ζηείιεη εδψ θαη θαηξφ επηζηνιή γηα ην ζέκα 

απηφ ζηελ Τπνπξγφ Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ γηα ην ζέκα ησλ ζπληάμεσλ 

ρεξείαο.  Ώλ ζπκνχκαη θαιά, θάπνπ ηελ έρσ κέζα ζην file κνπ, δηφηη καο ελδηαθέξεη θη 

εκάο, αλ έλαο ρσξίδεη ηε γπλαίθα ηνπ θαη παληξεχεηαη άιιε κεηά ηα εμήληα, ηε ζχληαμή 

ηνπ, αλ πεζάλεη, λα ηε δηθαηνχηαη ε πξψηε ζχδπγνο, φρη λα κνηξάδεηαη κεηαμχ ησλ 

ζπδχγσλ, δηφηη εθεί είλαη ζέκα δηθαζηεξίνπ λα απνθαζίζεη.  Ώπηή ε γπλαίθα πνπ κε 

ρψξηζε δηφηη έπηαζα θηιελάδα ή ηε ρψξηζα, δηφηη έπηαζα θηιελάδα, ζα επηκεξίδεηαη 

θηφιαο;  Βίλαη ζέκα πνιιήο ζπδήηεζεο απηφ, ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ, λνκηθψλ 
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δηθαησκάησλ, νηθνγελεηαθψλ δηθαησκάησλ.  Βάλ ζπκνχκαη θαιά, απηή είλαη ε ξχζκηζε 

πνπ βξήθε ε αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή, αιιά αθφκα δελ έγηλε ηίπνηε.   

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΝΒΏ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΚΕΝΔΔ: Δ Κνηλνβνπιεπηηθή Βπηηξνπή Βξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ, θχξηε Πξφεδξε, έρεη εηζεγεζεί γηα ηα ρξφληα ηα νπνία ήηαλ 

εξγάζηκα γηα ην καθαξίηε, δειαδή κέρξη ηα εμήληα ηνπ ή ηα εμήληα πέληε, εάλ έθακε 

παξαδείγκαηνο ράξηλ ηξεηο γάκνπο θαη ν έλαο γάκνο ήηαλ γηα είθνζη ρξφληα θαη έθακε θαη 

έμη παηδηά, ν άιινο γάκνο ήηαλ γηα δέθα ρξφληα θαη έθακε άιια δχν παηδηά θ.ιπ., λα 

δηακνηξάδεηαη ε ζχληαμε… 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Μα αθνχ εδψ είλαη ην ζέκα, φηη ρσξίδνπλ ηηο γπλαίθεο ηνπο θαη πηάλνπλ 

λεφηεξεο. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΝΒΏ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΚΕΝΔΔ: Κχξηε Πξφεδξε, ζα πξνρσξήζσ λα 

ηειεηψζσ κε ην εμήο. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: πληνκεχεηε. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΝΒΏ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΚΕΝΔΔ: Σψξα πνπ είλαη καδί καο θαη ν 

Βπίηξνπνο γηα ηηο Βζεινληηθέο Οξγαλψζεηο, ν θ. Γηαλλάθε, ζα ηνλ παξαθαινχζα λα 

ζπληνλίζεη ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ησλ ππξθαγηψλ πνπ 

έρνπκε ζηνλ ηφπν θαη ηεο θαηαζηξνθήο ησλ δαζψλ καο, κία εηζήγεζε ηελ νπνία είρα 

θάλεη θαη πέξζη θαη θαλέλα απνηέιεζκα δελ είρε κέρξη ζήκεξα, φπσο ζπληνλίζεη ηηο 

εζεινληηθέο νξγαλψζεηο γηα δελδξνθπηεχζεηο. Βπραξηζηψ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Βπραξηζηνχκε, θχξηε Παπαλησλίνπ, ηεο Νέαο Ώγξνηηθήο Κίλεζεο. Πξηλ 

δψζσ ην ιφγν ζηνλ επφκελν ζα ραηξεηήζσ ηελ παξνπζία ηνπ Μεηξνπνιίηε Κπξελείαο, 

πνπ ήξζε ηψξα θαη είλαη πξφεδξνο ηεο Παγθχπξηαο Οκνζπνλδίαο πλδέζκσλ 

Βπεκεξίαο Διηθησκέλσλ.  Καισζνξίζαηε, Παληεξψηαηε.  Λνηπφλ, δίλσ ην ιφγν ηψξα 

ζηνλ θ. Γηψξγν Ώιεηξάξε, ηεο Οξγάλσζεο Παξαπιεγηθψλ Κχπξνπ.   

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΟΡΓΏΝΧΔ ΠΏΡΏΠΛΔΓΕΚΧΝ ΚΤΠΡΟΤ: (Γ. ΏΛΒΣΡΏΡΔ) 
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Βθ κέξνπο ηεο Οξγάλσζεο Παξαπιεγηθψλ 

ραηξεηίδσ ηε ζεκεξηλή 15ε χλνδν ηεο 

ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα δέθαηε πέκπηε 

ζπλερή ρξνληά, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα 

δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ καο 

απαζρνινχλ.   

Ώπφ ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ, είλαη ε πξφζβαζε ζηα δεκφζηα θηίξηα, 

θαζψο επίζεο θαη άιια θηίξηα θαη πεδνδξφκηα ζηα νπνία πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί 

πξφζβαζε γηα ηνπο παξαπιεγηθνχο.  Δ πξνζβαζηκφηεηα είλαη απαξαίηεηε νχησο ψζηε 

λα πξνζθέξεη ζην άηνκν κε αλαπεξίεο ηε δπλαηφηεηα λα δεη κία θαλνληθή δσή ρσξίο 

απνθιεηζκφ.  Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φπσο νη παξαπιεγηθνί έρνπλ πξφζβαζε ζε δσξεάλ 

πνηνηηθή ηαηξηθή θξνληίδα, νχησο ψζηε λα έρνπλ νη ειηθησκέλνη κία αλαβαζκηζκέλε 

πνηφηεηα δσήο.  Βπηβάιιεηαη επίζεο ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ελζάξξπλζε 

ησλ ειηθησκέλσλ παξαπιεγηθψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δσή. 

Σέινο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ ηελ αλάγθε επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο εθ κέξνπο ηεο 

θπβέξλεζεο γηα ζηήξημε ησλ εππαζψλ νκάδσλ ειηθησκέλσλ θαη ε ιεηηνπξγία 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ζηήξημε θαη αλεμάξηεηε δηαβίσζε, παξέρνληαο 

λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη νίθνλ. αο επραξηζηψ. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Βπραξηζηνχκε, θχξηε Ώιεηξάξε. Πξνηειεπηαίνο νκηιεηήο είλαη ν θ. 

άββαο Καξζεξάο, ηνπ Ώληηξεπκαηηθνχ πλδέζκνπ Κχπξνπ. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΏΝΣΕΡΒΤΜΏΣΕΚΟΤ ΤΝΑΒΜΟΤ ΚΤΠΡΟΤ: (. ΚΏΡΒΡΏ):  

Υαηξεηψ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππνπξγείσλ, ην θίιν Μεηξνπνιίηε Κπξελείαο θαη 

αγαπεηφ, πνπ παξεπξίζθεηαη εδψ θαη αξθεηά απφ απηά πνπ έρσ λα πσ έρνπλ θαιπθζεί 

θαη ζα ηα παξαθάκςσ. 
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ζνλ αθνξά ην κεηαθνξηθφ πνπ απμήζεθαλ ηα θφκηζηξα, έρεη ιερζεί, ήηαλ άδηθν λα 

απμεζεί ην θφκηζηξν θαη λα επηβιεζεί θφκηζηξν ζηνπο ζπληαμηνχρνπο, ζηνπο καζεηέο θαη 

ζε φιεο ηηο επάισηεο ηάμεηο.  Βθείλν πνπ επείγεη θαη πξέπεη νπσζδήπνηε λα πξνσζεί 

είλαη ηα ζηέγαζηξα ζηηο ζηάζεηο.  Βίλαη ηα ιεγφκελα shed, αλνηθηά.  ηαλ ην ρεηκψλα 

βξέρεη, δελ κπνξεί ν επηβάηεο, ν νπνίνο πεξηκέλεη ην ιεσθνξείν, λα είλαη εθεί, ζα 

βξαρεί.  Αηφηη, αλ είλαη θαη ιίγν κε ηελ θιήζε ησλ ηξηάληα, ησλ ηξηάληα πέληε, ησλ 

ζαξάληα πέληε κνηξψλ ε βξνρή ιφγσ αλέκνπ, ζα βξαρεί ζίγνπξα.  Γηʼ απηφ επηβάιιεηαη 

απηφ ην ζέκα λα ην δεη ν ππνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ λα δνχκε πψο ζα ην 

δηεπζεηήζεη. 

Σν άιιν ζέκα είλαη ε δηπιή θνξνινγία γηα ηνλ θηεκαηηθφ θφξν.  Μαο έζηεηιαλ απφ ηα 

δεκαξρεία θαη πιεξψζακε… 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Πάλσ ζε ζέκαηα πγείαο, θχξηε Καξζεξά. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΏΝΣΕΡΒΤΜΏΣΕΚΟΤ ΤΝΑΒΜΟΤ ΚΤΠΡΟΤ: (. ΚΏΡΒΡΏ) 

Να πσ γηα ηελ πγεία; 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Ώθνχ είλαη απηφ ην ζέκα καο ηψξα. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΏΝΣΕΡΒΤΜΏΣΕΚΟΤ ΤΝΑΒΜΟΤ ΚΤΠΡΟΤ: (. ΚΏΡΒΡΏ): 

Βίλαη ζεκαληηθφ φκσο, θχξηε Πξφεδξε, αιιά αο ην παξαθάκςσ. Ο Ώληηξξεπκαηηθφο 

χλδεζκνο Κχπξνπ πνπ αληηπξνζσπεχσ, είλαη έλαο ζχλδεζκνο κε πνιιαπιέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  Οη ξεπκαηνπάζεηεο δελ είλαη ην:  «Μα έζηεη ηδηαη ε κάλα κνπ 

ξεπκαηηζκνχο, έζηεη ηδηαη ν παππνχο κνπ».  Αελ είλαη ν ξεπκαηηζκφο πνπ έζηεη ε κάλα 

καο ηδηαη ν παππνχο καο.  Βίλαη κία αζζέλεηα κε θνβεξνχο πφλνπο.  Σα θάξκαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ξεπκαηνπαζείο, πξψηα απʼ φια είλαη πνιχ αθξηβά θαη είλαη εηδηθά.  Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπληαγνγξαθνχλ νη γηαηξνί θάξκαθα γηα ηνπο αζζελείο απηνχο, 

πεγαίλνπλ ζηα θαξκαθεία λα δεηήζνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ ζπληαγψλ θαη δπζηπρψο δελ 

ππάξρνπλ θαη ε απάληεζε είλαη «δελ έρνπκε», δίλνπλ απηφ ην ραξηάθη «πεγαίλεηε 



 

 

 

80 

θάπνπ αιινχ, αλ ππάξρεη».  Πεγαίλεηο ζε άιιν θαξκαθείν ή ζην παιηφ λνζνθνκείν ή 

ζην Μαθάξεην θαη δελ ηα βξίζθεηο, πεξηκέλεηο θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα ηα βξεηο.  

Πξέπεη νη ιεηηνπξγνί ησλ Εαηξνθαξκαθεπηηθψλ Τπεξεζηψλ έγθαηξα λα θξνληίδνπλ λα 

θνηηάδνπλ ηηο ιίζηεο ηνπο ηη θάξκαθν είλαη ζε έιιεηςε θαη λα ην παξαγγέιινπλ νχησο 

ψζηε λα κελ ππάξρεη έιιεηςε.   

Θα ξσηήζσ -θαη ηνχην αθνξά ηνλ θ. Γηαλλάθε, ηνπ νπνίνπ ζα ηνπ αζπξίζνπκε ηα 

καιιηά ηνπ, ηδηείλα ηα ιία πνπ ηνπ εκείλαλ- ζέισ λα καο πεη ε πνιπδηαθεκηζκέλε 

αμηνπξεπήο δηαβίσζε ησλ ζπληαμηνχρσλ πνηα είλαη;  Σα €300, ηα €400 ή ηα €500;  Ση 

είλαη απηή ε αμηνπξεπήο δηαβίσζε;  Θέισ λα καο πεη ηί πνζφ πξέπεη λα παίξλεη ν 

ζπληαμηνχρνο αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε γηα λα δεη αμηνπξεπψο. 

Σα άιια φια έρνπλ ιερζεί απφ άιινπο. 

ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Βπραξηζηψ, θχξηε Καξζεξά. Ο ηειεπηαίνο εγγεγξακκέλνο νκηιεηήο 

είλαη ν θ. Ώλδξέαο Ώγξφηεο, ηνπ νπνίνπ ραηξεηίδσ ηελ παξνπζία, δηφηη είλαη έλαο θίινο 

θαιφο απφ ηα παιηά, πξψελ δηθαζηήο θαη αληηπξνζσπεχεη ηνλ Παγθχπξην Φνξέα 

Οξγάλσζεο Φπρηθήο Τγείαο.  Ώπηή ηελ ςπρηθή πγεία ηε ρξεηαδφκαζηε φινη κε απηή ηελ 

θξίζε. Σνπ δίλσ ην ιφγν. 

ΒΚΠΡΟΧΠΟ ΠΏΓΚΤΠΡΕΟΤ ΦΟΡΒΏ ΟΡΓΏΝΧΔ ΦΤΥΕΚΔ ΤΓΒΕΏ: (Ώ. 

ΏΓΡΟΣΔ): Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη εθπξφζσπνη ησλ ππνπξγείσλ, αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη, Παληεξψηαηε, θχξηε Βπίηξνπε, επηπρψο πνπ είκαη ν ηειεπηαίνο νκηιεηήο 

γηαηί ην ζέκα κνπ είλαη έμσ απφ ην ζέκα ηεο πγείαο, φκσο είλαη πεξηζζφηεξν θαη απφ 

πγεία θαη απφ ηα πάληα.  Ννκίδσ φηη είλαη ρξπζή επθαηξία ηψξα πνπ είλαη καδεκέλε ε 

ΐνπιή ησλ Γεξφλησλ λα ζηείιεη έλα ςήθηζκα ζηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ λα 

καδέςνπλ ην κπαιφ ηνπο, λα βξνπλ ιχζεηο ινγηθέο, γηα αληηκεησπίζνπλ ηα ζνβαξά 

πξνβιήκαηα απηνχ ηνπ ηφπνπ ηα νηθνλνκηθά, αιιά θπξίσο ην κεγάιν εζληθφ ζέκα. 

Βπραξηζηψ. 
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ΠΡΟΒΑΡΒΤΧΝ: Γηα ην ςήθηζκα πνπ εηζεγείζηε δελ ππάξρεη θάηη έηνηκν, αιιά λνκίδσ νη 

δχν εθζέζεηο θαη ηα πξαθηηθά πνπ ζα απνζηελνγξαθεζνχλ θαη φ,ηη ειέρζε εδψ πέξα 

είλαη έλα βξνληεξφ ςήθηζκα πξνο φινπο καο, θπβέξλεζε, βνπιή, αθφκα θαη ην 

δηθαζηήξην, νξγαλψζεηο, ζην ιαφ, ζηνλ θφζκν πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε.   

Ώθνχ έρνπλ θιείζεη νη νκηιίεο, ζα ζέζσ ζε ςεθνθνξία ηελ έθζεζε ηεο Βπηηξνπήο 

Τγείαο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ. Πφζνη ηάζζνληαη ππέξ απηήο ηεο έθζεζεο; Ννκίδσ 

είλαη νκφθσλε. Πφζνη ελαληίνλ; Αελ ππάξρνπλ. Ώπνρέο; ρη. 

(Κηππά ηε ζθχξα.) 

Βπνκέλσο ε έθζεζε εγθξίλεηαη. 

Θα ήζεια λα ζπγραξψ ηηο δχν επηηξνπέο ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ γηα ηηο 

εκπεξηζηαησκέλεο εθζέζεηο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ελψπηνλ ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ.  

πγραίξσ επίζεο ηα κέιε ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ ηφζν γηα ηελ αζξφα παξνπζία ηνπο 

αιιά θπξίσο γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο θαη γηα ηηο ζαθείο, ζνθέο θαη κεζηέο 

παξεκβάζεηο ηνπο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο γφληκνπ δηαιφγνπ.  Σα 

αηηήκαηα θαη νη εηζεγήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθζέζεηο απηέο, αιιά θαη απηά πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπδήηεζε πνπ επαθνινχζεζε είλαη δηθαηνινγεκέλα θαη πξέπεη λα 

ηχρνπλ ηδηαίηεξεο κειέηεο θαη πξνζνρήο. 

Σνλίδσ μαλά ηελ πξφζεζε ηεο ΐνπιήο λα ζπλδξάκεη ζηελ πξνζπάζεηά ζαο θαη λα 

ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο, ζεβαζκνχ θαη αλαγλψξηζεο ηεο πξνζθνξάο ζαο.  

Πξφζεζή καο είλαη λα είκαζηε δίπια ζαο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ην μεπέξαζκα ηπρφλ 

δπζθνιηψλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ.   

Παξάιιεια, ηα απφ ζηελνγξαθεκέλα πξαθηηθά ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαο ηεο ΐνπιήο 

ησλ Γεξφλησλ ζα απνζηαινχλ ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, κε ηελ παξάθιεζε λα ηχρνπλ 

ηεο δένπζαο κειέηεο θαη λα ιεθζνχλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, φπνπ 

είλαη απηφ εθηθηφ.  Βπίζεο, νη δχν εθζέζεηο πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί ζήκεξα ζα ζηαινχλ 
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ζηηο αξκφδηεο θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο ηεο ΐνπιήο ησλ Ώληηπξνζψπσλ, έηζη ψζηε 

κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο λα κειεηήζνπλ ηα ζέκαηα πνπ εγείξνληαη θαη 

λα πξνρσξήζνπλ ζηηο αλαγθαίεο εηζεγήζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε αληηκεηψπηζεο ησλ 

δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ.   

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιινπκε ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε ζηνπο πξεζβχηεξνπο 

ζπκπνιίηεο καο ελεξγφηεξν ξφιν θαη ελεξγφηεξε εκπινθή ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη.  

πγραίξνπκε ην Παγθχπξην πληνληζηηθφ πκβνχιην Βζεινληηζκνχ θαη ην πληνληζηηθφ 

ψκα ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ γηα ηελ άξηηα θαη άςνγε νξγάλσζεο ηεο 15εο πλφδνπ 

ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ, ελφο εηήζηνπ ζεζκνχ πνπ έρεη θαζηεξσζεί θαη δίλεη ηελ 

επθαηξία ελφο γφληκνπ θαη δεκηνπξγηθνχ δηαιφγνπ θαη ελφο βήκαηνο γηα αληαιιαγή ηδεψλ 

πνπ ρξφλν κε ην ρξφλν γίλεηαη φιν θαη θαιχηεξε.  Βπίζεο ν θαηαμησκέλνο απηφο ζεζκφο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πξεζβχηεξνπο ζπκπνιίηεο καο λα πξνβάιινπλ νη ίδηνη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, λα θαζίζηαληαη ελεξγνί πνιίηεο, λα ληψζνπλ ρξήζηκνη, 

αλεμάξηεηνη θαη πγηείο θαη λα θαζηεξψλεηαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ πξάμε.   

Παξάιιεια, νη παξεκβάζεηο ζαο ζα δψζνπλ ηελ επθαηξία κειέηεο απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε ηξίηε ειηθία θαη πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα πηεζηηθά.   

πγραίξσ επίζεο ην πξνζσπηθφ ηεο ΐνπιήο πνπ ζπλέδξακε ζηελ φιε πξνζπάζεηα.   

Βδψ θηάζακε ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο καο.  Ήηαλ ηδηαίηεξε ε ραξά κνπ πνπ 

πξνήδξεπζα ησλ εξγαζηψλ ηεο πλφδνπ ζαο γηαηί κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα κάζσ απφ 

εζάο πνιιά θαη λα θχγσ απφ εδψ ζνθφηεξνο.   

Κεξχζζσ ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο 15εο πλφδνπ ηεο ΐνπιήο ησλ Γεξφλησλ. 

(ξα ιήμεο:  12:30) 
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ΠΑΡΟΤΙΟΛΟΓΙΟ 
 

15Η  ΤΝΟΔΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΓΕΡΟΝΣΩΝ -  2013 

άββατο 9 Νοεμβρίου 2013, ώρα 9:30πμ – 13:00 Βουλή των Αντιπροσώπων  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

1.  
Ακθνά Πελεκάνου  Κυπριακόσ Ερυκρόσ ταυρόσ.  

2.  
Αλζκα Γράβαρθ Πρζκα  Παγκφπριοσ Αντιναρκωτικόσ φνδεςμοσ  

3.  
Αναχίτ Εςκιτηιάν  Αρμζνικθ Κοινότθτα  

4.  
Ανδρζασ Αγρότθσ  Παγκφπριοσ Φορζασ Οργάνωςθσ Ψυχικισ Τγείασ 

5.  
Ανδρζασ Κωνςταντινίδθσ  Παγκφπρια Οργάνωςθ Αποκατάςταςθσ Αναπιρων  

Ανδρέα Αβρααμίδη 9, 3ος όροφος, διαμ. 301, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία 

Τ.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία 

Τηλ.  + 357 22 514 786   Φαξ. + 357 22  514 788 

               info@volunteerism-cc.org.cy   │  www.volunteerism-

cc.org.cy  
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6.  
Ανδροφλα Παςχαλίδου  Παγκφπρια Ομοςπονδία υνδζςμων Θλικιωμζνων  

7.  
Αντϊνθσ Παπαντωνίου  Νζα Αγροτικι Κίνθςθ 

8.  
Αςτζρω Μεγαλζμου  Οργάνωςθ Πρεςβυτζρων Πολιτϊν Κφπρου  

9.  
Γαβριιλ Γαβριθλίδθσ  

Παγκφπριοσ φνδεςμοσ Αφυπθρετθςάντων Τπαλλιλων 

υγκροτιματοσ Σράπεηασ Κφπρου 

10.  
Γερόλαιμοσ Ανδρζου  Οργάνωςθ Παραπλθγικϊν  

11.  
Γεωργίοσ Λουκάσ  

φνδεςμοσ υνταξιοφχων Εκπαιδευτικϊν Δθμοτικισ 

Εκπαίδευςθσ  

12.  
Γεϊργιοσ Μεςθμζρισ  φλλογοσ Δρομζων Περικλθσ Δθμθτρίου  

13.  
Γεϊργιοσ Παπαναςταςίου  τζγθ Ευγθρίασ Αρχάγγελοσ Μιχαιλ  

14.  
Γεωργίοσ Χατηθγεωργίου  ΠΟΕΘ ΚΕΡΤΝΕΙΑ  

15.  
Γεϊργιοσ Χρίςτου  Πολυδφναμο Λακατάμειασ  
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16.  
Γιάγκοσ Γεωργίου  ΕΕ ΛΕΤΚΩΙΑ  

17.  
Γιαννάκθσ Χριςτοφόρου  ΕΕ ΛΕΜΕΟΤ  

18.  
Γιοφλα Δρουςςιϊτου Κυπριακόσ Ερυκρόσ ταυρόσ  

19.  
Γιϊργοσ Αλετράρθσ  Οργάνωςθ Παραπλθγικϊν  

20.  
Γρθγόρθσ Γρθγοριάδθσ  Παγκφπρια Επιτροπι υνταξιοφχων ΕΚ  

21.  
Ελζνθ Κολιοφ  ΕΕ ΚΕΡΤΝΕΙΑ 

22.  
Ζλςθ Ουτιτηιάν  Αρμζνικθ Κοινότθτα  

23.  
Ζλςθ Πραξιτζλουσ  

φνδεςμοσ Πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ Βίασ ςτθν 

Οικογζνεια 

24.  
Θεοδϊρα Προκοπίου  Αποδθμοι Καμπιϊν Φαρμακάσ  

25.  
Θωμάσ Παπανδρζου  Κυπριακόσ φνδεςμοσ Καταναλωτϊν  

26.  
Ιωάννα Μουςιοφττα  ΠΕ  



 

 

 

27.  
Κάτια Λουκά  ΕΚΤΤ  

28.  
Κλαίλια ουρμελι κοτεινοφ  ΠΕ 

29.  
Κωςτάκθσ Φλωρίδθσ  Παγκφπριοσ φνδεςμοσ Διαβθτικϊν  

30.  
Κϊςτασ Θεοχαρίδθσ  Παγκφπριοσ φνδεςμοσ Καρδιοπακϊν  

31.  
Κϊςτασ Κεμιτηισ  φνδεςμοσ Αποδιμων Φίλων Καμπιοφ  

32.  
Κϊςτασ Κυριακίδθσ  τζγθ Ευγθρίασ Αρχάγγελοσ Μιχαιλ 

33.  
Κϊςτασ Μιτίδθσ  ΕΚΤΤ  

34.  
Κϊςτασ Χαιλισ  ΕΕ ΛΑΡΝΑΚΑ  

35.  
Λυγία Φυςεντηίδου  ΠΕ  

36.  
Μαρία Ηαμπάρτα  Πνευματικι Αδελφότθσ Ελλθνίδων Κφπρου  

37.  
Μαρία Νικολαίδου  Κυπριακόσ Ερυκρόσ ταυρόσ  
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38.  
Μαρία Πελεκάνου  Παγκφπριο υντονιςτικό υμβοφλιο Λεμεςοφ. 

39.  
Μαρίνα Σςαγγάριδου  φνδεςμοσ υνταξιοφχων Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ  

40.  
Μενζλαοσ Κουηοφπθσ  

Παγκφπριοσ φνδεςμοσ Πολεμιςτϊν του Β’ Παγκοςμίου 

Πολζμου  

41.  
Μενζλαοσ Χριςτοδοφλου  ΚΕ ΓΕΡΟΚΘΠΟΤ  

42.  
Μιχαλάκθσ Γεωργίου  Παγκφπρια Οργάνωςθ Πολυτζκνων  

43.  
Μιχάλθσ Παναγι  Ζνωςθ Κυπρίων υνταξιοφχων  ΕΚΤΤ  

44.  
Νίκοσ Πρωτοπαπάσ  ΕΕ ΠΑΦΟΤ  

45.  
Νίκοσ Χριςτοδουλίδθσ  

Παγκφπριοσ φνδεςμοσ Πολεμιςτϊν Β’ Παγκομςίου 

Πολζμου  

46.  
Ντορζττα Δικαίου Λατινικι Κοινότθτα  

47.  
Οδυςςζασ Μιλτιάδουσ  φνδεςμοσ Καρδιοπακϊν Κφπρου  



 

 

 

48.  
Παναγιϊτθσ Καραβάσ  Παγκφπρια Επιτροπι υνταξιοφχων ΕΚ  

49.  
Παντελάκθσ Θεοχάρουσ  Κίνθςθ Οικολόγων υνταξιοφχων  

50.  
Παντελισ Χ’ Παντζλασ  Οργάνωςθ Πρεςβυτζρων Πολιτϊν  

51.  
Παφλοσ Κότςαπασ  ΚΕ ΠΕΡΙΣΕΡΩΝΑ ΛΕΤΚΩΙΑ  

52.  
Παφλοσ Σρικοφπθσ  φνδεςμοσ υνταξιοφχων Λαικισ Σράπεηασ  

53.  
Πόπθ Αρχοντίδου  ΕΕ ΛΕΜΕΟΤ 

54.  
Πράξουλα Πετρϊνδα  ΠΑ.Τ.Κ.Α.Φ  

55.  
άββασ Καρςεράσ  Αντιρευματικόσ φνδεςμοσ Κφπρου  

56.  
άρα Δρουςιϊτθ  Κυπριακόσ Ερυκρόσ ταυρόσ  

57.  
ίμοσ Παπαδόπουλοσ  Europa Uomo Κφπρου  

58.  
ωτιρθσ Παφλου  

φνδεςμοσ Αφυπθρετθςάντω ν Λειτουργϊν Μζςθσ 

Εκπαίδευςθσ Κφπρου  



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   

 

59.  
Σάκθσ Αγακοκλζουσ  ΠΑΤΔΤ 

60.  
Σάςοσ Παπακωμάσ  ΕΕ ΛΕΤΚΩΙΑ  

61.  
Σοφλα Χαραλάμπουσ  Φιλόπτωχοσ Αδελφότθσ Λάρνακα  

62.  
Φλουρζντηοσ Κοφτασ  ΕΕ ΑΜΜΟΧΩΣΟΤ  

63.  
Χαράλαμποσ Κωνςταντίνου  ΕΚΤΤ  

64.  
Χριςτόδουλοσ Κυριάκου  ΠΟΕΘ  

65.  
Χριςτοκζα Πελεκάνου  Ιδιωτικά  

 


