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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 19 

Μαΐου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λεμεσού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.200-2021) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της 

οποίας είναι η τροποποίηση του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, ώστε ο 

ασθενής να λαμβάνει όλες τις παρεχόμενες από το σύστημα υπηρεσίες φροντίδας 

υγείας για τις οποίες καταβάλλει εισφορές, περιλαμβανομένων των φαρμακευτικών 

προϊόντων και των ιατρικών αναλύσεων, ανεξαρτήτως εάν ο ιατρός/οδοντίατρος που τις 

συνταγογραφεί δεν είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Η 

επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί της πιο πάνω πρότασης νόμου 

σε επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Πρόταση για μείωση του ηλικιακού ορίου του πληθυσμιακού ανιχνευτικού 

προγράμματος για πρόληψη του καρκίνου του μαστού και αύξηση της 



συχνότητας διενέργειας του προσφερόμενου εντός του ΓΕΣΥ τεστ 

Παπανικολάου.  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Ευθύμιου Δίπλαρου, Σάβιας 

Ορφανίδου, Χαράλαμπου Πάζαρου, Μαρίνας Νικολάου, Νίκου Κέττηρου, Χρίστου 

Χριστόφια και Χρίστου Χρίστου) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.066-2022)  

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, συζήτησε την ανάγκη διεύρυνσης του ηλικιακού ορίου για τα προγράμματα 

πληθυσμιακού ελέγχου καρκίνου του μαστού και ενημερώθηκε για τις αποφάσεις του 

ΟΑΥ επί του θέματος, καθώς και για την παροχή δυνατότητας παραπομπής δικαιούχων 

σε εξετάσεις μαστογραφίας, εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο. 

 

3. Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού 

Ασφάλισης Υγείας του 2022 Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.084-2022) 

Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση του 

πιο πάνω νομοσχεδίου, για το οποίο δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε τροπολογίες.  

 

4. Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

       (Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) 

       (Αρ. Φακ. 23.02.063.016-2022) 

Η επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της διαβούλευσης επί τροπολογιών αναφορικά με 

την πιο πάνω πρόταση νόμου και την πραγματοποίησή της σε επόμενη συνεδρία της. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 
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Επιμέλεια 
 
Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του 
παρόντος δελτίου τύπου, όπως και η  έκδοση, εκτέλεση, μεταμόρφωση (download), μετάφραση, 
τροποποίηση, διασκευή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, 
του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της 
δικαιούχου της ιστοσελίδας www.parliament.cy. 
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