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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1. Η μη ένταξη των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) 

των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ). 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.1139-2021) 

 Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του θέματος της καθυστέρησης της ένταξης των 

Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων 

στο ΓΕΣΥ, υπό το πρίσμα της διαβούλευσης στην οποία θα προβεί ο Οργανισμός 

Ασφάλισης Υγείας με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια προς επίτευξη του ως άνω σκοπού, σε 

αναμονή σχετικών οδηγιών από τον Υπουργό Υγείας. 

 Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της επιτροπής.   

 

2. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας - Ειδική Έκθεση Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου (για το έτος που έληξε στις 31.12.2019) - (αρ. ΑΡΚ/01/2022). 



 Η επιτροπή εξέτασε, παρουσία του Γενικού Ελεγκτή, του διευθυντή της Αρχής 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και εκπροσώπων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, την 

Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 [Ειδική Έκθεση Αρχής 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 23.3.2022 (ΑΡΚ/01/2022)] (Αρ. Φακ. 23.04.039.002-2022, 

05.14.007.001). 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την επιτροπή για τα 

σημαντικότερα ευρήματα/συστάσεις του ελέγχου συμμόρφωσης που διενεργήθηκε 

από ιδιώτες ελεγκτές.  Ειδικότερα, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε καθυστέρηση στην 

υποβολή των οικονομικών καταστάσεων και του προϋπολογισμού της Αρχής, στην 

αντικανονική παραχώρηση προσαυξήσεων σε βοηθό γραμματειακό λειτουργό και στην 

καταβολή λανθασμένων επιδομάτων συντήρησης εξωτερικού στα μέλη και στο 

προσωπικό της Αρχής.  Επιπλέον, αναφέρθηκε στο θέμα της ανανέωσης του 

συμβολαίου και στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα του διευθυντή της Αρχής. 

 Περαιτέρω, κατόπιν ελέγχου στις διοικητικές κυρώσεις που έχει επιβάλει η Αρχή για 

παραβάσεις από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, διαπιστώθηκε διαφορά 

στο ύψος των επιβληθεισών κυρώσεων, κάτι το οποίο ενδεχομένως να συνιστά άνιση 

μεταχείριση μεταξύ των εποπτευόμενων οργανισμών.  Στη βάση αυτού, ενημέρωσε την 

επιτροπή ότι έχει υποβληθεί στην υπηρεσία του σχετική γραπτή καταγγελία για πιθανά 

αδικήματα διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας. 

 Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει την εξέταση του υπό αναφορά θέματος σε 

επόμενη συνεδρία της.  
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