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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 2 

Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Διαιτολόγων και Διατροφολόγων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.019-2022) 

 Η επιτροπή άρχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων 

Νόμου, ώστε να κατοχυρωθεί το επάγγελμα του διατροφολόγου, να αναθεωρηθούν οι 

ρυθμίσεις που προνοούνται στον βασικό νόμο για τα προσόντα των διαιτολόγων και 

κλινικών διαιτολόγων, να καθοριστούν τα καθήκοντα των διαιτολόγων, κλινικών 

διαιτολόγων και διατροφολόγων και να δημιουργηθεί Πειθαρχικό Συμβούλιο.  

 Η επιτροπή, αφού ενημερώθηκε από τους κυβερνητικούς αρμοδίους για το νομοσχέδιο 

και έλαβε υπόψη τις θέσεις των εμπλεκόμενων φορέων, αποφάσισε όπως συνεχίσει με 

τη συζήτηση του νομοσχεδίου  σε επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Τα προβλήματα που ανακύπτουν από την παρατηρούμενη έλλειψη ή/και μη 

διάθεση ορισμένων φαρμάκων μέσω ΓΕΣΥ, το υψηλό κόστος συμπληρωμής για 



τον δικαιούχο και η απόκλιση στο ύψος της κοστολόγησης φαρμακευτικών 

σκευασμάτων και ιατρικών αναλώσιμων μεταξύ του ΟΑΥ και του Υπουργείου 

Υγείας.  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 

και του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.125-2022)  

 Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, συζήτησε τα προβλήματα που παρατηρούνται από την έλλειψη ή/και μη 

διάθεση ορισμένων φαρμάκων μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας. Παράλληλα,  

ενημερώθηκε για τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της συμπληρωμής που απαιτείται 

να καταβληθεί από τους δικαιούχους του ΓΕΣΥ, σε περίπτωση που οι ίδιοι δεν 

επιλέξουν το φθηνότερο φάρμακο από τη λίστα των διαθέσιμων επιλογών που 

προσφέρεται.   

 Η επιτροπή επιφυλάχθηκε όπως επανέλθει επί του θέματος για συνέχιση της συζήτησής 

του σε επόμενη συνεδρία της. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

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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