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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 7  

Ιουλίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Η αναγκαιότητα ένταξης των ποδολόγων-ποδιάτρων στο Γενικό Σύστημα 

Υγείας. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.1145-2021) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, κατά την οποία ενημερώθηκε για 

τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρουν οι ποδολόγοι-ποδιάτροι, καθώς και για τη 

συμβολή τους στην παρακολούθηση και θεραπεία ατόμων που ανήκουν σε ομάδες 

υψηλού κινδύνου, όπως είναι ιδίως οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και οι ασθενείς 

με ρευματοπάθειες. Συναφώς, η επιτροπή τόνισε την ανάγκη επίσπευσης και 

ολοκλήρωσης των διαδικασιών ένταξης των ποδολόγων-ποδιάτρων στο Γενικό 

Σύστημα Υγείας και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε 

μεταγενέστερο στάδιο.   

 

 

 



2. Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη ολοκλήρωση των 

διαπραγματεύσεων του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) με τους 

εργοθεραπευτές, ώστε να μπορούν να ενταχθούν ομαλά στο ΓΕΣΥ. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου 

Κέττηρου, Χρίστου Χριστόφια, Ευθύμιου Δίπλαρου, Σάβιας Ορφανίδου, Χαράλαμπου 

Πάζαρου, Πανίκου Λεωνίδου, Χρύσανθου Σαββίδη, Μιχάλη Γιακουμή και Χρύση 

Παντελίδη) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.158-2022) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, κατά την οποία ενημερώθηκε για 

τους λόγους που μέχρι τώρα δεν επέτρεψαν την επίτευξη συμφωνίας για ένταξη των 

εργοθεραπευτών στο Γενικό Σύστημα Υγείας, παρά τις σχετικές εξαγγελίες του ΟΑΥ. 

Η επιτροπή, αφού επισήμανε την ανάγκη παροχής σχετικών υπηρεσιών μέσω ΓΕΣΥ 

ιδίως σε άτομα με αναπηρίες, αποφάσισε να παρακολουθεί το όλο θέμα και να 

συνεχίσει τη συζήτησή του σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 

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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