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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 15 

Σεπτεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Η μη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την εγγραφή ιατρών στο Ιατρικό 

Μητρώο όσον αφορά την προϋπόθεση αναγνώρισης της ισοτιμίας και 

αντιστοιχίας του πτυχίου τους από το ΚΥΣΑΤΣ. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Μαρίνου Μουσιούττα και Μιχάλη 

Γιακουμή) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.143-2022) 

2. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης του νομοθετικού πλαισίου για την 

αναγνώριση, εγγραφή, εκπαίδευση και επαναξιολόγηση των ιατρών. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Μαρίνου Μουσιούττα, Μιχάλη 

Γιακουμή, Ευθύμιου Δίπλαρου, Σάβιας Ορφανίδου, Χαράλαμπου Πάζαρου, Πανίκου 

Λεωνίδου και Χρύσανθου Σαββίδη) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.144-2022) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, συζήτησε την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την εγγραφή ιατρών στο 

Ιατρικό Μητρώο, ενώ παράλληλα διαπίστωσε την ανάγκη εκσυγχρονισμού του 

νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αναγνώριση, εγγραφή, εκπαίδευση και 



επαναξιολόγηση των ασκούντων το ιατρικό λειτούργημα στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ειδικότερα, η επιτροπή ενημερώθηκε για περιπτώσεις ενδεχόμενης παράτυπης 

παροχής εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών από πρόσωπα τα οποία δε διαθέτουν 

την ανάλογη ειδικότητα, για περιπτώσεις ιατρών που απέκτησαν πτυχίο ιατρικής από 

τρίτες χώρες το οποίο δεν έχει τύχει της αναγκαίας πιστοποίησης από το ΚΥΣΑΤΣ, 

καθώς και για τον αριθμό των υποθέσεων που ήχθησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.  

Η επιτροπή αποφάσισε όπως επανέλθει επί του θέματος, όταν το Ιατρικό Συμβούλιο 

Κύπρου θα είναι σε θέση να παράσχει περισσότερα στοιχεία, επισημαίνοντας 

παράλληλα την ανάγκη βελτίωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να 

αμβλυνθούν οι αδυναμίες που έχουν παρατηρηθεί. 

 

3. Η ανάγκη δημιουργίας ενός πολυδύναμου κέντρου με ιατρούς ειδικοτήτων για 

το Κέντρο Υγείας Αθηένου. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Χρίστου Ορφανίδη)  

(Αρ. Φακ. 23.04.039.092-2022) 

 Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, εξέτασε τα περιθώρια επαρκούς στελέχωσης του Κέντρου Υγείας Αθηένου με 

ιατρούς ειδικοτήτων. Ειδικότερα, η επιτροπή έτυχε ενημέρωσης από τους αρμόδιους 

κυβερνητικούς λειτουργούς και εκπροσώπους επηρεαζόμενων φορέων αναφορικά με 

τις ανάγκες στελέχωσης του εν λόγω κέντρου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

και εξέτασε τρόπους ενδυνάμωσης του κέντρου και προσέλκυσης ασθενών.  

 Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υπογράμμισε την 

ανάγκη παροχής ιατρικής φροντίδας υψίστης ποιότητας στους κατοίκους ακριτικών και 

απομακρυσμένων περιοχών όπως του δήμου Αθηένου. 

 

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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