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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, 29 Σεπτεμβρίου 2022 για τη συζήτηση του 

θέματος «Η πρόθεση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για την αναθεώρηση 

της συμφωνίας με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που είναι ενταγμένα στο Γενικό Σύστημα 

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

(Αρ. Φακ. 23.04.039.193-2022), παρουσία του  Γενικού Ελεγκτή, εκπροσώπων του 

Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του αναπληρωτή γενικού 

διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, του διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης 

Υγείας, του Επιτρόπου Εποπτείας του ΓΕΣΥ, εκπροσώπων του Παγκύπριου Ιατρικού 

Συλλόγου (ΠΙΣ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), της 

Ένωσης Ιδιωτών Ιατρών Κύπρου (ΕΝΙΚ) και της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Ασθενών 

Κύπρου (ΟΣΑΚ), στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκαν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων. 

 Ο Επίτροπος Εποπτείας του ΓΕΣΥ έθεσε ενώπιον της επιτροπής τα θέματα που 

προκύπτουν αναφορικά με τη συμφωνία του ΟΑΥ με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που είναι 

ενταγμένα στο ΓΕΣΥ.  Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην άσκηση ιδιωτικής ιατρικής από ιατρούς 

οι οποίοι, ενώ δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΣΥ, δραστηριοποιούνται σε νοσηλευτήρια που 



είναι ενταγμένα στο σύστημα.  Περαιτέρω, έθεσε το θέμα της διαφορετικής τιμής μονάδας 

και του διαφορετικού όγκου εργασιών των ενταγμένων νοσηλευτηρίων, γεγονός το οποίο, 

κατά την άποψή του, καταστρατηγεί έναν εκ των βασικών σκοπών του ΓΕΣΥ που αφορά 

στην ισότιμη μεταχείριση των νοσηλευτηρίων ως παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.  

Επιπροσθέτως, ο ίδιος αξιωματούχος αναφέρθηκε στο περιεχόμενο σχετικών 

γνωματεύσεων που λήφθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τα εν λόγω 

θέματα και σημείωσε ότι θεωρείται από μέρος του δεδομένη η ανάγκη τήρησης της 

νομοθεσίας και ο άμεσος τερματισμός οποιασδήποτε πράξης η οποία είναι ενάντια ή/και μη 

επιτρεπτή από τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο, καθώς και η ανάλογη απόδοση 

ευθυνών.  

  Ο Γενικός Ελεγκτής επανέλαβε τα ευρήματα σχετικής έκθεσης που εκδόθηκε από την 

υπηρεσία του τον Φεβρουάριο του 2022, σημειώνοντας κατά πρώτον ότι ο ΟΑΥ εξακολουθεί 

να επιτρέπει σε συμβεβλημένα νοσηλευτήρια να παρέχουν υπηρεσίες σε δικαιούχους του 

ΓΕΣΥ και να θεωρούν ότι παρέχεται υπηρεσία εκτός του πλαισίου του ΓΕΣΥ, κατά δεύτερον, 

ως έχει διατυπωθεί και γραπτώς εκ μέρους του ΟΑΥ προς τον Επίτροπο Εποπτείας του 

ΓΕΣΥ, ότι αυτό που εξετάζεται από τον οργανισμό για σκοπούς αποζημίωσης των 

συμβεβλημένων νοσηλευτηρίων είναι μόνο κατά πόσο ο δηλωθείς θεράπων ιατρός παρέχει 

υπηρεσίες εντός του ΓΕΣΥ και κατά τρίτον  ότι τα νοσηλευτήρια εξαρχής δεν έχουν συμβληθεί 

με τους ίδιους όρους και τις ίδιες αμοιβές.  

 Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΟΑΥ δήλωσε ότι οι ενέργειες του οργανισμού 

βασίζονται σε γνωματεύσεις του ιδιώτη νομικού τους συμβούλου και δεν αποδέχεται σε καμία 

περίπτωση ότι ο οργανισμός παρανομεί.  Περαιτέρω, ενημέρωσε την επιτροπή ότι, βάσει 

εγκυκλίου που έχει αποσταλεί στα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια, από την 1η Νοεμβρίου 2022 

παύει να υπάρχει η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών από μη συμβεβλημένους ιατρούς σε 

νοσηλευτήρια εντός ΓΕΣΥ.   

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο περιεχόμενο  

γνωματεύσεων που δόθηκαν από την υπηρεσία της, κατόπιν αιτημάτων που υποβλήθηκαν 

τόσο από τον Επίτροπο Εποπτείας του ΓΕΣΥ όσο και από το Υπουργείο Υγείας, και δήλωσε 

ότι, προκειμένου ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας να προχωρήσει σε ποινική δίωξη 

οποιουδήποτε προσώπου, θα πρέπει προηγουμένως να έχει υποβληθεί σχετική καταγγελία.    



 Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων ενημέρωσε την 

επιτροπή για τις διαβουλεύσεις που διεξάγονται με τον ΟΑΥ για τον καθορισμό ποιοτικών 

κριτηρίων, στη βάση των οποίων αναμένεται να διεξαχθεί στη συνέχεια η συζήτηση για την 

ανανέωση των συμβάσεων των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, καθώς και για τη σύνδεση αυτών 

με την εν εξελίξει διαδικασία διαπίστευσής τους.   

 Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου δήλωσε ότι το Μνημόνιο 

Συναντίληψης που υπογράφηκε μεταξύ του ΟΑΥ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών 

Νοσηλευτηρίων είναι παράνομο και αντίκειται στον νόμο και ότι απαιτείται άμεση προώθηση 

από τον οργανισμό μέσω του Υπουργείου Υγείας κανονισμών για τον καθορισμό των  

αμοιβών των συμβεβλημένων νοσηλευτηρίων και για την επίλυση άλλων συναφών θεμάτων. 

 Ο πρόεδρος του Ένωσης Ιδιωτών Ιατρών Κύπρου δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι, 

παρ’ όλο που η σχετική νομοθεσία είναι ξεκάθαρη όσον αφορά στην άσκηση ιδιωτικής 

ιατρικής, αυτή δεν εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ιατροί και ασθενείς 

πολλών ταχυτήτων, ενώ η ανεξέλεγκτη εισδοχή παρόχων υπηρεσιών φροντίδας υγείας θέτει 

σε κίνδυνο την υλοποίηση του σφαιρικού προϋπολογισμού του οργανισμού. 

 Η επιτροπή, αναγνωρίζοντας ότι η εφαρμογή του ΓΕΣΥ αποτελεί τη μεγαλύτερη 

κοινωνική κατάκτηση στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημείωσε ότι όλοι οι 

εμπλεκόμενοι οφείλουν να εργαστούν για τη λειτουργία του στο πλαίσιο της νομιμότητας και 

της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.  Προς τούτο, η επιτροπή σημείωσε ως 

επιτακτική την ανάγκη όπως ο ΟΑΥ προχωρήσει αμέσως στην προώθηση της  

τροποποίησης/βελτίωσης του νομοθετικού ή/και του κανονιστικού πλαισίου, εκεί και όπου 

αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να αρθεί οποιαδήποτε στρέβλωση παρατηρείται και να 

διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ.       
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