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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα Πέμπτη, 13 

Οκτωβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Οι ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής/Υγιεινού Τρόπου Ζωής του 

Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας ζωής και υγείας 

των πολιτών. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Σάβιας Ορφανίδου, Ευθύμιου 

Δίπλαρου και Χαράλαμπου Πάζαρου) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.814-2021) 

2. Παιδική παχυσαρκία - Προβλήματα και τρόποι επίλυσής τους. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Ευθύμιου Δίπλαρου, Σάβιας 

Ορφανίδου, Χαράλαμπου Πάζαρου, Πανίκου Λεωνίδου, Χρύσανθου Σαββίδη, Μαρίνου 

Μουσιούττα και Μιχάλη Γιακουμή) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.404-2021) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, ενημερώθηκε για τον ρόλο της επιτροπής «Ποιότητας Ζωής και Υγιεινού 

Τρόπου Ζωής» του Υπουργείου Υγείας, καθώς και για τα ποσοστά παιδικής 

παχυσαρκίας στην Κύπρο.  Ειδικότερα, ενημερώθηκε για τις επιμέρους δράσεις των 



αρμόδιων φορέων και για τις μεθόδους πρόληψης της παχυσαρκίας και προώθησης 

ενός υγιεινού τρόπου ζωής με πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες, αλλά και για το εθνικό 

σύστημα υγείας, το οποίο επιβαρύνεται από τις πολυεπίπεδες συνέπειες της 

παχυσαρκίας στην υγεία των πολιτών. Η επιτροπή επιφυλάχθηκε να παρακολουθεί τις 

επιμέρους δράσεις που προωθούνται και να επανέλθει επί του θέματος σε 

μεταγενέστερο χρόνο. 

 

3. Η ανάγκη για προώθηση ενημερωτικής εκστρατείας για τα θέματα της 

γονιμότητας. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Σάβιας Ορφανίδου και Μαρίνας 

Νικολάου) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.223-2022) 

 Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, αφού άκουσε τις επιμέρους απόψεις επί του θέματος, ζήτησε όπως εξεταστεί 

η δυνατότητα διενέργειας ενημερωτικής εκστρατείας για θέματα γονιμότητας και 

επιφυλάχθηκε να παρακολουθεί το ζήτημα. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η 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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