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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 20 

Οκτωβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1.   Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.147-2022) 

(Πρόταση νόμου των κ. Ευθύμιου Δίπλαρου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λεμεσού, Σάβιας Ορφανίδου, βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, 

Χαράλαμπου Πάζαρου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου, και Χρύσανθου 

Σαββίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου)  

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, συζήτησε κατ’ άρθρον επί των προνοιών της πιο πάνω πρότασης νόμου, η 

οποία αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην πρόσδοση επιμέρους αρμοδιοτήτων στον 

Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, στην παροχή δυνατότητας στον 

Επίτροπο Εποπτείας ΓΕΣΥ να εκδίδει κανονισμούς, με την έγκριση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, καθώς και στην εξαίρεση των ναυτικών μη μόνιμων κατοίκων της 

Δημοκρατίας από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ΓΕΣΥ. Η επιτροπή, αφού 

άκουσε τις επιμέρους απόψεις και επιφυλάξεις των εμπλεκόμενων φορέων, 

αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί της πιο πάνω πρότασης νόμου σε επόμενη 

συνεδρία της. 



2 
 

 

2.   Ο αυξημένος αριθμός των καισαρικών τομών στην Κύπρο, οι αιτίες που τον 

προκαλούν και τρόποι περιορισμού του. 

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

Ορφανίδου, Χαράλαμπου Πάζαρου, Μιχάλη Γιακουμή και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)  

(Αρ. Φακ. 23.04.038.437-2021) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, εξέτασε το πιο πάνω θέμα, με σκοπό τη διευκρίνιση των αιτιών για τα 

αυξημένα ποσοστά καισαρικών τομών στην Κύπρο, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες ο φυσιολογικός τοκετός είναι ασφαλής τόσο για τη μητέρα όσο και για το 

βρέφος, και εξέτασε τρόπους ορθής ενημέρωσης του κοινού για τον περιορισμό του 

εν λόγω φαινομένου. Η επιτροπή, αφού άκουσε τις απόψεις των εμπλεκόμενων 

φορέων, αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 

Email: parliamentary-committees@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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