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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 27 

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 τοποθετήθηκε επί της πιο πάνω πρότασης νόμου αναφορικά με την 

εξαίρεση των ναυτικών μη μόνιμων κατοίκων της Δημοκρατίας από την υποχρέωση 

καταβολής εισφορών στο ΓΕΣΥ και αποφάσισε την προώθησή της στην ολομέλεια 

του σώματος προς ψήφιση.   

 

2.   Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.145-2022) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η 
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τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, ώστε να ιδρυθεί 

Ταμείο Συμβουλίου Φαρμακευτικής, στο οποίο να κατατίθενται, μεταξύ άλλων, όλα τα 

τέλη που εισπράττονται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, και να καλύπτονται τα 

έξοδα λειτουργίας του Συμβουλίου Φαρμακευτικής.  

Η επιτροπή αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 

3. Οι πιθανοί κίνδυνοι που δημιουργούνται από τη διαφαινόμενη εξαγορά 

αριθμού ιδιωτικών νοσηλευτηρίων από επενδυτικό ταμείο και τη δημιουργία 

ολιγοπωλιακού/μονοπωλιακού καθεστώτος στον τομέα της υγείας.  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Μαρίνας 

Νικολάου, Νίκου Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια)  

(Αρ. Φακ. 23.04.039.065-2022) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, εξέτασε το πιο πάνω θέμα, σκοπός του οποίου είναι η ενημέρωση της 

επιτροπής για τις πρόσφατες και εν εξελίξει ενέργειες για εξαγορά αριθμού ιδιωτικών 

νοσηλευτηρίων από επενδυτικό ταμείο και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τον 

τομέα της υγείας.  

Ειδικότερα, η επιτροπή ενημερώθηκε για τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί ενώπιον 

της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για εξαγορά  ιδιωτικών νοσηλευτηρίων 

από ξένους επενδυτές και ενημερώθηκε από τους επηρεαζόμενους φορείς για τις 

επιπτώσεις σε περίπτωση υλοποίησης των εν λόγω διαδικασιών εξαγοράς.  

Η επιτροπή αποφάσισε όπως παρακολουθεί το όλο θέμα και επανέλθει για περαιτέρω 

εξέτασή του εν ευθέτω χρόνω.  

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 
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 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.  

http://www.parliament.cy/

