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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022, και 

συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Η ανάγκη για διενέργεια ενημερωτικής εκστρατείας για την εμμηνόπαυση και για 

ένταξη των φυσικών θεραπειών μέσω ορμονών στο ΓΕΣΥ για τις γυναίκες που 

βρίσκονται σε στάδια εμμηνόπαυσης. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χαράλαμπου Πάζαρου, Ευθύμιου 

Δίπλαρου και Σάβιας Ορφανίδου)  

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.248-2022) 

 Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων εξέτασε το πιο πάνω θέμα, εστιάζοντας στην ανάγκη διενέργειας σχετικής 

ενημερωτικής εκστρατείας και στην ευχέρεια ή μη της ένταξης επιμέρους κατηγορίας 

συμπληρωμάτων διατροφής και άλλων σκευασμάτων στο ΓΕΣΥ. 

 

 

 



2. Οι περί Ηλεκτρονικής Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ.: 23.03.058.084-2022) 

 Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των 

οποίων είναι η ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τη λειτουργία της Εθνικής Αρχής 

Ηλεκτρονικής Υγείας και ειδικότερα ζητημάτων που άπτονται της δομής, των τμημάτων 

και του προσωπικού της Αρχής. Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των 

κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της. 

 

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

2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.145-2022) 

 Η επιτροπή τοποθετήθηκε επί του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η 

τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, ώστε να καθιδρυθεί 

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. Δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε 

τροπολογίες.  

 

4. O περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και 

Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.187-2022) 

 Η επιτροπή τοποθετήθηκε επί του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η 

εναρμόνιση με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2022/642 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση των 

Οδηγιών 2001/20/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ όσον αφορά παρεκκλίσεις από ορισμένες 

υποχρεώσεις που αφορούν ορισμένα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση τα οποία 

διατίθενται στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη Β. Ιρλανδία και στην Κύπρο, την 

Ιρλανδία και τη Μάλτα.». Δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε τροπολογίες.  

 

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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