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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 1η Δεκεμβρίου 2022, παρουσία του Γενικού 

Ελεγκτή, της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, της διευθύντριας του Τμήματος 

Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Επιτρόπου Εποπτείας ΓΕΣΥ, του 

προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και 

εκπροσώπου του Γενικού Λογιστηρίου, για την αυτεπάγγελτη εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης 

του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 [Διαχειριστικός Έλεγχος Οργανισμού Ασφάλισης 

Υγείας - Ειδική Έκθεση 4.2.2022 (ΟΑΥ/01/2022)] και [Έλεγχος Οργανισμού Ασφάλισης 

Υγείας - Ειδική Έκθεση 30.11.2022 (ΟΑΥ/02/2022)] (Αρ. Φακ. 23.04.039.002-2022, 

05.14.007.001), στο πλαίσιο της οποίας η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα προμήθειας 

φαρμάκων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.   

 Ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την επιτροπή για τα κυριότερα ευρήματα του ελέγχου 

της διαδικασίας καταρτισμού από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) του Καταλόγου 

Ζ, στον οποίο περιλαμβάνονται τα ενδονοσοκομειακά αναλώσιμα, για το κόστος 

αποζημίωσής τους, τη νομιμότητα συμμετοχής του ΟΚΥΠΥ σε αυτόν, καθώς και για τη 

διαδικασία καθορισμού των τιμών των φαρμάκων της 1ης φάσης του ΓΕΣΥ.  Ειδικότερα, ο 

Γενικός Ελεγκτής ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι: 



1. Ο οργανισμός δεν έχει ετοιμάσει τους απαιτούμενους κανονισμούς, αποφάσεις και 

εγκυκλίους προς διευκόλυνση των συμφερόντων του, καθώς και της νομιμότητας και 

της διαφάνειας των ενεργειών του. 

2. Ο οργανισμός θα μπορούσε να εξασφαλίσει χαμηλότερες τιμές για τα είδη του υπό 

αναφορά καταλόγου, προς όφελος των ασφαλιζόμενων του, διατηρώντας ταυτόχρονα 

και τα επιθυμητά επίπεδα ποιότητας. 

3. Ο οργανισμός καθόρισε εξαιρετικά στενά χρονικά περιθώρια για τη διαδικασία 

καθορισμού των τιμών του υπό αναφορά καταλόγου, η επίκληση του πιεστικού 

χρονοδιαγράμματος δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία και η καθυστέρηση στην 

έναρξη της εν λόγω διαδικασίας φαίνεται να είναι εξ υπαιτιότητας του ίδιου του ΟΑΥ. 

4. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον καταρτισμό του Καταλόγου Ζ, συγκρινόμενη 

και με το τι εφαρμόζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι απολύτως ατεκμηρίωτη και 

αδιαφανής, γεγονός το οποίο την καθιστά απαράδεκτη. 

5. Ο Κατάλογος Ζ χρήζει αναθεώρησης, ώστε να περιληφθούν σε αυτόν τα πολύ 

εξειδικευμένα, καινοτόμα και υψηλού κόστους φάρμακα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο 

στόχος της στήριξης της καινοτομίας και της προμήθειας βελτιστοποιημένων 

προϊόντων. 

6. Ο Οργανισμός, ως ο αρμόδιος φορέας που χειρίζεται τα κονδύλια του ΓΕΣΥ, τα οποία 

καταβάλλονται από τους ασφαλιζόμενους, οφείλει να παρακολουθεί και να διασφαλίζει 

ότι οι ενέργειες και οι αποφάσεις του είναι αποτρεπτικές ως προς την εμφάνιση/χρήση 

αθέμιτων μεθόδων από προμηθευτές για την προώθηση των δικών τους προϊόντων. 

7. Με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον ΟΑΥ, δεν προκύπτει ότι έγινε 

διαπραγμάτευση των τιμών για την προμήθεια φαρμάκων της 1ης Φάσης του ΓΕΣΥ. 

8. Το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπεγράφη μεταξύ του ΟΑΥ και των κατόχων άδειας 

κυκλοφορίας και/ή προμηθευτών φαρμακευτικών προϊόντων περιλαμβάνει πρόνοιες οι 

οποίες, κατά την άποψη της υπηρεσίας του, είναι ετεροβαρείς, καθώς διασφαλίζουν τα 

συμφέροντα των προμηθευτών εξασφαλίζοντάς τους σταθερές τιμές για δώδεκα μήνες, 

ενώ παράλληλα αποτρέπουν τον ανταγωνισμό. 

9. Διαπιστώνεται καθυστέρηση στην ένταξη καινοτόμων φαρμάκων στον υπό αναφορά 

κατάλογο φαρμάκων που αποζημιώνει ο ΟΑΥ, γεγονός το οποίο φαίνεται να ευνοεί τις 

φαρμακευτικές εταιρείες. 



10. Ο ΟΑΥ οφείλει να μελετήσει το ενδεχόμενο σύστασης ειδικής επιτροπής στην οποία να 

συμμετέχουν ειδικοί, αναλόγως του αντικειμένου, η οποία να ενεργεί για την αξιολόγηση 

τόσο των υφιστάμενων αναλώσιμων του Καταλόγου Ζ όσο και νέων αιτημάτων που θα 

υποβάλλονται για συμπερίληψη σε αυτόν νέων αναλωσίμων.  

 Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας συμφώνησε με τις συστάσεις της 

Ελεγκτικής Υπηρεσίας όπως ο ΟΑΥ επισπεύσει την αναθεώρηση των πρωτοκόλλων των 

φαρμάκων και των διαδικασιών ένταξης των καινοτόμων φαρμάκων στον κατάλογο 

φαρμάκων του ΓΕΣΥ.  Συναφώς, δήλωσε ότι η μελέτη πρακτικών άλλων χωρών, καθώς και 

των ευρωπαϊκών κανονισμών και κατευθυντήριων οδηγιών αποτελούν αναγκαία δράση και 

ενέργεια αφενός για την επίσπευση των διαδικασιών ένταξης των φαρμάκων στον κατάλογο 

φαρμάκων του ΓΕΣΥ και αφετέρου για την εφαρμογή νόμιμων διαδικασιών οι οποίες θα 

επικεντρώνονται στον ασθενή, διασφαλίζοντας παράλληλα τις αρχές της διαφάνειας, της 

αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης.  Περαιτέρω, πρόσθεσε ότι διαπιστώνεται 

σημαντική και αδικαιολόγητη αύξηση της τιμής ορισμένων αναλωσίμων του Καταλόγου Ζ  σε 

σχέση με τις τιμές τους, όταν οι σχετικές συμβάσεις συνάπτονταν από το Υπουργείο Υγείας.  

 Ο Επίτροπος Εποπτείας ΓΕΣΥ συμφώνησε με τις συστάσεις της υπό εξέταση έκθεσης 

και σημείωσε την ανάγκη επανεξέτασης του ποσού της συμπληρωμής η οποία καταβάλλεται 

κυρίως από ηλικιωμένους και συνταξιούχους ασθενείς κατά την προμήθεια συγκεκριμένων 

φαρμάκων τόσο από πλευράς του αυξημένου κόστους αυτών όσο και προς αποφυγή τυχόν 

απορρύθμισης της αγωγής τους, στην περίπτωση που αναγκάζονται, λόγω του αυξημένου 

κόστους, να χρησιμοποιήσουν άλλα σκευάσματα. 

 Ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου πληροφόρησε την επιτροπή ότι ως προς τη 

νομιμότητα των πιο πάνω διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από τον ΟΑΥ για τον 

καταρτισμό του υπό αναφορά καταλόγου η θέση του Γενικού Λογιστηρίου, ως αρμόδιας 

αρχής δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα και με τη σχετική επί του θέματος νομολογία του 

Δικαστηρίου της ΕΕ, είναι ότι οι συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο Συστημάτων 

Ασφάλισης Υγείας, όπου δεν υπάρχει επιλογή μόνο ενός οικονομικού φορέα/αναδόχου, 

αλλά συμμετέχει αριθμός ενδιαφερομένων, και δεν υφίστανται κριτήρια ανάθεσης σύμβασης 

σε έναν οικονομικό φορέα, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Ρύθμισης 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου [Ν. 73(Ι)/2016].  



Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η διεξαγωγή διαγωνισμών στο πλαίσιο του πιο πάνω νόμου 

για τη σύναψη τέτοιου είδους συμβάσεων. 

 Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι 

οι θέσεις του οργανισμού όσον αφορά στα ευρήματα της υπό εξέταση έκθεσης έχουν 

αποσταλεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία, οι συστάσεις της θα αξιολογηθούν από το διοικητικό 

συμβούλιο και, εκεί και όπου απαιτείται, θα ληφθούν διορθωτικά μέτρα προς άρση των 

στρεβλώσεων που παρατηρούνται. 

 Η επιτροπή σημείωσε την ανάγκη όπως ο ΟΑΥ εφαρμόσει δομημένες διαδικασίες για 

την ετοιμασία των υπό αναφορά καταλόγων, αναλωσίμων και φαρμάκων και όπως εκδώσει 

τους προβλεπόμενους από τη σχετική νομοθεσία κανονισμούς, αποφάσεις και εγκυκλίους, 

προς διασφάλιση των συμφερόντων του, της νομιμότητας και της διαφάνειας των σχετικών 

ενεργειών του και προς όφελος των ασφαλιζομένων του.  

  

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές: 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 
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