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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 16η Μαρτίου 2023 και 

συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

1. Οι περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων 

Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ.: 23.03.060.007-2023) 

 Η επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των 

οποίων είναι θεσμοθέτηση του Ταμείου Ευημερίας Προσωπικού του Οργανισμού 

Ασφάλισης Υγείας.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών, η επιτροπή ενημερώθηκε για τις 

απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε να προχωρήσει στην κατ’ 

άρθρον συζήτησή τους σε επόμενη συνεδρία της.  

 

2. Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

     (Αρ. Φακ.: 23.01.063.289-2022)  



  Η επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του 

οποίου είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα 

θέματα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με την προτεινόμενη τροποποίηση 

αφενός θα υποβοηθηθούν τα πρόσωπα που αιτούνται την εφαρμογή μεθόδων 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και αφετέρου θα επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη 

λειτουργία του Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.  

   Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, η επιτροπή ενημερώθηκε για τις 

απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε να προχωρήσει στην κατ’ άρθρον 

συζήτησή του σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας του 2023 

Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ.: 23.01.063.290-2022) 

 Η επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου και 

αποφάσισε την προώθησή του στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, 

αναδημοσίευση, αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του 

πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος δελτίου τύπου, όπως και η  έκδοση, εκτέλεση, 

μεταμόρφωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 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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