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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ  

ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, στην παρουσία του Γενικού 

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

Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου, του Γραφείου του Επιτρόπου Εποπτείας ΓΕΣΥ, του 

προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 

Υγείας, του γενικού εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 

(ΟΚΥΠΥ), εκπροσώπων της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), της 

Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), της Παγκύπριας Συντεχνίας 

Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) για τη 

συνέχιση της εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 

[Διαχειριστικός Έλεγχος και Έλεγχος Συμμόρφωσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 

Υγείας - Ειδική Έκθεση (9.6.2022) (ΟΚΥπΥ/01/2022)] (Αρ. Φακ. 23.04.039.002-2022, 

05.14.007.001), στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκαν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων. 

Η επιτροπή ζήτησε και έλαβε διευκρινίσεις μεταξύ άλλων αναφορικά με τα κάτωθι: 

1. Τα λειτουργικά προβλήματα και προβλήματα υποδομών/εξοπλισμού/αναλωσίμων των 

δημόσιων νοσηλευτηρίων σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας και τη μείωση στον αριθμό των ιατρών. 

2. Το ψηλό ποσοστό παρεχόμενων επιδομάτων σε ιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων. 
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3. Την έλλειψη στόχευσης όσον αφορά στην εκπαίδευση των ιατρών, με σκοπό την 

αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των δημόσιων 

νοσηλευτηρίων. 

4. Τις αδυναμίες που παρουσιάζονται αναφορικά με την τήρηση της ιεραρχίας στη 

διοίκηση των κρατικών νοσηλευτηρίων. 

5. Τη συχνή εναλλαγή στη διοίκηση του ΟΚΥΠΥ. 

 Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η 

διαχείριση της πανδημίας COVID-19 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τον οργανισμό ως 

άλλοθι για τη μη έγκαιρη υλοποίηση έργων, καθότι για αυτά εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 

από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  Επιπλέον, η ίδια αξιωματούχος ενημέρωσε 

την επιτροπή τόσο για αριθμό διακόσιων ογδόντα χιλιάδων ασθενών, οι οποίοι 

εξυπηρετήθηκαν μέσω των πιλοτικών προγραμμάτων του υπουργείου για την περίοδο 2016-

2020, όσο και για τον αριθμό των επιδοτούμενων ασθενών οι οποίοι παραπέμφθηκαν για 

νοσηλεία στο εξωτερικό με ετήσιο κόστος ύψους περίπου €25 εκατομμυρίων. 

 Ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την επιτροπή αναφορικά με τη σημαντική μείωση στον 

αριθμό των ασθενών που εξυπηρετούνται από τα δημόσια νοσηλευτήρια, καθώς και για τη 

σημαντική αύξηση των δαπανών του και εξέφρασε τη σοβαρή ανησυχία του για τη 

διασφάλιση της βιωσιμότητας του οργανισμού, ειδικά με τον τερματισμό της σχετικής 

κρατικής ενίσχυσης μετά τον Μάιο του 2024. 

 Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής επανέλαβαν την ανάγκη διασφάλισης της 

αυτονόμησης και βιωσιμότητας των δημόσιων νοσηλευτηρίων εντός του τεθέντος 

χρονοδιαγράμματος, αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας 

υγείας προς όφελος των ασθενών και αναθεώρησης του στρατηγικού σχεδιασμού του 

οργανισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του συνολικού προϋπολογισμού του.   

 Τέλος, η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη 

συνεδρία της.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  

Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 
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Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 
 

Επιμέλεια 

Νατάσα Χαραλάμπους, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@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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