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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 30 

Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Διαιτολόγων και Διατροφολόγων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.019-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

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

είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων 

Νόμου, ώστε να κατοχυρωθεί το επάγγελμα του διατροφολόγου, να αναθεωρηθούν οι 

ρυθμίσεις που προνοούνται στον βασικό νόμο για τα προσόντα των διαιτολόγων και 

κλινικών διαιτολόγων, να καθοριστούν τα καθήκοντα των διαιτολόγων, κλινικών 

διαιτολόγων και διατροφολόγων και να δημιουργηθεί Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η 

επιτροπή αποφάσισε όπως ξεκινήσει την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Προληπτικός έλεγχος και αξιολόγηση της ψυχικής υγείας κατά την πρώιμη 

παιδική ηλικία. 
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Ευθύμιου Δίπλαρου, Σάβιας 

Ορφανίδου και Χαράλαμπου Πάζαρου)  

(23.6.2022)  

(Αρ. Φακ. 23.04.039.153-2022) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, συζήτησε το πιο πάνω θέμα, το οποίο προέκυψε στο πλαίσιο των εργασιών 

της Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Ειδικότερα, με βάση τα 

ερευνητικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 80% των ψυχικών 

παθήσεων ανά το παγκόσμιο δύναται να προληφθούν σε πρώιμη παιδική ηλικία με την 

έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση. Συναφώς, η πολιτεία είναι σε θέση να 

προλάβει μελλοντικές παθήσεις βελτιώνοντας τη γενική υγεία των πολιτών με 

ταυτόχρονη εξοικονόμηση των πόρων του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ). Η 

επιτροπή ζήτησε όπως το θέμα τύχει μελέτης από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία 

με τους εμπλεκόμενους φορείς και όπως ενημερωθεί σχετικά σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Η απόφαση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) να εξαιρέσει από την 

παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας σε κλινικές που εντάχθηκαν πρόσφατα 

στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με 

αυτό και οι οποίοι παρείχαν μέχρι σήμερα τις υπηρεσίες τους μέσω των εν λόγω 

νοσηλευτηρίων.  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Πανίκου Λεωνίδου, Χρύσανθου 

Σαββίδη και Μιχάλη Γιακουμή) 

(23.6.2022) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.154-2022) 

Η επιτροπή, παρουσία του Υπουργού Υγείας, καθώς και εκπροσώπων των αρμόδιων 

υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, συζήτησε την απόφαση του ΟΑΥ να εξαιρέσει 

από την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας σε κλινικές που εντάχθηκαν πρόσφατα 

στο ΓΕΣΥ γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με αυτό και οι οποίοι συνέχιζαν να 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω των εν λόγω νοσηλευτηρίων. Η επιτροπή 

ενημερώθηκε για την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας και κατ’ επέκταση του ΟΑΥ να 

εφαρμοστεί η οικεία νομοθεσία στη βάση της σχετικής επί του θέματος γνωμάτευσης 
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της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Αποφάσισε δε όπως παρακολουθεί την 

εξέλιξη του θέματος και όπως επανέλθει επ’ αυτού, εφόσον το κρίνει σκόπιμο. 

 

4. Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.016-2022) 

Η επιτροπή, αφού προέβη σε διαβούλευση επί των τροπολογιών που υποβλήθηκαν 

από μέλη της επί του πιο πάνω νομοσχεδίου, αποφάσισε την προώθησή του στην 

ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Παναγιώτα Χατζησίμου, Ανώτερη 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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