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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, 10 Μαρτίου 2022, στην παρουσία του 

Γενικού Ελεγκτή και των γενικών διευθυντών των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας, του 

προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του 

Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, για συνέχιση της 

αυτεπάγγελτης εξέτασης της Ετήσιας Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το Έτος 2020 

[Διαχειριστικός Έλεγχος Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Ειδική Έκθεση 4.2.2022 

(ΟΑΥ/01/2022)] (Αρ. Φακ. 23.04.039.002-2022, 05.14.007.001), στο πλαίσιο της οποίας 

κατατέθηκαν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

 Ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την επιτροπή ότι η υπηρεσία του συνεχίζει τη 

διερεύνηση διαφόρων περιπτώσεων καταχρήσεων στη βάση αξιολόγησης του αριθμού και 

του χρόνου διενέργειας ιατρικών πράξεων από προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς και, όπου 

προκύψει πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων, θα ενημερωθεί σχετικά η Αστυνομία.  

Όσον αφορά το θέμα της αγοράς ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και φαρμάκων, πρόσθεσε 

ότι αυτή διέπεται από τον νόμο των δημοσίων συμβάσεων και, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της εν εξελίξει διερεύνησης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η τελευταία ενδέχεται 

να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξεταστεί η συμβατότητα των 



ακολουθούμενων από τον ΟΑΥ διαδικασιών με την ενωσιακή νομοθεσία για τις δημόσιες 

συμβάσεις. 

 Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ αναφέρθηκε στο ιστορικό και στο 

πλαίσιο λειτουργίας του ΓΕΣΥ, στις ιδιαιτερότητες και στις προκλήσεις που αυτό 

αντιμετώπισε εν καιρώ πανδημίας και αναγνώρισε την ανάγκη αναθεώρησης του 

συστήματος, ώστε να εξαλειφθούν οι καταχρήσεις και να ενδυναμωθεί η διαφάνεια και ο 

έλεγχός του.  Η όποια καθυστέρηση, σημείωσε, ενδεχομένως παρατηρείται/παρατηρήθηκε 

στην αποστολή των ζητηθέντων στοιχείων από άλλους εμπλεκόμενους φορείς οφείλεται σε 

θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και στην υποστελέχωση του οργανισμού.  

Τόνισε επιπλέον ότι η  μονομερής αποκοπή από τον ΟΑΥ ποσού συνολικού ύψους €150 

εκατομ. περίπου είναι θεσμικά επικίνδυνη και ενδεχομένως να πλήξει τη βιωσιμότητα του 

οργανισμού.  Αναφορικά με το θέμα του καθορισμού διαφορετικής τιμής βάσης (base rate) 

μεταξύ των νοσηλευτηρίων, αναγνώρισε την ύπαρξη της εν λόγω διαφοροποίησης, η οποία, 

ωστόσο, υιοθετήθηκε ως μεταβατική ρύθμιση μέχρι την εισαγωγή σχετικών ποιοτικών 

κριτηρίων. 

 Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) 

δήλωσε ότι η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων θα έπρεπε να προηγηθεί της 

εφαρμογής του ΓΕΣΥ και ότι αναμένεται η τροποποίηση των αμοιβών των νοσηλευτηρίων 

στη βάση ποιοτικών κριτηρίων και της σχετικής διαπίστευσής τους. Επιπρόσθετα, 

αναφέρθηκε στον σημαντικότατο ρόλο των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στην αντιμετώπιση της 

πανδημίας COVID-19, στο γεγονός ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν καλύπτονται από την 

περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων νομοθεσία και στην ανάγκη ένταξης των Τμημάτων 

Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων των 

ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓΕΣΥ.   

 Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) δήλωσε 

ικανοποιημένος σε σχέση με την πρόσβαση των ασθενών σε όλα τα φάρμακα μέσω του 

ΓΕΣΥ και επισήμανε ότι αυτό που θα πρέπει να επιδιώκεται είναι η παροχή ποιοτικότερων 

υπηρεσιών προς ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών.  Συναφώς, σημείωσε, πρέπει να 

καταβληθούν προσπάθειες τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και την εξάλειψη των καταχρήσεων όσο και για τη δημιουργία ανεξάρτητου 



οργανισμού/θεσμού  αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των 

συμβεβλημένων με το ΓΕΣΥ παρόχων υγείας.   

 Όσον αφορά το θέμα της αποκοπής του προαναφερθέντος ποσού από τον ΟΑΥ στη 

βάση του συμψηφισμού που έγινε από το Υπουργείο Οικονομικών, ο γενικός διευθυντής του 

Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε στη βάση σχετικής 

γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  Περαιτέρω, επισήμανε ότι ο ΟΑΥ 

πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του ΓΕΣΥ, στη βάση των εισφορών 

εργοδοτών και εργαζομένων και χωρίς την πρόσθετη επιβάρυνση των δημόσιων 

οικονομικών. 

 Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ιδιωτών Ιατρών Κύπρου (ΕΝΙΚ) αναφέρθηκε σε 

αδυναμίες και παραλείψεις του ΟΑΥ και στην ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης των όρων των 

συμβολαίων που υπογράφηκαν από τον ΟΑΥ με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.  Επιπλέον, 

σημείωσε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αποζημιώνονται πλέον από τον ΟΑΥ, μόνο εάν είναι 

συμβεβλημένα με το ΓΕΣΥ, ωστόσο εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη εφαρμογής επαρκούς 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου από τον οργανισμό. 

 Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) εισηγήθηκε όπως  

αξιοποιηθούν από τον ΟΑΥ οι προτάσεις του ΠΙΣ αναφορικά με τη λειτουργία του ΓΕΣΥ, ως 

αυτές καταγράφηκαν σε σχετική μελέτη του ΠΙΣ που έγινε το 2017 και ζήτησε όπως 

προωθηθούν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες για την έγκριση των σχετικών Κανονισμών.   

  Η Επιτροπή ζήτησε την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τη δομή και τη στελέχωση 

του ΟΑΥ και του ΟΚΥΠΥ και αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του εν λόγω θέματος 

σε επόμενη συνεδρία της.   
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