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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, 17 Φεβρουαρίου 2022, στην παρουσία των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, του Γενικού Ελεγκτή, του προέδρου του διοικητικού 

συμβουλίου και του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας 

(ΟΑΥ) και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, 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)] (Αρ. Φακ. 23.04.039.002-2022, 

05.14.007.001), στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν τα ευρήματα της εν λόγω έκθεσης σε 

σχέση με τον έλεγχο που καλύπτει την περίοδο από την έναρξη λειτουργίας του Γενικού 

Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ), τον Ιούνιο του 2019, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, καθώς και κατά 

πόσο τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 

του ΓΕΣΥ.  

 Ειδικότερα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αρμοδιότητα του ΟΑΥ για την ορθή 

εφαρμογή του ΓΕΣΥ, καθώς και στη διαπίστωση της μεγάλης αύξησης των δαπανών του 

ΟΑΥ, η οποία είναι δυσανάλογη της αύξησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) της 

χώρας και δυνατόν να εξελιχθεί σε πηγή δημοσιονομικού κινδύνου.  Περαιτέρω, 

αναφέρθηκαν οι κίνδυνοι που απειλούν τη βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ και οι οποίοι δύναται να 

αντιμετωπιστούν από τον ΟΑΥ μόνο με τη λήψη σοβαρών μέτρων πρόληψης και καταστολής 



των καταχρήσεων, στρεβλώσεων, φαινομένων απάτης και διαφθοράς, ώστε ο 

προϋπολογισμός να μην επιβαρύνει περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά.   

 Στο πλαίσιο της συζήτησης ο Γενικός Ελεγκτής παρέθεσε στοιχεία αναφορικά με τους 

λόγους αύξησης των δαπανών του ΟΑΥ και ανέφερε ότι ο οργανισμός ακολουθεί πολιτική 

αδιαφάνειας αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων με τα νοσηλευτήρια, στη βάση 

αυθαίρετων και μη αντικειμενικών κριτηρίων, με διαφορετικές τιμές μονάδας για κάθε 

νοσηλευτήριο. Πρόσθεσε ότι ο ΟΑΥ ενεργεί παραβιάζοντας πρόδηλα και κατάφωρα 

θεμελιώδεις πρόνοιες και την όλη φιλοσοφία του περί ΓΕΣΥ Νόμου, χωρίς να λαμβάνει μέτρα 

συμμόρφωσης προς την κειμένη νομοθεσία, και επισήμανε τη αύξηση των δαπανών του 

ΟΑΥ σε τόσο μεγάλο βαθμό που καθίστανται δυσανάλογες ακόμη και με την αύξηση των 

εσόδων του, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να ενεργεί στη βάση ελλειμματικού 

προϋπολογισμού, γεγονός που αποτελεί ουσιαστικό κίνδυνο και απειλεί τη βιωσιμότητα του 

ΓΕΣΥ. Στη βάση αυτών των επισημάνσεων, ο ίδιος συνέστησε όπως εντατικοποιηθούν οι 

διενεργούμενοι έλεγχοι, ώστε να  διασφαλίζεται η ορθότητα των πληρωμών προς τους 

παρόχους υπηρεσιών φροντίδας υγείας και να ενισχυθεί ο εσωτερικός έλεγχος του 

οργανισμού.  

 Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι συμφωνεί με τα ευρήματα και τις συστάσεις της 

Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ότι δεν εφαρμόζεται επαρκώς η νομοθεσία του ΓΕΣΥ και, ως εκ 

τούτου, το κράτος καλείται να καλύπτει δαπάνες που θα έπρεπε να καλύπτονται μέσω του 

σφαιρικού προϋπολογισμού του οργανισμού. Επίσης ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι στο 

πλαίσιο σχετικής γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας θα 

πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την αναθεώρηση των 

όρων των νέων συμβάσεων που θα συνομολογήσει ο ΟΑΥ με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. 

Τέλος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ επισήμανε ότι καταχρήσεις 

παρατηρούνται σε όλα τα συστήματα υγείας και ότι ήταν αναμενόμενο να προκύψουν 

προβλήματα με την έναρξη εφαρμογής του ΓΕΣΥ, γι’ αυτό και ο ΟΑΥ, προκειμένου να 

εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία του συστήματος, καταβάλλει προσπάθειες για τον 

περιορισμό τους.   

 Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτηση του θέματος σε μελλοντική συνεδρία 

της. 
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