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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ  

------------------------------- 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 30η Μαρτίου 2023 και 

συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

1.   Η ανάγκη εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης του νομοθετικού πλαισίου για 

την αναγνώριση, εγγραφή, εκπαίδευση και επαναξιολόγηση των ιατρών. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Μαρίνου Μουσιούττα, Μιχάλη 

Γιακουμή, Ευθύμιου Δίπλαρου, Σάβιας Ορφανίδου, Χαράλαμπου Πάζαρου, Πανίκου 

Λεωνίδου και Χρύσανθου Σαββίδη) 

(2.6.2022) 

(Αρ. Φακ.: 23.04.039.144-2022) 

2.  Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ.: 23.02.063.196-2022) 

(Πρόταση νόμου των κ. Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας και κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας)  

 Η επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων συζήτησε από κοινού τα πιο πάνω θέματα.  



 Σκοπός της υπό αναφορά πρόταση νόμου είναι η τροποποίηση του περί 

Εγγραφής Ιατρών Νόμου, ώστε να διευρυνθεί αφενός η σύνθεση του Ιατρικού 

Συμβουλίου για σκοπούς διασφάλισης της αμεροληψίας των μελών του και αφετέρου 

οι αρμοδιότητές του οι οποίες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τόσο την επίβλεψη 

της επιμόρφωσης των εγγεγραμμένων ιατρών όσο και τη συμμόρφωσή τους με τα 

ακολουθητέα πρότυπα καλής ιατρικής πρακτικής. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των πιο πάνω θεμάτων, η επιτροπή ενημερώθηκε 

από τους εμπλεκόμενους φορείς ότι έχουν ετοιμαστεί και αποσταλεί στη Νομική 

Υπηρεσία δύο νομοσχέδια για νομοτεχνικό έλεγχο, τα οποία ρυθμίζουν, μεταξύ 

άλλων, και τα υπό συζήτηση θέματα. 

 Η επιτροπή ενημερώθηκε περαιτέρω για τις απόψεις των εμπλεκόμενων 

φορέων και αποφάσισε όπως επανέλθει εν ευθέτω χρόνω.  

 

3. Οι περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Είσπραξη Τελών 

για Παρεχόμενες Υπηρεσίες εκτός ΓΕΣΥ) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ.: 23.03.059.105-2022)  

 Η επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

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

οποίων είναι η ρύθμιση των τελών που θα καταβάλλονται στον ΟΚΥΠΥ για αισθητικές 

χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες θα παρέχονται από τον ΟΚΥΠΥ και δεν 

καλύπτονται από το ΓΕΣΥ. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των Κανονισμών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου 

Υγείας ενημέρωσε την επιτροπή ότι το υπουργείο θα αποσύρει τους εν λόγω 

Κανονισμούς. 

 

4. Οι περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων 

Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας) Κανονισμοί του 2023. 

(Αρ. Φακ.: 23.03.060.007-2023) 

 Η επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου και 

αποφάσισε την προώθησή τους 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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