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2.11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν προσφέρονται στον Δημόσιο Τομέα. 

(α)  Σύμφωνα με το Σχέδιο, η οικονομική αρωγή για διάγνωση ή θεραπεία εκτός κρατικών 
νοσηλευτηρίων ή με τη μετάκληση ειδικού εμπειρογνώμονα στα κρατικά νοσηλευτήρια παρέχεται αν η 
πάθηση δεν μπορεί να τύχει αποτελεσματικής διάγνωσης ή θεραπείας στα κρατικά νοσηλευτήρια ή αν η 
διάγνωση ή θεραπεία δεν μπορεί να παρασχεθεί από τα κρατικά νοσηλευτήρια μέσα στα χρονικά όρια 
που από ιατρική άποψη επιβάλλει η κατάσταση υγείας του ασθενούς και η πιθανή εξέλιξη της υγείας του. 

Οι αποστολές ασθενών εκτός κρατικών νοσηλευτηρίων εγκρίνονται με βάση το Σχέδιο το οποίο 
τροποποιήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του αρ. 74.144 και ημερ. 10.10.2012, και 
δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7.12.2012, καταργώντας το προηγούμενο 
Σχέδιο το οποίο είχε τεθεί σε ισχύ τον Μάιο 2009. Η κυριότερη τροποποίηση, αφορά στην προσθήκη 
άρθρου το οποίο καθορίζει την σειρά προτεραιότητας παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ως 
ακολούθως: 

• 1η Επιλογή: Μετάκληση ειδικού εμπειρογνώμονα στα κρατικά νοσηλευτήρια από τον ιδιωτικό τομέα 
της Κύπρου ή του εξωτερικού. 

• 2η Επιλογή: Αποστολή των ασθενών στον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου. 

• 3η Επιλογή: Αποστολή των ασθενών στο εξωτερικό σε νοσοκομεία συμβεβλημένα με τα Εθνικά 
Συστήματα Υγείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρήση του ευρωπαϊκού 
εντύπου S2, ή με χρεώσεις σύμφωνα με τα «κλειστά ενοποιημένα νοσήλια» (δηλαδή τα εγκεκριμένα 
τέλη χρέωσης στα κρατικά νοσηλευτήρια των κρατών μελών). 

• 4η Επιλογή: Αποστολή ασθενών σε άλλες χώρες. 

(i) Δαπάνες Σχεδίου. Οι δαπάνες του Σχεδίου για το 2015, ανήλθαν σε €25.332.510 σε σύγκριση με 
€22.961.274 το 2014 και αφορούν σε δαπάνες για αποστολή ασθενών στο εξωτερικό, σε ιατρικά 
κέντρα του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο, καθώς επίσης σε δαπάνες για μετάκληση ιατρών από το 
εξωτερικό. 

Έτος 

Δαπάνες για 
αποστολή ασθενών 

στο εξωτερικό 

€ 

Δαπάνες για 
αποστολή ασθενών 

σε ιατρικά κέντρα του 
ιδιωτικού τομέα στην 

Κύπρο 

€ 

Δαπάνες για διενέργεια 
επεμβάσεων στα 

κρατικά νοσηλευτήρια 
από ιατρούς του 

εξωτερικού 

€ 

Σύνολο 
Δαπανών 

€ 

2015 12.748.486 12.061.922 522.102 25.332.510 

2014 11.427.344 10.913.987 619.943   22.961.274 

2013 14.293.710 15.883.522 1.025.617 31.202.849 

2012 25.506.850 13.053.673 715.238 39.275.761 

2011 37.728.297 12.884.801 170.000 50.783.098 

Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής 
Πληροφόρησης (FIMAS), οι δαπάνες για αποστολή ασθενών στο εξωτερικό για το έτος 2015 (€12,7 εκ.), 
αφορούν (α) σε πληρωμές οι οποίες διενεργήθηκαν από τις Πρεσβείες της Κύπρου στο εξωτερικό 
ύψους €7,9 εκ. ή 62,2% της συνολικής δαπάνης (2014: €10,3 εκ., 90,4%), (β) σε πληρωμές στο 
Ισραήλ ύψους €1,7 εκ. ή 13,4% (2014: €0,6 εκ., 5,3%), (γ) σε πληρωμές για εκ των υστέρων 
οικονομική βοήθεια σε ασθενείς που έτυχαν θεραπείας στο εξωτερικό με δικά τους έξοδα με 
έγκριση είτε του Υπουργού Υγείας, είτε των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, ύψους €0,5 εκ. ή 
3,9% (2014: €0,1 εκ., 0,9%), (δ) σε πληρωμές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Γερμανίας (έντυπο S2) 
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ύψους €2,3 εκ. ή 18,1% και (ε) σε διάφορες άλλες δαπάνες ύψους € 0,3 εκ. ή 2,4% (2014: €0,4 εκ., 
3,5%).  

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι δαπάνες αποτελούνται από τις πληρωμές που έγιναν το 2015 και 
αφορούσαν το υπό εξέταση έτος, καθώς και προηγούμενα έτη για τα οποία εκκρεμούσε η 
διευθέτηση των σχετικών πληρωμών. 

(ii)  Εκκρεμείς υποχρεώσεις του Σχεδίου στις 31.12.2015.  

Τιμολόγια από ιατρικά κέντρα της Κύπρου και του εξωτερικού.  Όπως αναφέρθηκε και  στην 
προηγούμενη Έκθεσή μας, το Υπουργείο δεν είχε κατά το 2015 διαδικασία καταγραφής και 
αρχειοθέτησης των τιμολογίων που παραλάμβανε και αφορούσε στην αγορά υπηρεσιών υγείας με 
βάση το  Σχέδιο. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων 
του Υπουργείου όπως παρουσιάζεται στην κατάσταση εκκρεμών υποχρεώσεων στο τέλος του έτους, 
η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Λογιστήριο (άρθρο 80 των Δημοσιονομικών και Λογιστικών 
Οδηγιών). Ωστόσο, από τον Δεκέμβριο 2015 έχει εφαρμοστεί σύστημα για καταγραφή των 
στοιχείων για το κάθε περιστατικό.  Σύμφωνα με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, εντός του 
2017 αναμένεται να προχωρήσει η αγορά και εφαρμογή νέου σύγχρονου πληροφοριακού 
συστήματος για τον Τομέα Κάρτας Νοσηλείας, Επιδότησης Ασθενών και Τομέα Τιμολόγησης 
Ευρωπαίων Ασθενών. 

Τιμολόγια από εθνικά συστήματα υγείας χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ασθενείς που 
στάλθηκαν στο εξωτερικό με το έντυπο S2). Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στον Τομέα 
Τιμολόγησης Ευρωπαίων Ασθενών, η συνολική οφειλή για την αποστολή ασθενών σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (έντυπο S2) στις 31.12.2015, ήταν €5.278.670. 

(β)   Διαδικασία αποστολής ασθενών στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Έκδοση Εγγυητικών επιστολών. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη Έκθεσή μας, στις περιπτώσεις 
αποστολής ασθενών στο εξωτερικό σε ιδιωτική βάση (χωρίς την χρήση του εντύπου S2), το Υπουργείο 
εκδίδει εγγυητική επιστολή, στην οποία αναγράφεται το όνομα του ασθενούς, το ιατρικό κέντρο που θα 
επισκεφθεί, η θεραπεία, η ημερομηνία επίσκεψης και το μέγιστο ποσό που επιδοτεί το Υπουργείο. 
Εισηγηθήκαμε τη δημιουργία συγκεντρωτικού αρχείου με τις εγγυητικές που εκδίδονται ώστε να είναι 
διαθέσιμες οι πιο πάνω πληροφορίες. 

 
Έκδοση εντύπων S2 και πληρωμή τους. Όπως έχει αναφερθεί και στην προηγούμενη Έκθεσή μας, οι 
Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί με αρ. 883/2004, ημερ. 29.4.2004 και 987/2009, ημερ. 16.9.2009, προνοούν την 
αποστολή ασθενών σε ιατρικά κέντρα χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την έκδοση του εντύπου 
S2.  

 

Σύσταση:  Οι εγγυητικές θα πρέπει να αρχειοθετούνται κατάλληλα και να φέρουν αύξοντα αριθμό. 
Επίσης, η έκδοση εγγυητικών επιστολών θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπου το 
ιατρικό κέντρο δεν είναι συμβεβλημένο με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τέτοιες αποστολές θα πρέπει 
να παρακολουθούνται ώστε να υπάρχει έλεγχος όσον αφορά στο τελικό ποσό που θα τιμολογηθεί 
το Υπουργείο. 

Σύσταση:  Επαναλαμβάνεται η εισήγησή μας για δημιουργία μητρώου παρακολούθησης των εντύπων 
S2 που εκδίδονται από το Υπουργείο, στο οποίο να καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν 
τον ασθενή. 
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Πληρωμή τιμολογίων. Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας, (Μητρώο Πληρωμών της Πρεσβείας) 
τα οποία υποβλήθηκαν τον Ιούλιο του 2015 και αφορούσαν στα έτη 2010-2015, έγιναν πληρωμές σε 
ιατρικά κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου, συνολικού ύψους £57.414.237.  

Σημειώνεται ότι όλες οι πληρωμές που αφορούν τιμολόγια που εκδόθηκαν πριν την 1.7.2015 γίνονται από 
την Ύπατη Αρμοστεία, εφόσον εξασφαλιστεί η έγκριση για πληρωμή των τιμολογίων από το Υπουργείο. Για 
σκοπούς ελέγχου ζητήθηκε από το Λογιστήριο του Υπουργείου να εξασφαλίσει στοιχεία από την Ύπατη 
Αρμοστεία αναφορικά με τιμολόγια που ενδεχομένως να εκκρεμούσε η πληρωμή τους κατά την ημέρα του 
ελέγχου. Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου δεν δόθηκαν οποιαδήποτε στοιχεία. Για τιμολόγια που 
εκδόθηκαν μετά την 1.7.2015 η πληρωμή γίνεται απευθείας από το Υπουργείο. 

 
Σύμφωνα με τη Γενική Διευθύντρια, στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι η βελτιστοποίηση και ο 
εξορθολογισμός της όλης διαδικασίας παραλαβής, ελέγχου και αποπληρωμής των τιμολογίων προς 
αποφυγή της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού εκκρεμών τιμολογίων που παρατηρείτο τα τελευταία 
χρόνια. 

(γ)  Επιλογή ιατρικών κέντρων στο εξωτερικό (άρθρο 4).  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Σχεδίου, η αγορά 
υπηρεσιών που δεν προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα γίνεται με τη σύναψη συμφωνιών με ιατρικά 
κέντρα, σύμφωνα με διαφανείς διαδικασίες που συνάδουν με τον Νόμο που προνοεί για τη Ρύθμιση των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα, ή σύμφωνα με Κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την χρήση του Ευρωπαϊκού Εντύπου S2.  

Παρατηρήθηκε ότι, ενώ οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί αρ. 883/2004, ημερ. 29.4.2004 και 987/2009, ημερ. 
16.9.2009, δίνουν το δικαίωμα σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, να λάβουν προγραμματισμένη 
θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος και το κράτος να καταβάλει το κόστος της θεραπείας σε ειδικές τιμές που 
καθορίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας, εντούτοις συνεχίζεται η αποστολή ασθενών σε ιατρικά 
κέντρα σε ιδιωτική βάση με πολύ μεγαλύτερο κόστος. Αν και είναι γεγονός πως υπάρχει φθίνουσα πορεία 
ως προς τον αριθμό των παραπομπών, διαπιστώθηκε ότι το 2015 στάλθηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε ιδιωτική βάση 307 ασθενείς (για πρώτη επίσκεψη) και το 2016, μέχρι την ημέρα του ελέγχου (8 
Μαρτίου 2016), 42 ασθενείς. 

Ενώ το Υπουργείο συμφώνησε με την εισήγηση της  Υπηρεσίας μας  για την ανάγκη κατάρτισης 
καταλόγου, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες της Δημοκρατίας, με κατάλληλα και εξειδικευμένα κέντρα για 
κάθε ασθένεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όπου και θα γίνεται η επιλογή για την αποστολή 
ασθενών κατά κανόνα με το έντυπο S2 τέτοιος κατάλογος δεν έχει ετοιμαστεί ακόμη.  

Σύμφωνα με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, πολιτική του Υπουργείου Υγείας είναι η αποστολή 
ασθενών σε ιατρικά κέντρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρήση του εντύπου S2. Στις περιπτώσεις 
αποστολής ασθενών στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου δεν γίνεται αποδεκτή η επιδότηση μέσω του εντύπου 
S2, αναγκαστικά γίνεται επιδότηση στη βάση private και ταυτόχρονα λαμβάνονται μέτρα για μείωση του 
κόστους. Επίσης ανέφερε ότι η αποστολή ασθενών σε ιδιωτική βάση δεν σημαίνει κατά ανάγκη 
μεγαλύτερο κόστος. Υπάρχουν περιπτώσεις (π.χ. διαδικασία κουπονιού) στις οποίες ο ιδιωτικός τομέας 
προσφέρει χαμηλότερες τιμές από τα κρατικά νοσηλευτήρια και το έντυπο S2. 

 

Σύσταση: Το Υπουργείο, για σκοπούς ελέγχου, θα πρέπει να ζητά απευθείας από τα ιατρικά κέντρα, 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, καταστάσεις λογαριασμών για τα τιμολόγια των ασθενών που δεν 
έχουν εξοφληθεί. 
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(δ)  Δαπάνες για αποστολή ασθενών σε ιατρικά κέντρα του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο και 
μετακλήσεις ειδικών εμπειρογνωμόνων στα κρατικά νοσηλευτήρια. 

(i)  Δαπάνες. Οι πιο πάνω δαπάνες κατά το έτος 2015 ανήλθαν σε €12.584.024, σε σύγκριση με 
€11.533.930 το 2014, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση €1.050.094 ή ποσοστό 9,1%.  

(ii)  Έκθεση της Επιτροπής Ειδικών Ιατρών. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη Έκθεσή μας 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Σχεδίου, η Επιτροπή Ειδικών Ιατρών υποβάλλει τεκμηριωμένη έκθεση προς 
τον Γενικό Διευθυντή αμέσως μετά την εξέταση κάθε αίτησης που παραπέμφθηκε σε αυτή, η οποία 
περιγράφει την πάθηση του ασθενούς και τη γνώμη της Επιτροπής ως προς το κατά πόσο μπορεί ή δεν 
μπορεί να γίνει αποτελεσματική διάγνωση ή θεραπεία του ασθενούς σε κρατικά νοσηλευτήρια λόγω 
έλλειψης κατάλληλων διαγνωστικών ή θεραπευτικών μέσων.  

Παρόλο ότι το Υπουργείο εξέδωσε σχετικές εγκυκλίους ημερ.29.9.2015 και 8.7.2015 προς τον Πρόεδρο και 
Μέλη των Επιτροπών Ειδικών Ιατρών, εντούτοις από δειγματοληπτικό έλεγχο σε φακέλους ασθενών, 
παρατηρήθηκε και πάλι ότι σε καμία περίπτωση η Επιτροπή Ειδικών δεν υποβάλλει στον Γενικό 
Διευθυντή/Υπουργό τεκμηριωμένη έκθεση όπως περιγράφεται στο Σχέδιο, αλλά εισηγείται μόνο την 
παραπομπή του ασθενούς σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με βάση τις επιλογές παροχής οικονομικής αρωγής 
όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 του Σχεδίου.  

 
(iii) Σύναψη συμφωνιών για την αποστολή σε ιατρικά κέντρα στην Κύπρο. 

Νομοθεσία. Σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του Σχεδίου, η αγορά υπηρεσιών που δεν προσφέρονται στο 
Δημόσιο Τομέα γίνεται με την σύναψη Συμφωνιών του Υπουργείου Υγείας με τα Ιατρικά Κέντρα σύμφωνα 
με διαφανείς διαδικασίες που συνάδουν με τον Νόμο που διέπει τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων.  

Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι κατά το 2015 παραπέμπονταν ασθενείς σε ιδιωτικά ιατρικά κέντρα χωρίς 
να έχουν συνομολογηθεί συμβάσεις, όπως π.χ. για διενέργεια καρδιολογικών και καρδιοχειρουργικών 
επεμβάσεων, ενώ υπήρχαν περιπτώσεις όπου, ενώ η ισχύς συγκεκριμένων συμβάσεων είχε λήξει, δεν 
συνομολογήθηκαν έγκαιρα νέες συμβάσεις, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος των διαφόρων 
χρεώσεων. Αναφέρεται ότι, ενώ οι συμβάσεις για τη διενέργεια επεμβάσεων λαπαροσκοπικής 
προστατεκτομής με τη χρήση ρομποτικού καθώς επίσης και για παραπομπή ασθενών σε Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας, έχουν λήξει από τον Ιούνιο 2014 και Αύγουστο 2014, 
αντίστοιχα, δεν είχαν, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, συνομολογηθεί νέες συμβάσεις.  

Συστάσεις:  
(i)  Το Υπουργείο να προβεί στην κατάρτιση καταλόγου  με κατάλληλα και εξειδικευμένα ιατρικά 

κέντρα για κάθε ασθένεια, σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα είναι 
συμβεβλημένα με το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας τους.  

(ii)  Το Υπουργείο θα πρέπει να συστήσει μονάδα η οποία θα ασχολείται με τον εντοπισμό 
ιατρικών κέντρων καθώς και την αξιολόγησή τους κατά ειδικότητα/πάθηση, έτσι ώστε οι 
ασθενείς που αποστέλλονται για θεραπεία, να τυγχάνουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε 
εξειδικευμένα κέντρα με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία όσον αφορά στην αποθεραπεία. 

Σύσταση: Το Υπουργείο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή Ειδικών Ιατρών θα εφαρμόζει τις  
πρόνοιες  του άρθρου 8 του Σχεδίου και θα υποβάλλει λεπτομερείς και τεκμηριωμένες εκθέσεις 
προς τον Γενικό Διευθυντή/Υπουργό για τους λόγους που ο ασθενής χρειάζεται να αποσταλεί εκτός 
Κρατικών Νοσηλευτηρίων. 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                                                                                        ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 

415 

Στο μεταξύ, ως εναλλακτική μέθοδο, η Γενική Διευθύντρια στις 30.9.2014, καθόρισε τη διαδικασία που θα 
πρέπει να ακολουθείται για εξασφάλιση υπηρεσιών για περιστατικά που αφορούν παραπομπή ασθενών 
σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια με τη διαδικασία της επιχορήγησης καθορισμένου ποσού συμπληρωμής 
(«κουπονιού»). Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με τη χρήση της εναλλακτικής αυτής διαδικασίας για τις 
περιπτώσεις στις οποίες προσφέρονται στους ασθενείς περισσότερες της μίας επιλογές και νοουμένου ότι 
η τιμή του κουπονιού καθορίζεται στη βάση ανοικτής διαδικασίας. 

 
(iv) Μετάκληση ειδικών εμπειρογνωμόνων στα κρατικά νοσηλευτήρια από το εξωτερικό. Σύμφωνα με 
το άρθρο 3.1(α) του Σχεδίου, η μετάκληση ειδικού εμπειρογνώμονα στα κρατικά νοσηλευτήρια γίνεται 
κατά προτεραιότητα από τον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο ή από το εξωτερικό, αν αυτό είναι εφικτό. Η 
σχετική δαπάνη για το 2015 ανήλθε, σύμφωνα με κατάσταση που ετοιμάστηκε από το λογιστήριο των 
Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, σε €522.102, σε σύγκριση με €619.943 το 2014.   
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη Έκθεσή μας, δεν τεκμηριώνεται ότι οι υπηρεσίες υγείας δεν 
προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα και ως εκ τούτου γίνεται η μετάκληση ιατρών από τον ιδιωτικό τομέα. 
Επίσης, δεν φαίνεται να τηρείται η σειρά προτεραιότητας για την επιλογή του τρόπου παροχής της 
οικονομικής αρωγής  όπως προνοείται στο Σχέδιο.  

 
Σύμφωνα με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, ο καταρτισμός καταλόγου είναι δύσκολο να 
εφαρμοστεί.  Η μετάκληση ειδικών ιατρών στηρίζεται στην απόφαση της Επιτροπής Ειδικών ή του 
Αναθεωρητικού Συμβουλίου ανάλογα με τις περιστάσεις της κάθε περίπτωσης και την ιδιαιτερότητα του 
περιστατικού. Παρά ταύτα η Γενική Διευθύντρια έχει ζητήσει επανειλημμένα από τους Διευθυντές των 
κλινικών να υποβάλουν κατάλογο επεμβάσεων οι οποίες χρήζουν μετάκλησης ειδικού, η ανταπόκριση 
όμως ήταν πολύ περιορισμένη. 

Η Υπηρεσία μας παραμένει στη θέση ότι ο καταρτισμός καταλόγου είναι σημαντικό όπως προωθηθεί το 
ταχύτερο δυνατό. 

Μεταμοσχεύσεις οργάνων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 
883/2004 και 987/200,  Κύπριοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στην Κύπρο, έχουν το δικαίωμα να λάβουν, 
εφόσον εγκριθούν από το Υπουργείο Υγείας  ως επιδοτούμενοι ασθενείς στο εξωτερικό, 
προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη σε ιατρικό κέντρο άλλου κράτους μέλους, το οποίο είναι 
συμβεβλημένο με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας του. Το κόστος θεραπείας θα είναι το ίδιο όπως και 
για τον πολίτη της χώρας του κράτους μέλους και καταβάλλεται μετά το πέρας της θεραπείας, από το 
Υπουργείο Υγείας της Κύπρου, στο Υπουργείο Υγείας του κράτους μέλους. 

Όπως αναφέρεται στην Έκθεσή μας για το 2014, από δειγματοληπτικό έλεγχο φακέλων ασθενών που 
επιδοτήθηκαν από το Υπουργείο, για μεταμόσχευση ήπατος στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρατηρήθηκε ότι το 
Υπουργείο, μετά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν διεκδικούσε σε όλες 

Σύσταση: Να συνεχιστεί η προσπάθεια εξορθολογισμού της διαδικασίας παραπομπής των ασθενών 
σε ιδιωτικά κέντρα, είτε με τη συνομολόγηση συμβάσεων, είτε με τη διαδικασία της επιχορήγησης 
καθορισμένου ποσού συμπληρωμής  («κουπονιού»), με γνώμονα την εξασφάλιση ποιοτικών 
υπηρεσιών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

Σύσταση: Επαναλαμβάνεται η εισήγησή μας να καταρτιστεί, το συντομότερο, κατάλογος με τις 
ειδικότητες που δεν προσφέρονται στα κρατικά νοσηλευτήρια, με βάση τον οποίο να γίνονται οι 
μετακλήσεις ιατρών και να ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για τους λόγους που δεν τηρείται η σειρά 
προτεραιότητας μετακλήσεων, πρώτα από τον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο και μετά από το 
εξωτερικό. 
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τις περιπτώσεις ιατρική περίθαλψη με το έντυπο S2 αλλά συνέχισε να αποστέλλει ασθενείς στο Ηνωμένο 
Βασίλειο για μεταμοσχεύσεις σε ιδιωτική βάση (private patients) πληρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ 
ενώ τα ιατρικά κέντρα που επέλεγε, για αποστολή των ασθενών, είναι συμβεβλημένα με το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου( NHS) και προσφέρουν υπηρεσίες τόσο με το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας όσο και σε ιδιωτική βάση.  

Σημειώνεται ότι δεν αναφέρεται στους φακέλους των ασθενών, ο λόγος για τον οποίο το Υπουργείο 
επέλεγε να αποστείλει κάποιους ασθενείς σε ιδιωτική βάση και κάποιους άλλους με έντυπο S2.  

Η Υπηρεσία μας, εισηγήθηκε την αποστολή επιστολής στο Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, με 
την οποία  να ζητά να διευκρινιστεί κατά πόσο τα ιατρικά κέντρα μπορούν να απορρίψουν ασθενή για 
μεταμόσχευση στα πλαίσια του  NHS (έντυπο S2), αλλά να τον αποδεχτούν σε ιδιωτική βάση (private 
patient). Σε απάντησή του, το Τμήμα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, ημερ.7.4.2015, ανέφερε ότι κάτι 
τέτοιο δεν επιτρέπεται ζητώντας μάλιστα να δοθούν στοιχεία για τέτοια περιστατικά. 

Παραδείγματα αποστολής ασθενών για μεταμόσχευση ήπατος  σε ιδιωτική βάση, μετά από προτροπή του 
ιατρικού κέντρου, αποτελούν περιπτώσεις στις οποίες συγκεκριμένο νοσοκομείο, ζήτησε την έκδοση 
εντύπου S2 μόνο για την εξασφάλιση του οργάνου και την αποστολή των ασθενών σε ιδιωτική βάση με 
την έκδοση εγγυητικής επιστολής. Στις πιο  πάνω περιπτώσεις το Υπουργείο  δεν διεκδίκησε το δικαίωμα 
για περίθαλψη των ασθενών στα πλαίσια του NHS,  αποστέλλοντας  τους ασθενείς σε ιδιωτική βάση. 

Το Υπουργείο σε επιστολή του, ημερ.15.4.2015, προς την Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διευκρίνηση του Υπουργείου Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, (αναφορικά με το δικαίωμα απόρριψης 
ασθενή για μεταμόσχευση μέσω του NHS  (έντυπο S2) και αποδοχή του σε ιδιωτική βάση) αποφάσισε 
όπως στο εξής, οι ασθενείς που χρήζουν μεταμόσχευση ήπατος παραπέμπονται σε νοσοκομεία με βάση το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας.  

Παρατηρήθηκε ότι δεν έγινε καμία έρευνα ως η σύστασή μας στην προηγούμενη Έκθεσή μας και η 
Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να διεξαχθεί έρευνα για το θέμα.  

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου στην  απάντησή της αναφέρει ότι τα πλείστα περιστατικά 
μεταμόσχευσης ήπατος αποστέλλονται πλέον σε εξειδικευμένο κρατικό κέντρο στη Γαλλία με τη χρήση 
του Εντύπου S2. 

Αποστολή ασθενών σε ιατρικά κέντρα της Ελλάδας.  Κατά τη διάρκεια του 2015, το Υπουργείο κατέβαλε 
για αποστολή ασθενών σε ιατρικά κέντρα στην Ελλάδα συνολικό ποσό ύψους €1.029.222. Από έλεγχο 
στους φακέλους του Υπουργείου και στα τιμολόγια πληρωμής διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:  

(i) Σύμφωνα με κατάσταση που ετοιμάστηκε από τη Μονάδα Πληροφορικής του Υπουργείου για 
την περίοδο 1.1.2015-8.3.2016, κανένας ασθενής δεν στάλθηκε στην Ελλάδα με βάση τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 883/2004 με τη χρήση του έντυπου S2. Σύμφωνα με επιστολή της 
Γενικής Διευθύντριας ημερ. 21.1.2016 προς την Υπηρεσία μας, οι χρεώσεις των νοσηλίων στην 
Ελλάδα βασίζονται στα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (της Ελλάδας). Δεν υπάρχουν όμως 
στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τούτο. 

(ii) Εντοπίστηκαν πληρωμές οι οποίες αφορούν σε αγορά φαρμάκων μεγάλης αξίας από ιδιωτικά 
φαρμακεία. Σύμφωνα με την έγκριση που παραχωρήθηκε από τον προϊστάμενο του Τομέα 
Επιδοτούμενων Ασθενών, τα εν λόγω φάρμακα δεν χορηγούνταν στα νοσηλευτήρια που 
αποστάληκαν οι ασθενείς.  
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Στην απάντησή της η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου αναφέρει ότι για συγκεκριμένες κατηγορίες 
υπηρεσιών υγείας έχουν εξασφαλιστεί από ιδιωτικά νοσηλευτήρια της Ελλάδας τιμές χαμηλότερες των 
Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων. Αυτή είναι και η πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει το 
Υπουργείο και για άλλες υπηρεσίες υγείας παράλληλα με τη διαδικασία του κουπονιού.  Επίσης, αναφέρει 
ότι τα ιατρικά κέντρα της Ελλάδας τα οποία δύνανται να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες 
λειτουργούν υπό καθεστώς εταιρειών ιδιωτικού δικαίου και δεν μπορεί να εφαρμοστεί το έντυπο S2. Τα 
συμβεβλημένα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας νοσηλευτήρια σε αρκετές περιπτώσεις δεν 
δύνανται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που επιβάλλουν εξειδικευμένες θεραπείες, όπως κρίνονται 
από αρμόδιες Επιτροπές Ειδικών Ιατρών.   

Όσον αφορά στην εξασφάλιση ότι οι τιμές που χρεώνουν τα κρατικά νοσηλευτήρια είναι με βάση τα 
Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια, ανέφερε ότι η Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας έχει λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ορθή τιμολόγηση των κύπριων ασθενών. Η Υπηρεσία μας θα 
αναμένει συγκεκριμένη ενημέρωση για τα μέτρα αυτά, ειδικά αφού, όπως αναφέρεται πιο πάνω, για την 
περίοδο 1.1.2015-8.3.2016, κανένας ασθενής δεν στάλθηκε στην Ελλάδα με τη χρήση του έντυπου S2. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι  το κόστος θεραπείας που προσφέρεται από τα ιδιωτικά κέντρα της Ελλάδας 
είναι συνήθως χαμηλότερο από το κόστος θεραπείας σε κρατικά νοσηλευτήρια άλλων χωρών (Η.Β., 
Γερμανία), με αποτέλεσμα η Ελλάδα να αποτελεί μια συμφέρουσα επιλογή, η Υπηρεσία θεωρεί αναγκαίο 
να ρυθμιστούν τα πιο πάνω θέματα το ταχύτερο δυνατό, σύμφωνα με τις πιο πάνω συστάσεις. 

Πληρωμές τιμολογίων εξωτερικού. Από τον Ιούλιο του 2015, όσα τιμολόγια εκδίδονται από νοσοκομεία 
του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας, πληρώνονται από το λογιστήριο του Υπουργείου. 
Παρατηρήθηκε ότι πληρωμές τιμολογίων από άλλες χώρες (π.χ. Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία, Αυστρία) 
διενεργούνται από τις Πρεσβείες της Δημοκρατίας, μετά από έγκριση του Υπουργείου. 

 

 

 

Χρήση αεροασθενοφόρου. Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από τον Τομέα Επιδοτούμενων 
Ασθενών, κατά την διάρκεια του 2015, το Υπουργείο χρειάστηκε να κάνει χρήση αεροασθενοφόρου σε 25 
περιπτώσεις με συνολικό κόστος €414.606.  

Συστάσεις: 
• Το Υπουργείο θα πρέπει να λάβει μέτρα ώστε η αποστολή ασθενών στην Ελλάδα να γίνεται 

με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και ότι η παραπομπή ασθενών σε ιατρικά κέντρα που δεν 
είναι συμβεβλημένα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας θα γίνεται μόνο κατ’ 
εξαίρεση και νοουμένου ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν μπορούν να εξασφαλιστούν με 
χρήση του εντύπου S2. 

• Το Υπουργείο θα πρέπει να καθορίσει διαδικασίες αναφορικά με την αγορά φαρμάκων που 
δεν προσφέρονται σε νοσηλευτήρια του εξωτερικού. 

• Η έγκριση για την αγορά φαρμάκων θα πρέπει να δίνεται κατόπιν αξιολόγησης της κάθε 
περίπτωσης ξεχωριστά, από ιατρό ή από την Επιτροπή Ειδικών ώστε να βεβαιώνεται η 
αναγκαιότητα αγοράς των φαρμάκων και η ποσότητα. Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάζεται 
αρχικά η πιθανότητα προμήθειας των φαρμάκων από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες και μετά 
η αγορά τους από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.  

Σύσταση: Για σκοπούς καλύτερου έλεγχου των πληρωμών, το Υπουργείο να εξετάσει το ενδεχόμενο 
ώστε, όλες οι πληρωμές τιμολογίων εξωτερικού να γίνονται από το λογιστήριο του Υπουργείου.  
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Από έλεγχο σε φακέλους των ασθενών διαπιστώθηκε ότι το Υπουργείο σε κάθε περίπτωση ζητά γραπτές 
προσφορές κυρίως από δύο εταιρείες. Παρατηρήθηκε επίσης ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, το ποσό που 
χρεώθηκε το Υπουργείο για την  ίδια διαδρομή από την ίδια εταιρεία ήταν διαφορετικό.  

 

 

 

 

Στην απάντησή της η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου ανέφερε ότι ο Τομέας Επιδοτούμενων Ασθενών 
προβαίνει σε χρήση αεροασθενοφόρου για αποστολές κυρίως σε Ισραήλ, Ελλάδα και σε πολύ μικρότερο 
αριθμό στη Γερμανία.  Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπου κρίθηκε αναγκαίο από τις αρμόδιες Επιτροπές 
Ειδικών, αποστάληκαν ασθενείς με αεροασθενοφόρο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και 
Γαλλία.  Η επιλογή της εταιρείας αεροασθενοφόρου γίνεται κατόπιν διαδικασίας γραπτών προσφορών 
από δύο ή τρεις εταιρείες.  Όταν πρόκειται για αποστολές εκτός Ισραήλ και Ελλάδας ζητούνται προσφορές 
από όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης. Η διαδικασία αεροδιακομιδής ασθενών στο 
εξωτερικό είναι δύσκολη, καθώς σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζει ο παράγοντας χρόνος και αυτό 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην προσπάθεια προκήρυξης διαγωνισμού για την χρήση αεροασθενοφόρου, 
ώστε να μην δρα εις βάρος της υγείας των ασθενών. Πιο συγκεκριμένα επιβάλλεται η διεκπεραίωση μιας 
διαδικασίας, η οποία είναι καθοριστική για την επιβίωση ή/και την εξέλιξη της υγείας των ασθενών, σε 
ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα (εντός και εκτός ωρών εργασίας) και λαμβανομένης υπόψη της 
εξασφάλισης της πιο συμφέρουσας προσφοράς. 

Επιπρόσθετα, η Γενική Διευθύντρια αναφέρει ότι η μέχρι στιγμής εμπειρία κατέδειξε ότι οι ανάγκες τόσο 
σε ιατρικό εξοπλισμό όσο και σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό/συνοδό εν πτήσει καθώς και το ύψος 
πτήσης της αεροασθενοφόρου διαφέρουν για κάθε περιστατικό γεγονός το οποίο συνεπάγεται και την 
ανάλογη διαφοροποίηση του κόστους.  Επιπλέον, η εμπειρία κατέδειξε ότι ορισμένες φορές και εν τω 
μέσω της όλης διαδικασίας η μειοδότρια εταιρεία, στην οποία είχε αρχικά κατακυρωθεί η προσφορά, 
υποβάλλει αίτημα όπως διαφοροποιηθεί προς τα πάνω η τιμή κατακύρωσης επικαλούμενη διάφορα 
απρόβλεπτα γεγονότα όπως π.χ. κακός καιρός, καθυστέρηση επιβίβασης του ασθενή ή ακόμη και να 
αποσυρθεί από τη δέσμευση (π.χ. επιδείνωση υγείας ασθενούς). 

Η Υπηρεσία μας παραμένει στη θέση ότι  διαδρομές που είναι επαναλαμβανόμενες και συνήθεις, μπορεί 
και πρέπει να περιληφθούν σε διαγωνισμό που θα ανατεθεί με ανοικτές διαδικασίες και ότι, προς τούτο, 
το Υπουργείο θα μπορούσε να αναζητήσει καθοδήγηση από την αρμόδια αρχή δημοσίων συμβάσεων. 

Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ). 

(α) Δαπάνες. Σύμφωνα με στοιχεία από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, οι δαπάνες για σκοπούς 
εφαρμογής του ΓΕΣΥ από το 2003, έτος λειτουργίας του Οργανισμού, μέχρι τις 31.12.2015 ανήλθαν 
περίπου σε €37,5 εκ. (€10,6 εκ. για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, €22,2 εκ για έξοδα προσωπικού, 
€2,1 εκ. για ενοίκια κτιρίου για τη στέγαση του Οργανισμού και €2,7 εκ. για άλλα λειτουργικά έξοδα). 
Επιπρόσθετα, ποσό ύψους €6,7 εκ. δαπανήθηκε από το Υπουργείο Υγείας για αγορά συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για την αναδιοργάνωση των κρατικών νοσηλευτηρίων. 

(β) Τροποποίηση νομοθεσίας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν.89(Ι)/2001), αρμοδιότητα για την 
εφαρμογή του ΓεΣΥ έχει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (OAY), ο οποίος λειτουργεί με δικό του, 
εγκεκριμένο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, Προϋπολογισμό.  Λόγω του ότι κρίθηκε αναγκαία η 
τροποποίηση της νομοθεσίας, ετοιμάστηκε τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας για δημόσια διαβούλευση, τον Δεκέμβριο 2014. Στη συνέχεια το 

Σύσταση: Για σκοπούς διαφάνειας και χρηστής διοίκησης το Υπουργείο θα πρέπει να εξετάσει το 
ενδεχόμενο προκήρυξης διαγωνισμού για μεγάλο αριθμό διαδρομών, σύμφωνα με τον Νόμο που 
προβλέπει για τη Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή θέματα. 
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Υπουργείο αποφάσισε να εγκαταλείψει το νομοσχέδιο αυτό και να επανέλθει στο τροποποιητικό 
νομοσχέδιο του 2013, το οποίο κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Στην απάντησή της η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου ανέφερε ότι στο νομοσχέδιο το οποίο έχει 
κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, οι αρμοδιότητες του ΟΑΥ παραμένουν ως είχαν στο 
τροποποιητικό νομοσχέδιο του 2013 με ελαφρά διαφοροποίηση για τις αρμοδιότητες ως προς την 
αποζημίωση και τον καταρτισμό των καταλόγων για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
θα παρέχονται στα πλαίσια του ΓεΣΥ. 

(γ) Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του ΓεΣΥ. Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση 
του ΓεΣΥ, το οποίο ετοιμάστηκε τον Ιανουάριο του 2005, η εφαρμογή του αναμενόταν να γίνει μέχρι το 
2008. Για διάφορους λόγους που αναφέρονται πιο κάτω, αυτό δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί μέχρι 
σήμερα.  

Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Ιουνίου 2012, η έναρξη λειτουργίας του ΓεΣΥ 
μετατέθηκε για τα μέσα του 2015, ενώ σύμφωνα με το αναθεωρημένο Μνημόνιο Συναντίληψης του 
Μαΐου 2014, το ΓεΣΥ θα τίθετο  σε εφαρμογή σταδιακά σε τρεις φάσεις, ως ακολούθως:  

• Φάση Α: Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - επισκέψεις σε οικογενειακό ιατρό και 
παιδιάτρους (ημερ. εφαρμογής 1.7.2015).  

• Φάση Β: Εισαγωγή επιπρόσθετων υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών από 
Ιατρούς Ειδικοτήτων για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και των εξωνοσοκομειακών φαρμάκων 
(ημερ. εφαρμογής 1.1.2016).  

• Φάση Γ: Πλήρης εφαρμογή του ΓεΣΥ, η οποία θα περιλάμβανε επιπρόσθετα, όλες τις υπηρεσίες 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, εργαστηριακές και κλινικές εξετάσεις, 
νοσηλεία εσωτερικών ασθενών κ.ά. (ημερ. εφαρμογής 1.7.2016).  

Στα πλαίσια υλοποίησης των πιο πάνω προνοιών του Μνημονίου Συναντίληψης, το Υπουργείο Υγείας έχει 
καταρτίσει Σχέδιο Δράσης για την εισαγωγή του ΓεΣΥ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου 
Μεταρρύθμισης, το οποίο περιλαμβάνεται στην Απόφαση Αρ. 77.279 ημερ. 16.7.2014. Σύμφωνα με το 
Υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση, την υλοποίηση όλων των απαραίτητων 
μεταρρυθμίσεων και τα αποτελέσματα τις αναλογιστικής μελέτης (Άρθρο 3.2 του Μνημονίου όπως 
επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε στις 11.9.2015) το ΓεΣΥ θα μπορούσε να υλοποιηθεί το συντομότερο 
εντός του 2017 σε δύο φάσεις: 

• Η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, εξωτερικά ιατρεία ειδικών 
ιατρών, τα φάρμακα και τα κλινικά εργαστήρια. 

• Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, το Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών και Ατυχημάτων, τα Ασθενοφόρα και τους άλλους επαγγελματίες Υγείας. 

Σε σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στις 21.7.2016, παρουσιάστηκε ο προτεινόμενος οδικός 
χάρτης: 

• Α Φάση - Αυτονόμηση των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων:  

− Εισαγωγή Νομοθεσίας για την αυτονόμηση (9/2016)  

− Έναρξη λειτουργίας αυτονομημένου Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (1ο εξάμηνο 2017). 

• Β Φάση - Έναρξη σταδιακής εισαγωγής ΓεΣΥ και ενεργοποίηση ΟΑΥ ως ασφαλιστικού οργανισμού:  

− Κατακύρωση διαγωνισμού (9/2016) 

− Ολοκλήρωση λογισμικού ΟΑΥ (πριν το τέλος του 2017) 

− Ανάληψη παραπομπών ασθενών στον ιδιωτικό τομέα και στο εξωτερικό με την ολοκλήρωση 
του λογισμικού (τέλος του 2017) 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                                                                                        ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 

420 

− Εξωνοσοκομειακή φροντίδα- φάρμακα, αναλύσεις, διαγνωστικά (από την έναρξη λειτουργίας 
του Λογισμικού μέχρι το τέλος του 2019) 

− Εισαγωγή της ενδονοσοκομειακής πτυχής του ΓεΣΥ (1/2020). 

Η Γενική Διευθύντρια στην απάντησή της ανέφερε ότι, η  κατακύρωση του διαγωνισμού από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΟΑΥ έγινε στις 6.10.2016 και ότι ο αποτυχών προσφοροδότης  καταχώρησε προσφυγή στην 
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Ως εκ τούτου, η υπογραφή συμβολαίου με τον επιτυχόντα 
προσφοροδότη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2016, όπως προγραμματιζόταν και 
αναμένεται να υπάρξει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου. 

• Γ Φάση – Σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ίδρυση Πανεπιστημιακών Κλινικών και 
εισαγωγή της ηλεκτρονικής υγείας (υποβολή νομοσχεδίων μέχρι το 1ο τρίμηνο του 2017 με στόχο τη 
λειτουργία τους μέχρι το τέλος του 2017). 

Σε μεταγενέστερη σύσκεψη στις 13.9.2016, αποφασίστηκε νέο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του ΓεΣΥ, 
σύμφωνα με το οποίο ο Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου που θα ιδρυθεί για την αυτονόμηση θα 
λειτουργήσει μέχρι την 1.6.2017, η εισαγωγή εξωνοσοκομειακής φροντίδας μέχρι την 1.6.2019 και η 
πλήρης εφαρμογή του ΓεΣΥ μέχρι την 1.6.2020. 

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου στην απάντησή της ανέφερε ότι, το τροποποιητικό Νομοσχέδιο του 
ΓεΣΥ εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 7 Οκτωβρίου 2016 και κατατέθηκε στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων στις 18 Οκτωβρίου 2016. 

Ο ΟΑΥ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει στη 
σύσταση τεχνικής επιτροπής η οποία έχει επεξεργαστεί τέσσερα πιθανά σενάρια για τον καθορισμό των 
εισφορών και αναμένεται η διαπραγμάτευσή τους με τις διάφορες κατηγορίες εισφορέων. 

(δ) Προτεραιότητες. Η Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι η υλοποίηση σημαντικών έργων απαραίτητων για 
την εφαρμογή του ΓεΣΥ, όπως η αναδιοργάνωση/αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων τα οποία θα 
έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί ως προτεραιότητα, σημείωσαν μεγάλη καθυστέρηση. Αντ’ αυτών, η 
Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι δόθηκε προτεραιότητα (κυρίως από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας) στα 
έργα τα οποία είναι ως επί το  πλείστον,  διαδικαστικού χαρακτήρα και απαιτείτο η πρόσληψη 
Συμβούλων, με κόστος αρκετών εκατομμυρίων.  

Aναδιοργάνωση κρατικών νοσηλευτηρίων. Όσον αφορά στην αναδιοργάνωση των κρατικών 
νοσηλευτηρίων, το Υπουργείο προέβη το 2007 σε προκήρυξη προσφοράς, από κοινού με τον Οργανισμό 
Ασφάλισης Υγείας, για αγορά υπηρεσιών Συμβούλων. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων για τα δύο μέρη 
του έργου ανήλθε σε €10,4 εκ. Τον Οκτώβριο του 2009, το Υπουργείο προέβη σε επέκταση της σύμβασης 
για 6 μήνες (μέχρι τον Απρίλιο 2010).  Με τη λήξη τόσο της αρχικής σύμβασης όσο και της 
συμπληρωματικής συμφωνίας, οι Σύμβουλοι υπέβαλαν τελικές εκθέσεις οι οποίες δεν φαίνεται να 
αξιολογήθηκαν/αξιοποιήθηκαν.  

Στα πλαίσια υλοποίησης προνοιών του Μνημονίου Συναντίληψης του Μαΐου 2014, το Υπουργικό 
Συμβούλιο, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ενέκρινε το Σχέδιο Μεταρρύθμισης το οποίο διαλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, πρόνοιες για την αναδιάρθρωση, καθώς επίσης και την αυτονόμηση των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό με την εφαρμογή του ΓεΣΥ. 

Αυτονόμηση κρατικών νοσηλευτηρίων. Τον Ιούνιο 2004, το Υπουργικό Συμβούλιο, με κύρια επιδίωξη την 
αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των κρατικών νοσηλευτηρίων, με Απόφασή του ενέκρινε την 
προώθηση της αυτονόμησής τους και τη μετατροπή τους σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου.  

Η Νομική Υπηρεσία το 2009, με σχετική προς τον τότε Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας επιστολή 
της, εξέφραζε σοβαρές επιφυλάξεις κατά πόσον, εάν το ζητούμενο ήταν η δημιουργία ενός ευέλικτου 
συστήματος λειτουργίας δημόσιων νοσηλευτηρίων στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού, έτσι ώστε 
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τούτο να συνάδει με τις απαιτήσεις λειτουργίας του Γενικού Σχεδίου Υγείας, αυτό θα μπορούσε να 
επιτευχθεί μέσω της σύστασης ενός νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου το οποίο θα διέπεται από το 
δημόσιο δίκαιο με αποτέλεσμα να περιορίζεται εκ των πραγμάτων η ευελιξία του. 

Τον Μάιο 2012, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με αρ. 73.513 και ημερ. 9.5.2012, 
αποφάσισε, μεταξύ άλλων τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος των κρατικών νοσηλευτηρίων και 
τη λειτουργική και οργανωτική τους αναβάθμιση έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο ευέλικτα και αποδοτικά 
ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Στα πλαίσια της εφαρμογής των προνοιών του Μνημονίου και της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου 
με ημερ. 16.7.2014, είχε ετοιμαστεί προσχέδιο νομοσχεδίου αναφορικά με την αυτονόμηση των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων, το οποίο με βάση τους τότε σχεδιασμούς θα έπρεπε να ψηφιστεί από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2014.   

Μετά από πολλή καθυστέρηση, το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 
2016 ενέκρινε νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί  Ίδρυσης Οργανισμού  Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος του 
2016», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση στις 19 Οκτωβρίου 2016 και στις 3 
Νοεμβρίου 2016 ξεκίνησε η συζήτησή του στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής. Όπως μας ενημέρωσε η 
Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, έχει ετοιμασθεί συνοπτικός οδικός χάρτης εφαρμογής των 
προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου, αλλά και της Οικονομικής και Διοικητικής Αυτονόμησης των 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και ότι τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης θα καθοριστούν μετά την ψήφιση 
της νομοθεσίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 
(ε) Εργασίες για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται η συνεργασία άλλων εμπλεκόμενων 
Τμημάτων. Σύμφωνα με τα πρακτικά συνεδρίας που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2013 υπό την 
προεδρία του πρώην Υπουργού Υγείας στην παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και του τότε Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, ο τότε Διευθυντής του Τμήματος 
Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) όσο και οι εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) 
ανέφεραν ότι ήταν αδύνατο να αντεπεξέλθουν στον επιπλέον όγκο εργασίας που θα απαιτηθεί, ώστε να 
γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στα μηχανογραφικά συστήματα και να λειτουργήσει το σύστημα αποκοπής 
και είσπραξης εισφορών, λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και οικονομικών πόρων.  Τον 
Οκτώβριο 2013 το ΤΕΠ και οι ΥΚΑ υπέβαλαν στο Υπουργείο Υγείας τις ανάγκες τους για το αναγκαίο 
προσωπικό, ώστε να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους σχετικά με το ΓεΣΥ, καθώς επίσης 
χρονοδιάγραμμα για την προετοιμασία τους για την είσπραξη και αποκοπή των εισφορών για το ΓεΣΥ. 
Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, τα εν λόγω Τμήματα θα αρχίσουν να 
ετοιμάζουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας, τα οποία θα 
πρέπει να ολοκληρώσουν σε επτά μήνες. 

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα  που ετοιμάστηκε από Ανώτερο Λογιστή του Υπουργείου 
προς τον τέως Υπουργό Υγείας, σε σύσκεψη που έγινε στις 9.10.2014 με θέμα τις ανάγκες διάφορων 
κυβερνητικών τμημάτων τα οποία θα φέρουν την ευθύνη είσπραξης και καταβολής των εισφορών για το 
ΓεΣΥ, αποφασίστηκε η σύσταση ad hoc επιτροπής  για μελέτη του θέματος των αναγκών των κυβερνητικών 
τμημάτων (Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Οι ανάγκες αυτές 
αφορούν σε πρόσθετο προσωπικό, πρόσθετες πιστώσεις για αγορά νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού για 
το επιπρόσθετο προσωπικό και κάλυψη του κόστους τροποποίησης των υφιστάμενων 
μηχανογραφημένων συστημάτων. Στο σημείωμα εκφράζεται η άποψη όπως ζητηθεί από τα 

Σύσταση: Το Υπουργείο θα πρέπει να καθορίσει πλάνο και χρονοδιάγραμμα αναφορικά με τις 
ενέργειες που απαιτούνται για την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων, αξιοποιώντας τις 
μελέτες που έγιναν για σκοπούς αναδιοργάνωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων. 
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προαναφερόμενα Τμήματα να κοστολογήσουν επακριβώς τις ανάγκες τους και ζητηθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών η παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων.  

Στην απάντησή της η Γενική Διευθύντρια ανέφερε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20(8) του Νόμου 89(Ι) 2001-
2005, οι  δαπάνες των άλλων εμπλεκόμενων τμημάτων, που θα προκύψουν για την εφαρμογή του ΓεΣΥ 
(Προσωπικό, Τροποποίηση Μηχανογραφικού συστήματος και αγορά εξοπλισμού) θα καλυφθούν από τον 
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. 

(στ)  Στρατηγικός προγραμματισμός της αναδιοργάνωσης της κρατικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας. Μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης αναδιοργάνωσης του Συστήματος Υγείας στην Κύπρο καθώς και 
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Μνημόνιο, συστάθηκε ad hoc Επιτροπή, με σκοπό την επί 
τόπου αξιολόγηση των Κέντρων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΚΠΦΥ) παγκύπρια. 

Η ad hoc Επιτροπή πραγματοποίησε επισκέψεις στα αστικά και αγροτικά Κέντρα Υγείας, παγκύπρια, με τη 
συμμετοχή σε ορισμένες περιπτώσεις Ειδικών Εμπειρογνωμόνων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης/λειτουργίας των 
Κέντρων Υγείας και τη διαπίστωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της λειτουργίας τους, με απώτερο 
σκοπό την αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του 
δημόσιου τομέα στην Κύπρο. 

 
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κυβερνητικών υπαλλήλων στο εξωτερικό.  

Η δαπάνη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κυβερνητικών υπαλλήλων, περιλαμβανομένων των μελών 
των οικογενειών τους, καθώς και του επιτόπιου προσωπικού, που υπηρετεί σε Διπλωματικές και άλλες 
αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, ανήλθε σε €673.074 (2014: €704.064).  

Το Υπουργείο, με στόχο τον εξορθολογισμό της διαδικασίας αποζημίωσης της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, και αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές 
επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας, εξέδωσε σχετικές εγκυκλίους σύμφωνα με τις οποίες οι δημόσιοι 
υπάλληλοι που υπηρετούν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου και 
στην Ελβετία θα πρέπει απαραίτητα να απευθύνονται στο κρατικό σύστημα υγείας για την εξασφάλιση 
περίθαλψης, ενώ καθορίστηκε συγκεκριμένη διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθείται στις 
περιπτώσεις που το κρατικό σύστημα υγείας της χώρας όπου υπηρετεί ο υπάλληλος δεν ανταποκρίνεται 
σε αποδεκτό βαθμό στις ανάγκες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχοντας υπόψη το σύστημα υγείας 
της Κύπρου. Με εγκύκλιο του Υπουργείου ημερ. 10.10.2014, καθορίστηκαν διαδικασίες οι οποίες θα 
πρέπει να ακολουθούνται για σκοπούς καλύτερου ελέγχου των εν λόγω δαπανών, χωρίς ωστόσο να 
φαίνεται ότι οι σχετικές πρόνοιές τους εφαρμόζονται. Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών με 
επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας με ημερ. 19.11.2014, ζήτησε όπως δοθούν οδηγίες για αναστολή 
της εγκυκλίου. Η εν λόγω εγκύκλιος δεν έχει ανασταλεί από το Υπουργείο Υγείας και βρίσκεται σε ισχύ. 

Από έλεγχο στα διορθωτικά δελτία που αποστέλλονται στο Υπουργείο Υγείας από το Υπουργείο 
Εξωτερικών παρατηρήθηκε ότι: 

• Δεν ασκείται έλεγχος στα τιμολόγια που επισυνάπτονται στα διορθωτικά δελτία τα οποία 
αποστέλλονται από τις πρεσβείες για επιβεβαίωση ότι το όνομα το οποίο αναγράφεται στο ένταλμα 
πληρωμής ανήκει στο προσωπικό της πρεσβείας (ή εξαρτώμενό του), ότι τα έξοδα αφορούν 
ιατρικούς σκοπούς, ότι τα είδη που περιλαμβάνονται στα τιμολόγια των φαρμακείων αφορούν 
φάρμακα και όχι άλλα είδη, κ.λπ. 

Σύσταση: Ενόψει και του γεγονότος ότι η προώθηση της εφαρμογής του ΓεΣΥ αποτελεί μνημονιακή 
δέσμευση, επιβάλλεται όπως προωθηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του, το 
συντομότερο δυνατό. 
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• Οι πληρωμές διενεργούνται από κονδύλι του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, το οποίο έχει 
και την ευθύνη του ελέγχου. Η εξουσιοδότηση δαπανών δίνεται από λειτουργούς των πρεσβειών 
αντί από τον ελέγχοντα λειτουργό του κονδυλιού δηλαδή την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου 
Υγείας ή λειτουργό εξουσιοδοτημένο από αυτή, όπως προνοείται στον περί Προϋπολογισμού Νόμο.  

• Σε αρκετές περιπτώσεις οι αποδείξεις πληρωμής που επισυνάπτονται στα διορθωτικά δελτία είναι 
σε ξένες γλώσσες και είναι δύσκολο να ελεγχθούν από το Υπουργείο Υγείας. 

• Σε μια περίπτωση, οι δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λειτουργού (και εξαρτώμενών 
του), ο οποίος απασχολείται σε Πρεσβεία της Δημοκρατίας ανήλθαν το 2015 σε €37.298, το 2014 σε 
€26.008 και το 2013 σε €20.911. 

 
Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, μας ανέφερε ότι συμφωνεί με τις επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας 
αναφορικά με τα διορθωτικά δελτία που παραλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας από το Υπουργείο 
Εξωτερικών, όμως, όπως αναφέρει, η άσκηση ελέγχου προϋποθέτει την επαρκή στελέχωση του 
λογιστηρίου του Υπουργείου. Αναφέρει επίσης ότι, λαμβανομένου υπόψη ότι, από 1.7.2015, η πληρωμή 
των τιμολογίων για την περίθαλψη επιδοτούμενων ασθενών στο εξωτερικό από Ελλάδα και Αγγλία έχει 
αναληφθεί από το λογιστήριο της Διοίκησης, ενώ προηγουμένως διενεργείτο από τις πρεσβείες του 
εξωτερικού, η ανάγκη για στοιχειώδη στελέχωση γίνεται επιτακτική.  

Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία. 

Κρατική χορηγία. Η επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας προς το Ίδρυμα κατά το έτος 2015, ανήλθε σε 
€4.900.000 (2014: €4.900.000). 

Πέραν της κρατικής χορηγίας, παραχωρήθηκαν από το Κράτος στο Ίδρυμα, φάρμακα, η αξία των οποίων, 
σύμφωνα με στοιχεία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, ανήλθε σε €5.781.900 το 2015, σε σύγκριση με 
€5.017.439 το 2014. 

Το ύψος της κρατικής χορηγίας καθορίζεται σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, ο οποίος 
ετοιμάζεται και υποβάλλεται στα Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών, με βάση τη συμφωνία η οποία 
υπογράφηκε στις 26.11.2010 μεταξύ του Υπουργείου Υγείας (εκ μέρους της Κυβέρνησης) και του 
Ιδρύματος. Σημειώνεται ότι στη συμφωνία προνοείται επίσης η ετοιμασία από το Ίδρυμα 
Προϋπολογισμών σε τριετή βάση, οι οποίοι θα εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή την οποία θα απαρτίζουν 
ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και ο 
Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής του Ιδρύματος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένδειξη υποβολής των εν λόγω 
τριετών Προϋπολογισμών στο Υπουργείο, παρόλες τις σχετικές επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας. Ο 
πρώτος τριετής Προϋπολογισμός (2011-2013), θα έπρεπε να είχε ετοιμαστεί μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας (26.11.2010). 

 
 

Σύσταση: Το θέμα πρέπει άμεσα να εξεταστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και να 
επιτευχθεί συναίνεση, για τη διασφάλιση των καλώς νοούμενων συμφερόντων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, το Υπουργείο θα πρέπει σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, να 
προβαίνει στη διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων για διαπίστωση ότι οι πιο πάνω εγκύκλιοί του 
τυγχάνουν εφαρμογής. 

Σύσταση: Το Υπουργείο θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για συμμόρφωση με τις 
πρόνοιες της Συμφωνίας. 
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Όπως μας απάντησε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, όσον αφορά στην πρόνοια της συμφωνίας για 
υποβολή Προϋπολογισμών σε τριετή βάση, θα σταλεί επιστολή στο Ίδρυμα με την οποία θα ζητείται όπως 
ο Προϋπολογισμός για το έτος 2018 και μετά υποβάλλεται σε τριετή βάση, ανάλογη με το Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού.  

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου. 

(α)  Κρατική χορηγία. Η Κυβέρνηση, με βάση τη Δήλωση Καταπιστεύματος και τη συμφωνία που 
υπέγραψε με το Ιατρικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου το 1992, ανέλαβε να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του 
Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου στο διηνεκές. Η χορηγία που καταβλήθηκε στο Κέντρο κατά το 
2015 με βάση τα προϋπολογισθέντα λειτουργικά έξοδα, ανήλθε σε €12.641.959 σε σύγκριση με 
€12.982.702 κατά το 2014. Σημειώνεται ότι ποσό ύψους €1.943.611, παρόλο ότι είχε προϋπολογιστεί, 
εντούτοις δεν καταβλήθηκε, λόγω του ότι το Κέντρο διέθετε κατά τη δεδομένη περίοδο, συσσωρευμένα 
καθαρά τραπεζικά υπόλοιπα που προέρχονταν από κρατική χορηγία. 

Το ύψος της κρατικής χορηγίας καθορίζεται σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του Κέντρου, ο οποίος αφού 
εγκριθεί από το Συμβούλιο των Επιτρόπων, υποβάλλεται στα Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας για 
σκοπούς καθορισμού του ύψους της κρατικής χορηγίας.  

(β)  Προμήθεια φαρμάκων από την Κυβέρνηση προς το Κέντρο. Πέραν της πιο πάνω κρατικής 
χορηγίας, παραχωρήθηκαν από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στο Κέντρο φάρμακα, η αξία των οποίων 
ανήλθε σε €10.289.024 κατά το 2015 σε σύγκριση με €9.831.386 κατά το 2014.  

Στρατηγική αντιμετώπισης του καρκίνου στην Κύπρο. 

(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις 18.11.2009, ενέκρινε τη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση του καρκίνου στην Κύπρο, και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Υγείας να προχωρήσει στην 
υλοποίησή της μέσω της σύστασης της Εθνικής Επιτροπής για τον Καρκίνο, η οποία διορίστηκε με την 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 70.949 και ημερ. 1.9.2010. Η εφαρμογή της στρατηγικής 
παρακολουθείται μέσα από την ετοιμασία εξαετών σχεδίων δράσης από την Εθνική Επιτροπή, με πρώτο 
χρονικό ορίζοντα την περίοδο 2010-2015.  Σημειώνεται ότι στις 28.9.2016 το Υπουργικό Συμβούλιο (Αρ. 
Πρότασης 1254/2016) αποφάσισε τον διορισμό της νέας Εθνικής Επιτροπής για τον Καρκίνο, για περίοδο 
πέντε ετών (μέχρι τις 27.9.2021). 

 
Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου στην απάντησή της, μας ανάφερε ότι ένας από τους κύριους 
στόχους της Επιτροπής είναι η αναδιαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής, με βάση τα νέα δεδομένα στον 
επιστημονικό ορίζοντα και στον τομέα της Υγείας.     

(β)  Καθόσον αφορά στις υπηρεσίες ακτινοθεραπείας, η Υπηρεσία μας με επιστολή της ημερ. 26.5.2014 
ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ. 3.4 της υπό αναφορά Στρατηγικής, στόχος του Υπουργείου ήταν να 
διασφαλίσει ότι ο μέγιστος χρόνος αναμονής των ασθενών θα είναι 4 εβδομάδες και επομένως ανάλογα 
θα έπρεπε να αυξηθεί ο αριθμός των Γραμμικών Επιταχυντών σε σχέση με ολόκληρο τον πληθυσμό.  

Το Υπουργείο έχει προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για την αγορά υπηρεσιών για διεξαγωγή σχετικής 
μελέτης, με όρους εντολής την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ακτινοθεραπείας στην Κύπρο και 
εισήγηση μέτρων για την αναβάθμισή τους. Εμπειρογνώμονας ανέλαβε την ετοιμασία πλάνου 
ογκολογικών ακτινοθεραπευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο το οποίο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβρη του 
2015. Σύμφωνα με τη Γενική Διευθύντρια το Υπουργείο έχει προβεί σε ετοιμασία Εθνικού Σχεδιασμού 
λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της μελέτης.  

Σύσταση: Να ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για τους στόχους της νέας Εθνικής Επιτροπής. 
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Παροχή ποιοτικών ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς. Η Υπηρεσία μας επανειλημμένα επισημαίνει ότι η 
απουσία συστήματος ελέγχου της παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς (medical audit), δεν επιτρέπει 
την ομοιόμορφη και σε αποδεκτά επίπεδα προσφορά υπηρεσιών από όλους τους ιατρούς κάθε 
ειδικότητας. Η εφαρμογή τέτοιου συστήματος θεωρείται απαραίτητη για την εισαγωγή του Γενικού 
Συστήματος Υγείας.  

Στα πλαίσια εφαρμογής των προνοιών του Μνημονίου Συναντίληψης στον τομέα της υγείας, το Υπουργείο 
οφείλει να αναπτύξει και να εφαρμόσει Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για τα πιο συχνά και δαπανηρά 
νοσήματα καθώς επίσης και κλινικά πρωτόκολλα για τις πιο συχνές και δαπανηρές εργαστηριακές 
εξετάσεις και φάρμακα, πρόνοιες οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας και ταυτόχρονα στη μείωση του κόστους. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, το Υπουργείο 
έχει ήδη προχωρήσει στην επέκταση των πρωτοκόλλων θεραπείας και στον καθορισμό κλινικών 
κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείριση των παθήσεων, ενώ τον Φεβρουάριο 2014 προέβη στη 
σύσταση Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής Κατευθυντήριων Οδηγιών και Κλινικών Πρωτοκόλλων, 
επικεφαλής της οποίας είναι ο Υπουργός Υγείας.  Τελικός στόχος της εν λόγω Επιτροπής, θα είναι η 
ανάπτυξη συστήματος κλινικού ελέγχου (medical audit) στις υπηρεσίες υγείας.   

Επίσης, παρόλο ότι τον Δεκέμβριο 2013, το Υπουργείο προέβηκε με μεγάλη καθυστέρηση στη συγκρότηση 
της Επιτροπής Ελέγχου και Ενημέρωσης (η σύστασή  της είχε εγκριθεί με την Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου αρ. 65.053 και ημερ. 14.2.2007), βασικός ρόλος της οποίας θα ήταν ο έλεγχος κατά πόσο η 
συνταγογράφηση φαρμάκων συνάδει με τους περιορισμούς και τα πρωτόκολλα θεραπείας, εντούτοις η 
Επιτροπή δεν φαίνεται να δραστηριοποιήθηκε και ως εκ τούτου αποφασίστηκε όπως οι εργασίες και οι 
αρμοδιότητές της ενταχθούν στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου. Αναφέρεται συναφώς ότι 
σε σχετική Πρόταση η οποία προωθήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε στις 29.10.2014 (αρ. 
Απόφ. 77.781) αναφορικά με αλλαγή στους όρους εντολής και στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής 
Φαρμάκων, περιλήφθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις όποιες 
αποφάσεις της Επιτροπής θα είναι αρμοδιότητα της Μονάδας Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Η 
Υπηρεσία μας σε επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας ημερ. 2.7.2015, εισηγήθηκε όπως τροποποιηθεί η πιο 
πάνω Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία/αρμοδιότητες/όρους εντολής της 
Επιτροπής Φαρμάκων, έτσι ώστε οι αποφάσεις της Επιτροπής να εξουσιοδοτούνται από τον Υπουργό. Με 
την τροποποίηση επιτυγχάνεται αφενός η εγκυρότητα των αποφάσεων της Επιτροπής και αφετέρου η 
άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου των αποφάσεων της Επιτροπής Φαρμάκων και των δαπανών αγοράς 
φαρμάκων.  Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 22.7.2015, αποφάσισε την 
τροποποίηση στους όρους εντολής και στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Φαρμάκων σύμφωνα με την 
εισήγηση της Υπηρεσίας μας.  

 
Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου στην απάντησή της, μας ανέφερε ότι η εισαγωγή συστήματος 
ελέγχου της παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς (medical audit), περιλαμβάνεται στα μέτρα 
ποιοτικής αναβάθμισης των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας στα κρατικά νοσηλευτήρια, για τα οποία 
γίνεται αναφορά στο νομοσχέδιο με τίτλο «ο Περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 

Σύσταση: Θα πρέπει να τεθεί επειγόντως σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του Εθνικού 

Σχεδιασμού. 

Σύσταση: Το Υπουργείο θα πρέπει να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις σε σχέση με το σύστημα ελέγχου 
παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς, για το οποίο δεσμεύτηκε στα πλαίσια του Μνημονίου 
Συναντίληψης. 
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Νόμος του 2016», το οποίο εκκρεμεί ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας. Όπως και 
τα υπόλοιπα μέτρα διοικητικής και λειτουργικής αναβάθμισης που θα εφαρμοστούν με την εισαγωγή της 
Αυτονόμησης στα δημόσια νοσηλευτήρια, η εισαγωγή του συστήματος ελέγχου αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για προετοιμασία τους μέχρι την εισαγωγή του ΓεΣΥ.  

Χορηγίες σε διάφορους Οργανισμούς. Σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. Φακ. 
Υ.Ο.10.04.001 και ημερ. 8.2.2012, τα αρμόδια Υπουργεία πριν παραχωρήσουν οποιαδήποτε κρατική 
χορηγία προς τους Οργανισμούς που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχό τους, θα πρέπει να ζητούν από τους 
Οργανισμούς να τους υποβάλουν οικονομικά ελεγμένους λογαριασμούς ή μη του προηγούμενου έτους 
και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι Οργανισμοί διαθέτουν αποθεματικό συμπεριλαμβανομένων και 
τραπεζικών υπολοίπων, τότε οι Ελέγχοντες Λειτουργοί των κονδυλίων θα πρέπει να λαμβάνουν τις 
δέουσες ενέργειες για την ανάλογη μείωση ή αποκοπή της χορηγίας. Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι, σε 
κάποιες περιπτώσεις το Υπουργείο δεν προβαίνει σε αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων των 
οργανισμών.  

 
Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών 

(α) Το Υπουργείο Υγείας παραχωρεί κάθε χρόνο σημαντικά ποσά υπό μορφή συνεισφοράς, σε διάφορους 
Συνδέσμους/Φιλανθρωπικά Ιδρύματα/Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας για 
προγράμματα που κρίνονται αναγκαία, βάσει κριτηρίων που έχουν καθοριστεί και εγκριθεί από το 
Υπουργικό Συμβούλιο (αρ. Απόφ. 61.712, ημερ. 10.3.2005) και τα οποία περιλαμβάνονται στο Σχέδιο 
Κρατικών Χορηγιών (Σχέδιο) που εφαρμόζεται από το Υπουργείο. Τα κριτήρια τέθηκαν από κοινού με το 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας 
των προγραμμάτων, την ορθολογική διαχείριση της χορηγίας από τις εθελοντικές οργανώσεις, τη 
διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, κ.ά.  

Κατά το 2015 το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στην ετοιμασία δύο σχεδίων:  

(i) Το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 
360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο αφορά σε φορείς που λαμβάνουν ενισχύσεις μέχρι 
€500.000 ανά τριετία. 

(ii) Το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων βάσει της απόφασης 2012/21/ΕΕ για την παροχή Υπηρεσιών 
Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), το οποίο αφορά σε φορείς που λαμβάνουν ενισχύσεις 
πέραν των €500.000 ανά τριετία.  

Το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) εγκρίθηκε από τον Έφορο Ελέγχου 
Κρατικών Ενισχύσεων στις 4.11.2015 και το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων για την παροχή ΥΓΟΣ στις 
18.3.2016. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφ. 79.739 ημερ. 17.11.2015 ενέκρινε κατ΄ εξαίρεση την 
παραχώρηση κρατικών ενισχύσεων για το 2015 στους φορείς που εμπίπτουν στα κριτήρια του Σχεδίου 
Κρατικών Ενισχύσεων για την παροχή ΥΓΟΣ, βάσει του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας 
(De Minimis). 

(β) Δαπάνες Σχεδίου. Το Υπουργείο Υγείας μέσω του Σχεδίου διαθέτει ποσό περίπου €2,0 εκ. ετησίως 
(2015: €2,2 εκ.) για να ενισχύει οικονομικά, υπό μορφή κρατικής χορηγίας, εθελοντικές οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας για προγράμματα/ενέργειες που κρίνονται αναγκαία. Οι 
συνολικές δαπάνες του Σχεδίου κατά τα έτη 2015-2012 είχαν ως ακολούθως: 

 

Σύσταση: Το Υπουργείο θα πρέπει να αναπτύξει τους απαραίτητους μηχανισμούς ελέγχου για να 
διασφαλίζει ότι οι Οργανισμοί οι οποίοι λαμβάνουν κρατική χορηγία δεν διατηρούν αποθεματικά, ενώ θα 
πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις πρόνοιες της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.  
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2015  2014  2013  2012 

€   €   €   €  

2.192.500  2.040.000  1.996.600  2.376.060 

Η Υπηρεσία μας σημείωσε ότι ποσό ύψους €1.715.000 (78,2% της συνολικής δαπάνης για το 2015), αφορά 
6 (από τους 48) Συνδέσμους/Φιλανθρωπικά Ιδρύματα/Οργανώσεις που έλαβαν χορηγία.  

(γ) (i) Προκήρυξη του Σχεδίου. Η προκήρυξη του Σχεδίου για το 2015, έγινε στις 20.11.2015, με σχετική 
ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας ενώ παράλληλα (όπως πληροφορηθήκαμε) ενημερώθηκαν τηλεφωνικώς οι 
Σύνδεσμοι/Οργανώσεις/Ιδρύματα που παραδοσιακά υπέβαλλαν αιτήσεις για εξασφάλιση χορηγίας.  Η 
Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι για σκοπούς διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης όλων των φορέων 
που δραστηριοποιούνται ή που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της υγείας, θα πρέπει να 
γίνεται έγκαιρα η προκήρυξη του Σχεδίου. 

(ii) Καταβολή χορηγιών. Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι, λόγω της μη έγκαιρης προκήρυξης του Σχεδίου, 
οι χορηγίες καταβλήθηκαν στο τέλος Δεκεμβρίου 2015, τακτική η οποία φαίνεται να ακολουθείται κατά τα 
τελευταία χρόνια.  

(iii) Κατ' εξαίρεση παροχή κρατικής ενίσχυσης.  Κατά το 2015, παρόλο ότι 19 φορείς οι οποίοι υπέβαλαν 
αίτηση για παροχή κρατικής ενίσχυσης, θα έπρεπε να απορριφθούν με βάση το Άρθρο 5.5 του Σχεδίου, 
εντούτοις δόθηκε έγκριση από τον Υπουργό Υγείας για κατ' εξαίρεση παροχή ενίσχυσης συνολικού ποσού 
€1.046.300 χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5.5 του Σχεδίου, εάν ο Φορέας διατηρεί αναξιοποίητες καταθέσεις (δηλαδή 
μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα) ή αποθεματικό συσσωρευμένων πλεονασμάτων που να ξεπερνά 
το 40% των πραγματικών δαπανών του προηγούμενου έτους για όλα τα προγράμματα που 
επιχορηγήθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων, τότε η αίτησή του απορρίπτεται. Ο 
Φορέας δικαιούται να έχει επαρκές αποθεματικό για σκοπούς αγοράς/ανέγερσης/επέκτασης κτιρίων για 
στέγαση προγραμμάτων τα οποία θεωρούνται αναγκαία από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, 
ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο ο οποίος κρίνεται δικαιολογημένος από τον Υπουργό Υγείας και να εγκριθεί 
για την παροχή κρατικής ενίσχυσης. 

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου στην απάντησή της, ανέφερε ότι η τυχόν κατ΄ εξαίρεση παροχή 
κρατικής ενίσχυσης κατά το 2016 από τον Υπουργό Υγείας θα αιτιολογηθεί επαρκώς και δεόντως 
σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές Διοικητικού Δικαίου. 

(iv) Παραχώρηση προκαταβολής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Υπουργείο κατέβαλε προκαταβολικά 
μέρος της χορηγίας, πριν την προκήρυξη του Σχεδίου και την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η Υπηρεσία 
μας εξέφρασε την άποψη ότι η τακτική αυτή δεν συνάδει με τις Γενικές Αρχές Διοικητικού Δικαίου 
(διαφάνεια, ίση μεταχείριση, τεκμηρίωση, κ.λπ.).  

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου στην απάντησή της, ανέφερε ότι, το Υπουργείο Υγείας παραχωρεί σε 
ορισμένους φορείς προκαταβολές, κατ΄εξαίρεση, λόγω της σημαντικότητας των προγραμμάτων που 
λειτουργούν και που αφορούν προγράμματα δημόσιας υγείας που οφείλει να παρέχει το κράτος. 

Συστάσεις. Με στόχο τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό έλεγχο των χορηγιών η Υπηρεσία μας 
συστήνει όπως το Υπουργείο: 

• Αναθεωρήσει, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την πολιτική αναφορικά με το 
ύψος των χορηγιών που παραχωρούνται από το Υπουργείο Υγείας θέτοντας ξεκάθαρα κριτήρια 
που να είναι προσαρμοσμένα σύμφωνα με τους στόχους και ιδιαιτερότητες του Υπουργείου, και 
τα οποία να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων, την ορθολογική διαχείριση της 
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χορηγίας από τους φορείς, την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, τις αρχές της 
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των εθελοντικών οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας.  Σχετικές είναι επίσης οι διατάξεις στον περί της 
Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας 
Νόμο (άρθρα 25-27). 

• Προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για προκήρυξη του Σχεδίου με στόχο την έγκαιρη καταβολή 
των χορηγιών στους διάφορους Συνδέσμους/ Ιδρύματα/Οργανώσεις, συμβάλλοντας έτσι στον 
καλύτερο προγραμματισμό των εργασιών τους. Επίσης, για σκοπούς διαφάνειας, επιβάλλεται η 
γνωστοποίηση της προκήρυξης του Σχεδίου και στον εγχώριο τύπο.  

• Κατά το στάδιο αξιολόγησης των αιτήσεων, ετοιμάζει σχετική έκθεση αξιολόγησης, κατάλληλα 
τεκμηριωμένη, αναφορικά με όλα τα σημεία που εξετάζονται για την εξασφάλιση της σχετικής 
έγκρισης ή απόρριψής της. 

• Προωθήσει τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία αρχείου με όλα τα σχετικά στοιχεία και 
έγγραφα, για σκοπούς αξιολόγησης των αιτημάτων.  

• Αναπτύξει τάχιστα σχετικούς μηχανισμούς επιθεώρησης και εξετάσει το ενδεχόμενο ετοιμασίας 
κανονισμών που να διέπουν τη λειτουργία των προγραμμάτων που επιχορηγεί που να 
διασφαλίζουν και αποδεικνύουν ότι η χορηγία αξιοποιείται προς τον σκοπό για τον οποίο αυτή 
παρέχεται.  

• Στην περίπτωση που η χορηγία εμπίπτει στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών προς το Υπουργείο θα 
πρέπει να την εξετάζει εκτός του Σχεδίου, ως Δημόσια Σύμβαση. Τέτοια περίπτωση προφανώς 
είναι συγκεκριμένο εργαστήριο, το οποίο διενεργεί αναλύσεις έναντι της συνεισφοράς για 
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από το Υπουργείο, οι οποίες προφανώς διενεργούνται και από 
άλλα κλινικά εργαστήρια. Το εν λόγω εργαστήριο έλαβε ως χορηγία τα τελευταία έξι χρόνια, ποσό 
ύψους περίπου €2 εκ.  

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου στην απάντησή της ανέφερε ότι, το Υπουργείο Υγείας προτίθεται, 
προτού προκηρύξει το Σχέδιο για το 2017, να το αξιολογήσει και να προβεί σε ορισμένες τροποποιήσεις. 
Κατά το 2016, θα ετοιμαστεί πληρέστερη έκθεση αξιολόγησης των αιτήσεων με σαφή αιτιολογία. Σε όσους 
φάκελους Συνδέσμων/Οργανώσεων/Ιδρυμάτων δεν είναι καταχωρημένα το καταστατικό τους και το 
πιστοποιητικό εγγραφής, δόθηκαν οδηγίες να τοποθετηθούν. Το Υπουργείο εξετάζει και μελετά το θέμα 
της ανάπτυξης μηχανισμών επιθεώρησης. Στις περιπτώσεις που η χορηγία εμπίπτει στα πλαίσια παροχής 
υπηρεσιών προς το Υπουργείο, εξετάζεται στα πλαίσια της όλης μελέτης για αναδιοργάνωση του 
Υπουργείου Υγείας, όπως αυτή τυγχάνει διαχείρισης εκτός του Σχεδίου ως δημόσια σύμβαση. 

Αγορά υπηρεσιών. Το Υπουργείο Υγείας σύναψε συμφωνία αγοράς υπηρεσιών προσωπικού βοηθού του 
Υπουργού με απευθείας ανάθεση για περίοδο 24 μηνών (αρχικό συμβόλαιο 13.2.2014-12.2.2015, 
ανανέωση 17.2.2015-16.2.2016 με δικαίωμα ανανέωσης για 24 μήνες), για το ποσό των €15.000 πλέον 
ΦΠΑ ετησίως. Η αγορά υπηρεσιών εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 5.2.2014 και 17.2.2015 
(αρ. αποφ. 76.458 και 78.352, αντίστοιχα) το οποίο αποφάσισε να εξαιρέσει τη σύμβαση από τις πρόνοιες 
του περί Δημόσιων Συμβάσεων Νόμου.  Στις 17.2.2016 ο Υπουργός Υγείας ανανέωσε την σύμβαση για 
περίοδο έξι εβδομάδων.  Σε σχετική επιστολή της Υπηρεσίας μας προς τον Υπουργό επισημάνθηκε ότι η 
ανανέωση της εν λόγω σύμβασης έγινε με βάση το προηγούμενο συμβόλαιο (το οποίο έγινε μεταξύ της 
Κυπριακής Κυβέρνησης και του συμβασιούχου για την περίοδο 17.2.2015-16.2.2016) αντί σύμφωνα με το 
Πρότυπο Συμβόλαιο στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα του περί Προϋπολογισμού Νόμου το οποίο έχει 
κατοχυρωθεί νομικά. Ως εκ τούτου η ανανέωση της συμφωνίας δεν είναι νομότυπη. 

Σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπογράφηκε, ο συμβασιούχος υποχρεούται να εκτελεί καθήκοντα 
προσωπικού βοηθού του Υπουργού Υγείας τα οποία περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν το Γραφείο 
Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), συντονισμό των εθελοντικών 
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οργανώσεων, αξιολόγηση των χορηγιών προς τις Εθελοντικές Οργανώσεις και ΜΚΟ, των προγραμμάτων 
τους και την ετοιμασία σχετικών εκθέσεων. 

Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 
• Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εξαιρέσει την σύμβαση από τις πρόνοιες του περί Δημόσιων 

Συμβάσεων Νόμου για λόγους προστασίας των ουσιωδών συμφερόντων της Δημοκρατίας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί Συμβάσεων Νόμου, το Υπουργικό δύναται εφόσον το κρίνει 
σκόπιμο να εξαιρεί από τη εφαρμογή του Νόμου, δημόσιες συμβάσεις τις οποίες χαρακτηρίζει ως 
απόρρητες ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας ή όταν 
το απαιτεί η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της Δημοκρατίας. Κατά την άποψη της 
Υπηρεσίας μας, η εν λόγω σύμβαση δεν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία. 

• Ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του συμβολαίου ο συμβασιούχος υποχρεούται να αξιολογεί τις 
χορηγίες από το Υπουργείο Υγείας προς τις Εθελοντικές Οργανώσεις και ΜΚΟ, να αξιολογεί τα 
προγράμματα που εφαρμόζουν και να ετοιμάζει εκθέσεις, εντούτοις παρατηρήθηκε ότι κάτι τέτοιο 
δεν γίνεται.  

• Το σχετικό συμβόλαιο δεν έχει χαρτοσημανθεί κατάλληλα. 

1. Έρευνα για τον τέως Εκτελεστικό Ιατρικό Διευθυντή των Νοσοκομείων Λευκωσίας και 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ. Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη Έκθεση της Υπηρεσία μας, τον Ιούλιο 
2015, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τον διορισμό τεσσάρων Γενικών Διευθυντών, ως ερευνώντων 
λειτουργών για τη διεξαγωγή έρευνας για τις τέσσερις εκ των πέντε υποθέσεων που είχαν υποδειχθεί από 
την Υπηρεσία μας, για να διαφανεί κατά πόσο ο εν λόγω Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής (ΕΙΔ), με τις 
ενέργειες και τη συμπεριφορά του ενδεχομένως να είχε διαπράξει πειθαρχικά παραπτώματα, ενώ τον ίδιο 
μήνα, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου μας πληροφόρησε ότι είχε ανατεθεί από τον Υπουργό Υγείας 
στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η διεξαγωγή διοικητικής έρευνας, σχετικά με τον 
χειρισμό (λάθη/παραλείψεις) στην εκτέλεση/παρακολούθηση της σύμβασης για τη χρήση της καφετερίας 
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (πέμπτη υπόθεση).  

Τον Σεπτέμβριο 2015, ο ερευνών λειτουργός για την υπόθεση που αφορά στη δημιουργία 
Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής στο Μακάρειο Νοσοκομείο υπέβαλε στον Υπουργό Υγείας την έκθεση με τα 
πορίσματα του, η οποία διαβιβάστηκε τον ίδιο μήνα στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για να 
συμβουλεύσει την αρμόδια αρχή κατά πόσο μπορεί να διατυπωθεί κατηγορία εναντίον του τέως 
Εκτελεστικού Ιατρικού Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και του Νοσοκομείου 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και νυν Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και, 
εάν ναι, να προβεί στη διατύπωση της κατηγορίας. Τον Ιούνιο 2016, ο Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας πληροφόρησε τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου ότι, μετά από μελέτη της έκθεσης του 
ερευνώντα λειτουργού, ο οποίος κατέληξε σε πόρισμα ότι ο εν λόγω ΕΙΔ έχει προβεί σε σοβαρότατα 
πειθαρχικά αδικήματα και, επέδειξε αμέλεια, αδιαφορία, νωθρότητα ή αδράνεια κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, εισήγηση του είναι ότι υπάρχει πεδίο για πειθαρχική δίωξη του εν λόγω ΕΙΔ. Ενόψει των 
πιο πάνω, τον Ιούλιο 2016, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας όπως, σε περίπτωση που κρίνει ότι στοιχειοθετούνται εναντίον του εν λόγω ΕΙΔ οποιαδήποτε 
αδικήματα, να διατυπώσει το σχετικό κατηγορητήριο και να το αποστείλει στο Υπουργείο για τα 
περαιτέρω. 

Τον Ιανουάριο 2016, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου παράπεμψε με επιστολή της στον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την έκθεση του ερευνώντα λειτουργού για την υπόθεση που αφορά στην 
αδικαιολόγητη παρουσία στο Νοσοκομείο Λευκωσίας και στις παρεμβάσεις ιδιώτη ιατρού – πρόσφατα 
αφυπηρετήσαντα από το δημόσιο – σε ασθενείς του Νοσοκομείου Λευκωσίας, αναφέροντας ότι στο 
πόρισμα του ο ερευνών λειτουργός καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω ΕΙΔ ενέργησε στο πλαίσιο 
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των οδηγιών που του είχαν δοθεί και των αρμοδιοτήτων που του είχαν ανατεθεί και δεν έχει διαπράξει 
πειθαρχικό παράπτωμα. Ωστόσο, τον πληροφόρησε ότι για τους λόγους που αναφέρονται στην πιο πάνω 
επιστολή της, ο εν λόγω ΕΙΔ παρέλειψε να συμμορφωθεί με τις γραπτές οδηγίες που του είχαν δοθεί από 
τους ιεραρχικά ανωτέρους του, καθυστέρησε αδικαιολόγητα στις απαντήσεις του προς αυτούς, τα μέτρα 
τα οποία είχε λάβει για αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος που είχε προκύψει ήταν ανεπαρκή και, 
δεν είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια ή/και παράλειψε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα/ενέργειες, με 
αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι καταγγελίες για τρία και πλέον χρόνια. Ενόψει των πιο πάνω, κατά την 
άποψη της, ο εν λόγω ΕΙΔ παραβίασε τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και ζήτησε από τον Γενικό 
Εισαγγελέα όπως, αφού μελετήσει το περιεχόμενο της έκθεσης και του πορίσματος του ερευνώντος 
λειτουργού, συμβουλεύσει την αρμόδια αρχή (Υπουργείο Υγείας) κατά πόσο μπορεί να διατυπωθεί 
εναντίον του εν λόγω ΕΙΔ κατηγορία και, εάν ναι, να προβεί στη διατύπωση της. Τον Ιούνιο 2016, ο Γενικός 
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας πληροφόρησε τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, ότι τα 2 από τα πιο 
πάνω θέματα που είχε επισημάνει στην επιστολή της δεν απετέλεσαν αντικείμενο έρευνας και, συνεπώς 
δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη. 

Ενόψει των πιο πάνω, ο Υπουργός Υγείας έκρινε ότι ενδείκνυτο να ανατεθεί σε άλλο Γενικό Διευθυντή η 
διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας, για να διαφανεί κατά πόσο ο εν λόγω ΕΙΔ είχε διαπράξει πειθαρχικό 
παράπτωμα σχετικά με τα πιο πάνω θέματα, τα οποία δεν είχαν διερευνηθεί στην αρχική έρευνα και, τον 
Οκτώβριο 2016, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ως ερευνώσα λειτουργό για τη διεξαγωγή νέας πειθαρχικής 
έρευνας.  

Τον Απρίλιο 2016, ο Υπουργός Υγείας απέστειλε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την έκθεση του 
ερευνώντα λειτουργού για την υπόθεση που αφορά στην πληρωμή των υπερωριών των ιατροδικαστών, 
αναφέροντας του ότι με βάση το πόρισμα της πιο πάνω έκθεσης – με το οποίο το Υπουργείο, ως αρμόδια 
αρχή συμφωνεί – δεν έχουν διαπραχθεί οποιαδήποτε πειθαρχικά παραπτώματα εκ μέρους του εν λόγω 
ΕΙΔ, ενώ στην έκθεση γίνονται εισηγήσεις για βελτίωση της διαδικασίας καταγραφής, ελέγχου και 
πληρωμής των εν λόγω υπερωριών. Ενόψει των πιο πάνω, του ζήτησε όπως, αφού μελετήσει την πιο πάνω 
έκθεση, να συμβουλεύσει το Υπουργείο κατά πόσο μπορεί να διατυπωθεί εναντίον του εν λόγω ΕΙΔ 
κατηγορία και, εάν ναι, να προβεί στη διατύπωση της. Τον Αύγουστο 2016, ο Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας πληροφόρησε την αρμόδια αρχή ότι δεν υπήρχε δυνατότητα καταχώρισης κατηγορητηρίου 
για πειθαρχικά αδικήματα και, ενόψει των πιο πάνω, τον Σεπτέμβριο 2016 η αρμόδια αρχή διαβίβασε 
στον Πρόεδρο της ΕΔΥ την πιο πάνω επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα, με όλη τη σχετική 
αλληλογραφία/συναφή έγγραφα, για ενημέρωση και για τυχόν ενέργειες. 

Ενώ – όπως αναφέρεται πιο πάνω – για τις τρεις υποθέσεις οι ερευνώντες λειτουργοί είχαν υποβάλει τις 
εκθέσεις/πορίσματα τους στην αρμόδια αρχή (Υπουργείο Υγείας) (με κάποια καθυστέρηση οι 2), στην 
υπόθεση της μετάκλησης Ειδικών Ιατρών στο Μακάρειο Νοσοκομείο και του Μνημονίου Συναντίληψης με 
ιδιώτη Παιδοχειρουργό, η έκθεση του ερευνώντος λειτουργού υποβλήθηκε στην αρμόδια αρχή 
(Υπουργείο Υγείας) τον Οκτώβριο 2016, δηλαδή 15 μήνες μετά τον διορισμό του. Σύμφωνα με το πόρισμα 
της πιο πάνω έρευνας, δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν οποιαδήποτε παραπτώματα πειθαρχικής 
φύσεως από τον εν λόγω ΕΙΔ, μπορούν ωστόσο να καταλογιστούν κάποιες αδυναμίες διοικητικής φύσεως, 
οι οποίες μπορούν να δικαιολογηθούν από τον όγκο εργασίας του, ως ΕΙΔ δύο μεγάλων νοσοκομείων. 

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας μάς πληροφόρησε τον Οκτώβριο 2016, ότι η αρμόδια αρχή 
δεν συμφωνεί με την ουσία των συμπερασμάτων του ερευνώντα λειτουργού και, παρέπεμψε το θέμα 
στον Γενικό Εισαγγελέα, επεξηγώντας/τεκμηριώνοντας τους λόγους της διαφωνίας της και, ζητώντας του 
όπως, αφού μελετήσει τα πιο πάνω, να συμβουλεύσει την αρμόδια αρχή κατά πόσο μπορεί να διατυπωθεί 
κατηγορία εναντίον του εν λόγω ΕΙΔ. Σε τέτοια περίπτωση να προβεί στη διατύπωση της κατηγορίας. 
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Όσον αφορά τη διοικητική έρευνα που έχει διαταχθεί σχετικά με τον χειρισμό/παρακολούθηση 
(λάθη/παραλείψεις) της σύμβασης για τη χρήση της καφετερίας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, η 
Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου μάς πληροφόρησε τον Νοέμβριο 2016 ότι αυτή έχει ολοκληρωθεί και 
εκκρεμεί η σύνταξη της έκθεσης/πορισμάτων της. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω τέως ΕΙΔ, αφυπηρετεί σε 
μερικούς μήνες.  

 

 

 

 

2. Σχέση Βοηθών Νεκροτόμων δημόσιων νοσηλευτηρίων με γραφεία κηδειών. Τον Νοέμβριο 2015, 
με επιστολή μας προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, την πληροφορήσαμε ότι μεταξύ των 
ισχυρισμών οι οποίοι περιλαμβάνονταν σε γραπτή καταγγελία η οποία είχε υποβληθεί στην Υπηρεσία μας 
σχετικά με τους ιατροδικαστές οι οποίοι εργοδοτούνται στο δημόσιο, περιλαμβανόταν και ο ισχυρισμός 
ότι οι Βοηθοί Νεκροτομείου των Νοσοκομείων Λεμεσού και Πάφου, σχετίζονταν άμεσα με γραφεία 
κηδειών. Ενόψει των πιο πάνω, της ζητήσαμε όπως διερευνήσει τα θέματα που εγείρονταν και 
πληροφορήσει την Υπηρεσία μας κατά πόσο τα εν λόγω άτομα είχαν ενημερώσει και είχαν εξασφαλίσει 
την άδεια του Υπουργείου Υγείας (ή/και των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - ΙΥΥΔΥ) 
για τη σχέση/συμμετοχή τους στα εν λόγω γραφεία κηδειών, εφόσον ετίθετο – κατά την άποψη μας – 
θέμα ασυμβίβαστου ή/και παράνομης σχέσης/ συμμετοχής τους στα πιο πάνω ιδιωτικά γραφεία κηδειών, 
εξαιτίας της εργοδότησης τους στο δημόσιο στις συγκεκριμένες θέσεις που κατέχουν σήμερα, οι οποίες 
σχετίζονται άμεσα με τις εργασίες των εν λόγω γραφείων. Η πιο πάνω επιστολή μας στάλθηκε από τη 
Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας στον Διευθυντή ΙΥΥΔΥ, με οδηγίες της για διερεύνηση των 
καταγγελιών. 

Τον Δεκέμβριο 2015, ο Διευθυντής ΙΥΥΔΥ μας πληροφόρησε ότι επειδή οι ΙΥΥΔΥ δεν ήταν δέκτες 
καταγγελιών ότι οι εν λόγω Νεκροτόμοι, παρότρυναν συγγενείς ατόμων που είχαν αποβιώσει, να 
προτιμήσουν τα γραφεία κηδειών με τα οποία συνδέονταν και, επειδή θεωρούσαν ότι με τα μέτρα/ 
ενέργειες οι οποίες είχαν γίνει από το 2007 έως το 2009, οι εν λόγω Νεκροτόμοι είχαν συμμορφωθεί με τις 
υποδείξεις των διευθύνσεων των νοσοκομείων, έκριναν ότι δεν συνέτρεχε λόγος για τη λήψη 
οποιωνδήποτε άλλων μέτρων. 

Τον Ιούνιο 2016 και, αφού πληροφορήσαμε τον Διευθυντή ΙΥΥΔΥ ότι δεν συμφωνούσαμε με την πιο πάνω 
τοποθέτηση του, ο τελευταίος απέστειλε σχετική επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 
ζητώντας του να τον πληροφορήσει κατά πόσο ο ένας εκ των δύο Βοηθών Νεκροτόμων, ο οποίος ήταν 
κάτοχος μετοχών σε δημόσια εταιρεία, θα έπρεπε να ζητήσει την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών, με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας με επιστολή του πληροφόρησε 
τον Διευθυντή ΙΥΥΔΥ ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τη σχετική με το θέμα Εγκύκλιο του 
Υπουργού Οικονομικών, κάτι τέτοιο δεν ήταν απαραίτητο, αφού το ποσοστό μετοχών το οποίο κατείχε 
στην εν λόγω δημόσια εταιρεία, δεν υπερέβαινε το ανώτατο όριο το οποίο είχε τεθεί με την πιο πάνω 
Εγκύκλιο (1%). Σημειώνεται ότι ο εν λόγω Νεκτροτόμος κατείχε μικρό μεν αριθμό μετοχών σε δημόσια 
εταιρεία, οι οποίες ωστόσο του παρείχαν – λόγω των προνομίων τους – τον απόλυτο έλεγχο της εταιρείας. 

Σημειώνεται ότι μετά τη λήψη της πιο πάνω γνωμάτευσης, εισηγηθήκαμε στον Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Οικονομικών όπως προωθήσει τροποποίηση της πιο πάνω Εγκυκλίου, ώστε, επιπρόσθετα της 
απαγόρευσης κατοχής μετοχών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 1% του συνολικού αριθμού μετοχών 
δημόσιας εταιρείας, να απαγορεύεται σε δημόσιο υπάλληλο να κατέχει σε δημόσια εταιρεία, 
οποιονδήποτε αριθμό μετοχών που δεν είναι συνήθεις μετοχές ή που φέρουν οποιαδήποτε προνόμια ή 
που παρέχουν στον κάτοχο τους οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν έχουν οι συνήθεις μετοχές.  

Σύσταση: Οι έρευνες θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία 
χρονικού διαστήματος των 2 μηνών, ή με κάποια μικρή παράταση όταν αυτή είναι απόλυτα 
δικαιολογημένη. 
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Τον Μάιο 2016, πληροφορήσαμε τον Διευθυντή ΙΥΥΔΥ ότι είχε περιέλθει στην αντίληψη μας έκθεση του 
Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως με ημερ. 25.4.2002, η οποία ετοιμάστηκε κατόπιν διερεύνησης 
παραπόνου αναφορικά με τη σχέση των δύο υπό αναφορά Βοηθών Νεκροτομείου με ιδιωτικά γραφεία 
κηδειών, στην οποία – μεταξύ άλλων – η Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι το Υπουργείο Υγείας θα 
έπρεπε να μεριμνήσει για την απαλλαγή των δύο Νεκροτόμων από καθήκοντα που άπτονται της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας των συζύγων και των στενών συγγενών τους, εισήγηση η οποία δεν 
φαίνεται να έχει υιοθετηθεί μέχρι σήμερα και, παρόλον ότι είχαν παρέλθει 14 χρόνια από τότε, τα εν λόγω 
άτομα εξακολουθούσαν να έχουν τα ίδια καθήκοντα. Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε από τον Διευθυντή 
ΙΥΥΔΥ όπως μας πληροφορήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είχαν υιοθετηθεί/ληφθεί υπόψη οι πιο 
πάνω εισηγήσεις του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, με αποτέλεσμα 14 χρόνια μετά, να 
υποβάλλονται και εξετάζονται παρόμοιες καταγγελίες/παράπονα για το ίδιο θέμα και τα ίδια άτομα. 

Τον ίδιο μήνα, ο Διευθυντής ΙΥΥΔΥ μας πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – ότι τυχόν απομάκρυνση των εν 
λόγω υπαλλήλων από τα καθήκοντα τους εμπεριείχε κινδύνους να μείνει το Υπουργείο Υγείας 
εκτεθειμένο, αφού ο Γενικός Εισαγγελέας είχε αποφανθεί ότι δεν υπήρχαν επαρκείς μαρτυρίες για ποινική 
δίωξη τους και, ως εκ τούτου, η απομάκρυνση/απόλυση τους δεν μπορούσε να εφαρμοστεί.  

Τον Ιούνιο 2016, πληροφορήσαμε τον Διευθυντή ΙΥΥΔΥ ότι οι λόγοι που παρέθετε στην πιο πάνω επιστολή 
του, δεν δικαιολογούσαν κατά την άποψη μας τη διαιώνιση του προβλήματος, το οποίο είχε παρουσιαστεί 
εδώ και αρκετά χρόνια, σε σχέση με τους Βοηθούς Νεκροτομείου των νοσοκομείων Λεμεσού και Πάφου 
και, εκείνο το οποίο θα μπορούσε – ως ελάχιστη ενέργεια – να προβεί προς επίλυση του πιο πάνω 
προβλήματος, θα ήταν η αμοιβαία μετακίνηση (rotation) των εν λόγω Βοηθών Νεκροτόμων, αλλάζοντας 
τους έτσι το νοσοκομείο/επαρχία στην οποία εργάζονταν, κάτι που θα απάμβλυνε – προσωρινά 
τουλάχιστον – το πρόβλημα (υποδεικνύοντας ότι στο μεταξύ είχε υποβληθεί σχετική/παρόμοια 
καταγγελία και για τον Νεκροτόμο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας).  

Ο Διευθυντής ΙΥΥΔΥ, με αφορμή την πιο πάνω επιστολή μας, πληροφόρησε τη Γενική Διευθύντρια του 
Υπουργείου Υγείας ότι η άποψη των ΙΥΥΔΥ είναι ότι τυχόν μετακινήσεις/μεταθέσεις των Βοηθών 
Νεκροτομείου ενδεχομένως να δημιουργήσουν ακόμα περισσότερα προβλήματα στις ΙΥΥΔΥ, καθότι δεν θα 
δύνανται να ανταποκριθούν άμεσα/έγκαιρα στα καθήκοντα τους, εφόσον δεν θα διαμένουν στην πόλη 
όπου θα εργάζονται και, πιθανόν να παρουσιάσουν άδειες ασθενείας για να αποφύγουν τυχόν μετάθεση 
τους, θεωρώντας ότι δεν θα μετακομίσουν στην πόλη εργασίας τους και, προκαταλαμβάνοντας τον τρόπο 
αντίδρασης τους. Σημείωσε επίσης ότι οι θέσεις Βοηθών Νεκροτομείου έχουν διπλοσταυρωθεί στον 
Προϋπολογισμό του Κράτους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα διορισμού άλλου Βοηθού 
Νεκροτομείου σε περίπτωση που δηλώσει κάποιος παραίτηση. Το όλο θέμα παραπέμφθηκε – όπως μας 
πληροφόρησε – στη Γενική Διευθύντρια για τις δικές της ενέργειες, εφόσον η διοικητική εποπτεία και 
λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας ασκείται από τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας. 

Τον Αύγουστο 2016, πληροφορήσαμε τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, η οποία μας είχε 
ενημερώσει για τις ενέργειες της σχετικά με το πιο πάνω θέμα καθώς και για τις απόψεις/αντιδράσεις των 
Βοηθών Νεκροτόμων εξαιτίας της ενδεχόμενης μετάθεσης/μετακίνησης τους, ζητώντας ταυτόχρονα τις 
απόψεις μας, ότι τα προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία Γραφείων Κηδειών που ανήκουν σε 
Βοηθούς Νεκροτόμους ή στις οικογένειες τους με τις συχνές καταγγελίες/παράπονα σχετικά με τα πιο 
πάνω, θα έπρεπε κατά την άποψη μας να επιλυθούν οριστικά το συντομότερο από το Υπουργείο Υγείας, 
εφόσον ετίθετο θέμα ασυμβίβαστου και, θεωρούσαμε ότι οι μεταθέσεις θα έλυναν – έμμεσα, έστω και 
προσωρινά – αρκετά από τα πιο πάνω προβλήματα. Ωστόσο, εάν το Υπουργείο Υγείας είχε καλύτερες 
λύσεις που θα επίλυαν αμέσως και ικανοποιητικά τα εν λόγω προβλήματα, τότε θα έπρεπε να τις 
εφαρμόσει το συντομότερο. 
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Τον Σεπτέμβριο 2016, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας μας πληροφόρησε ότι είχε προχωρήσει 
σε αμοιβαία μετάθεση των Βοηθών Νεκροτομείου των νοσοκομείων Λεμεσού και Πάφου. 

Τον Νοέμβριο 2016, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας μάς πληροφόρησε ότι γνωρίζοντας όλα 
τα γεγονότα που προκύπτουν από τους υπηρεσιακούς φακέλους, κρίνει ότι το ζήτημα χρήζει ίσως 
περαιτέρω διερεύνησης και ειδικότερα το θέμα ασυμβίβαστου και κινήτρων ή αλλότριου σκοπού για την 
εγγραφή δημόσιας εταιρείας. Ως εκ τούτου υπάρχει αδήριτη ανάγκη για να ζητήσουν εκ νέου νομική 
γνωμάτευση από τον νομικό σύμβουλο του κράτους και, θα επιδιώξουν άμεσα και κατ΄ ιδίαν  συνάντηση 
για μελέτη των ζητημάτων αυτών. Όλα αυτά, μάς πληροφόρησε, γίνονται για προστασία του δημοσίου και 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του Υπουργείου πιθανό να κριθεί νομικά αυθαίρετη και ζημιογόνα για το 
δημόσιο. 

3. Επιχορήγηση ακουστικών βαρηκοΐας από το Υπουργείο Υγείας. Τον Οκτώβριο 2015, στα πλαίσια 
διερεύνησης καταγγελίας που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας σχετικά με τις επιχορηγήσεις ακουστικών 
βαρηκοΐας, ζητήσαμε με επιστολή μας από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου να μας αποστείλει 
αναλυτική κατάσταση με τις επιχορηγήσεις ακουστικών βαρηκοΐας που είχαν γίνει κατά τα έτη 2013, 2014 
και 2015 (μέχρι τον Οκτώβριο που είχαν ζητηθεί τα στοιχεία), στην οποία να περιλαμβάνονται τα ποσά 
επιχορήγησης ανά έτος ανά εταιρεία (με βάση τα τιμολόγια τα οποία είχαν υποβληθεί στο Υπουργείο 
Υγείας για έγκριση της σχετικής επιχορήγησης) καθώς και τα ονόματα των ιατρών που είχαν εγκρίνει τις 
πιο πάνω επιχορηγήσεις. Τον ίδιο μήνα, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, έδωσε οδηγίες στον 
Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (ΙΥΥΔΥ), όπως εντός 15 ημερών αποστείλει 
– μέσω της – στην Υπηρεσία μας τα πιο πάνω στοιχεία.  

Τον Ιανουάριο 2016 και, επειδή μέχρι τότε δεν είχαν σταλεί στην Υπηρεσία μας τα πιο πάνω στοιχεία από 
τον Διευθυντή ΙΥΥΔΥ – ο οποίος σημειώνεται ότι δεν ήταν η μοναδική φορά που καθυστερούσε να 
ανταποκριθεί σε οδηγίες της Γενικής Διευθύντριας για υποβολή στοιχείων που ζητούνταν από την 
Υπηρεσία μας – με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η ολοκλήρωση της διερεύνησης των ισχυρισμών που 
περιέχονταν στην πιο πάνω καταγγελία, αποστείλαμε επιστολή στον Υπουργό Υγείας, με την παράκληση 
όπως λάβει τα δέοντα μέτρα για την καθυστέρηση η οποία παρατηρείτο από τον Διευθυντή ΙΥΥΔΥ να 
ανταποκριθεί έγκαιρα στις οδηγίες της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου για υποβολή των πιο πάνω 
στοιχείων, που απαιτούνταν στα πλαίσια του ελέγχου από την Υπηρεσία μας ή/και για τη διερεύνηση 
καταγγελιών, με την επισήμανση ότι η μη συμμόρφωση του με τις οδηγίες των ιεραρχικά ανωτέρων του, 
παραβίαζε το άρθρο 60 (δ) του Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990. 

Τον Φεβρουάριο 2016, ο Διευθυντής ΙΥΥΔΥ απέστειλε στην Υπηρεσία μας στοιχεία, από τη μελέτη των 
οποίων διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν αυτά τα οποία είχαν ζητηθεί. Ενόψει των πιο πάνω, πληροφορήσαμε 
τον Διευθυντή ΙΥΥΔΥ ότι η πιο πάνω ενέργεια του αποτελούσε καθυστέρηση ή/και παρεμπόδιση στην 
έρευνα μας. Ως εκ τούτου, ζητήσαμε από τη Γενική Διευθύντρια να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα. 

Τελικά, τα απαιτούμενα στοιχεία στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας τον Μάρτιο 2016, 6 σχεδόν μήνες μετά 
που είχαν ζητηθεί. Σημειώνεται ότι η πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή των στοιχείων που 
ζητήσαμε από τον Διευθυντή ΙΥΥΔΥ, είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλεί από την Υπηρεσία μας η 
διερεύνηση του θέματος, αφού στο μεταξύ είχε ξεκινήσει ποινική έρευνα από την Αστυνομία, σχετική με 
το θέμα της διερεύνησης μας, ως εκ τούτου, αποφασίστηκε όπως οποιαδήποτε στοιχεία είχαμε στην 
κατοχή μας, τεθούν – εάν απαιτείτο – στη διάθεση της Αστυνομίας, στα πλαίσια της πιο πάνω έρευνας της. 

Τον Μάρτιο 2016, η Υπηρεσία μας απέστειλε για διερεύνηση στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου νέα 
στοιχεία, τα οποία περιήλθαν σε γνώση μας μετά από καταγγελία από ιδιοκτήτη εταιρείας πώλησης 
ακουστικών βαρηκοΐας, σχετικά με τις παραπομπές από ιατρούς του δημοσίου, δικαιούχων επιχορήγησης 
ακουστικών, σε συγκεκριμένη εταιρεία πώλησης ακουστικών.  
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Η Γενική Διευθύντρια μας πληροφόρησε τον Μάιο 2016, ότι τα πιο πάνω στοιχεία είχαν διερευνηθεί από 
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου της, αποστέλλοντας μας το σχετικό 
σημείωμα/έκθεση του προς τον Υπουργό Υγείας, το οποίο, ενόψει του γεγονότος ότι για το θέμα της 
επιχορήγησης αγοράς ακουστικών βαρηκοΐας βρισκόταν σε εξέλιξη Αστυνομική έρευνα, είχε σταλεί στον 
Αρχηγό Αστυνομίας για οποιεσδήποτε ενέργειες  της αρμοδιότητας του θα έκρινε ως αναγκαίες. 

Από τα πιο πάνω, προέκυπτε ότι σε συγκεκριμένη εταιρεία πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, 
παραπέμπονταν οι περισσότεροι δικαιούχοι από συγκεκριμένους ιατρούς του δημοσίου. Στην εν λόγω 
εταιρεία εργάζεται η θυγατέρα Διευθυντή Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής δημόσιου νοσηλευτηρίου. 

Τον Νοέμβριο 2016, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου μάς πληροφόρησε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η 
διερεύνηση του θέματος από την Αστυνομία. 

2.11.1 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Καθυστερημένα έσοδα. 

(α) Τα καθυστερημένα έσοδα των νοσοκομείων ανήλθαν σε €27.066.695 στις 31.12.2015  σε σύγκριση 
με €24.368.729 στις 31.12.2014. Ποσό ύψους €3.975.124 (14,7%) αφορά σε καθυστερημένα έσοδα του 
2015 και ποσό ύψους €23.091.571 (85,3%) αφορά σε καθυστερημένα έσοδα προηγούμενων ετών. Τα 
καθυστερημένα έσοδα αφορούν κυρίως σε νοσήλια εσωτερικών ασθενών των νοσοκομείων. 

   Καθυστερημένα Έσοδα 

Νοσοκομεία  31.12.2015  31.12.2014 

  €  € 

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας  8.831.798  7.374.229 

Νοσοκομείο Λεμεσού  10.191.189  9.658.150 

Νοσοκομείο Λάρνακας  2.675.789  2.459.420 

Νοσοκομείο Πάφου  2.511.473  2.379.957 

Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος Γ΄  1.995.243  1.796.476 

Νοσοκομείο Αμμοχώστου  834.371  678.286 

Νοσοκομείο Κυπερούντας  5.266  4.696 

Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς  21.566  17.515 

Ολικό ποσό  27.066.695  24.368.729 

Παρατηρήθηκε και πάλι ότι δεν λαμβάνονται ικανοποιητικά μέτρα για είσπραξη των οφειλών, οι οποίες 
αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Για παράδειγμα παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην προώθηση 
υποθέσεων στη Νομική Υπηρεσία για καταχώριση αγωγών. Η Υπηρεσία μας σημείωσε ότι θα πρέπει να 
καταχωρούνται έγκαιρα οι αγωγές, εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στον περί Παραγραφής 
Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμο. Επίσης, συνεχίζεται η πρακτική να κοστολογούνται και να χρεώνονται οι 
ασθενείς μετά το εξιτήριο με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα νοσήλια να παραμένουν 
ανείσπρακτα.  

 

Σύσταση: Οι Ιατρικές Υπηρεσίες θα πρέπει να προβούν στην έκδοση οδηγιών προς τα νοσοκομεία 
υποδεικνύοντας ότι θα πρέπει να λαμβάνουν έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα για είσπραξη των 
οφειλόμενων νοσηλίων. Οι κοστολογήσεις θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα και οι ασθενείς να 
καταβάλλουν τις οφειλές τους προτού πάρουν εξιτήριο. Θα πρέπει να τεθούν στόχοι και 
χρονοδιαγράμματα για είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών.  
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Ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, στην απάντησή του ανέφερε ότι, έχει 
προβεί στην έκδοση οδηγιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας, προς όλα τα Δημόσια 
Νοσηλευτήρια για λήψη μέτρων για την έγκαιρη είσπραξη των οφειλομένων. 

(β) Καθυστερημένα νοσήλια από υπηκόους τρίτων χωρών. Στις περιπτώσεις καθυστερημένων 
νοσηλίων από υπηκόους τρίτων χωρών η είσπραξη πολλές φορές είναι δύσκολη, επειδή οι οφειλέτες είτε 
έχουν εγκαταλείψει την Κύπρο είτε τα στοιχεία και οι διευθύνσεις που έχουν δώσει είναι λανθασμένα. Η 
Υπηρεσία μας σημείωσε ότι σε διάφορες περιπτώσεις, οι ασθενείς εισάγονται στα νοσοκομεία για 
θεραπεία μέσω του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), στο οποίο δεν 
ακολουθούνται οι συνήθεις διαδικασίες εισαγωγής ασθενών και στη συνέχεια απολύονται, χωρίς να 
καταβάλουν τα σχετικά δικαιώματα. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις οφειλών από ξένους υπηκόους οι οποίες 
ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. 

 

Ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ανέφερε ότι το πρόβλημα της 
είσπραξης των νοσηλίων από υπηκόους τρίτων χωρών οφείλεται κυρίως σε παράγοντες όπως μη κάλυψη 
της νοσηλείας τους από ασφαλιστικά συμβόλαια,  μη κάλυψη ολόκληρου του ποσού της νοσηλείας από 
ασφαλιστικά συμβόλαια και δυσκολία στην επικοινωνία. 

Κοστολόγηση υπηρεσιών. Παρατηρήθηκαν ελλείψεις και αδυναμίες σε σχέση με την 
κοστολόγηση/τιμολόγηση των υπηρεσιών σε εσωτερικούς ασθενείς στα κρατικά νοσηλευτήρια, οι οποίες 
αφορούν κυρίως στην ετοιμασία του κοστολογίου (ετοιμάζεται με σημαντική καθυστέρηση χωρίς να 
ελέγχεται από δεύτερο άτομο), στην κοστολόγηση ακτινολογικών εξετάσεων και αιματολογικών 
αναλύσεων, στην κοστολόγηση φαρμάκων και αναλωσίμων και στην τιμολόγηση των ασθενών.  

 
Έλεγχος της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων από την εργασία.  Οι διατάξεις που 
διέπουν τον έλεγχο του ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, και κυρίως η χρήση κάρτας καταγραφής της 
ώρας προσέλευσης και αποχώρησης, εξακολουθεί να μην τυγχάνουν εφαρμογής στην περίπτωση του 
ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, ενώ εφαρμόζονται μόνο για το γραμματειακό και ωρομίσθιο 
προσωπικό των νοσοκομείων. Η μη τήρηση των εν λόγω διατάξεων, δε διευκολύνει ούτε τον έλεγχο της 
υπερωριακής απασχόλησης του ιατρικού προσωπικού. Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία μας γίνεται συχνά 
δέκτης καταγγελιών από πολίτες, σχετικά με τη μη τήρηση του ωραρίου από ιατρικούς λειτουργούς.  

Ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, απέστειλε σχετική εγκύκλιο στους 
Διευθυντές των νοσοκομείων ημερ. 29.5.2015 με οδηγίες όπως μέχρι την 1.7.2015 τεθεί σε εφαρμογή το 
ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης. Η Υπηρεσία μας 
παρατήρησε ότι αυτό δεν έγινε. 

Σύσταση: Επιβάλλεται να εφαρμοστούν διαδικασίες και να ληφθούν μέτρα, έτσι ώστε οι εν λόγω 
ασθενείς να μην λαμβάνουν εξιτήριο από τα νοσοκομεία πριν τη διευθέτηση των υποχρεώσεών τους. 

Συστάσεις:  Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, θα πρέπει να καθορίσουν 
διαδικασίες σχετικά με την κοστολόγηση των ασθενών ώστε: 

• Η κοστολόγηση να ετοιμάζεται πριν την έκδοση του εξιτηρίου, να ελέγχεται από δεύτερο 
άτομο και το τιμολόγιο να παραδίδεται στον ασθενή.  

• Να γίνεται ομοιόμορφη κοστολόγηση των ασθενών. 
• Για κάθε κοστολόγηση να εκδίδεται τιμολόγιο το οποίο να φέρει αύξοντα αριθμό (στα 

νοσοκομεία όπου δε λειτουργεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας).  
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Ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην απάντησή του ανέφερε ότι θα 
γίνουν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες σύμφωνα με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας, παρόλο που οι 
προσπάθειες που έγιναν στον παρελθόν απέτυχαν λόγω αντίδρασης της Παγκύπριας Συντεχνίας 
Κυβερνητικών Ιατρών. 

Υπερωριακή Απασχόληση. 

(α)  Δαπάνες υπερωριακής αποζημίωσης.  Το ποσό που δαπανήθηκε το 2015 για επιδόματα βάρδιας, 
που καταβάλλονται κυρίως στους νοσηλευτές, και για υπερωριακή απασχόληση που καταβάλλεται στο 
ιατρικό προσωπικό με το σύστημα αναμονής και κλήσεων, ανήλθε σε €18.624.804, σε σύγκριση με 
€17.453.101 το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €1.171.703 ή 6,7%.  

Παρατηρήθηκε ότι το αναθεωρημένο σύστημα αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας των ιατρών, το οποίο 
εφαρμόστηκε το 2015, παρουσιάζει κενά και αδυναμίες. Επίσης, δεν έχουν εκδοθεί διοικητικές οδηγίες 
από το Υπουργείο για την εφαρμογή του συστήματος και τη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων. 
Επίσης παρατηρήθηκε ότι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων με επιστολές τους, εξέφρασαν παράπονα 
αναφορικά με το αναθεωρημένο σύστημα π.χ. ότι οι ώρες εργασίας υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
καθορίζονται στον περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμο. Τον Νοέμβριο 2015, το Υπουργείο 
Υγείας ζήτησε τη μελέτη του θέματος από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και την υποβολή απόψεων και 
εισηγήσεων. Η σχετική έκθεση ετοιμάστηκε τον Σεπτέμβριο 2016. Επίσης το αναθεωρημένο σύστημα, 
όπως και το προηγούμενο, δεν διασφαλίζει την αναγκαιότητα για υπερωριακή απασχόληση του ιατρικού 
προσωπικού. 

(β) Επιβεβαίωση του χρόνου υπερωριακής απασχόλησης. Λόγω του ότι δεν τυγχάνουν εφαρμογής 
από το ιατρικό προσωπικό οι διατάξεις του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για τήρηση 
του  ωραρίου, δεν μπορεί να γίνει έλεγχος της υπερωριακής απασχόλησης του ιατρικού προσωπικού.  

 
Διαχείριση αναλώσιμων ειδών. Η μη ολοκλήρωση της μηχανογράφησης σε όλα τα Τμήματα των 
νοσοκομείων, η μη ορθολογιστική χρήση των μηχανογραφικών συστημάτων στα Τμήματα που έχουν 
εγκατασταθεί, η έλλειψη επαρκών αποθηκευτικών χώρων και η παραλαβή και αποθήκευση αναλώσιμων 
ειδών απευθείας στα Τμήματα και τους θαλάμους των νοσοκομείων, χωρίς στις περισσότερες περιπτώσεις 
να καταχωρούνται σε μητρώα, έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η παρακολούθηση της χρήσης 
τους και να μην υπάρχει η δυνατότητα για άσκηση αποτελεσματικού προγραμματισμού των αναγκών.  

Ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, μας ανέφερε ότι έχει δώσει οδηγίες 
για την παραλαβή και διαχείριση αναλώσιμων ειδών. 

 

Σύσταση: Το θέμα εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι 
επίλυσής του για συμμόρφωση με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικούς) Κανονισμούς.   

Σύσταση: Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα διορθωτικά μέτρα για αντιμετώπιση των κενών και 
αδυναμιών που παρατηρήθηκαν για ορθή εφαρμογή του αναθεωρημένου συστήματος 
αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης των ιατρών και αξιολόγηση της εφαρμογής του. 

Σύσταση: Μέχρι την ολοκλήρωση της μηχανογράφησης, θα πρέπει να  τηρούνται στοιχεία 
αναφορικά με τις παραλαβές και τις χορηγήσεις των αναλωσίμων σε ασθενείς. Επίσης θα πρέπει να 
τυγχάνει εφαρμογής η εγκύκλιος ημερ. 25.5.2015 για διενέργεια καταμέτρησης των αποθεμάτων 
εντός των θαλάμων/τμημάτων δύο φορές τον χρόνο. 
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Αναλώσιμα είδη για τα οποία η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει. Στο Επεμβατικό Καρδιολογικό 
Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, εντοπίστηκαν το 2009, μεγάλες ποσότητες αναλώσιμων 
ειδών τα οποία ήταν ληγμένα, τα οποία ωστόσο εξακολουθούν να βρίσκονται σε αποθηκευτικούς χώρους 
του Νοσοκομείου χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα για την εκποίηση ή καταστροφή τους. Σημειώνεται ότι στο 
ίδιο Εργαστήριο είχαν εντοπιστεί και παλαιότερα μεγάλες ποσότητες ληγμένων αναλωσίμων, η αξία των 
οποίων ανερχόταν σε €0,7 εκ. Σημειώνεται ότι το 2011 συστάθηκε Επιτροπή για τη διαχείριση των εν λόγω 
αναλωσίμων χωρίς να υλοποιήσει τις ενέργειες που ανέλαβε, ενώ νέα Επιτροπή για να επιληφθεί του 
θέματος συστάθηκε το 2014, κατόπιν επισημάνσεων της Υπηρεσίας μας.  

 
Χρόνος αναμονής ασθενών για ιατρικές εξετάσεις.  Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στα 
Νοσοκομεία, ο χρόνος αναμονής των ασθενών για ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες ιατρικές 
εξετάσεις είναι μεγάλος, γεγονός που προκαλεί την ταλαιπωρία των ασθενών και καθιστά τα νοσοκομεία 
αδύνατα να ανταποκριθούν επαρκώς στον ρόλο τους. Για τη διενέργεια ορισμένων χειρουργικών 
επεμβάσεων παρατηρήθηκε ότι εκκρεμούν περιστατικά από το 2010, ενώ για εξέταση στα ιατρεία 
ειδικοτήτων (εξωτερικά ιατρεία), σε μερικές περιπτώσεις, ο χρόνος αναμονής είναι πέραν του ενός έτους. 

 
Ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, μας ανέφερε ότι για μείωση των 
λιστών αναμονής έχει εφαρμοστεί η μέθοδος του κουπονιού για όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις και 
εξετάσεις που παρουσιάζουν μεγάλο χρόνο αναμονής. 

Ιατρικό Αρχείο. Η πρόσβαση στο ιατρικό αρχείο των ασθενών σε μη εργάσιμες ώρες καθίσταται δύσκολη. 
Η Υπηρεσία μας εξέφρασε επανειλημμένα την άποψη ότι επιβάλλεται να γίνουν κατάλληλες διευθετήσεις 
εκ μέρους των νοσοκομείων ώστε το προσωπικό του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών 
να μπορεί να εξασφαλίσει τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών από το Αρχείο σε μη εργάσιμες ώρες. 
Επίσης παρατηρήθηκε ότι πολλοί φάκελοι ασθενών είναι τοποθετημένοι σε χάρτινα κιβώτια, με 
αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά η ανεύρεσή τους. 

 
Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, γίνονται προσπάθειες 
για δημιουργία συστήματος. 

Σύσταση. Θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα οι ενδεδειγμένες διαδικασίες, σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς Κυβερνητικών Αποθηκών, καταστροφής όλων των ειδών για τα οποία η ημερομηνία 
λήξης τους έχει παρέλθει. 

Σύσταση. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για συντόμευση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
του χρόνου αναμονής για εξετάσεις ή επεμβάσεις. Η Υπηρεσία μας συστήνει επίσης όπως εξεταστεί το 
ενδεχόμενο καθορισμού ενός μέγιστου χρόνου αναμονής για κάθε κλινική και, σε περίπτωση που η 
αναμονή υπερβαίνει την καθορισμένη περίοδο, να δρομολογούνται έγκαιρα οι απαιτούμενες 
διαδικασίες για την εξυπηρέτηση του ασθενή είτε από τα κρατικά νοσηλευτήρια ή άλλως πως.  

Σύσταση. Θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι πρόσβασης από εξουσιοδοτημένα άτομα στο Ιατρικό 
Αρχείο σε μη εργάσιμες ώρες αφού βέβαια προηγουμένως τεθούν οι ασφαλιστικές δικλίδες για την 
ασφαλή διαφύλαξη και μετακίνηση των ιατρικών φακέλων και κατ επέκταση των προσωπικών 
δεδομένων των ασθενών. Θα πρέπει επίσης οι Ιατρικές Υπηρεσίες να προβούν στις κατάλληλες 
ενέργειες για εφαρμογή της ψηφιοποίησης των φακέλων για άμεση πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο 
από τους ιατρούς. 
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Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Παρόλο που τα 
υποσυστήματα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (Ο.Π.Σ.Υ) ολοκληρώθηκαν, 
εγκαταστάθηκαν και εκπαιδεύτηκαν σε αυτά οι χρήστες, εντούτοις, πληροφορηθήκαμε ότι τα πιο κάτω 
υποσυστήματα, δεν αξιοποιούνται πλήρως.  

• Συνταγολόγηση και διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής εσωτερικών   ασθενών. 

• Ραδιολογία. 

• Ιστοπαθολογικό. 

• Τράπεζα Αίματος και Κέντρο Αίματος. 

• Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. 

• Διαδικτυακές Υπηρεσίες e-Payments 

 
Ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, μας ανέφερε ότι γίνονται προσπάθειες 
για αξιοποίηση των υποσυστημάτων. 

Ακατάλληλος/Πεπαλαιωμένος εξοπλισμός. Παρατηρήθηκε ότι, ακατάλληλος, πεπαλαιωμένος και 
κατεστραμμένος εξοπλισμός, εξακολουθεί να παραμένει σε αποθηκευτικούς χώρους των νοσοκομείων ή 
σε υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χωρίς να έχουν προωθηθεί ενέργειες για την εκποίησή του. 

 
Ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, μας ανέφερε ότι, γίνονται ενέργειες 
για καταστροφή/εκποίηση όλου του εξοπλισμού. 

Αποθήκες. Στα πλαίσια των ελέγχων της Υπηρεσίας μας στις Αποθήκες των νοσοκομείων, εντοπίστηκαν 
προβλήματα και  αδυναμίες που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία τους, και αφορούν κυρίως στην 
ύπαρξη καθυστερημένης εργασίας, στη μη διενέργεια φυσικής καταμέτρησης, σε αδυναμίες του 
μηχανογραφημένου συστήματος, στην απουσία ελέγχου από εξουσιοδοτημένους ελεγκτές και από τον 
Διευθυντή του Τμήματος, καθώς επίσης και στην ακαταστασία που υπάρχει  στους χώρους των αποθηκών.  

Κεντρικά Γραφεία 

Πληρωμές τιμολογίων προηγούμενων ετών για αγορές ιατρικού εξοπλισμού και αναλωσίμων. Σε 
κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκε σημαντική καθυστέρηση στην εξόφληση των τιμολογίων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι, κατά την περίοδο 11.2.2015 - 22.4.2015 έγινε η εξόφληση 46 τιμολογίων τα οποία 
εκδόθηκαν κατά τα έτη 2005-2013 και αφορούσαν συνολικό ποσό ύψους €181.417, ενώ εξακολουθεί να 
παραμένουν απλήρωτα τιμολόγια συνολικού ύψους περίπου €145.000, παρόλο ότι συζητήθηκαν σε 
συνάντηση που έγινε τον Μάρτιο 2016 με τις εταιρείες και συμφωνήθηκε, κατόπιν σχετικού 
διακανονισμού, η αποπληρωμή τους. Σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται,  τα πρωτότυπα 
τιμολόγια που αφορούν σε αγορές ιατρικού εξοπλισμού και αναλωσίμων παραδίδονται στα νοσοκομεία 
όπου γίνεται η παραλαβή του ιατρικού εξοπλισμού/αναλωσίμων και στην συνέχεια αποστέλλονται στο 
λογιστήριο για πληρωμή. 

Σύσταση: Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας να μας πληροφορήσουν για τους 
λόγους μου μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως τα πιο πάνω υποσυστήματα. 

Σύσταση. Θα πρέπει το συντομότερο να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας για καταστροφή/εκποίησή του. 
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Ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, μας ανέφερε ότι, γίνονται ενέργειες 
από τη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών για διευθέτηση των εκκρεμοτήτων με τις εταιρείες. Επίσης 
δόθηκαν οδηγίες σε όλα τα Νοσοκομεία σχετικά με την παραλαβή των υλικών και των τιμολογίων. 

Ιδιωτικά νοσηλευτήρια. 

(α) Αδειοδότηση/Έλεγχος ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Στην Έκθεσή μας για το 2014 αναφέρεται ότι, 
σύμφωνα με τον περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμο του 2001, ο 
Έφορος, εκδίδει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και διορίζει επιθεωρητές οι 
οποίοι υποβάλλουν εισηγήσεις και εκθέσεις και τον συμβουλεύουν για σκοπούς χορήγησης, ακύρωσης, 
ανάκλησης ή αναστολής άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και ασκούν ετήσιους 
και έκτακτους ελέγχους σε αδειούχα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. 

Από τον έλεγχο στους φακέλους των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  

• Δεν γίνεται έλεγχος όσον αφορά στην αξιοπιστία του ιατρικού εξοπλισμού που διαθέτουν τα ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια. 

• Η νομοθεσία δεν προνοεί στην επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των 
νοσηλευτηρίων με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.  

• Η νομοθεσία αφορά μόνο σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια, και δεν καλύπτει την αδειοδότηση και έλεγχο 
των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων (π.χ. κέντρα αξονικού τομογράφου, MRI, κ.λπ.) 

 
Ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, μας ανέφερε ότι, σύμφωνα με τη 
σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερ. 29.6.2011, «δεν είναι δυνατή η 
αδειοδότηση ανεξάρτητων ιδιωτικών Εργαστηρίων Απεικονίσεων που βρίσκονται εκτός των ιδιωτικών 
νοσηλευτηρίων στα πλαίσια εφαρμογής του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και 
Λειτουργίας) Νόμου, εφόσον αυτά δεν είναι ιδιωτικά νοσηλευτήρια βάσει του άρθρου 2 του Νόμου, ούτε 
βρίσκονται εντός ιδιωτικού νοσηλευτηρίου». 

(β) Πληρωτέα τέλη. Παρατηρήθηκε ότι τα τέλη που καταβάλλονται από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για 
σκοπούς εξέτασης της αίτησης για έκδοση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου καθώς 
και για την ανανέωση της άδειας δεν έχουν αναθεωρηθεί από το 2001.  

Σύσταση: Για σκοπούς έγκαιρης εξόφλησης των οφειλών του Δημοσίου, τόσο για λόγους αρχής όσο 
και για αποφυγή οποιωνδήποτε περαιτέρω επιβαρύνσεων, η Υπηρεσία μας συστήνει όπως 
καθοριστούν διαδικασίες αναφορικά με την παραλαβή και εξόφληση των τιμολογίων. Επίσης 
επιβάλλεται όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τους προμηθευτές/πιστωτές 
ούτως ώστε να εντοπιστούν, καταγραφούν και διερευνηθούν τιμολόγια προηγούμενων ετών. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει τη σύστασή της όπως τροποποιηθεί κατάλληλα η 
νομοθεσία ώστε: 

(α)  Να απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και για τα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα. 
(β) Να προνοείται η επιβολή αυστηρού προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των αδειούχων 
με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. 

(γ)  Να προνοείται έλεγχος στην αξιοπιστία του ιατρικού εξοπλισμού. 
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Αστικά και Αγροτικά Κέντρα Υγείας.  Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι κατά τα τελευταία χρόνια δεν 
έγιναν οποιοιδήποτε αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στις εισπράξεις των Κέντρων, σε αντίθεση με τη 
Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία αρ. 38, η οποία προβλέπει τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων από τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος ή εκπρόσωπό του τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, με κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων στον Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. Η διενέργεια αιφνιδιαστικών/περιοδικών 
ελέγχων, θεωρείται αναγκαία τόσο για την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, καθώς επίσης για 
παροχή οποιασδήποτε βοήθειας ή υποστήριξης, όπου αυτή χρειάζεται.  

Σημειώνεται ότι από αιφνιδιαστικούς ελέγχους που διενήργησε η Υπηρεσία μας σε Αστικά Κέντρα Υγείας, 
διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις/αδυναμίες στις διαδικασίες που ακολουθούνται καθόσον αφορά στην 
ασφαλή φύλαξη μετρητών και εγγυήσεις από εισπράκτορες. 

 
Ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, μας ανέφερε ότι, έχει οριστεί λογιστής 
του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για να διενεργεί έλεγχους στα Ταμεία των Αστικών 
Υγειονομικών Αρχών. 

2.11.2  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Δαπάνες φαρμάκων. Οι δαπάνες φαρμάκων του δημόσιου τομέα για τα τελευταία χρόνια, 
παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 
Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι, ποσό ύψους €3,0 εκ. το οποίο είχε εγκριθεί με Συμπληρωματικό 
Προϋπολογισμό για την προμήθεια καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων για τη θεραπεία ασθενών οι 
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Σύσταση: Οι Ιατρικές Υπηρεσίες θα πρέπει να προωθήσουν αναθεώρηση των τελών έτσι ώστε αυτά να 
καλύπτουν τις σχετικές διοικητικές δαπάνες. 

Σύσταση: Οι Ιατρικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τα νοσοκομεία, θα πρέπει να καθορίσουν 
χρονοδιάγραμμα για τη διενέργεια ελέγχων σε όλα τα Αστικά και Αγροτικά Κέντρα Υγείας. Επίσης, με 
στόχο την ορθολογιστική τήρηση των ενδεδειγμένων διαδικασιών, θα πρέπει να εκδοθούν σαφείς 
κατευθυντήριες οδηγίες, προς τους Υπεύθυνους Λειτουργούς Είσπραξης Εσόδων όλων των Αστικών 
και Αγροτικών Κέντρων Υγείας. Επισημαίνουμε ξανά την αναγκαιότητα για ιεραρχική άσκηση 
εποπτείας και εσωτερικού ελέγχου από τους αρμόδιους λειτουργούς. 
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οποίοι πάσχουν από ηπατίτιδα Γ και κατά πλάκας σκλήρυνση καθώς και για την πρόληψη του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας, παρέμεινε αδαπάνητο.  

 
Αναφέρεται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αρ. 79.393 ημερ. 2.9.2015, αποφάσισε τη 
διαφοροποίηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Φαρμάκων ως αμιγώς συμβουλευτικού 
σώματος, σε θέματα που άπτονται καθορισμού γενικής πολιτικής για την παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και την εξουσιοδότηση του Υπουργού Υγείας όπως συστήσει Επιτροπή Ονομαστικών 
Αιτημάτων με τριμελή σύνθεση και όρους εντολής και όπως συστήσει δευτεροβάθμιο όργανο 
(Αναθεωρητικό Συμβούλιο) με τριμελή σύνθεση. Η υλοποίηση των πιο πάνω τέθηκε σε εφαρμογή τον 
Νοέμβριο 2015.  Κατά τη λειτουργία των Επιτροπών διαφάνηκε η ανάγκη ενίσχυσης του τρόπου 
λειτουργίας της Επιτροπής Φαρμάκων, της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων και του Αναθεωρητικού 
Συμβουλίου, ώστε να τεθούν οι ασφαλιστικές δικλίδες για καλύτερη παρακολούθηση των διαθέσιμων 
πιστώσεων τόσο σε επίπεδο Φαρμακευτικών Υπηρεσιών όσο και στο επίπεδο της Διοίκησης του 
Υπουργείου Υγείας, καθώς και στην παροχή ευελιξίας στην Επιτροπή Φαρμάκων για τη λήψη απόφασης 
για χορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων επί ονομαστικών αιτημάτων που πληρούν τους όρους των 
πρωτοκόλλων και τους περιορισμούς στη χορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων, διορίζοντας 
υποεπιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. 

Έλεγχος των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στον ιδιωτικό τομέα. 

(α)  Επανεξέταση του θέματος του μηχανισμού ελέγχου των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων.  

Τον Απρίλιο του 2014, μετά από επανειλημμένες εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας, ανατέθηκε σε 
εμπειρογνώμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η αξιολόγηση του συστήματος τιμολόγησης των 
φαρμάκων.  

 Η νέα τιμολογιακή πολιτική τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο 2015 με δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας (γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 89(6) των περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 
(Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2014 και διάταγμα δυνάμει του άρθρου 
88(2) των πιο πάνω Νόμων).  

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, έχει καταχωρηθεί προσφυγή από αριθμό επηρεαζόμενων φορέων κατά της 
Δημοκρατίας, μέσω του Υπουργείου Υγείας, εναντίον του προαναφερόμενου διατάγματος και ζητήσαμε 
ενημέρωση αναφορικά με τις απόψεις των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών για τον τρόπο χειρισμού της 
υπόθεσης. 

(β) Μηχανογράφηση του τομέα καθορισμού τιμών. Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε από το 2012, όπως το 
Υπουργείο προχωρήσει στη μηχανογράφηση του τομέα καθορισμού/υπολογισμού των τιμών των 
φαρμάκων ώστε να είναι δυνατή η επικαιροποίηση των τιμών σε μικρότερα χρονικά διαστήματα (π.χ. 
κάθε 3 μήνες). Η μηχανογράφηση αναμένετο να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, τον Μάρτιο και Σεπτέμβριο 
2015, ωστόσο, η πρώτη φάση η οποία περιλαμβάνει την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων σχετικά με 
τον καθορισμό/αύξηση/μείωση της χονδρικής τιμής, ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2016, ενώ η ολοκλήρωση 
της δεύτερης φάσης, η οποία θα αφορά την εσωτερική επεξεργασία των αιτήσεων και θα περιλαμβάνει 
την καταχώριση από τους λειτουργούς των χονδρικών τιμών από τις χώρες αναφοράς καθώς και τον 
αυτόματο υπολογισμό των χονδρικών τιμών στη βάση των κριτηρίων της τιμολογιακής πολιτικής, 
εξακολουθεί να εκκρεμεί.  

Σύσταση: Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών προκήρυξης 
διαγωνισμού και παραγγελίας των φαρμάκων, για αντιμετώπιση των ασθενειών. 
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(γ) Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων (ΕΕΤΦ). Η ΕΕΤΦ συστάθηκε με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 87(1) του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και 
Τιμών) Νόμου του 2001, σύμφωνα με τις οποίες τα μέλη της διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, και 
αποτελείται από δύο λειτουργούς των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, ένα λειτουργό του Υπουργείου 
Οικονομικών, ένα λειτουργό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ένα 
ιδιώτη Φαρμακοποιό εκπρόσωπο του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ένα εκπρόσωπο των 
εισαγωγέων φαρμακευτικών προϊόντων, ένα εκπρόσωπο των παρασκευαστών φαρμακευτικών προϊόντων, 
ένα εκπρόσωπο του Συνδέσμου Καταναλωτών και ένα εκπρόσωπο των συνδέσμων ασθενών. 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της ΕΕΤΦ – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87(4) του Νόμου – 
είναι να συμβουλεύει τον Υπουργό Υγείας πάνω σε κάθε ζήτημα που αφορά στον έλεγχο τιμών 
αυτεπάγγελτα, ή ύστερα από αναφορά του Υπουργού προς αυτή. 

Η Υπηρεσία μας με επιστολή της το 2012 προς τον τότε Υπουργό Υγείας εισηγήθηκε την τροποποίηση της 
σύνθεσης της ΕΕΤΦ, ώστε τα μέλη της να μην έχουν άμεσο συμφέρον στα θέματα που εξετάζονται, 
σύμφωνα και με πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου. Οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών 
(εισαγωγέων, παρασκευαστών, φαρμακοποιών) θα μπορούν, όπως αναφέραμε, να καλούνται σε 
συνεδρίες της ΕΕΤΦ κατά τις οποίες εξετάζονται θέματα που τους αφορούν, και να παραθέτουν τις 
απόψεις τους, χωρίς ωστόσο να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Παρατηρήθηκε ότι, παρόλο ότι 
έχει προωθηθεί τροποποίηση του άρθρου 87 (Ι) Νόμου, ώστε τα μέλη της ΕΕΤΦ να προέρχονται μόνο από 
τον δημόσιο/ημιδημόσιο τομέα, εντούτοις, φαίνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο αποσύρθηκε από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων, με εισήγηση του Υπουργείου.  

Ενοίκια. 

Παρατηρήθηκε ότι το συμβόλαιο ενοικίασης των αποθηκών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ενώ έληξε 
στις 31.12.2012, η επιστολή στον Κεντρικό Φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών (ΚΦΣΚΥ) για σκοπούς 
ανανέωσής του, στάλθηκε με μεγάλη καθυστέρηση στις 14.12.2015 και  δεν έχει ακόμη υπογραφεί νέο 
συμβόλαιο. Ο χώρος στον οποίο στεγάζονται οι Φαρμακευτικές Αποθήκες, για τον οποίο καταβάλλεται 
ετήσιο ενοίκιο ύψους €135.000, βρίσκεται σε βιομηχανική περιοχή και παραχωρήθηκε από το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το 1979, με μίσθωση, σε συγκεκριμένη εταιρεία για 33 
χρόνια με ετήσιο ενοίκιο €6.660. Σημειώνεται ότι η μίσθωση ανανεώθηκε για άλλα 33 χρόνια (μέχρι 
30.4.2045). Από την 1.1.2004 μέχρι την 31.12.2015 καταβλήθηκαν ενοίκια, στην εν λόγω εταιρεία για τη 
στέγαση των αποθηκών, ύψους €1.628.269. Για το θέμα αυτό υπάρχει αναφορά κάτω από το Κεφάλαιο 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Μηχανογράφηση. 

Επέκταση και εγκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων Διαχείρισης Αποθεμάτων (SAP) και 
Διαχείρισης και Τιμολόγησης Συνταγών (PPIS/Medico). Η εγκατάσταση του συστήματος Διαχείρισης 
Αποθεμάτων (SAP) έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο εκκρεμεί για χρόνια η εγκατάσταση του συστήματος 
Διαχείρισης και Τιμολόγησης ασθενών στα φαρμακεία του Παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού, Νέου 
Νοσοκομείου Λεμεσού, Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας, Νέου Νοσοκομείου Λάρνακας, Νοσοκομείου 
Πάφου και Παλαιού Νοσοκομείου Λευκωσίας καθώς και στο Κέντρο Υγείας Γερίου με αποτέλεσμα, να 
δυσχεραίνεται η παρακολούθηση της κατανάλωσης των φαρμάκων, η οποία  αποτελεί περίπου το 41% της 
συνολικής κατανάλωσης, και του ύψους των αποθεμάτων στα εν λόγω φαρμακεία. Το σύστημα PPIS 
αποκτήθηκε με σκοπό την εφαρμογή του εκεί όπου δεν υπάρχει Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας 

Σύσταση: Θα πρέπει να καθοριστούν χρονοδιαγράμματα για ολοκλήρωση της μηχανογράφησης το 
συντομότερο δυνατό για σκοπούς συνεχούς παρακολούθησης των τιμών, εφόσον με τα υφιστάμενα μέσα 
αυτό δεν είναι εφικτό. 
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(ΟΠΣΥ). Λόγω όμως του γεγονότος ότι σε περιβάλλον ΓεΣΥ θα πρέπει υποχρεωτικά το ΟΠΣΥ να έχει 
εφαρμοστεί και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, θα πρέπει  να μελετηθεί και να ληφθεί απόφαση κατά πόσο 
ενδείκνυται η εγκατάσταση του PPIS.  Η Υπηρεσία μας ζήτησε να ενημερωθεί για τυχόν εξελίξεις. 

Καθυστέρηση στην έκδοση αδειών φαρμακευτικών προϊόντων. Σύμφωνα με το άρθρο 13 των περί 
Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2014,  
το Συμβούλιο Φαρμάκων προβαίνει το ταχύτερο στην εξέταση κάθε αίτησης για την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος, ενώ η διαδικασία για την έκδοση της άδειας ολοκληρώνεται όχι 
αργότερα από 210 μέρες από την υποβολή έγκυρης αίτησης που συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι παρουσιάζεται σημαντική καθυστέρηση στην εξέταση 
των αιτήσεων που υποβάλλονται για εγγραφές καινούργιων φαρμάκων και στην έκδοση των σχετικών 
αδειών κυκλοφορίας από το Συμβούλιο Φαρμάκων.  

 

2.11.3 ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Λειτουργικά προβλήματα κτηριακών εγκαταστάσεων.  To Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) αντιμετωπίζει 
προβλήματα επάρκειας και λειτουργικότητας στεγαστικών χώρων, τα οποία επισημαίνονται και από τον 
Φορέα Διαπίστευσης. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων είχε επισημάνει από το 2002 την επικινδυνότητα του 
κυρίως κτηρίου καθόσον αφορά στην αντισεισμική του επάρκεια.  

Η Διευθύντρια του ΓΧΚ μάς πληροφόρησε ότι, παρόλες τις προσπάθειες του Γενικού Χημείου να 
προωθήσει με διάφορες λύσεις την ανέγερση νέου κτηρίου, για το οποίο υπάρχει έτοιμη κτηριολογική 
μελέτη από το 2007 καθώς και χώρος ανέγερσης, το όλο έργο δεν προχώρησε διότι έκτοτε δεν 
χαρακτηρίστηκε ως «ώριμο έργο», κάτι με το οποίο διαφωνεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων.  

 
Αναθεώρηση τελών. Η τελευταία αναθεώρηση των τελών του ΓΧΚ έγινε το 2007 (Κ.Δ.Π.385/2007). Τα νέα 
τέλη ετοιμάστηκαν από το ΓΧΚ, εγκρίθηκαν από την Τεχνική Επιτροπή Καθορισμού και Αναθεώρησης 
τελών και Δικαιωμάτων του Γενικού Λογιστηρίου και στάλθηκαν τον Ιούλιο 2016 στη Γενική Διευθύντρια 
του Υπουργείου Υγείας για να υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. 

Η Διευθύντρια του ΓΧΚ μάς πληροφόρησε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 7.10.2016, 
ενέκρινε την αναθεώρηση των τελών και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Υγείας να προβεί στη δημοσίευση 
σχετικής γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

2.11.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Στέγαση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Υ.Ψ.Υ.) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των Υ.Ψ.Υ. χρονολογούνται από 
το 1964 και κατά γενική ομολογία παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν τη 
λειτουργία των Υπηρεσιών και την επίτευξη των στόχων τους στη σύγχρονη εποχή. Σύμφωνα με επιστολή 
του Διευθυντή των Υ.Ψ.Υ. προς τον Υπουργό Υγείας (ημερ. 26.3.2015), δαπανούνται σημαντικά ποσά 
(€500.000 τα τελευταία 5 χρόνια) για τη συντήρηση των κτιρίων, ενώ οι χώροι δεν ανταποκρίνονται στις 

Σύσταση. Ζητήσαμε πληροφόρηση για τα μέτρα που οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες προτίθενται να 
λάβουν προς επίλυση των καθυστερήσεων που παρατηρούνται για την εντός του καθορισμένου 
χρονικού πλαισίου εγγραφή φαρμακευτικών προϊόντων. 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο του ΓΧΚ στην υποστήριξη άλλων Υπηρεσιών και Σχεδίων 
Δράσης/ Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και το ότι διατηρεί ραδιενεργές, εύφλεκτες και τοξικές ουσίες, οι 
οποίες σε περίπτωση ατυχήματος είναι δυνατόν να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο το προσωπικό και τους 
περίοικους, επιβάλλεται όπως ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευθέτηση του θέματος. 
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νέες πολυθεματικές μορφές θεραπείας των σύγχρονων αντιλήψεων για τη ψυχική ασθένεια, με 
αποτέλεσμα το κτίριο το ίδιο να λειτουργεί από μόνο του αντιθεραπευτικά, ενώ παράλληλα, τίθεται θέμα 
ασφάλειας, τόσο των ασθενών όσο και των λειτουργών Ψυχικής Υγείας, ειδικότερα στους θαλάμους 
εισδοχής, όπου νοσηλεύονται οι κρατούμενοι από το Τμήμα Φυλακών.  

Ο Διευθυντής των Υ.Ψ.Υ. μάς ενημέρωσε ότι πάγιο αίτημά των Υ.Ψ.Υ. είναι η κατασκευή ενός νέου 
Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές θεραπείας, αποκατάστασης και 
επανένταξης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, αίτημα το οποίο έχει δρομολογηθεί μέσω της 
ένταξής του στον Στρατηγικό Προγραμματισμό των Υ.Ψ.Υ. 

 

  

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του θέματος επιβάλλεται όπως ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για κατάλληλη στέγαση των ΥΨΥ. 


