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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 12 

Μαΐου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού 

Ασφάλισης Υγείας του 2022 Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.084-2022) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών, 

συζήτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί 

Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2022 Νόμου του 2022, ώστε 

να δημιουργηθούν πέντε (5) θέσεις Λειτουργού (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11) και τέσσερις 

(4) θέσεις Επαγγελματία Υγείας [Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i)] και να αναθεωρηθεί 

η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης Επαγγελματία Υγείας από την Κλίμακα Α5 (2η 

βαθμίδα)-Α7-Α8(i), που ισχύει σήμερα, στην κλίμακα Α8, Α10 και Α11. Στο πλαίσιο της 

συζήτησης η επιτροπή, αφού ενημερώθηκε από τον πρόεδρο του οργανισμού 

αναφορικά με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση τροποποιητικού 

προϋπολογισμού, αποφάσισε όπως τοποθετηθεί σε επόμενη συνεδρία της. 

 

2. H Eθνική Στρατηγική Θαλασσαιμίας και Λοιπών Αιμοσφαιρινοπαθειών και η 

αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος έλλειψης αίματος για μεταγγίσεις. 



 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής ΕπιτροπήςΥγείας)  

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.105-2022) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, ενημερώθηκε για τους επιμέρους πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής 

Θαλασσαιμίας. Περαιτέρω, έτυχε ενημέρωσης για τα προβλήματα που δημιουργούνται 

από την έλλειψη επάρκειας αποθεμάτων αίματος, τα περιστατικά αναβολών 

μεταγγίσεων και τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 

και  εξέτασε το θέμα της παροχής περαιτέρω κινήτρων για προσέλκυση νέων 

αιμοδοτών. 

 

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

(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας.) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.016-2022) 

Η επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της διαβούλευσης επί τροπολογιών αναφορικά με     

την πιο πάνω πρόταση νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 
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Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του 
παρόντος δελτίου τύπου, όπως και η  έκδοση, εκτέλεση, μεταμόρφωση (download), μετάφραση, 
τροποποίηση, διασκευή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, 
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του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της 
δικαιούχου της ιστοσελίδας www.parliament.cy. 
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