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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2022, 

και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας του 2022 

Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.039-2022) 

 Η Επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών, συζήτησε το πιο 

πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της 

Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας για το έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022. Στο 

πλαίσιο της συζήτησης η Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της Αρχής σε ό,τι 

αφορά τις προβλεπόμενες δαπάνες και τα έσοδα του προϋπολογισμού, έλαβε απαντήσεις 

σε σειρά σχετικών ερωτημάτων που υπέβαλε προς τους αρμοδίους και αποφάσισε να 

παραπέμψει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος. 

 

2.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του 

2022 Νόμος του 2022. 



 (Αρ. Φακ. 23.01.063.032-2022) 

Η Επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών, συζήτησε το πιο 

πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της 

Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για το έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης η Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της Αρχής 

αναφορικά με τα επιμέρους κονδύλια που περιλαμβάνονται στον εν λόγω προϋπολογισμό, 

έλαβε απαντήσεις σε σειρά σχετικών ερωτημάτων που υπέβαλε προς τους και αποφάσισε 

να παραπέμψει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος. 

 

3. Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής του 2022 Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.045-2022) 

 Η Επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών, συζήτησε το πιο 

πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του 

Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για το έτος που λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου 2022. Στο πλαίσιο της συζήτησης η Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε από την 

πρόεδρο του Συμβουλίου αναφορικά με τα επιμέρους κονδύλια που περιλαμβάνονται στον 

εν λόγω προϋπολογισμό, έλαβε απαντήσεις σε σειρά σχετικών ερωτημάτων που υπέβαλε 

προς τους αρμοδίους και αποφάσισε να υποβάλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του 

σώματος. 

 

4. Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος 

του 2022. 

      (Αρ. Φακ. 23.01.063.041-2022) 

Κατά το στάδιο της διαβούλευσης δεν υποβλήθηκαν τροπολογίες στο νομοσχέδιο, το 

οποίο, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής, που λήφθηκε στη συνεδρία της ημερομηνίας 

10 Φεβρουαρίου 2022, θα παραπεμφθεί στην ολομέλεια του σώματος στις 24 Φεβρουαρίου 

2022. 

 

5. Ο  περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Νόμος του 2022. 

  (Αρ. Φακ. 23.01.063.040-2022) 



Κατά το στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών, υποβλήθηκαν από τον βουλευτή  

μέλος της Επιτροπής κ. Μαρίνο Σιζόπουλο, εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ, πέντε τροπολογίες επί του νομοσχεδίου, το οποίο, ύστερα από απόφαση της 

Επιτροπής, που λήφθηκε στη συνεδρία της ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2022, θα 

παραπεμφθεί στην ολομέλεια του σώματος στις 24 Φεβρουαρίου 2022. 

 

6. Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.183-2021) 

       Κατά το στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών δεν υποβλήθηκαν τροπολογίες επί 

του νομοσχεδίου, το οποίο, ύστερα από απόφαση της επιτροπής, που λήφθηκε στη 

συνεδρία της ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2022, θα κατατεθεί στην ολομέλεια του σώματος 

στις 24 Φεβρουαρίου 2022. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές: 

 

1.  Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

2. Ανδρέας Χριστοδούλου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

 

Επιμέλεια 
 

1. Αντρέας Χειμωνίδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Επικοινωνίας 

2. Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (αποσπ. στην ΥΚΕ) 

3. Γιάννα Χριστοφόρου, Πρώτη Στενογράφος Βουλής 
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