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1. ΔΗΑΓΧΓΖ  

Ο Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο (ΟΑΤ)  ζπζηάζεθε κε βάζε ην Νφκν 89(Η)/2001, 

σο αλεμάξηεηνο νξγαληζκφο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζχγρξνλνπ, 

θαζνιηθνχ θαη νηθνλνκηθά βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηε Γεκνθξαηία.  

 

Ο Οξγαληζκφο  δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζην νπνίν αληηπξνζσπεχνληαη ε 

Κπβέξλεζε, νη Δξγνδφηεο, νη πλδηθαιηζηηθέο Οξγαλψζεηο θαη νη Απηνηειψο 

Δξγαδφκελνη σο αθνινχζσο: 

 

Πξφεδξνο   

Κπξηάθνο Υξηζηνθή      

Μέιε   

Υξίζηνο Παηζαιίδεο Γεληθφο Γηεπζπληήο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

(Αλαπιεξσηήο θ. Αλδξέαο Υαξαιάκπνπο)  

Γηάλλνο Παπαδφπνπινο 

 

 

ηέιια Καλλά 

Μηραειίδνπ 

Γεληθφο Γηεπζπληήο Τπνπξγείνπ Τγείαο , Μέινο κέρξη  

10/08/2009  

 (Αλαπιεξσηήο θα Διηζάβεη Κσλζηαληίλνπ) 

Αλ. Γεληθφο Γηεπζπληήο Τπνπξγείνπ Τγείαο, Μέινο απφ 

11/08/2009 - 01/12/2009  

Αλδξνχια Αγξφηνπ  Αληηπξφζσπνο ηεο Κπβέξλεζεο 

Γηνκήδεο Γηνκήδνπο Αληηπξφζσπνο ηεο Κπβέξλεζεο 

Κψζηαο Γησξγαιιήο  Αληηπξφζσπνο Δξγνδνηηθψλ Οξγαλψζεσλ - ΚΔΒΔ  

Βχξσλ Κξαληδηψηεο  Αληηπξφζσπνο Δξγνδνηηθψλ Οξγαλψζεσλ - ΟΔΒ  

Νίθνο Μσυζέσο  Αληηπξφζσπνο Δξγαηηθψλ Οξγαλψζεσλ – ΔΚ 

σηήξεο Φειιάο  Αληηπξφζσπνο Δξγαηηθψλ Οξγαλψζεσλ – ΠΔΟ 

Γιαχθνο Υαηδεπέηξνπ Αληηπξφζσπνο Δξγαηηθψλ Οξγαλψζεσλ – ΠΑΤΓΤ 

Λάξεο Βξαρίκεο Αληηπξφζσπνο Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ 

  
 
 
 

Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα φινπο ηνπ ηνκείο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ Φξνληίδαο 

Τγείαο επαλεθηηκήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2009 θαη ζπλαπνθαζίζηεθαλ  κεηαμχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο 

Τγείαο. 
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χκθσλα κε ηα λέα απηά ρξνλνδηαγξάκκαηα, ε εηζαγσγή ηνπ ΓεΤ 

πξνγξακκαηίζηεθε γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2011 κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο γηα εμσηεξηθνχο αζζελείο, ελψ ε έλαξμε ηεο παξνρήο ελδνλνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο θαζνξίζηεθε λα γίλεη 6–12 κήλεο κεηά.  

 

 

2. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 νινθιεξψζεθε ε ζπδήηεζε ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ 

λνκνζρεδίνπ κε ηίηιν «Νφκνο πνπ ηξνπνπνηεί ηνπο Πεξί ηνπ Γεληθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο Νφκνπο ηνπ 2001 κέρξη ηνπ 2005» κε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη 

ηα νξγαλσκέλα ζχλνια ελψπηνλ ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Τγείαο.  

πγθεθξηκέλα, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή αθνχ εμέηαζε φιεο ηηο απφςεηο πνπ 

εθθξάζηεθαλ, πξνρψξεζε ζηελ θαη‟ άξζξν εμέηαζε ηνπ λνκνζρέδηνπ, ζηε βάζε 

εγγξάθνπ πνπ εηνίκαζε ν Οξγαληζκφο, ζην νπνίν θσδηθνπνηήζεθαλ θαη 

ζρνιηάζηεθαλ νη απφςεηο πνπ εμέθξαζαλ ηα νξγαλσκέλα ζχλνια. Ζ Δπηηξνπή 

αλακέλνληαλ λα  επαλεμεηάζεη ην λνκνζρέδην ζηηο αξρέο ηνπ 2010 θαη αθνχ 

εμαζθάιηδε ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο λα ην πξνσζνχζε ζηελ νινκέιεηα γηα 

ςήθηζε.  

 

Παξάιιεια, ν Οξγαληζκφο άξρηζε ηελ εηνηκαζία πξνζρεδίσλ ηεο δεπηεξνγελνχο 

λνκνζεζίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην ηξνπνπνηεηηθφ λνκνζρέδην.  

 

 

3. ΣΔΛΔΥΧΖ 

Ο Οξγαληζκφο ζπλέρηζε  ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζηειέρσζή ηνπ κε βάζε ην ρέδην 

ηξαηεγηθήο, έηζη ψζηε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓεΤ λα  έρεη ηελ θαηάιιειε νξγαληθή 

δνκή γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ λφκν 

αξκνδηφηεηέο ηνπ.  

 

πγθεθξηκέλα, ζηε δηάξθεηα ηνπ ππφ εμέηαζε έηνπο, νινθιεξψζεθαλ νη ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη πξνζιήθζεθαλ δχν (2) αλψηεξνη ιεηηνπξγνί  θαη έμη (6) γξαθείο,  ελψ 

απνρψξεζαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ έλαο (1) ιεηηνπξγφο θαη δχν (2) γξαθείο. ην ηέινο 

ηνπ 2009, ην πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ αλέξρνληαλ ζε πελήληα έμη (56) άηνκα, ζε 
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ζχγθξηζε κε πελήληα έλα (51) άηνκα πνπ ππεξεηνχζαλ ζην ηέινο ηνπ 2008, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα:  

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΦΑΛΗΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ 2009 

Σίηλορ Θέζηρ 2008 2009 

Γεληθφο Γηεπζπληήο 1 1 

Γηεπζπληέο 4 4 

Αλψηεξνη Λεηηνπξγνί 12 14 

Λεηηνπξγνί 25 24 

Γξακκαηεηαθνί Λεηηνπξγνί 1 1 

Γξαθείο 7 11 

Κιεηήξαο 1 1 

ωνολο Πποζυπικοω1 51 56 

 

 

4. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2009 

O Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο ζπλέρηζε κε εληαηηθνχο ξπζκνχο ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ρεδίνπ ηξαηεγηθήο θαη κε γλψκνλα ην ζρεδηαζκφ ελφο νηθνλνκηθά βηψζηκνπ 

πζηήκαηνο κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν, ζπλέρηζε ηηο δηαβνπιεχζεηο ηνπ κε φινπο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηα νξγαλσκέλα ζχλνια παξνρήο ππεξεζηψλ 

θξνληίδαο πγείαο.  

 

Οη ζεκαηηθέο νκάδεο εξγαζίαο ζπλέρηζαλ, κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ πκβνχισλ, ηηο 

εξγαζίεο ηνπο ζηε βάζε ησλ επηκέξνπο ρεδίσλ Γξάζεο θαη ησλ  ιεπηνκεξψλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ πνπ θαζνξίζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ ηξαηεγηθήο.  

 

Δλφςεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ θαζνξίζηεθε απφ θνηλνχ κε ηα Τπνπξγεία 

Τγείαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓεΤ (δεχηεξν εμάκελν 2011) θαη ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε νξηζκέλα ζέκαηα (δηαδηθαζία επηινγήο 

πζηήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, Αλαδηνξγάλσζε Κξαηηθψλ Ννζειεπηεξίσλ, θ.ιπ.), 

θξίζεθε αλαγθαίνο ν επαλαπξνγξακκαηηζκφο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνλ 

Οξγαληζκφ απφ ηνλ Οίθν  πκβνχισλ McKinsey θαη ησλ ελ γέλεη δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ππνζηήξημεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ απφ ηνπο πην πάλσ πκβνχινπο ηνλ Μάην ηνπ 2009, ε δε 

                                                 
1 ην ζπλνιηθφ αξηζκφ δελ πεξηιακβάλνληαη νη ππεχζπλνη θαζαξηφηεηαο.  
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επαλακεηάθιεζή ηνπο ζα γίλεη εάλ θαη εθφζνλ νη εμειίμεηο θαη ε πξφνδνο ην 

δηθαηνινγνχλ. 

Παξάιιεια, ζπζηάζεθαλ  εηδηθέο νκάδεο εξγαζίαο γηα ηνπο ζθνπνχο δηεμαγσγήο ηνπ 

Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ γηα ηελ εθαξκνγή Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο θαη άιισλ Δπηρεηξεζηαθψλ Λεηηνπξγηψλ ηνπ ΓεΤ ζηηο νπνίεο 

εκπιέθεηαη κεγάινο αξηζκφο πξνζσπηθνχ ηνπ Οξγαληζκνχ.  Οη νκάδεο απηέο 

θαιχπηνπλ φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην Γηάινγν φπσο δηαδηθαζηηθά, λνκηθά, 

νηθνλνκηθά, ηερληθά θαη ζέκαηα επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη εμσηεξηθήο αλάζεζεο 

εξγαζηψλ (Business Process Outsourcing). 

 

πγθεθξηκέλα νη θπξηφηεξεο εμειίμεηο έρνπλ σο αθνινχζσο:  

 

4.1 Πποζυπικοί Ιαηποί 

 

Καηά ην ππφ επηζθφπεζε έηνο ε νκάδα εξγαζίαο γηα ηνπο Πξνζσπηθνχο Ηαηξνχο 

εηνίκαζε ηνλ πξνθαηαξθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηνπο Πξνζσπηθνχο Ηαηξνχο γηα 

ελήιηθεο θαη γηα ηνπο Πξνζσπηθνχο Ηαηξνχο γηα παηδηά.  Ο πξνθαηαξθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο αλαιχζεθε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο απνδεκίσζεο. Σελ θαηεγνξία 1 

(Σ1) πνπ αθνξά ζηελ θαηά θεθαιήλ απνδεκίσζε, ηελ θαηεγνξία 2 (Σ2) πνπ 

αθνξά ζηελ απνδεκίσζε γηα ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθέο πξάμεηο θαη ηελ θαηεγνξία 3 

(Σ3) πνπ αθνξά ζηελ απνδεκίσζε ζηε βάζε εηδηθψλ κεηξήζηκσλ θξηηήξησλ. ηε 

ζπλέρεηα, έγηλε επεμεξγαζία θαη νξηζηηθνπνηήζεθε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα 

απνδεκηψλνληαη νη Πξνζσπηθνί Ηαηξνί ζηα πιαίζηα ηνπ ζθαηξηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ.   

 

Παξάιιεια, ε νκάδα εξγαζίαο νινθιήξσζε ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ν 

Οξγαληζκφο ζηηο δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο παξνρείο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο.  πγθεθξηκέλα, ε νκάδα εξγαζίαο εμέηαζε θαη θαηέγξαςε φια 

ηα πηζαλά ζέκαηα θαη ζεκεία πνπ ελδερνκέλσο λα εγεξζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ δηαβνπιεχζεσλ κε ηνλ Παγθχπξην Ηαηξηθφ χιινγν (ΠΗ) θαη θαηέγξαςε ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο.  

 

Πεξαηηέξσ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κε ηνλ ΠΗ ζηηο νπνίεο 

παξνπζηάζηεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ κέζνδν ηεο απνδεκίσζεο ησλ 
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Πξνζσπηθψλ Ηαηξψλ αλά θαηεγνξία ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη ηα ειάρηζηα θξηηήξηα γηα 

ζχλαςε ζπκβνιαίνπ κε ηνλ ΟΑΤ.  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ππφ επηζθφπεζε έηνπο ζπλερίζηεθε ν ζπληνληζκφο γηα ηελ 

εηνηκαζία θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ δηαβήηε, ηεο ππέξηαζεο, 

ηεο ππεξιηπηδαηκίαο θαη ηνπ παηδηθνχ άζζκαηνο. Δπηπξφζζεηα, έγηλε 

αλαιπηηθφηεξε επεμεξγαζία πηπρψλ ηνπ έγγξαθνπ “Βαζηθέο Αξρέο ηνπ Θεζκνχ 

ηνπ Πξνζσπηθνχ Ηαηξνχ” φπσο ν θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα έληαμε δηθαηνχρσλ 

ζηελ θαηεγνξία θαηαθεθιηκέλσλ δηθαηνχρσλ κε κφληκα θηλεζηαθά ή/θαη λνεηηθά 

πξνβιήκαηα, πξνσζήζεθαλ ηα πξνιεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Κέληξνπ 

Πξνιεπηηθήο Παηδηαηξηθήο θαη αλαζεσξήζεθε ην “Έληππν Παξαπνκπήο” ησλ 

Πξνζσπηθψλ Ηαηξψλ. 

 

Δπίζεο, ε νκάδα εξγαζίαο αζρνιήζεθε κε ηελ ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εηνηκαζία δηαγξακκάησλ ξνήο πνπ αθνξνχλ ζηελ εγγξαθή, 

δηαγξαθή θαη αιιαγή δηθαηνχρσλ ζηνλ/απφ ηνλ θαηάινγν ησλ Πξνζσπηθψλ 

Ηαηξψλ κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο.  

 

ε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ ε νκάδα εξγαζίαο ησλ 

Πξνζσπηθψλ Ηαηξψλ αζρνιήζεθε κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζπλαληήζεσλ κεηαμχ 

ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ησλ δχν νηθνλνκηθψλ θνξέσλ γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ 

ζηελ εγγξαθή ησλ δηθαηνχρσλ ζηνλ θαηάινγν ηνπ Πξνζσπηθνχ Ηαηξνχ. 

 

4.2 Διδικοί Ιαηποί 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 έγηλε αλαζεψξεζε ηνπ “Δγγξάθνπ Βαζηθψλ Αξρψλ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Θεζκνχ ησλ Δηδηθψλ Ηαηξψλ γηα Δμσηεξηθνχο Αζζελείο” ζηα 

πιαίζηα ζπκθσλεκέλσλ αιιαγψλ κε ηνλ ΠΗ, ελψ έγηλε θαη πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλσλ πηπρψλ ηνπ εγγξάθνπ.  Δπίζεο, ε νκάδα εξγαζίαο 

γηα ηνπο Δηδηθνχο Ηαηξνχο πξνρψξεζε ζε νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζέζεσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ επί ησλ αλνηθηψλ ζεκάησλ ηνπ Δγγξάθνπ Βαζηθψλ Αξρψλ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Θεζκνχ ησλ Δηδηθψλ Ηαηξψλ ζηα νπνία δελ ππήξμε ζπκθσλία κε 

ηνλ ΠΗ.  
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Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ησλ Δηδηθψλ Ηαηξψλ πνπ εξγάδνληαη ζε θιηληθά  

εξγαζηήξηα θαη δηαγλσζηηθά θέληξα, έγηλε κειέηε ηνπ ηξφπνπ ρεηξηζκνχ ησλ 

θιηληθν-εξγαζηεξηαθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εηδηθνηήησλ, φπσο θαη ησλ 

εηδηθνηήησλ πνπ ζηειερψλνπλ δηαγλσζηηθά θέληξα ζηα πιαίζηα ηνπ ΓεΤ θαη 

εηνηκάζηεθαλ δχν πξνζρέδηα πνπ αθνξνχλ ζηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εηδηθνηήησλ απηψλ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο θαηαιφγνπο ηαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζεκεηψλεηαη φηη έγηλε 

αλαζεψξεζε ησλ θαηαιφγσλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη απνζηάιεθαλ ζηνλ ΠΗ 

γηα ππνβνιή ζέζεσλ θαη ζρνιίσλ.  ηε ζπλέρεηα έγηλε επεμεξγαζία ησλ ζρνιίσλ 

πνπ ππνβιήζεθαλ απφ 18 επηζηεκνληθέο εηαηξείεο ηνπ ΠΗ.  

 

Παξάιιεια, έγηλε επεμεξγαζία θαη νξηζηηθνπνίεζε ηεο κεζφδνπ απνδεκίσζεο 

ησλ Δηδηθψλ Ηαηξψλ θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ ακνηβή αλά δξαζηεξηφηεηα 

(θαηεγνξία 1). Δπίζεο θαζνξίζηεθε πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλά 

εηδηθφηεηα κέζσ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη δφζεθε ε απαξαίηεηε 

ππνζηήξημε πξνο ηνπο ζχκβνπινπο-αλαινγηζηέο ηνπ ΟΑΤ γηα ηε ζπιινγή θαη 

αλάιπζε ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Δηδηθψλ Ηαηξψλ.  

 

Πεξαηηέξσ, ε νκάδα εξγαζίαο πξνρψξεζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ 

κε ηνλ ΠΗ γηα επεμήγεζε ηεο κεζφδνπ απνδεκίσζεο, ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ 

ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ κεραληζκνχ αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο 

κνλάδαο κέζσ ηνπ Μεραληζκνχ Αλαπξνζαξκνγήο ηεο Σηκήο Μνλάδαο (point 

system), ελψ εληφπηζε ην θαηλφκελν ππναπαζρφιεζεο/ππεξαπαζρφιεζεο ζε 

δηάθνξεο Δηδηθφηεηεο. 

 

ε ζρέζε κε ηελ πξνεηνηκαζία θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα αζζέλεηεο πνπ 

ρεηξίδνληαη νη Δηδηθνί Ηαηξνί, θαζνξίζηεθε απφ ηε ζπζηαζείζα πληνληζηηθή 

Δπηηξνπή (Δπ) ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί.  Σέινο, δεκηνπξγήζεθαλ 

πέληε (5) νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ εηνηκαζία πξνζρεδίσλ Καηεπζπληήξησλ 

Γξακκψλ γηα αζζέλεηεο πνπ δηαρεηξίδνληαη Δηδηθνί Ηαηξνί ζηνπο θιάδνπο ηεο 

Καξδηνινγίαο,  Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Πλεπκνλνινγίαο/Φπκαηνινγίαο. 
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4.3  Οδονηίαηποι 

 

Ζ αξκφδηα νκάδα εξγαζίαο αζρνιήζεθε κε ηελ εηνηκαζία ηνπ πξψηνπ 

πξνζρέδηνπ ηνπ εγγξάθνπ Βαζηθψλ Αξρψλ Παξνρήο Οδνληηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ ΓεΤ θαη ηε ζπδήηεζή ηνπ κε ην Τπνπξγείν Τγείαο, ελψ 

πξαγκαηνπνίεζε θαη ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε γηα θαηαξρήλ αληαιιαγή απφςεσλ 

κε εθπξνζψπνπο ηνπ Παγθχπξηνπ Οδνληηαηξηθνχ πιιφγνπ. 

 

4.4  Τπηπεζίερ Φαπμακεςηικήρ Φπονηίδαρ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, νινθιεξψζεθε ε ζπδήηεζε ηνπ Δγγξάθνπ ησλ 

Βαζηθψλ Αξρψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Φαξκαθεπηηθήο Φξνληίδαο κε ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη παξνπζηάζηεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Καηά ηελ 

παξνπζίαζε επεμεγήζεθαλ κε ιεπηνκέξεηα ν ηξφπνο απνδεκίσζεο ησλ 

θαξκάθσλ, ν ηξφπνο ζπληαγνγξάθεζεο απφ ηνπο ηαηξνχο ζηα πιαίζηα ηνπ ΓεΤ, 

θαζψο θαη νη επζχλεο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε ησλ δηθαηνχρσλ, ν 

ηξφπνο απνδεκίσζεο ησλ Φαξκαθνπνηψλ θ.α.. ηε ζπλέρεηα, αλαζεσξήζεθε ην 

Έγγξαθν ησλ Βαζηθψλ Αξρψλ γηα ηηο Τπεξεζίεο Φαξκαθεπηηθήο Φξνληίδαο ψζηε 

λα ζπλάδεη κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Γ.. αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο γηα ηα 

θάξκαθα, ηελ ακνηβή ησλ θαξκαθνπνηψλ, θ.α..  

 

Δηνηκάζηεθε θαη παξνπζηάζηεθε ζην Γ.. ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε κε ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο, ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί θαηά ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε βηνκεραλία θαξκάθσλ θαη ηνπο θαξκαθνπνηνχο, θαζψο 

θαη ηα πην ζεκαληηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη κε, ζέκαηα δηαπξαγκάηεπζεο.  

 

Πεξαηηέξσ, θαηά ην ππφ επηζθφπεζε έηνο, ζπλερίζηεθε ν θαηαξηηζκφο 

πξνθαηαξθηηθνχ Καηαιφγνπ Δγθεθξηκέλσλ Φαξκάθσλ κε βάζε ην πθηζηάκελν 

θξαηηθφ ζπληαγνιφγην θαη ηνλ θαηάινγν εγγεγξακκέλσλ θαξκάθσλ ζηελ 

θππξηαθή αγνξά. Καηά ηνλ θαηαξηηζκφ ιήθζεθαλ  ππφςε θαηάινγνη θαξκάθσλ 

ησλ πζηεκάησλ Τγείαο άιισλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο ΔΔ, φπσο ηεο Γαλίαο, ηεο 

Ηηαιίαο, ηεο Οπγγαξίαο θαη ηεο Γαιιίαο. Παξάιιεια, άξρηζε ε θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ θαξκάθσλ κε βάζε ηε ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία, έγηλαλ κειέηεο γηα ην χςνο 



- 8 - 

 

ηεο απνδεκίσζεο ησλ Φαξκαθνπνηψλ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο κεζφδνπο 

θαζψο θαη γηα ην χςνο ηνπ πνζνχ ζπκπιεξσκήο γηα ηα θάξκαθα πνπ δπλαηφλ λα 

πηνζεηεζεί.  

 

Μέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Γηθηχνπ ησλ 

Αξκνδίσλ Αξρψλ γηα ηελ Σηκνιφγεζε θαη ηελ Απνδεκίσζε ησλ θαξκάθσλ ζηα 

πιαίζηα ησλ πζηεκάησλ Τγείαο, ζηα πιαίζηα ησλ  πξνγξακκάησλ PPRI 

(Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information) θαη PHIS 

(Pharmaceutical Health Information System). 

 

4.5 Κλινικά και Δξειδικεςμένα Βιοφαηπικά Δπγαζηήπια  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 θαζνξίζηεθε ν ηξφπνο απνδεκίσζεο ησλ εξγαζηεξίσλ 

κε βάζε ην Μεραληζκφ Αλαπξνζαξκνγήο ηεο Σηκήο Μνλάδαο (point system) θαη 

αλαζεσξήζεθε ην έγγξαθν ησλ Βαζηθψλ Αξρψλ Λεηηνπξγίαο ησλ Κιηληθψλ θαη 

Δμεηδηθεπκέλσλ Βηνταηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ, έηζη ψζηε λα απνηππψλεηαη ν ηξφπνο 

απνδεκίσζεο ησλ εξγαζηεξίσλ ζηε λέα ηνπ βάζε.  

 

Πεξαηηέξσ, ε νκάδα εξγαζίαο εηνίκαζε αλαιπηηθφ έγγξαθν ζην νπνίν 

θαηαγξάθεθαλ φια ηα ζέκαηα, ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη κε, ηα νπνία πηζαλφλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαηά ηηο δηαβνπιεχζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ κε 

ηνπο αξκφδηνπο επαγγεικαηηθνχο πλδέζκνπο. Δπίζεο, ε νκάδα εξγαζίαο 

εθπφλεζε θαη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεί ζηηο δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ Κιηληθψλ θαη Δμεηδηθεπκέλσλ Βηνταηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο επί ηνπ εγγξάθνπ πνιηηηθήο θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

Αθνινχζσο ην αλαζεσξεκέλν έγγξαθν ησλ Βαζηθψλ Αξρψλ, αθνχ ζηάιζεθε ζην 

Τπνπξγείν Τγείαο γηα ζρφιηα, παξνπζηάζηεθε ζε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο2  

θαη άξρηζαλ νη δηαβνπιεχζεηο κε απηνχο γηα ηε ζπδήηεζε ησλ ζρνιίσλ θαη ησλ 

παξαηεξήζεψλ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπ. πδεηήζεθε επίζεο κε 

                                                 
2
 Απμψδιοι θοπείρ: Τπνπξγείν Τγείαο, χλδεζκνο Γηεπζπληψλ Κιηληθψλ Δξγαζηεξίσλ  Βηνταηξηθψλ θαη Κιηληθψλ 

Δξγαζηεξηαθψλ Δπηζηεκφλσλ, Παγθχπξηνο Ηαηξηθφο χιινγνο,  Ηλζηηηνχην Νεπξνινγίαο θαη Γελεηηθήο Κχπξνπ, 
Καξατζθάθεην Ίδξπκα, Παξαζθεπαΐδεην Υεηξνπξγηθφ θαη Μεηακνζρεπηηθφ Κέληξν,  Κέληξν Πξνιεπηηθήο 
Παηδηαηξηθήο 
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ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ν εληαίνο θαηάινγνο εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο ηνπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο 

ζπκβαηηθέο θιηληθέο εξγαζηεξηαθέο θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο βηνταηξηθέο εμεηάζεηο.  

 

Παξάιιεια παξνπζηάζηεθε θαη ζπδεηήζεθε κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ην ζέκα 

«θαηξηθφο Πξνυπνινγηζκφο θαη Σξφπνο Ακνηβήο ησλ Κιηληθψλ θαη 

Δμεηδηθεπκέλσλ Δξγαζηεξίσλ ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο» θαη επεμεγήζεθε ν ηξφπνο απνδεκίσζήο ηνπο, κε βάζε ην 

Μεραληζκφ Αλαπξνζαξκνγήο ηεο Σηκήο Μνλάδαο.  

 

Δμάιινπ, ε νκάδα εξγαζίαο ππνιφγηζε ην χςνο ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο ζπκβαηηθέο θιηληθέο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο εμεηδηθεπκέλεο βηνταηξηθέο εμεηάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα 

απηά αμηνινγήζεθαλ ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

αλαινγηζηηθήο κειέηεο.  

 

Σέινο, εηνηκάζηεθε κνληέιν ππνινγηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο πηζαλήο θαηαβνιήο 

ζπκπιεξσκήο γηα ηηο ζπκβαηηθέο θιηληθέο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη 

θαζνξίζηεθε ν αξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ ζπκπιεξσκήο πνπ ηπρφλ ζα 

εθαξκνζηνχλ. 

 

4.6  Άλλοι Δπαγγελμαηίερ Τγείαρ (ΑΔΤ) 3 

 

Ζ αξκφδηα νκάδα εξγαζίαο ζπλέιεμε θαη αλάιπζε δεδνκέλα απφ ηελ Κχπξν θαη 

άιιεο ρψξεο αλαθνξάο θαη πξνεηνίκαζε ζελάξηα, κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

πξνθαηαξηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηνπο ΑΔΤ ζηα πιαίζηα ηνπ ΓεΤ. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ ζελαξίσλ αλαιχζεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ ζε ζχγθξηζε κε ηα 

πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο. ηε βάζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απηψλ, ε νκάδα θαηέγξαςε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη κε, ζέκαηα 

πνπ ελδερνκέλσο ζα εγεξζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ηνπο 

νηθείνπο επαγγεικαηηθνχο πλδέζκνπο ησλ ΑΔΤ θαη δηακφξθσζε ηελ 

                                                 
3
 Οη Άιινη Δπαγγεικαηίεο Τγείαο πνπ ζα θαιχπηνληαη απφ ην ΓεΤ είλαη: Ννζειεπηέο θαη Μαίεο, Κιηληθνί 

Γηαηηνιφγνη, Δξγνζεξαπεπηέο, Φπζηνζεξαπεπηέο, Κιηληθνί Φπρνιφγνη θαη Λνγνπαζνιφγνη. 
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επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζέζεσλ ηνπ 

ΟΑΤ ζηηο δηαβνπιεχζεηο. 

 

ηε ζπλέρεηα, ε νκάδα εξγαζίαο ζρεδίαζε ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ απηψλ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο 

επί ηνπ Δγγξάθνπ ησλ Βαζηθψλ Αξρψλ ηνπ ρεδίνπ γηα ηνπο ΑΔΤ.  

 

Δθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή απηή, ε νκάδα εξγαζίαο πξνρψξεζε ζε ρσξηζηέο 

δηαβνπιεχζεηο θαη ζρνιίαζε ηηο πθηζηάκελεο λνκνζεζίεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ΑΔΤ, ηηο αδπλακίεο, θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ηξνρνδξνκνχληαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ απηψλ, ηηο ππεξεζίεο ΑΔΤ πνπ ζα θαιχπηνληαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ ΓεΤ, ην κέγηζην εηήζην αξηζκφ ζπλεδξηψλ γηα θάζε δηθαηνχρν 

γηα ηηο ππεξεζίεο ΑΔΤ πνπ ζα απνδεκηψλνληαη απφ ηνλ ΟΑΤ, ηε δηακφξθσζε 

ηνπ θαηαιφγνπ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο ΑΔΤ, ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε 

ζχλαςε θαη αλαλέσζε ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ΟΑΤ θαη ΑΔΤ θαη ηέινο ηε κέζνδν 

απνδεκίσζεο.  

 

ηε δηάξθεηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ κε ηνπο νηθείνπο πλδέζκνπο, εληνπίζηεθαλ θαη 

θαηαγξάθεθαλ νη πηζαλέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ κε ηε ζηαδηαθή 

εθαξκνγή ηνπ ΓεΤ, νχησο ψζηε ελδερφκελα πξνβιήκαηα λα αληηκεησπηζηνχλ 

έγθαηξα.  Δπηπιένλ, έγηλε παξνπζίαζε θαη επεμεγήζεθε ζ‟ απηνχο ε αξρή ηνπ 

ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη ν ηξφπνο απνδεκίσζεο ησλ ΑΔΤ ζηε 

βάζε ηνπ Μεραληζκνχ Αλαπξνζαξκνγήο ηεο Σηκήο Μνλάδαο. 

 

Σν έγγξαθν ησλ Βαζηθψλ Αξρψλ ηνπ ρεδίνπ γηα ηνπο Άιινπο Δπαγγεικαηίεο 

Τγείαο παξνπζηάζηεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ θαη 

αθνινχζεζε ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία δηαηππψζεθαλ ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο. 

Παξάιιεια ην έγγξαθν ζηάιζεθε θαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο γηα ζρφιηα θαη 

παξαηεξήζεηο κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπ. 

 

Σέινο, εμεηάζηεθε ε παξνχζα θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 

ηαηξηθήο απνθαηάζηαζεο κε ηε δηελέξγεηα ζρεηηθήο έξεπλαο γηα ηηο πθηζηάκελεο 

ππνδνκέο ζηελ αγνξά θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κε ζθνπφ ηελ 

θαηαγξαθή θαη ψζεζε ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ απφ ηνλ ΟΑΤ γηα ηελ νκαιή 

έληαμε ησλ ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο ζην ΓεΤ.  
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4.7 Σμήμαηα Αηςσημάηυν και Δπειγψνηυν Πεπιζηαηικϊν (ΣΑΔΠ) 

 

Καηά ην 2009 νξηζηηθνπνηήζεθαλ νη θαηάινγνη ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζα 

εκπίπηνπλ ζην θάζε «επίπεδν θξνληίδαο»  γηα ζθνπνχο απνδεκίσζεο ησλ 

ΣΑΔΠ, βάζεη ησλ εηζεγήζεσλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζπζηάζεθε γηα ην 

ζθνπφ απηφ.  Παξάιιεια, νινθιεξψζεθε ε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζχζηεκα απνδεκίσζεο ησλ ΣΑΔΠ θαη εηνηκάζηεθαλ 

ζρεηηθά νηθνλνκηθά ζελάξηα ζηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο αξκφδηαο νκάδαο 

εξγαζίαο γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ ζα δηεμαρζνχλ κε ηνπο παξνρείο.  

Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθε εξγαιείν πξνζνκνίσζεο γηα ηε δνθηκή ησλ ζελαξίσλ 

φζνλ αθνξά ζηελ εηνηκαζία ζηξαηεγηθήο γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε νηθνλνκηθά 

ζέκαηα. 

 

Δπηπιένλ, εθπνλήζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηφζν γηα ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά φζν θαη γηα άιια ζέκαηα θαη νινθιεξψζεθαλ θαη ειέρζεζαλ 

απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Κξάηνπο ηα πξνζρέδηα ησλ Καλνληζκψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηα ΣΑΔΠ. ην κεηαμχ εγθαηληάζζεθε ε δηαδηθαζία ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο παξνρείο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξψηεο 

ελεκεξσηηθήο ζπλάληεζεο θαηά ηελ νπνία ππήξμε νκνθσλία  φζνλ αθνξά ζην 

πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

 

4.8  Τπηπεζία Αζθενοθψπυν  

 

Καηά ηελ ππφ επηζθφπεζε πεξίνδν έγηλε παξνπζίαζε ζην πκβνχιην θαη 

εγθξίζεθε ην Έγγξαθν ησλ Βαζηθψλ Αξρψλ Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο 

Αζζελνθφξσλ. Δπίζεο, νινθιεξψζεθε ε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζχζηεκα απνδεκίσζεο ηεο Τπεξεζίαο 

Αζζελνθφξσλ θαη εηνηκάζηεθαλ ζρεηηθά νηθνλνκηθά κνληέια/ζελάξηα ζηα πιαίζηα 

ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο 

παξνρείο. 
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Πεξαηηέξσ, δεκηνπξγήζεθε εξγαιείν πξνζνκνίσζεο γηα δνθηκή ζελαξίσλ φζνλ 

αθνξά ζηελ εηνηκαζία ζηξαηεγηθήο γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηφζν γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά φζν θαη γηα άιια ζέκαηα. 

 

4.9  Δνδονοζοκομειακή πεπίθαλτη/νοζηλεία 

 

Ο Οξγαληζκφο πξνρψξεζε ζηηο αλαγθαίεο δηαβνπιεχζεηο κε ην Γεξκαληθφ 

Οξγαληζκφ InEK πνπ είλαη θαη ν ηδηνθηήηεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεξκαληθνχ 

θαηαιφγνπ ησλ DRGs  (Οκάδεο πγγελψλ Γηαγλψζεσλ).  Μεηά ηελ ηειηθή 

έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΑΤ, ην ζρεηηθφ ζπκβφιαην δηάξθεηαο 

ηξηψλ ρξφλσλ ππνγξάθεθε ζηηο 9 Οθησβξίνπ ηνπ 2009.  

 

Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο εθαξκνγήο ησλ DRGs άξρηζε ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 

κε ηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηα λνζειεπηήξηα ηεο Κχπξνπ 

φζνλ αθνξά ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ (δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα, πξφηππα, 

πνηφηεηα, πξνζσπηθφ θ.ιπ). Γηα ην ζθνπφ απηφ, νκάδα απνηεινχκελε απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο ζπκβνχινπο θαη αξκφδηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ ΟΑΤ πξαγκαηνπνίεζε 

επηζθέςεηο ζε αξηζκφ λνζειεπηεξίσλ ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ (6) φζν θαη ηνπ 

δεκφζηνπ (4) ηνκέα. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο επηζθέςεηο ζην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη ζηα γξαθεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο γηα ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε 

ην πθηζηάκελν επίπεδν θσδηθνπνίεζεο. ηε ζπλέρεηα σο απνηέιεζκα ησλ 

επηζθέςεσλ απνθαζίζηεθαλ ηα πέληε λνζνθνκεία ηα νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ησλ DGRs ηα νπνία είλαη: 

 Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο 

 Γεληθφ Ννζνθνκείν Ακκνρψζηνπ 

 Απνιιψλεην Ηδησηηθφ Ννζνθνκείν - Λεπθσζία 

 Πνιπθιηληθή Τγεία- Λεκεζφο 

 Κιηληθή Παπαγεσξγίνπ & Παπαπέηξνπ- Λεπθσζία 

 

Εεηήζεθαλ θαη εμαζθαιίζηεθαλ δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ θαηαιφγνπ θιηληθψλ 

δηαδηθαζηψλ (ICD-9 CM) απφ ηνλ νξγαληζκφ “Centers for Medicare and Medicaid 

Services” ησλ Ζ.Π.Α. Δπίζεο δεηήζεθαλ δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ ICD-10 αιιά 

ηειηθά ην Τπνπξγείν Τγείαο απνθάζηζε λα επεθηείλεη ηελ ήδε ππάξρνπζα 



- 13 - 

 

ζπκθσλία πνπ έρεη κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO) γηα λα θαιχςεη 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ΟΑΤ. 

 

Οινθιεξψζεθε ην πξνζρέδην εγγξάθνπ πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηηο Βαζηθέο Αξρέο 

Λεηηνπξγίαο ηεο Δλδνλνζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο θαη  ζηάιζεθε ζην Τπνπξγείν 

Τγείαο, ζηνλ ΠΗ θαη ζηνλ Παγθχπξην χλδεζκν Ηδησηηθψλ Ννζειεπηεξίσλ 

(ΠΑΗΝ) γηα ζρφιηα. Παξνπζηάζηεθε θαη ζπδεηήζεθε κε εθπξνζψπνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο, ηνπ ΠΑΗΝ θαη ηνπ ΠΗ πξνζρέδην εγγξάθνπ πνιηηηθήο 

ζρεηηθά κε ηηο Βαζηθέο Αξρέο Λεηηνπξγίαο γηα ηελ Δλδνλνζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε 

κε ζηφρν ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ πνιηηηθήο. 

 

Παξάιιεια έγηλαλ ηα αθφινπζα: 

 

(α) πιιέρηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο ζπλνιηθνχο  εηήζηνπο 

αξηζκνχο πεξηζηαηηθψλ αλά εηδηθφηεηα/ηχπν επέκβαζεο (ηφζν ζην δεκφζην φζν 

θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) γηα ζθνπνχο δηαθφξσλ εθηηκήζεσλ. 

 

(β) Μειεηήζεθε ε λνκνζεζία πνπ  δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ λνζειεπηεξίσλ θαη 

αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη πηζαλφ λα πξνθχςεη πξφβιεκα φζνλ αθνξά ζηελ ίζε 

κεηαρείξηζε ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ λνζειεπηεξίσλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΓεΤ, εηνηκάζηεθε θαη ζηάιζεθε ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο γηα 

λα ιεθζνχλ νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο ψζηε είηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα δεκφζηα  

λνζειεπηήξηα ζηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία ή λα γίλεη λέα εηδηθή λνκνζεζία.  

 

(γ) Μειεηήζεθαλ ηα πθηζηάκελα θξηηήξηα θαη ζπκβάζεηο κε λνζειεπηήξηα γηα 

απνζηνιή αζζελψλ ζην εμσηεξηθφ θαη πηζαλέο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία γηα ηε Γηαζπλνξηαθή Πεξίζαιςε. 

 

(δ) Παξνπζηάζηεθε θαη ζπδεηήζεθε κε εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ηνπ 

ΠΑΗΝ θαη ηνπ ΠΗ ε θηινζνθία θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο DRGs πνπ 

ζα πηνζεηεζεί ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓεΤ γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηελ αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηελ φιε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
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(ε) Δηνηκάζηεθε πξνζρέδην εγγξάθνπ γηα αληηκεηψπηζε, πξφιεςε θαη θαηαζηνιή 

ηεο πηζαλήο θαηάρξεζεο ηνπ πζηήκαηνο ζηνλ ηνκέα ηεο ελδνλνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο ζηα πιαίζηα ηνπ ΓεΤ. 

 

Σέινο, ε νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε/λνζειεία 

ζπκκεηείρε ζηηο δηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ γηα ην 

χζηεκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΓεΤ.  

 

4.10 Υπημαηοδψηηζη ηος ςζηήμαηορ και θαιπικψρ Πποχπολογιζμψρ 

 

πλερίζηεθαλ νη  εξγαζίεο γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ ΓεΤ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζε ζρέζε κε ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ, ηελ εμεχξεζε πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ γηα 

ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη θαη ηελ επεμεξγαζία πηζαλψλ ζελαξίσλ. 

 

ηα πιαίζηα ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο δνθηκάζηεθε θαη ειέγρηεθε ην κνληέιν 

πξφβιεςεο εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ ΓεΤ.  Δηνηκάζηεθαλ θαη ζηάιζεθαλ 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ζηνπο αλαινγηζηέο φζνλ αθνξά ζηηο βαζηθέο 

παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ. 

 

Δπηπξφζζεηα, έγηλε πξνεηνηκαζία ζε ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεσο ζε 

φ,ηη αθνξά ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο παξνρείο ππεξεζηψλ θξνληίδαο 

πγείαο. ηα πιαίζηα απηά, έγηλε επεμεξγαζία θαη έιεγρνο δηαθφξσλ ππνζέζεσλ 

γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο/εηδηθφηεηεο 

παξνρέσλ θξνληίδαο πγείαο.  Πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη ινγηθφηεηαο ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαηαλνκήο. Σαπηφρξνλα, έγηλαλ ζπλαληήζεηο εληφο ηνπ 

Οξγαληζκνχ κε άιιεο νκάδεο εξγαζίαο γηα ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζηνλ ηξφπν απνδεκίσζεο ησλ 

παξνρέσλ. Δπίζεο εληνπίζηεθαλ εθθξεκφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα  

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεσο, ψζηε λα απνηειέζνπλ βάζε γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ.  

 

Δηνηκάζηεθαλ εθζέζεηο, αλαθνξηθά κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ θαηξηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη έγηλαλ παξνπζηάζεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, ζηνλ Παγθχπξην Ηαηξηθφ 

χιινγν, ζηνπο πλδέζκνπο/Δθπξνζψπνπο ησλ Κιηληθψλ θαη Δμεηδηθεπκέλσλ 



- 15 - 

 

Βηνταηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ, ζηνπο πλδέζκνπο/πιιφγνπο ησλ Άιισλ 

Δπαγγεικαηηψλ Τγείαο θαη ζηηο Δηαηξείεο Ρεπκαηνινγίαο, Καξδηνινγίαο θαη 

Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο. 

 

Δμεηάζηεθαλ επίζεο νη ζέζεηο ησλ νξγαλσκέλσλ ζπλφισλ επί ηνπ λνκνζρεδίνπ 

πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή πνπ αθνξά ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ πεξί Γεληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο Νφκνπ. Δμάιινπ, ζηα πιαίζηα απηά έγηλε κειέηε ησλ λφκσλ 

θαη θαλνληζκψλ ησλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ θ.ιπ.  

 

ηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηε ζπιινγή ησλ εηζθνξψλ ηνπ ΓεΤ απφ ηηο 

ππεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ην Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ θ.ιπ, 

φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, έγηλε ζεηξά ζπλαληήζεσλ κε ηηο 

ελ ιφγσ Τπεξεζίεο θαη εηνηκάζηεθε πξνζρέδην εγγξάθνπ πξνζθνξάο γηα ηε 

κίζζσζε ππεξεζηψλ εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ γηα ηελ εηνηκαζία θαλνληζκψλ. 

Παξάιιεια έρεη εηνηκαζζεί έγγξαθν πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηηο  „Βαζηθέο Αξρέο 

Πξφιεςεο θαη Δληνπηζκνχ ηεο Καηάρξεζεο θαη άιισλ Παξαβάζεσλ ζην ΓεΤ‟ 

ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη: 

 Πηζαλέο θαηαρξήζεηο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ΓεΤ, νη νπνίεο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε κνξθέο θαηάρξεζεο απφ παξνρείο, απφ 

δηθαηνχρνπο θ.ιπ.  

 Μέηξα γηα εληνπηζκφ ηεο θαηάρξεζεο  

 Μέηξα γηα πξφιεςε ηεο θαηάρξεζεο  

 

Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ πεξίνδν απηή, ε νκάδα εξγαζίαο αζρνιήζεθε κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ γηα ην χζηεκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΓεΤ κε ελεξγφ 

ζπκκεηνρή θαη εηνηκαζία δηαθφξσλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. 

 

 

5. ΤΣΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

ΣΟΤ ΓΔΤ 

Σν 2009 ζπλερίζηεθε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ ν 

δηαγσληζκφο γηα ηελ Αλάπηπμε, Τινπνίεζε, Λεηηνπξγία θαη Τπνζηήξημε κηαο 
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πλνιηθήο Λχζεο γηα ην χζηεκα Πιεξνθνξηθήο θαη άιισλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Γηαδηθαζηψλ ηνπ Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ζηελ Κχπξν.  

 

πγθεθξηκέλα, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ ζηελ 

Ηεξαξρηθή Πξνζθπγή κε Αξ: 40/2008 ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008, ε δηαδηθαζία ηνπ 

Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ ζπλερίζηεθε κε ηελ θαηάιιειε αλαζεψξεζε ηνπ εγγξάθνπ 

«Πξφζθιεζε γηα πκκεηνρή-ΗΣΡ». Σν Μάξηην ηνπ 2009 θαηαρσξήζεθε λέα Ηεξαξρηθή 

Πξνζθπγή κε Αξ.23/2009 επί ηνπ αλαζεσξεκέλνπ εγγξάθνπ, βάζεη ηεο νπνίαο ε 

δηαδηθαζία αλαζηάιεθε κέρξη ηηο 28 Ηνπιίνπ ηνπ 2009  πνπ ε Αλαζεσξεηηθή Αξρή  κε 

απφθαζε ηεο απέξξηςε ηελ πξνζθπγή, δηθαηψλνληαο ηηο ζέζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ.  

 

Αθνινχζσο ε δηαδηθαζία ηνπ Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ ζπλερίζηεθε  κε ηνπο δχν 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ πιεξνχζαλ ηνπ φξνπο ηνπ εγγξάθνπ «Πξφζθιεζε γηα 

πκκεηνρή» κε ηνπο νπνίνπο άξρηζε ην Γηάινγν ζηηο 23 επηεκβξίνπ ηνπ 2009. 

Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξηάληα ηέζζεξηο (34) 

παξάιιειεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο δχν νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηηο νπνίεο 

ζπδεηήζεθαλ δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο.  Οη ζπλαληήζεηο επηθεληξψζεθαλ θπξίσο 

ζηηο επηρεηξεζηαθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο, ζηηο λνκηθέο/ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 

θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ Δμσηεξηθή Αλάζεζε Δπηρεηξεζηαθψλ 

Γηαδηθαζηψλ (Business Process Outsourcing).  Δπίζεο ζπιιέρζεθε κεγάινο φγθνο 

πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο αλαιχνληαη απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο γηα λα εμαθξηβσζνχλ 

ηα θελά ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ, νη αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη νη άιιεο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ εγγξάθνπ 

Πξνζθνξάο.  Ο δηάινγνο ζα ζπλερηζηεί θαη αλακέλεηαη λα  είλαη δηεμνδηθφο, νχησο 

ψζηε λα θαζνξηζηνχλ ξεαιηζηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ 

πνπ σο απνηέιεζκα ζα νδεγήζνπλ ζε ιεηηνπξγηθέο αιιά θαη νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνπζεο ιχζεηο. 

 

Ζ έθδνζε ησλ φξσλ πξνζθνξάο θαη ε θαηαθχξσζή ηεο αλακέλεηαη λα γίλνπλ ην 

2010. 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ ν Οξγαληζκφο ππνζηεξίδεηαη απφ 

Δπηρεηξεζηαθνχο πκβνχινπο ηνπ Οίθνπ Deloitte θαη Ννκηθνχο πκβνχινπο ηνπ 

Οίθνπ Freshfields.  
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6. ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΔΗ ΜΔ ΠΑΡΟΥΔΗ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ 

Ο Οξγαληζκφο νινθιήξσζε ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο 

παξνρείο  ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο, νη νπνίεο  άξρηζαλ θαη ζπλερίζηεθαλ θαζ΄ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2009. 

 

Καηά ην δηάζηεκα απηφ, ζπδεηήζεθαλ κεηαμχ άιισλ, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο αλά 

θαηεγνξία παξνρέα, ε κέζνδνο θαη νη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζθαηξηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, ηα ειάρηζηα πξναπαηηνχκελα θξηηήξηα γηα ζχλαςε θαη αλαλέσζε 

ζπκβνιαίνπ κε ηνλ ΟΑΤ, θαζψο θαη ν κεραληζκφο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ 

θαζελφο.  

 

Οη δηαβνπιεχζεηο ζα ζπλερηζηνχλ κέζα ζην 2010 κε ζθνπφ λα ζπκθσλεζνχλ κεηαμχ 

άιισλ, νη πξνυπνινγηζκνί γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο αλά θαηεγνξία παξνρέα. 
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7. ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

Ο Οξγαληζκφο πξνθήξπμε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 δηαγσληζκφ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο ηνπ ΟΑΤ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ζηελ Κχπξν. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2009 νη ελδηαθεξφκελνη 

νηθνλνκηθνί θνξείο ππέβαιαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

 

 

8. ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Ο Οξγαληζκφο εηνίκαζε πξνζρέδην εγγξάθνπ ζην νπνίν  θαηαγξάθνληαη νη βαζηθέο 

αξρέο γηα ηελ εγγξαθή ησλ δηθαηνχρσλ ζην χζηεκα.  

 

Δπίζεο, θαηέγξαςε ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ λνκνζρεδίνπ θαη 

ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηελ Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο 

Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, ηηο ελέξγεηεο πνπ  πξέπεη λα πξνσζεζνχλ, έηζη ψζηε ε 

εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΓεΤ λα ζπλάδεη κε ηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

 

Πεξαηηέξσ, ν Οξγαληζκφο ζρεδίαζε ην πιαίζην δηαρείξηζεο παξαπφλσλ θη εηνίκαζε 

ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ αθνξά ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο παξαπφλσλ. 

 

Παξάιιεια ν Οξγαληζκφο ζπλέρηζε ηελ επεμεξγαζία πξφηαζεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ελφο πιαηζίνπ Γηαρείξηζεο ηεο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, ην νπνίν ζα πιεξνί ηφζν ηηο 

πξφλνηεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο φζν θαη ηηο απαηηήζεηο δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ.  
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ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΤΓΔΙΑ 
 
 
 

ΜΗ ΔΛΔΓΜΔΝΔ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 

31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 
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ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Πξφεδξνο   

Κπξηάθνο Υξηζηνθή      

Μέιε   

Υξίζηνο Παηζαιίδεο Γεληθφο Γηεπζπληήο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ  

(Αλαπιεξσηήο ν θ. Αλδξέαο Υαξαιάκπνπο)  

Γηάλλνο Παπαδφπνπινο 

 

ηέιια Καλλά Μηραειίδνπ  

Γεληθφο Γηεπζπληήο Τπνπξγείνπ Τγείαο , Μέινο κέρξη 

10/08/2009 (Αλαπιεξσηήο ε θα Διηζάβεη Κσλζηαληίλνπ) 

Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο Τπνπξγείνπ Τγείαο, Μέινο 

απφ 11/08/2009 - 01/12/2009 

Αλδξνχια Αγξφηνπ  Αληηπξφζσπνο ηεο Κπβέξλεζεο 

Γηνκήδεο Γηνκήδνπο Αληηπξφζσπνο Κπβέξλεζεο 

Κψζηαο Γησξγαιιήο  Αληηπξφζσπνο Δξγνδνηηθψλ Οξγαλψζεσλ - ΚΔΒΔ  

Βχξσλ Κξαληδηψηεο  Αληηπξφζσπνο Δξγνδνηηθψλ Οξγαλψζεσλ - ΟΔΒ  

Νίθνο Μσυζέσο  Αληηπξφζσπνο Δξγαηηθψλ Οξγαλψζεσλ - ΔΚ 

σηήξεο Φειιάο  Αληηπξφζσπνο Δξγαηηθψλ Οξγαλψζεσλ - ΠΔΟ 

Γιαχθνο Υαηδεπέηξνπ Αληηπξφζσπνο Δξγαηηθψλ Οξγαλψζεσλ - ΠΑΤΓΤ 

Λάξεο Βξαρίκεο Αληηπξφζσπνο Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ 

 

Καηά ηην Τπογπαθή ηυν Οικονομικϊν Καηαζηάζευν 

Κπξηάθνο Υξηζηνθή – Πξφεδξνο  

Γηνλχζηνο Μαπξνληθφιαο – Γεληθφο Γηεπζπληήο Τπνπξγείνπ Τγείαο απφ 15/03/2010 

Υξίζηνο Παηζαιίδεο – Γεληθφο Γηεπζπληήο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, Μέινο 

Αλδξνχιια Αγξφηνπ - Αληηπξφζσπνο ηεο Κπβέξλεζεο, Μέινο 

Γηνκήδεο Γηνκήδνπο – Αληηπξφζσπνο ηεο Κπβέξλεζεο, Μέινο 

Βχξσλ Κξαληδηψηεο – Αληηπξφζσπνο Δξγνδνηηθψλ Οξγαλψζεσλ, ΟΔΒ, Μέινο 

Κψζηαο Γεσξγαιιήο – Αληηπξφζσπνο Δξγνδνηηθψλ Οξγαλψζεσλ, ΚΔΒΔ, Μέινο 

Γιαχθνο Υαηδεπέηξνπ  – Αληηπξφζσπνο Δξγαηηθψλ Οξγαλψζεσλ, ΠΑΤΓΤ, Μέινο  

Νίθνο Μσυζέσο  – Aληηπξφζσπνο Δξγαηηθψλ Οξγαλψζεσλ, ΔΚ, Μέινο 

σηήξεο Φειιάο – Αληηπξφζσπνο Δξγαηηθψλ Οξγαλψζεσλ, ΠΔΟ, Μέινο 

Λάξεο Βξαρίκεο – Αληηπξφζσπνο Απηνηειψλ Δξγαδνκέλσλ, Μέινο 

 

ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

Αλδξέαο Γεκεηξηάδεο 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

Κιήκεληνο 9, 2νο φξνθνο 

Σ.Κ. 26765 

1641 Λεπθσζία 

 

ΔΛΔΓΚΣΔ 

Γεληθφο Διεγθηήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ 
ΔΛΗΞΔ ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 

 
 

 

 ημ. 2009 2008 

  € € 

 

Έζνδα 5 4.951.554 12.167.675 

Κφζηνο ππεξεζηψλ 6   (4.902.282) (6.394.307) 

Μηθηφ πιεφλαζκα  49.272 5.773.368 

    

Έμνδα δηνίθεζεο 7 (432.075) (406.195) 

(Έλλειμμα) / Πλεψναζμα απψ επγαζίερ  (382.803) 5.367.173 

    

Υξεκαηνδνηηθά έζνδα-θαζαξά 8 256.849 88.501 

Φνξνινγία  (35.250) (16.001) 

    

(Έλλειμμα) / Πλεψναζμα έηοςρ  (161.204) 5.439.673 

    

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 25-30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 31η  ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 
 

 

 
 
Πεπιοςζιακά ζηοισεία 
 

ημ.               2009 
               € 

         2008 
                 € 

Μη κςκλοθοποωνηα πεπιοςζιακά 
ζηοισεία 
 

9 245.920 197.474 

Κςκλοθοποωνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία 
 
Υξεψζηεο 
Σξάπεδα θαη Μεηξεηά                                              
 
 
ωνολο πεπιοςζιακϊν ζηοισείυν 

 
 

10 

 
 

28.426 
6.350.746 
6.379.172 

 
6.625.092 

  
 
43.912 

6.541.090 
6.585.002 

 
6.782.476 

 
Αποθεμαηικά και ςποσπεϊζειρ 
Απνζεκαηηθά 
Αλαβαιιφκελα Έζνδα 

 
 

14 
13 

 
 
           6.181.981 
              248.451 

6.430.432 

 
 
          6.343185 

200.005 
6.543.190 

Μακποππψθεζμερ ςποσπεϊζειρ 
Τπνρξεψζεηο γηα ζρέδην ζπληαμηνδφηεζεο  
 
Βπασςππψθεζμερ ςποσπεϊζειρ 
 
Πηζησηέο 
Φ.Π.Α. νθεηιφκελν 
 
 
ωνολο Τποσπεϊζευν  
 
ωνολο  αποθεμαηικϊν  και 
ςποσπεϊζευν 

 
17 
 

11 
12 
 
 
 
 
 

 
97.788 

 
 

96.872 
- 

96.872 
 

 
194.660 

 
 

6.625.092 

 
78.646 

 
 

32.529 
128.111 
160.640 

 
  
239.286 

 
 

6.782.476 
 
 
ηηο ………………. ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Τγείαο ελέθξηλε  
απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
 
 
…………………………………………… 

 
 

 
…………………………………………… 

 
Κπξηάθνο Υξηζηνθή 

Πξφεδξνο  

 
Αλδξέαο Γεκεηξηάδεο 

Γεληθφο Γηεπζπληήο 
 

 
Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο   ………………….. 
 
 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 25-30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΑΣΑΣΑΗ  ΣΑΜΔΙΑΚΗ  ΡΟΗ  ΓΙΑ  ΣΟ ΔΣΟ  ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ  
31η  ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 

 
 

 ημ. 2009 2008 

  € € 
Ροή μεηπηηϊν απψ επγαζίερ 
 

   

(Έιιεηκκα)/πιεφλαζκα έηνπο   
 

(161.204) 5.439.673 

Αλαπξνζαξκνγέο γηα:    
 -Απνζβέζεηο 9 88.531 62.670 
 -Αλαβαιιφκελα Έζνδα 5 (88.531) (62.670) 
 -Πηζησηηθνί Σφθνη 8 (263.221) (94.201) 
 -Υξεσζηηθνί Σφθνη 
 

8 6.372 5.700 

(Έλλειμμα)/πλεψναζμα απψ επγαζίερ ππιν ηιρ 
αλλαγέρ ζηο κεθάλαιο κίνηζηρ 
 
Αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο: 
 

  
(418.053) 

 
5.351.172 

(Αχμεζε)/Μείσζε Υξεσζηψλ  15.486 (43.468) 
Αχμεζε/(Μείσζε) Πηζησηψλ  64.343 14.474 
ρέδην πληαμηνδφηεζεο  19.142 19.142 
Φ.Π.Α. νθεηιφκελν 
 

 (128.111) 55.643 

Καθαπή ποή μεηπηηϊν (για)/απψ επγαζίερ 
 

 (447.193) 5.396.963 

Ροή μεηπηηϊν για επενδςηικέρ δπαζηηπιψηηηερ 
 

   

Αγνξά ζηνηρείσλ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ 
 

9 (136.977) (88.370) 

Καθαπή ποή μεηπηηϊν για επενδςηικέρ 
δπαζηηπιψηηηερ 
 

  
(136.977) 

 
(88.370) 

Ροή μεηπηηϊν απψ σπημαηοδοηικέρ 
δπαζηηπιψηηηερ 
 

   

Κξαηηθή Υνξεγία γηα Αγνξά Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ 
 

4 136.977 88.370 

Καζαξνί Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 
 

8 256.849 88.501 

Καθαπή ποή μεηπηηϊν απψ σπημαηοδοηικέρ 
δπαζηηπιψηηηερ 
 

 393.826 176.871 

Καθαπή (μείυζη)/αωξηζη ζε μεηπηηά 
 

 (190.344) 5.485.464 

Μεηπηηά ζηην απσή ηος έηοςρ 
 

 6.541.090 1.055.626 

Μεηπηηά ζηο ηέλορ ηος έηοςρ 
 

 6.350.746 6.541.090 

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 25-30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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ημειϊζειρ 

 
 
1. Ίδπςζη Οπγανιζμοω Αζθάλιζηρ Τγείαρ 
 

Ο Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο ηδξχζεθε βάζεη ηνπ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 
Νφκνπ (Νφκνο 89(Η)/2001).   
 

2. κοπψρ ίδπςζηρ ηος Οπγανιζμοω Αζθάλιζηρ Τγείαρ 
 

θνπφο ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Τγείαο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ πζηήκαηνο 
Τγείαο.  

 
3. Λογιζηικέρ Απσέρ 

α) Δηνηκαζία Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 
 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο εηνηκάδνληαη κε βάζε ηε ινγηζηηθή αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 
θφζηνπο θαη ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. 

 
β) ηνηρεία Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Απνζβέζεηο 
 

(i) Σα ζηνηρεία ηνπ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ζε 
ηηκέο  θηήζεο κεηά ηε αθαίξεζε ησλ απνζβέζεσλ. 

 
(ii) Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο 

πάλσ ζηε ηηκή θηήζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ ψζηε ην θφζηνο 
λα δηαγξάθεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο ππνινγηδφκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ 
δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ κε ηνπο πην θάησ ζπληειεζηέο: 

 
Έπηπια θαη εμνπιηζκφο  10% 

Μεραλνγξαθηθφο Δμνπιηζκφο 20% 

Λνγηζκηθφ χζηεκα    20% 

Σειεθσληθφ χζηεκα   20% 

Ορήκαηα    20% 

 
Γηα ηηο πξνζζήθεο ππνινγίδεηαη απφζβεζε γηα νιφθιεξν ην ρξφλν 
αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο ελψ γηα ηηο πσιήζεηο δελ 
ππνινγίδεηαη απφζβεζε θαηά ην έηνο πψιεζήο ηνπο. 

 
γ) Κξαηηθή Υνξεγία 

Ζ Κξαηηθή Υνξεγία δίδεηαη κέζσ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη αγνξψλ πάγησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. 
 
Ζ Κξαηηθή Υνξεγία πνπ αθνξά ηελ αγνξά ζηνηρείσλ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ 
αλαγλσξίδεηαη σο αλαβαιιφκελν έζνδν θαη δηαγξάθεηαη ζηαδηαθά απφ ηνλ 
Λνγαξηαζκφ Δζφδσλ θαη Δμφδσλ ηνπ έηνπο ζχκθσλα κε ηελ ππνινγηδφκελε σθέιηκε 
δσή ηνπ ζρεηηθνχ ζηνηρείνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ.  Ζ Κξαηηθή Υνξεγία πνπ αθνξά ηηο 
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο δηαγξάθεηαη ζην Λνγαξηαζκφ Δζφδσλ θαη Δμφδσλ ηνπ έηνπο. 
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ημειϊζειρ (ζςνέσεια) 

 
 

4. Κπαηική Υοπηγία για λειηοςπγικά έξοδα   2009 2008 
  € € 

    
 Έκβαζκα έηνπο 5.000.000 12.193.375 

 Μεηαθνξά ζηα αλαβαιιφκελα  έζνδα  
γηα αγνξά πάγησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (εκ.13) 

 
(136.977) 

 
(88.370) 

  4.863.023 12.105.005 

 
 
5. 

 
 
 Έζοδα 
 

 
 

  2009 
 € 

 
 

2008 
€ 

    
 Κξαηηθή Υνξεγία (εκ. 4) 4.863.023   12.105.005 

 Αλαβαιιφκελα Έζνδα (εκ.13) 88.531 62.670 

  4.951.554 12.167.675 

 
 
6. 

 
 
Κψζηορ ςπηπεζιϊν 
 

 
 

   2009 
           € 

 
 

2008 
€ 

    
 Αληηκηζζία Πξνέδξνπ θαη Μειψλ ηνπ πκβνπιίνπ 33.779 36.082 

 Μηζζνί θαη επηδφκαηα πξνζσπηθνχ (βι. πην θάησ) 2.541.249 1.711.666 

 Πξφλνηα γηα ρέδην ζπληαμηνδφηεζεο 19.142 19.142 

 Ζκεξνκίζζηα - Αρζνθφξνη Κιεηήξεο 15.059 13.844 

 Ζκεξνκίζζηα - Καζαξίζηξηεο 22.522 26.199 

 Αγνξά Τπεξεζηψλ 2.270.531 4.587.374 

  4.902.282 6.394.307 
 

 Μιζθοί και επιδψμαηα πποζυπικοω 
 

  

 Μηζζνί 1.990.228 1.393.727 

 Δηζθνξά ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 188.774 128.461 

 Δηζθνξά ζην Σακείν Πξνλνίαο (εκ.15) 197.776 131.560 

 Δπίδνκα Παξαζηάζεσο Γεληθνχ Γηεπζπληή 18.000 6.151 

 Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε 90.708   51.767 

 Δηζθνξά ζην Σακείν Δπεκεξίαο Τπαιιήισλ ΟΑΤ 55.763 - 

  2.541.249 1.711.666 
 

 

 

ηηο 31/12/2009 ν Οξγαληζκφο εξγνδνηνχζε 58 ππαιιήινπο ελψ ζηηο 31/12/2008 ν 
Οξγαληζκφο εξγνδνηνχζε 53 ππαιιήινπο. 
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ημειϊζειρ (ζςνέσεια) 

 
 
 
7.    Έξοδα Γιοίκηζηρ                          2009          2008 

                     €               € 
 

Έμνδα θηλήζεσο θαη κεηαθνξηθά 
Ναχια θαη άιια έμνδα ζην εμσηεξηθφ  
Δθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά 
Φσηνηππηθά πιηθά 
Έμνδα θηινμελίαο 
Σαρπδξνκηθά ηέιε  
Σειέθσλα 
Φσηηζκφο, ζέξκαλζε θαη θαχζηκα 

  Δλνίθηα 
Σέιε θαη ηέιε χδαηνο 
Γηαθεκίζεηο, δεκνζηεχζεηο θαη δεκνζηφηεηα 
πληήξεζε κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ 
πληήξεζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 
πληήξεζε θαη επηδηφξζσζε εμνπιηζκνχ γξαθείνπ 
πληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 
Έμνδα εμεηάζεσλ 
Αζθάιηζε θηηξίσλ θαη εμνπιηζκνχ 
Έμνδα ρψξνπ ζηάζκεπζεο 
πλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη άιια γεγνλφηα 
Γξαθηθή χιε θαη εθηππσηηθά 
Δπηηφπηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 
Αγνξά βηβιίσλ 
Πξνζηίκαηα θαη ηφθνη 
Απνζβέζεηο (εκ.9) 
Ακπληηθή Δηζθνξά 
πλδξνκέο ζηελ Κχπξν 
πλδξνκέο ζην εμσηεξηθφ 
Σξαπεδηθά έμνδα 
Καζαξηφηεηα γξαθείνπ 
Γηάθνξα 
 

610 
59.835 
3.670 
1.598 

18.345 
2.932 

16.629 
28.005 

123.204 
1.711 
2.339 
5.675 
4.379 
2.160 

861 
2.383 
2.729 
4.716 
5.437 
5.432 
3.678 

610 
436 

88.531 
27.535 
5.081 
4.750 
1.007 
6.948 

849 
 

432.075  
  

162 
49.155 
2.997 
7.587 

13.934 
3.798 

17.896 
28.351 

114.864 
1.685 

13.218 
3.818 
6.923 
4.222 
3.160 

48.232 
4.789 
5.014 
2.867 
5.809 

           - 
3.560 

20 
62.670 

- 
- 
- 
- 
- 

             1.464 
 

           406.195 

 
 
 
8.  Υπημαηοδοηικά έζοδα-καθαπά      

 
 

 2009 
€ 

2008 
€ 

Πηζησηηθνί Σφθνη 263.221 94.201 
Υξεσζηηθνί Σφθνη θαη έμνδα ηξαπεδψλ   (6.372) (5.700) 

  
256.849 

 
88.501 
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9. Πάγιο Δνεπγηηικψ Δξοπλιζμψρ             
γπαθείυν και 
επίπλυν 
  € 

Μησανογπαθικψρ 
εξοπλιζμψρ 
 
        € 

Λογιζμικψ      
 
 
         € 

Σηλεθυνικά 
ζςζηήμαηα 
 
        € 

Οσήμαηα 
 
 
  € 

ωνολο 
 
 
            € 


η

μ
ε
ιϊ

ζ
ε
ιρ

 (ζ
ς

ν
έσ

ε
ιρ

) 

 
  

Κφζηνο ή Σηκή Κηήζεο 

Τπφινηπν 01/01/2009 

Πξνζζήθεο 

 

194.913 

11.914 

 

186.407 

56.288 

 

3.635 

5.557 

 

18.111 

     747 

 

64.124 

62.471 

 

467.190 

136.977 

 206.827 242.695 9.192 18.858 126.595 604.167 

Απνζβέζεηο 

Τπφινηπν 01/01/2009 

Απνζβέζεηο έηνπο 

 

77.168 

11.531 

 

120.884 

48.539 

 

2.073 

1.838 

 

13.720 

  1.304 

 

55.871 

25.319 

 

269.716 

88.531 

 88.699 169.423 3.911 15.024 81.190 358.247 

Καθαπή λογιζηική 

αξία            

      

31/12/2009 118.128 73.272 5.281 3.834 45.405 245.920 

 

31/12/2008 

 

117.745 

 

65.523 

 

1.562 

 

4.391 

 

8.253 

 

197.474 
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ημειϊζειρ (ζςνέσεια) 
 

 
10. 

 
Υπεϊζηερ 

              
       2009 

              
             2008 

          €               € 

    
 Πξνπιεξσκέο κηζζψλ 2.462                 - 

 Πξνπιεξσκή Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο        -  2.760 

 Σφθνο Δηζπξαθηένο                    - 16.922 

 Πξνπιεξσκή ελνηθίνπ 25.964 24.230        

  28.426 43.912 
 

11. Πιζηυηέρ 
 

           
       2009 

       € 
 

             
          2008 
             € 

 Γηάθνξνη Πηζησηέο 239 240 

 Οθεηιέο ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 39.697 15.055 

 Οθεηιέο ζην Φφξν Δηζνδήκαηνο 18.326      17.234 

 Οθεηιέο Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο 38.610                    - 

  96.872    32.529 

 

12. ΦΠΑ Οθειλψμενο 
Σν νθεηιφκελν Φ.Π.Α. πξνθχπηεη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ Οξγαληζκνχ έλαληη ησλ πκβνχισλ 
ηνπ εμσηεξηθνχ λα  θαηαβάιιεη ην Φ.Π.Α. γηα ηε κίζζσζε ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ηνπο. 

 
13.   

 
Αναβαλλψμενα Έζοδα 
 

            
            2009 

                € 

 
           2008 

                € 

    

 Πάγιο Δνεπγηηικψ απψ Κπαηική Υοπηγία   

 Τπφινηπν ζηελ αξρή έηνπο 200.005 174.305 

 Υνξεγία γηα Αγνξέο ηνηρείσλ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ (εκ. 4)  

136.977 

 

88.370 

 Μεηαθνξά Απνζβέζεσλ ζην Λνγαξηαζκφ Δζφδσλ θαη 

Δμφδσλ (εκ. 5) 
 

(88.531) 

 

(62.670) 

  248.451 200.005 

 
 
14.   

 
 
Αποθεμαηικά 
 

           
           

         2009 
                € 

 
            

         2008 
                € 

 Λογαπιαζμψρ Δζψδυν και Δξψδυν   

 Τπφινηπν ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 6.343.185 903.512 

 (Έιιεηκκα) / Πιεφλαζκα έηνπο (161.204) 5.439.673 

  6.181.981 6.343.185 
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ημειϊζειρ (ζςνέσεια) 
 

 
 

15.    Δνδεσψμενερ Τποσπεϊζειρ 
 
Απφ ηηο 31/12/2004 ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο δηαθνξέο κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θηηξίνπ ζρεηηθά 
κε ηα ελνίθηα. Ο Οξγαληζκφο πηζηεχεη φηη εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ 
ελνηθίαζεο ήηαλ ε 1/3/2004, εκέξα εγθαηάζηαζεο ζην θηίξην, ελψ ν ηδηνθηήηεο δηεθδηθεί 
ελνίθηα απφ ηελ 1/6/2003 εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην. 
 
Δπηπξφζζεηα, πέξαλ ησλ ελνηθίσλ, ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 
κέξε.  Οη ππνρξεψζεηο απηέο αθνξνχλ ηηο ειεθηξνινγηθέο, κεραλνινγηθέο, δηαρσξηζηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο δνκεκέλεο θαισδίσζεο. Ζ ηειηθή δηεπζέηεζε δελ 
αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε νπνηαδήπνηε ζνβαξή δεκηά. Χο εθ ηνχηνπ, δελ έγηλε 
πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.    
 
 
16.     Σαμείο Ππονοίαρ 
 
Με βάζε ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ν θάζε ππάιιεινο  ζπλεηζθέξεη 
πνζνζηφ 5% ησλ νιηθψλ απνιαβψλ ηνπ θαη ν εξγνδφηεο πνζνζηφ 10%.   
 
Απφ 01/01/2009 νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Σακείνπ κπνξεί λα θαηαβάιιεη πνζνζηφ πεξάλ 
ηνπ 5% κε αλψηαην πνζνζηφ ην 10%.   
 
 
17.     Τποσπεϊζειρ για ζσέδιο ζςνηαξιοδψηηζηρ 
 
Οη ππνρξεψζεηο γηα ζρέδην ζπληαμηνδφηεζεο αθνξνχλ ηελ πξφλνηα γηα εθάπαμ πνζφ 
ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο απφ ηελ ππεξεζία. 
 
Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ βαζίζηεθε ζηηο πξφλνηεο ηνπ ζπκβνιαίνπ 
εξγνδφηεζεο ηνπ, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ απνδεκίσζε χςνπο δχν κεληαίσλ κηζζψλ γηα 
θάζε έηνο ππεξεζίαο ζηνλ Οξγαληζκφ. 
 
 
 
 
 

 


