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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 
διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων 
οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού, ή τα 
αποτελέσματα ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναθέσει τον έλεγχο 
λογαριασμών οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ’ αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί της Καταθέσεως 
Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). Η Ελεγκτική 
Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να 
αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη 
συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου 
συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 
έχουν τεθεί ενώπιόν της, από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 
στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 
αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 
δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων 
και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές 
επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της 
Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η 
οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς 
τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνεται 
κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 
ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 
μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. 
Τονίζεται, επίσης, ότι οι συστάσεις και τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφορούν στους ελεγχόμενους 
φορείς και οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν 
προβεί κατ’ ανάγκη σε οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας 
Έκθεσης.  
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1. Σύνοψη 

Ο ΟΑΥ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του καταρτίζει κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται τα 
ενδονοσοκομειακά αναλώσιμα και το κόστος αποζημίωσής τους (Κατάλογος Ζ) στο πλαίσιο 
εφαρμογής του ΓεΣΥ. Επίσης, καταρτίζει μεταξύ άλλων και κατάλογο με τα φάρμακα της 1ης Φάσης 
του ΓεΣΥ (εξωνοσοκομειακή παροχή υπηρεσιών), στον οποίο περιλαμβάνεται το κόστος 
αποζημίωσης των εν λόγω φαρμάκων, και οι Συνεισφορές/Συμπληρωμή για κάθε φάρμακο.  

Στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 
άρθρου 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου 
(Ν.20(Ι)/2014), η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο της διαδικασίας καταρτισμού του 
Καταλόγου Ζ του ΟΑΥ, ο οποίος περιλαμβάνει τα ενδονοσοκομειακά αναλώσιμα και το κόστος 
αποζημίωσής τους,  της νομιμότητας συμμετοχής του ΟΚΥπΥ σε αυτόν, καθώς και της διαδικασίας 
καθορισμού των τιμών των φαρμάκων της 1ης φάσης του ΓεΣΥ. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω: 

Α.  Καταρτισμός Καταλόγου Ζ των ενδονοσοκομειακών αναλωσίμων του ΟΑΥ 

 Ενώ οι διαδικασίες καταρτισμού καταλόγων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών 
ειδών, μεταξύ των οποίων και ο Κατάλογος Ζ, τη δαπάνη ή μέρος της δαπάνης των οποίων 
καλύπτει ο ΟΑΥ, καθορίζονται με τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Εσωτερικούς 
Κανονισμούς του 2019 και ενώ μέχρι την έκδοσή τους ο Οργανισμός εκδίδει για κάθε 
εφαρμοζόμενη πρακτική εγκυκλίους για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, για το υπό εξέταση 
θέμα ο Οργανισμός  ήδη εφάρμοσε πρακτική για την οποία οι σχετικές εγκύκλιοι όχι μόνο δεν 
εκδόθηκαν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αλλά μέχρι και την ετοιμασία της παρούσας 
Έκθεσης δεν  μας έχουν υποβληθεί ούτε εγκύκλιοι ούτε οι σχετικοί Κανονισμοί. 

 Συστήσαμε στον Οργανισμό όπως ετοιμάσουν το συντομότερο τους απαιτούμενους 
σχετικούς Κανονισμούς, Αποφάσεις και Εγκύκλιους, προς διασφάλιση των συμφερόντων 
του Οργανισμού καθώς και της νομιμότητας και της διαφάνειας των σχετικών ενεργειών 
του. 

 Ο Οργανισμός, μέσα από μια πιο ορθολογιστική και δομημένη διαδικασία η οποία να 
χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, στη βάση 
παραδειγμάτων και άλλων χωρών στις οποίες ο ίδιος μας παρέπεμψε, και με πιο έγκαιρες 
ενέργειες, θα μπορούσε να εξασφαλίσει χαμηλότερες τιμές για τα είδη του υπό αναφορά 
καταλόγου, προς όφελος των ασφαλιζόμενων του, διατηρώντας ταυτόχρονα και τα επιθυμητά 
επίπεδα ποιότητας. 

 Συστήσαμε όπως, σε περίπτωση κατά την οποία επιβεβαιωθεί ότι η διαδικασία καταρτισμού 
του εν λόγω καταλόγου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί της Ρύθμισης των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου Ν.73(Ι)/2016 
και, κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η διεξαγωγή διαγωνισμών στο πλαίσιο του πιο πάνω 
νόμου για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, οι διαπραγματεύσεις να διεξάγονται στο 
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πλαίσιο καθορισμένης διαδικασίας η οποία να συνάδει κατ΄ αναλογία με τις βασικές αρχές 
που διέπουν τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  

 Τα εξαιρετικά στενά χρονικά περιθώρια που έδωσε ο Οργανισμός για τη διαδικασία 
καθορισμού των τιμών του υπό αναφορά καταλόγου, μόλις πέντε ημέρες, εκ των οποίων 
μάλιστα μόνο οι τρεις ήταν εργάσιμες εφόσον μεσολαβούσε Σαββατοκύριακο, ήταν ανεπαρκή  
για την ολοκλήρωση μιας τέτοιας πολύπλοκης διαδικασίας, συγκρινόμενη μάλιστα και με το τι 
ακολουθείται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες ο ίδιος ο ΟΑΥ μάς παρέπεμψε. Η 
επίκληση δε, εκ μέρους του Οργανισμού, του πιεστικού χρονοδιαγράμματος δεν μπορεί να 
αποτελεί δικαιολογία, εφόσον ήταν καθορισμένη από της ενάρξεως λειτουργίας του ΓεΣΥ η 
δεύτερη και τελική φάση εφαρμογής του στην οποία περιλαμβανόταν μεταξύ άλλων και η 
ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας και, ως εκ τούτου, η καθυστέρηση φαίνεται να είναι εξ΄ 
υπαιτιότητας του ίδιου του Οργανισμού. 

 Συστήσαμε στον Οργανισμό όπως κατά την αναθεώρηση του Καταλόγου Ζ, να ενεργήσει 
έγκαιρα έτσι ώστε να έχει τον απαιτούμενο χρόνο για την επίτευξη όσο το δυνατόν 
καλύτερων αποτελεσμάτων, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών αλλά και του 
προϋπολογισμού του, ο οποίος, όντας σφαιρικός, επηρεάζεται από κάθε ενέργεια του 
Οργανισμού.  

 Με βάση τα στοιχεία/έγγραφα τα οποία μας παρέθεσε ο Οργανισμός, η διαδικασία που 
ακολούθησε για τον καταρτισμό του Καταλόγου Ζ, συγκρινόμενη και με το τί εφαρμόζουν 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις οποίες ο ίδιος ο Οργανισμός επικαλείται, είναι κατά την άποψή 
μας απολύτως ατεκμηρίωτη και αδιαφανής, γεγονός το οποίο την καθιστά απαράδεκτη.  

 Συστήσαμε στον Οργανισμό να μελετήσει το ενδεχόμενο σύστασης ειδικής επιτροπής, η 
οποία να λειτουργεί στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στην οποία να συμμετέχουν 
ειδικοί – αναλόγως του αντικειμένου - εκτός ΟΑΥ, ως ανεξάρτητα μέλη, και η οποία να 
ενεργεί ως επιτροπή αξιολόγησης τόσο για τα υφιστάμενα αναλώσιμα του Καταλόγου Ζ, 
όσο και για νέα αιτήματα που θα υποβάλλονται για συμπερίληψη σε αυτόν νέων 
αναλωσίμων, να διαπραγματεύεται τις τιμές και το είδος της σύμβασης που θα 
υπογράφεται ανάλογα με την περίπτωση και, να προβαίνει στην υποβολή ολοκληρωμένων 
εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ, το οποίο θα λαμβάνει την τελική 
απόφαση ως το αρμόδιο προς τούτο όργανο.  

 Ενώ στους αντίστοιχους με τον Κατάλογο Ζ του ΟΑΥ άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στα οποία ο 
ίδιος ο ΟΑΥ μάς παρέπεμψε, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία εξαιρούνται από την 
ενσωμάτωσή τους στο κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο της εκάστοτε ιατρικής πράξης (DRG) και 
αποζημιώνονται επιπρόσθετα και ξεχωριστά, αφορούν σε πολύ εξειδικευμένα, καινοτόμα και 
πολύ υψηλού κόστους προϊόντα, με σκοπό τη στήριξη στην καινοτομία και την επιτάχυνση 
στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την προμήθεια βελτιστοποιημένων προϊόντων, στον 
Κατάλογο Ζ του ΟΑΥ περιλαμβάνονται αρκετά κοινά/συνηθισμένα προϊόντα, το κόστος των 
οποίων ξεκινά από πολύ χαμηλά, με το φθηνότερο να ανέρχεται σε μόλις 23 ευρώ.  
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 Συστήσαμε στον Οργανισμό όπως, κατά την αναθεώρηση του Καταλόγου Ζ, μελετήσει 
ενδελεχώς μέσα από μια δομημένη διαδικασία, τον περιορισμό των προϊόντων που θα 
περιλαμβάνονται σε αυτόν στα πολύ εξειδικευμένα, καινοτόμα και πολύ ψηλού κόστους 
προϊόντα, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι πιο πάνω στόχοι στους οποίους αποσκοπούν 
τέτοιου είδους κατάλογοι και σε άλλα εθνικά συστήματα υγείας, με τη μείωση παράλληλα 
του κόστους μέσα από διαφανείς διαδικασίες συγκεντρωτικών αγορών, για όλους τους 
παρόχους υγείας που θα συμμετέχουν.    

 Η θέση του Οργανισμού ότι δεν είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση των αθέμιτων 
μεθόδων που ενδέχεται να προβαίνουν οι προμηθευτές, ώστε να προωθούν τη χρήση των 
δικών τους προϊόντων, δεν γίνεται αποδεκτή εφόσον, ως ο αρμόδιος Οργανισμός που 
χειρίζεται τα κονδύλια του ΓεΣΥ τα οποία καταβάλλονται από τους ασφαλιζόμενους, οφείλει 
να παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι οι ενέργειες και οι αποφάσεις του είναι αποτρεπτικές 
ως προς την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων. 

 Συστήσαμε όπως ο Οργανισμός θέσει τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες για την 
πρόληψη/αποτροπή αλλά και τη διάγνωση και λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται αθέμιτες μέθοδοι, στις οποίες ενδέχεται να 
προβαίνουν προμηθευτές για προώθηση δικών τους προϊόντων, με όσο το δυνατόν πιο 
σαφώς διατυπωμένη διαδικασία, με ξεκάθαρους ρόλους και αρμοδιότητες των 
συμμετεχόντων, με διαφάνεια και εκ των προτέρων καθορισμό των μέτρων/ποινών σε 
περιπτώσεις διαπίστωσης προσπάθειας δόλου ή/και εκμετάλλευσης της διαδικασίας προς 
όφελος των συμμετεχόντων και εις βάρος, είτε των άλλων συμμετεχόντων είτε του ιδίου του 
Οργανισμού και κατ΄ επέκταση των ασφαλιζόμενών του. 

Β.  Προμήθεια φαρμάκων της 1ης φάσης του ΓεΣΥ 

 Με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχει υποβάλει ο Οργανισμός, δεν προκύπτει ότι έγινε 
διαπραγμάτευση των τιμών των εν λόγω φαρμάκων, αλλά ότι οι τιμές βασίστηκαν στις 
Μέγιστες Χονδρικές Τιμές (ΜΧΤ) των φαρμάκων, με επιπρόσθετες επιβαρύνσεις 
αποθήκευσης/διαχείρισής τους, και στις εκπτώσεις που υπολογίστηκαν έτσι ώστε να 
διατηρείτο η τελευταία αντίστοιχη συνολική δαπάνη πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Η πιο πάνω 
διαδικασία, δεν διασφαλίζει ότι έχουν εξασφαλιστεί οι χαμηλότερες δυνατόν τιμές προς 
όφελος του σφαιρικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού και, κατ΄ επέκταση των 
ασφαλιζόμενών του, εάν ληφθεί υπόψη ότι οι ΜΧΤ καθόριζαν τις λιανικές τιμές και, κατ΄ 
επέκταση το συνολικό κόστος των δαπανών των φαρμάκων στον ιδιωτικό τομέα κατά την προ-
ΓεΣΥ περίοδο, και ότι οι δαπάνες αυτές αποτελούσαν περίπου το 50% της συνολικής δαπάνης 
σε εξωνοσοκομειακά φάρμακα για τους δικαιούχους του ιδιωτικού και του δημοσίου, με τους 
δικαιούχους του ιδιωτικού να ήταν μόλις το 20% του συνόλου του πληθυσμού. Τα πιο πάνω 
επιβεβαιώνονται και από την αύξηση στο συνολικό κόστος προμήθειας των φαρμάκων της 1ης 
Φάσης στη μετά ΓεΣΥ περίοδο, συγκρινόμενη με αυτό της προ ΓεΣΥ περιόδου του έτους 2018, 
της τάξεως του 16,5% και 21% , για τα έτη 2021 και 2022 αντίστοιχα, ποσοστά τα οποία είναι 
ψηλά, εάν ληφθεί υπόψη ότι στο κόστος του ΟΑΥ δεν συνυπολογίζεται και το κόστος της 
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Συνεισφοράς που καταβάλλουν οι ασφαλιζόμενοι σε περίπτωση που δεν επιλέξουν το 
φθηνότερο φάρμακο από την κατηγορία των φαρμάκων που τους συνταγογραφείται. 

 Συστήσαμε στον Οργανισμό να καθορίσει διαδικασίες οι οποίες  να επικεντρώνονται στον 
ασθενή με την ελεύθερη πρόσβασή του σε φαρμακευτικά προϊόντα, αλλά να διασφαλίζουν 
ταυτόχρονα την εξασφάλιση των φαρμάκων  μέσα από διαφανείς και ανταγωνιστικές, όπου 
είναι δυνατόν, διαδικασίες μεταξύ φαρμάκων που παρέχουν ισοδύναμες θεραπείες, καθώς 
και μέσω του διαμοιρασμού των εμπειριών και της ανάπτυξης κοινών στρατηγικών βάσει 
βέλτιστων πρακτικών με άλλες εθνικές αρχές διαχείρισης συστημάτων υγείας.  

 Στο Μνημόνιο Συναντίληψης που υπεγράφη μεταξύ του Οργανισμού και των Κατόχων Άδειας 
Κυκλοφορίας και/ή Προμηθευτών Φαρμακευτικών Προϊόντων, περιλαμβάνονται πρόνοιες οι 
οποίες κλειδώνουν τις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων για 12 μήνες, και θέτουν 
όρια/φραγμούς στη μείωση της τιμής υφιστάμενου προϊόντος κατά τη διάρκεια των 12 μηνών, 
ή εισαγωγή στον κατάλογο νέου σε τιμή χαμηλότερη από το φθηνότερο. Οι εν λόγω πρόνοιες 
είναι κατά την άποψή μας ετεροβαρείς, εφόσον διασφαλίζουν τα συμφέροντα των 
προμηθευτών εξασφαλίζοντας τους σταθερές τιμές για 12 μήνες, ενώ παράλληλα αποτρέπουν 
τον όποιο ανταγωνισμό θα μπορούσε να υπάρχει προς όφελος του ΓεΣΥ και των 
ασφαλιζόμενών του, τόσο όσον αφορά στη μείωση του κόστους, όσο και στην ένταξη νέων 
γενόσημων φαρμάκων στον υπό αναφορά κατάλογο.   

 Συστήσαμε στον Οργανισμό όπως, κατά την αναθεώρηση του υπό αναφορά καταλόγου, στη 
βάση και των πρακτικών άλλων χωρών/εθνικών αρχών διαχείρισης συστημάτων υγείας και 
άλλων σχετικών με το θέμα φορέων, προχωρήσει σε διαπραγμάτευση για βελτίωση των πιο 
πάνω όρων του Μνημονίου, ώστε να συνάδουν με τους επιδιωκόμενους στόχους της 
διατήρησης όσο το δυνατόν περισσότερων φαρμάκων στην αγορά και την προώθηση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών, προς όφελος του ΓεΣΥ και των ασφαλιζόμενών του.  

 Διαπιστώσαμε καθυστέρηση στην ένταξη καινοτόμων φαρμάκων στον υπό αναφορά κατάλογο 
φαρμάκων που αποζημιώνει ο Οργανισμός, τα οποία μέχρι την ένταξή τους τυγχάνουν 
χειρισμού/έγκρισης από την Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων (ΕΟΑ). Η καθυστέρηση 
φαίνεται να ευνοεί τις φαρμακευτικές εταιρείες εφόσον, όπως μας πληροφόρησε ο ίδιος ο 
Οργανισμός, καθυστερούν να επανέλθουν με αναθεωρημένες προτάσεις μετά την αρχική 
πρόταση που τους υποβάλλει ο Οργανισμός στο πλαίσιο επικαιροποίησης των πρωτοκόλλων 
από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων (ΣΕΦ). Τούτο αφορά κυρίως σε προϊόντα τα οποία 
χρησιμοποιούνται ήδη από μεγάλο αριθμό ασθενών, εφόσον οι εταιρείες δεν είναι 
διατεθειμένες να παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις ή να δώσουν τη δυνατότητα να επιτευχθούν 
τιμές που να συγκρίνονται ευνοϊκά μεταξύ θεραπειών, οι οποίες με βάση το επικαιροποιημένο 
πρωτόκολλο βρίσκονται στην ίδια γραμμή θεραπείας. 
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 Σημειώνουμε ότι, με βάση το άρθρο 35(3) του περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου 
Ν.89(Ι)/2001, ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει την απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του στον αιτούντα για συμπερίληψη φαρμακευτικού προϊόντος στον κατάλογο 
φαρμακευτικών προϊόντων, εντός προθεσμίας 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης. 

  Συστήσαμε στον Οργανισμό να επισπεύσει την αναθεώρηση των πρωτοκόλλων των 
φαρμάκων, όπου απαιτείται, για να ενταχθούν τα καινοτόμα φάρμακα στον κατάλογο, 
βασιζόμενος σε πρακτικές που χρησιμοποιούν χώρες με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στην 
εφαρμογή εθνικών σχεδίων υγείας, και να μελετηθούν επίσης οι ισχύοντες σχετικοί με το 
θέμα Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα συνεργασίας με άλλα 
κράτη μέλη στο πιο πάνω θέμα, με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών. 

 

Στο τέλος κάθε ευρήματος/σύστασης της παρούσας Έκθεσης παρατίθεται συνοπτικά η θέση/ 
σχόλια του ΟΑΥ επί αυτών με τα αντίστοιχα σχόλια της Υπηρεσίας μας, και στο Παράρτημα 3 
παρατίθεται αυτούσια η απάντηση του ΟΑΥ με τα σχόλια/απόψεις του επί της Έκθεσης μας, η 
οποία του στάλθηκε πριν τη δημοσιοποίηση της.  
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2. Εισαγωγή 

Η νομοθεσία για εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), εγκρίθηκε το 2001 (Νόμος 
89(Ι)/2001). Σύμφωνα με την πιο πάνω νομοθεσία, την αρμοδιότητα της εφαρμογής του ΓεΣΥ έχει 
ο ΟΑΥ, ο οποίος λειτουργεί με δικό του, εγκεκριμένο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
Προϋπολογισμό. 

Με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του ΓεΣΥ, το οποίο είχε ετοιμαστεί τον 
Ιανουάριο του 2005, η εφαρμογή του αναμενόταν περί τα τέλη του 2008. Ακολούθησε έκθεση 
επαναξιολόγησης της πορείας του ΓεΣΥ, σύμφωνα με την οποία η εισαγωγή του ΓεΣΥ μετατέθηκε 
για το 2012. Σε κατοπινό στάδιο, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιούνιο 
του 2012, η έναρξη λειτουργίας του ΓεΣΥ μετατέθηκε για τα μέσα του 2015. Τελικά, η σχετική 
νομοθεσία ψηφίστηκε στις 16 Ιουνίου 2017, έπειτα από παρατεταμένες συζητήσεις και η 
εφαρμογή του ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019, με τις ακόλουθες φάσεις:  

Φάση Α: Παροχή εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας από προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς 
από 1.6.2019. 

Φάση Β: Παροχή ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας από 1.6.2020. 

Ωστόσο, υπηρεσίες που με βάση τη νομοθεσία θα έπρεπε να είχαν ενταχθεί στο ΓεΣΥ την 1.6.2020 
(φροντίδα υγείας από νοσηλευτές και μαίες, ανακουφιστική φροντίδα υγείας, φροντίδα υγείας 
από άλλους επαγγελματίες υγείας, προληπτική οδοντιατρική φροντίδα υγείας, ιατρική 
αποκατάσταση, μεταφορά δικαιούχου με ασθενοφόρο, φροντίδα υγείας σε περιπτώσεις 
ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών), εντάχθηκαν πολύ αργότερα ή ακόμη να ενταχθούν, 
κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.  

Επίσης, με Απόφασή του, ημερ. 22.7.2020, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να επιχορηγήσει 
το κράτος, αντί ο ΟΑΥ, τον ΟΚΥπΥ, για ποσό μέχρι €70 εκ, για την παροχή ενδονοσοκομειακών και 
άλλων υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών 
(ΤΑΕΠ), για την περίοδο μέχρι την 1.9.2020 και 1.10.2020 (ανάλογα με τις υπηρεσίες). Τούτο 
σήμαινε έμμεση ενίσχυση του ΟΑΥ με το πιο πάνω ποσό.  

Κύρια χαρακτηριστικά και βασικές αρχές του ΓεΣΥ είναι: 

 η καθολική κάλυψη του πληθυσμού 

 η ισότιμη μεταχείριση όλων των δικαιούχων  

 η παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών φροντίδας υγείας  

 η ελεύθερη επιλογή παρόχου υπηρεσιών φροντίδας υγείας από τον δικαιούχο  

 η κοινωνική αλληλεγγύη 

Για τη λειτουργία του ΓεΣΥ έχει δημιουργηθεί Ταμείο, στο οποίο καταβάλλονται εισφορές για τη 
χρηματοδότησή του και από το οποίο γίνεται η αποζημίωση των παρόχων. Το Ταμείο του ΓεΣΥ το 
διαχειρίζεται ο ΟΑΥ. 
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Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022, περίπου 927.000 δικαιούχοι είχαν εγγραφεί στο ΓεΣΥ και σε 
κατάλογο Προσωπικού Ιατρού, ενώ ταυτόχρονα είχαν συμβληθεί με τον ΟΑΥ 2.036 Ειδικοί Ιατροί, 
592 Προσωπικοί Ιατροί ενηλίκων, 201 Προσωπικοί Ιατροί παιδιών, 160 εργαστήρια, 1.491 Άλλοι 
Επαγγελματίες Υγείας, 188 Νοσηλευτές, 710 Οδοντίατροι, 8 Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων 
Περιστατικών (ΤΑΕΠ), 60 νοσηλευτήρια και 595 φαρμακεία. 

Μέχρι την ίδια ημερομηνία: 

 906.000 δικαιούχοι επισκέφθηκαν τους Προσωπικούς τους Ιατρούς, 

 768.000 επισκέφθηκαν Ειδικούς Ιατρούς και 545.000 επισκέφθηκαν Ειδικούς Ιατρούς για 
διαγνωστικές εξετάσεις, 

 799.000 έλαβαν φάρμακα, 

 714.000 έλαβαν υπηρεσίες από εργαστήρια και 

 183.000 ασθενείς νοσηλεύτηκαν κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2022 

Επίσης, σύμφωνα με ενημερωτικό έντυπο, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ: 

 Τα φάρμακα εντάχθηκαν στο ΓεΣΥ από την 1η Ιουνίου 2019. 

 Το ΓεΣΥ προσφέρει μια μεγάλη επιλογή φαρμάκων που χορηγούνται με βάση συνταγή ιατρού 
που συμμετέχει στο ΓεΣY.  

 Το ΓεΣΥ καλύπτει φάρμακα που χρησιμοποιούνται τόσο στις οξείες και χρόνιες ασθένειες, όσο 
και στις σοβαρές και σπάνιες. Τα φάρμακα τα οποία καλύπτονται από το ΓεΣΥ 
περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων που είναι αναρτημένος στην 
ιστοσελίδα του ΓεΣΥ (www.gesy.org.cy).  

 Το ΓεΣΥ καλύπτει τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, δηλαδή φάρμακα που για να τα πάρει 
κάποιος από το φαρμακείο, χρειάζεται να έχει ιατρική συνταγή, με βάση τη σχετική νομοθεσία. 
Τα φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα) 
όπως βιταμίνες, παυσίπονα π.χ. παρακεταμόλη, σκευάσματα για την αντιμετώπιση των 
συμπτωμάτων κρυολογήματος όπως σιρόπια για το βήχα κ.α., δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ. 

Τα γενόσημα (ή γενερικά) είναι φάρμακα που κυκλοφορούν αφού λήξει η πατέντα των 
πρωτοτύπων και είναι εξίσου ασφαλή και αποτελεσματικά με τα πρωτότυπα. Το ΓεΣΥ καλύπτει 
τόσο γενόσημα όσο και πρωτότυπα φάρμακα. 

Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από τον ΟΑΥ, το κόστος των φαρμάκων που αποζημιώνει ανά 
έτος είναι ως ακολούθως: 
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Κόστος φαρμάκων 
 

2019 2020 2021 2022 
(Ιαν – Σεπ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

 € € € € € 
      

Φάρμακα 1ης Φάσης 51.685.015 129.645.709 133.669.908  104.328.072  419.328.705 

Φάρμακα 2ης Φάσης -
Εξωνοσοκομειακά 

0 20.991.497  59.688.031  45.669.857  126.349.386 

Φάρμακα 2ης Φάσης -
Ενδονοσοκομειακά 

0 14.433.333 40.220.541 24.953.848 79.607.722 

      

Εκπτώσεις* - 13.272.547 - 35.145.924 - 37.020.101 - 29.251.838 - 114.690.410 
      

ΣΥΝΟΛΟ  38.412.468  129.924.616 196.558.380 145.699.940  510.595.404 

 

* Ο μηχανισμός υπολογισμού των εκπτώσεων περιγράφεται στην παράγραφο 4.2 της παρούσας 
Έκθεσης.  
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3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής, 
βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις 
εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς χρηματικών διαθεσίμων και άλλου 
ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για 
λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει 
όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο 
πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή,  ασκεί 
κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 
αναθέτονται διά Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των 
λογαριασμών κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης, Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικού 
οργανισμού και κρατικής επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε 
Κονδυλίου οφείλει να διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και 
την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης του οικείου Προϋπολογισμού, 
στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) και 8).  

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, 
όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Επίσης, με βάση την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπος του 
έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο των εγγράφων του διαγωνισμού ταυτόχρονα με την 
προκήρυξή του και να παρακάθεται σε συνεδρίες των αρμόδιων Συμβουλίων Προσφορών και 
Επιτροπών αξιολόγησης ως ανεξάρτητος παρατηρητής και να εκφράζει τις απόψεις του. 

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 
(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή, να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 
μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές 
ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου 
του. 
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3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Με αφορμή την ακύρωση τον Οκτώβριο του 2020 διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων 
τον οποίο είχε προκηρύξει εκ μέρους του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) η 
Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας (ΥΥ), στη βάση ενημέρωσης από τον 
ΟΚΥπΥ ότι συμμετείχε από την 1.9.2020 στον Κατάλογο Ζ του ΟΑΥ στον οποίο συμπεριλαμβάνονταν 
και τα εν λόγω ενδονοσοκομειακά αναλώσιμα, η Υπηρεσία μας αποφάσισε τη διενέργεια ελέγχου 
της διαδικασίας καταρτισμού του πιο πάνω Καταλόγου Ζ και της νομιμότητας συμμετοχής του 
ΟΚΥπΥ σε αυτόν. 

Επίσης, τον Μάρτιο του 2022, με αφορμή τις καταρχήν διαπιστώσεις μας για τις μεγάλες διαφορές 
που παρουσιάζονταν στις τιμές των αναλωσίμων του πιο πάνω Καταλόγου Ζ σε σχέση με αυτές 
που αγόραζε το ΥΥ,  η Υπηρεσία μας αποφάσισε όπως, παράλληλα με τον πιο πάνω έλεγχο, διεξάγει 
παρόμοιο έλεγχο και για τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων της 1ης φάσης του ΓεΣΥ. 

Σκοπός του ελέγχου ήταν: 

 H εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του ΟΑΥ και του ΟΚΥπΥ με το ισχύον νομικό πλαίσιο, 
περιλαμβανόμενης της περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας. 

 Κατά πόσο οι διαδικασίες που ακολούθησε ο ΟΑΥ, διασφαλίζουν μεν την ελεύθερη πρόσβαση 
και τη διαθεσιμότητα/επάρκεια της μέγιστης δυνατής πλειονότητας φαρμάκων στους 
δικαιούχους του ΓεΣΥ, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και τις χαμηλότερες δυνατόν τιμές 
προς όφελος του Οργανισμού και των δικαιούχων του. 

3.3 Μεθοδολογία  

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση 
διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι 
έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που 
εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών 
Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος 
Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
(ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

Τα Πρότυπα ISSAI διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 
Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους 
συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για 
τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός 
ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.  
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Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων  

 

Tο θεμελιώδες Πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 
υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 
Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna 
Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του δημόσιου 
ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα Ανώτατα 
Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά 
αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα αναγνωρίστηκαν από τις 
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 
19.12.2014).  Το Πρότυπο INTOSAI-P1, όπως και το Πρότυπο INTOSAI-P10 (Διακήρυξη του Μεξικού), 
αποτελούν μέρος του κοινοτικού κεκτημένου. 

Το Πρότυπο ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις 
βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και 
τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους 
τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο 
ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι 
αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα συνάδουν 
με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη 
συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές 
χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων. 
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3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον ΟΑΥ, σε επισκόπηση εγγράφων 
και αρχείων αλληλογραφίας, καθώς και στη διενέργεια προσωπικών και τηλεφωνικών 
συνεντεύξεων με το προσωπικό του ΟΑΥ.  

Ο έλεγχος καλύπτει τα έτη 2021-2022, εκτός όπου ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στον Πρόεδρο του ΟΑΥ, τα οποία 
ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, στην παρούσα Έκθεση. 

Για σκοπούς δημοσίευσης της παρούσας Ειδικής Έκθεσης, έχουν απαλειφθεί όλες οι αναφορές που 
αφορούν σε προσωπικά δεδομένα. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται ουσιωδώς η κοινοποίηση των ευρημάτων και 
διαπιστώσεων της Υπηρεσίας μας, που επιβάλλουν τα εφαρμοστέα διεθνή πρότυπα. 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, τα ακόλουθα: 

 Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος Ν.89(I)/2001 και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες 
Κανονισμοί, εσωτερικοί κανονισμοί, Αποφάσεις και Εγκύκλιοι. 

 Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα 
Νόμος (Ν.73(Ι)/2016) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και οι σχετικές εγκύκλιοι, 
περιλαμβανομένου του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών που έχει εκδώσει η Αρμόδια Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων. 
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 Ο περί του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2022 Νόμος του 2022. 

 Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος (Ν.20(Ι)/2014) και 
οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί. 

 Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 
της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.38(Ι)/2014) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και οι 
σχετικές εγκύκλιοι. 

 Πρόνοιες της εκάστοτε σύμβασης, η οποία ελέγχεται. 

 Ο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος (Ν.158(Ι)/99). 

 Σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 Εγκύκλιοι που σχετίζονται με τους πιο πάνω Νόμους και Κανονισμούς. 
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4 Ευρήματα και συστάσεις 

4.1 Διαδικασία καταρτισμού του Καταλόγου Ζ των ενδονοσοκομειακών 
αναλωσίμων του ΟΑΥ 

Τον Οκτώβριο του 2020, ζητήσαμε από τον Αν. Γενικό Διευθυντή (ΓΔ) του Οργανισμού να μας 
πληροφορήσει με βάση ποια διαδικασία είχε καταρτιστεί ο πιο πάνω Κατάλογος Ζ του Οργανισμού, 
ο οποίος περιλαμβάνει τα ενδονοσοκομειακά αναλώσιμα τα οποία αποζημιώνει ο ΟΑΥ, με 
αναφορά/παραπομπή στις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας στην οποία είχε βασιστεί.  

Τον Ιούλιο του 2021, εννέα μήνες μετά την πιο πάνω επιστολή μας, ο Αν. ΓΔ του ΟΑΥ μάς 
πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι η διαδικασία καταρτισμού του πιο πάνω καταλόγου, ο οποίος 
ήταν αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, είχε γίνει στη βάση των προνοιών του περί 
Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου και τους Εσωτερικούς του Κανονισμούς και ήταν μια μέθοδος η 
οποία εφαρμόζεται και σε άλλα συστήματα υγείας διεθνώς (π.χ. Γερμανία) με στόχο, αφενός να 
παρέχονται τα κατάλληλα εφόδια στους χειρουργούς κατά την παροχή της υπηρεσίας και, 
αφετέρου, να αντιμετωπίζεται επιτυχώς ο κίνδυνος χρήσης υλικών χαμηλής ποιότητας. Στον πιο 
πάνω κατάλογο συμπεριλαμβάνονταν ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη, των 
οποίων η αξιολόγηση είχε γίνει από τη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του ΥΥ, στο πλαίσιο 
διαγωνισμών που είχε κατά καιρούς προκηρύξει, ενώ είχαν συμπεριληφθεί και άλλα προϊόντα, τα 
οποία χρησιμοποιούνταν από τα ιδιωτικά συμβεβλημένα νοσηλευτήρια, ούτως ώστε να μην 
διακοπεί η παροχή φροντίδας υγείας και να μην παρουσιαστούν ελλείψεις στην αγορά. Τέλος, μας 
πληροφόρησε ότι οι τελικές τιμές των προϊόντων καθορίζονται μέσα από απευθείας 
διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες εισαγωγής τους, με τις οποίες υπογράφεται Μνημόνιο 
Συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα ύπαρξης ελάχιστου όγκου προϊόντων, της 
φυσικής παρουσίας των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων κατά τη διενέργεια ορισμένων 
επεμβάσεων, την αποθήκευση και διανομή τους και τη μη δέσμευση του Οργανισμού για 
συγκεκριμένο όγκο αγοράς.  

Σημειώνουμε ότι, στην πιο πάνω απάντηση του ΟΑΥ δεν είχαν δοθεί στοιχεία, τα οποία να 
τεκμηρίωναν ότι η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε ήταν νομικά συμβατή και πιο οικονομικά 
συμφέρουσα από τις διαδικασίες που ακολουθούνται, με βάση την περί δημοσίων συμβάσεων 
νομοθεσία. 

Ενόψει των πιο πάνω, τον Αύγουστο του 2021 ζητήσαμε από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, 
όπως, στο πλαίσιο των εξουσιών που της παρέχουν τα άρθρα 83 και 92 του Νόμου Ν.73(Ι)/2016, 
έχουμε τις απόψεις της ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ) για τα ακόλουθα: 

α. Για τη νομιμότητα των διαδικασιών που ακολουθεί ο ΟΑΥ για τον καταρτισμό του Καταλόγου 
Ζ για τα είδη που αφορούν στην ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. 

β. Κατά πόσο ο ΟΚΥπΥ νομιμοποιείται, ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, να προμηθεύεται τα 
εν λόγω υλικά από τον εν λόγω Κατάλογο Ζ, αντί να προκηρύσσει διαγωνισμούς, σύμφωνα 
με την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία. 
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Τον Μάρτιο του 2022, ζητήσαμε με επιστολή μας από τον ΟΑΥ όπως μας αποστείλει αντίγραφα 
όλων των εγγράφων και της σχετικής αλληλογραφίας, στη βάση των οποίων είχαν γίνει οι 
διαπραγματεύσεις από τον Οργανισμό με τις εταιρείες των αναλωσίμων που περιλαμβάνονταν 
στον Κατάλογο Ζ, από τις οποίες προέκυψαν τα πιο πάνω Μνημόνια Συνεργασίας, με βάση τα 
οποία είχε καταρτιστεί ο εν λόγω κατάλογος. Πέραν των πιο πάνω, ζητήσαμε όπως μας 
πληροφορήσουν για τις πρόνοιες της νομοθεσίας στην οποία είχαν βασίσει την πιο πάνω 
διαδικασία, περιλαμβανομένων και τυχόν σχετικών Κανονισμών ή/και Εγκυκλίων. Στείλαμε επίσης 
πίνακα τον οποίο ετοιμάσαμε και στον οποίο φαίνονταν οι διαφορές στις τιμές αγοράς των 
αναλωσίμων του Καταλόγου Ζ από τον ΟΑΥ και το ΥΥ, ο οποίος παρατίθεται ως Συνημμένο 1 στο 
Παράρτημα 1, όπως είχαν υπολογιστεί από την Υπηρεσία μας με βάση τις σχετικές πληροφορίες 
που μας είχαν σταλεί και από τους δύο, καθώς και τις δημοσιευμένες τιμές των αναλωσίμων του 
Καταλόγου Ζ στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, ζητώντας τις απόψεις/σχόλιά τους σχετικά με το 
περιεχόμενο του πιο πάνω πίνακα και τις διαφορές που παρατηρούνταν. Από την πιο πάνω 
σύγκριση, διαπιστωνόταν μια πολύ μεγάλη διαφορά στις αντίστοιχες τιμές του ΟΑΥ και του ΥΥ για 
τα ίδια προϊόντα, με αυτές του ΟΑΥ να παρουσιάζονται κατά πολύ αυξημένες, αφού κυμαίνονταν 
από 9% μέχρι και 2.961% πιο υψηλές.  Πέραν των πιο πάνω, και δεδομένης της εκφρασθείσας 
θέσης του Οργανισμού ότι ανάλογες διαδικασίες όπως τις δικές τους ακολουθούν και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, ζητήσαμε όπως έχουμε στοιχεία προς τεκμηρίωση τούτου και όπως μας 
παραθέσουν το νομικό πλαίσιο επί του οποίου βασίζονταν οι διαδικασίες τους.  

Τον Μάιο του 2022, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε με επιστολή του από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ να του αποστείλουν τις απόψεις τους, τα σχετικά στοιχεία/ 
πληροφορίες και τις επεξηγήσεις τους, ως προς τις μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφονταν από 
την Υπηρεσία μας στο κόστος των υπό αναφορά αναλωσίμων. 

Τον ίδιο μήνα, ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε για τη διαδικασία η οποία είχε 
ακολουθηθεί για τον καταρτισμό του Καταλόγου Ζ, στον οποίο αποφασίστηκε, σε πρώτη φάση, να 
περιληφθούν προϊόντα για τα οποία είχαν υποβληθεί προσφορές σε διαγωνισμούς του ΥΥ και είχαν 
αξιολογηθεί ως εντός προδιαγραφών.  Με βάση την πιο πάνω διαδικασία, στάλθηκε στις 26.5.2020 
ηλεκτρονικό μήνυμα από τον ΟΑΥ στον πρόεδρο του Σωματείου Αντιπροσώπων Ιατρικού και 
Επιστημονικού Εξοπλισμού Κύπρου, το οποίο του ζήτησε να προωθήσει σε όλα τα μέλη του 
συνδέσμου τους, με το οποίο τον πληροφόρησαν ότι, αναφορικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
του Καταλόγου Ζ, δηλαδή τα προϊόντα που ο Οργανισμός θα αποζημίωνε επιπλέον της 
ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, πρόθεση του Οργανισμού ήταν η απευθείας αποζημίωση 
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων/προμηθευτών των προϊόντων αυτών. Προϋπόθεση για την 
αποζημίωση των εν λόγω προϊόντων, ήταν ότι η κάθε εταιρεία που θα τα παρείχε στα 
συμβεβλημένα νοσηλευτήρια θα υπέγραφε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Οργανισμό και θα 
αποδεχόταν να προμηθεύει τα προϊόντα της στις συγκεκριμένες τιμές του εν λόγω καταλόγου. Η 
δε απευθείας αποζημίωση θα υλοποιείτο, μόλις ο Οργανισμός ήταν έτοιμος με τις αναγκαίες 
διαδικασίες οι οποίες θα έπρεπε να τίθεντο σε εφαρμογή.  

Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησε από όσους διαθέτουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα που ενέπιπταν 
στον συγκεκριμένο κατάλογο, τον οποίο είχαν επισυνάψει, να αποστείλουν αμέσως τα στοιχεία 
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τους σε λειτουργό του Οργανισμού. Σε όσους θα απέστελλαν τα πιο πάνω στοιχεία, θα τους 
αποστελλόταν προσχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας το οποίο θα καλούνταν να υπογράψουν, με τις 
γενικές απαιτήσεις των εγγράφων των παρόμοιων προσφορών του δημοσίου και Παράρτημα με 
τα προϊόντα της κάθε εταιρείας τα οποία προτίθετο να προμηθεύσει βάσει του Καταλόγου Ζ. 
Επίσης, θα αποστελλόταν αναθεωρημένος κατάλογος ο οποίος θα περιείχε τα είδη, τις τιμές ανά 
είδος και τα εμπορικά ονόματα των προϊόντων που θα γίνονταν αποδεκτά για υποβολή απαίτησης 
για αποζημίωση, τα οποία αφορούσαν σε εμπορικά ονόματα που είχαν υποβάλει προσφορές σε 
διαγωνισμούς του δημοσίου και είχαν αξιολογηθεί ως εντός προδιαγραφών. Τέλος, τους 
πληροφόρησαν ότι, σε περίπτωση που κάποια εταιρεία θεωρούσε ότι διέθετε προϊόν εντός 
προδιαγραφών αλλά δεν είχε λάβει μέρος σε διαγωνισμό του δημοσίου, να το δηλώσει και να 
υποβάλει όλα τα σχετικά έγγραφα/τεκμήρια που το δημόσιο ζητούσε στον διαγωνισμό του 
συγκεκριμένου προϊόντος, εφόσον προϊόντα εκτός του εν λόγω καταλόγου δεν θα γίνονταν 
αποδεκτά και δεν θα αποζημιώνονταν. 

Σημειώνουμε ότι, στο πιο πάνω ηλεκτρονικό μήνυμα του ΟΑΥ ημερ. 26.5.2020, τονιζόταν ο 
ελάχιστος χρόνος που απέμενε μέχρι την 1.6.2020 για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας, 
εφόσον κατά την πιο πάνω ημερομηνία θα τίθετο σε εφαρμογή η δεύτερη και τελική φάση 
εφαρμογής του ΓεΣΥ, στην οποία περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, και η ενδονοσοκομειακή 
φροντίδα υγείας. Δηλαδή, στην ουσία απέμεναν μόλις πέντε ημέρες για ολοκλήρωση της εν λόγω 
διαδικασίας, εκ των οποίων τρεις μόνο εργάσιμες εφόσον μεσολαβούσε και Σαββατοκύριακο. 

Την αποστολή του πιο πάνω ηλεκτρονικού μηνύματος ακολούθησαν διαδοχικές συναντήσεις με 
τους προμηθευτές των ακόλουθων κατηγοριών ιατροτεχνολογικών προϊόντων του εν λόγω 
καταλόγου, των ορθοπεδικών, καρδιολογικών, γενικής χειρουργικής/γυναικολογίας, 
νευροχειρουργικής, καρδιοχειρουργικής και αγγειοχειρουργικής και επεμβατικής ακτινολογίας, οι 
οποίες διάρκεσαν τελικά από τις 26.5.2020 μέχρι τις 10.6.2020. Οι πιο πάνω συναντήσεις 
πραγματοποιήθηκαν μετά από πρόσκληση που απέστελλε ο ΟΑΥ στους αντίστοιχους ανά 
κατηγορία προϊόντων προμηθευτές. Για τις πιο πάνω συναντήσεις, ως σχετικά στοιχεία/τεκμήρια, 
τα οποία ζητήσαμε και λάβαμε από τον ΟΑΥ, υπάρχουν οι προσκλήσεις, πρακτικό συμμετεχόντων 
και τα σχόλια των αντιπροσώπων των εταιρειών επί του καταλόγου ο οποίος πρόκυπτε από τις 
εκάστοτε συναντήσεις. Σημειώνουμε ότι για δύο κατηγορίες προϊόντων, της γενικής χειρουργικής/ 
γυναικολογίας και νευροχειρουργικής, υπάρχουν μόνο οι προσκλήσεις, τα πρακτικά 
συμμετεχόντων και ο κατάλογος ο οποίος είχε προκύψει από τις αντίστοιχες συναντήσεις, χωρίς τα 
σχόλια/απόψεις των αντιπροσώπων των εταιρειών των αντίστοιχων προϊόντων. Όσον αφορά στα 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, γαστρεντερολογίας, 
ηπατολογίας και ωτορινολαρυγγολογίας, ο Οργανισμός χρησιμοποίησε τις τιμές που είχαν 
κατακυρωθεί σε διαγωνισμούς του ΥΥ και, ως εκ τούτου, δεν προχώρησε σε διαβουλεύσεις με τους 
ενδιαφερόμενους. 

Τελικά, ο αρχικός Κατάλογος Ζ με τα προϊόντα όλων των κατηγοριών, εγκρίθηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Οργανισμού στις 25.8.2020, και περιλάμβανε 2.430 προϊόντα για τα οποία είχαν 
υποβληθεί προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου και είχαν αξιολογηθεί ως εντός 
προδιαγραφών. Ακολούθως, σε συνέχεια εισήγησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων 
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(ΣΕΦ), το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε στις 11.3.2021 τη συμπερίληψη 1.750 
επιπλέον προϊόντων, των οποίων οι τιμές είχαν καθοριστεί είτε βάσει τιμών που ήδη υπήρχαν στον 
αρχικό Κατάλογο Ζ, εφόσον επρόκειτο για προϊόντα ίδιας κατηγορίας, είτε με βάση τις τιμές που 
είχε εξασφαλίσει το ΥΥ βάσει της διαδικασίας διαγωνισμών. 

Όσον αφορά στις διαφορές που παρουσιάζονταν μεταξύ των τιμών των αντίστοιχων προϊόντων του 
ΟΑΥ και του ΥΥ, για τις οποίες ζητήσαμε τα σχόλια/απόψεις του Οργανισμού, μας πληροφόρησε 
ότι, δεδομένου ότι οι συνθήκες με την εφαρμογή του ΓεΣΥ διαφέρουν σημαντικά από την προ ΓεΣΥ 
περίοδο, για να καθοριστούν οι τιμές των ειδών του Καταλόγου Ζ θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη 
οι πιο κάτω παράγοντες: 

α. αύξηση των αποθεμάτων των εταιρειών τα οποία παρέχονται υπό τη μορφή παρακαταθήκης 
στα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό νοσηλευτήρια/κλίνες, 

β. αύξηση των νοσηλευτηρίων τα οποία διενεργούν επεμβάσεις, οι οποίες πριν το ΓεΣΥ 
περιορίζονταν στα δημόσια νοσηλευτήρια, 

γ. στις κύριες συμβάσεις του δημοσίου δεν συμπεριλαμβάνονταν ουσιώδη αναλώσιμα όπως 
λεπίδες, το σύστημα πλύσης και ο συνοδός εξοπλισμός, τα οποία αγοράζονταν με επιπλέον 
συμβάσεις, 

δ. διαχείριση αποθήκευσης και διανομής των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αναλωσίμων 
και συνοδού εξοπλισμού από τους προμηθευτές, 

ε. αναγκαιότητα φυσικής παρουσίας προσωπικού (proctoring) των εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων/τεχνικών των κατασκευαστριών εταιρειών κατά τη διενέργεια χειρουργικών 
επεμβάσεων για παροχή τεχνικής υποστήριξης και ετοιμασίας εξειδικευμένου εξοπλισμού, 
κάτι το οποίο δεν περιλάμβαναν οι συμβάσεις του ΥΥ, αφού την τεχνική υποστήριξη την 
αναλάμβανε προσωπικό του νοσοκομείου το οποίο είχε εκπαιδευτεί για τον σκοπό αυτό, 

στ. το ΥΥ αγόραζε με ξεχωριστές συμβάσεις τα power tools (π.χ. πύργοι, γεννήτριες κλπ.), τα 
οποία έχουν υψηλό κόστος τόσο αγοράς όσο και συντήρησης, η οποία αποτελούσε ευθύνη 
των Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, 

ζ. απορρόφηση του κόστους από την εταιρεία, των ληγμένων προϊόντων ή εκείνων που 
καταστρέφονται κατά την προετοιμασία για χρήση, 

η. μη δέσμευση εκ μέρους του Οργανισμού για συγκεκριμένο όγκο πωλήσεων, σε αντίθεση με 
τη διαδικασία διαγωνισμών του ΥΥ οι οποίοι αφορούσαν σε μεγάλο όγκο τεμαχίων και 
δεσμευτικού ποσού συμβατικής αξίας καθώς επίσης και επιλογή ενός μοναδικού Αναδόχου, 

θ. δυνατότητα επιλογής αναλωσίμου από τον θεράποντα ιατρό με βάση τις εξατομικευμένες 
ανάγκες του κάθε ασθενή ξεχωριστά και, 

ι. η τιμή των αναλωσίμων σε κάθε κατηγορία είναι η ίδια για όλα τα αναλώσιμα της 
κατηγορίας.  
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Όσον αφορά στις τιμές που είχαμε περιλάβει στον πιο πάνω πίνακα που τους είχαμε αποστείλει με 
τη σύγκριση των τιμών του ΟΑΥ και του ΥΥ, μας πληροφόρησε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η τιμή 
του ΥΥ που αναγραφόταν δεν ήταν η ίδια με αυτήν στην οποία είχε κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 
του ΥΥ και είχε στη διάθεσή του ο Οργανισμός, επισυνάπτοντάς μας πίνακα ο οποίος παρατίθεται 
ως Συνημμένο 2 στο Παράρτημα 1, στον οποίο φαίνονταν οι σχετικές διαφορές και έγγραφα των 
σχετικών διαγωνισμών καθώς και άλλα έγγραφα τα οποία είχε στη διάθεσή του ο Οργανισμός. Μας 
απέστειλε επίσης πίνακα με τα προϊόντα που είχαμε συμπεριλάβει στην πιο πάνω επιστολή μας, ο 
οποίος παρατίθεται ως Συνημμένο 3 στο Παράρτημα 1, στον οποίο πρόσθεσαν και συμπλήρωσαν 
στήλες με επεξήγηση της σύγκρισης μεταξύ των τιμών που είχε εξασφαλίσει το ΥΥ (στη βάση 
διαγωνισμών) και των τιμών που αποζημιώνει ο Οργανισμός, επισημαίνοντας ότι για να είναι 
συγκρίσιμες οι τιμές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αναλώσιμα τα οποία δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του ΥΥ, καθώς και οι παράγοντες (α) – (ι) πιο πάνω. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία/παραδοχές του Οργανισμού, ο Αν. ΓΔ του μας πληροφόρησε ότι, 
από τα 23 συνολικά προϊόντα, στα 16 η τιμή του Καταλόγου Ζ ήταν μικρότερη σε σχέση με την τιμή 
του διαγωνισμού του ΥΥ, στα δύο ίση, στα τέσσερα μεγαλύτερη, και σε ένα μεγαλύτερη λόγω του 
ότι αφορά διαφορετικό (νεότερο) μοντέλο και, ως εκ τούτου, επί της ουσίας μη συγκρίσιμη. 

Καταληκτικά, ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι η διαδικασία που είχε ακολουθηθεί 
έγινε δεδομένων των δυνατοτήτων του Οργανισμού κατά τον ουσιώδη χρόνο και του πιεστικού 
χρονοδιαγράμματος που υπήρχε, διαβεβαιώνοντας ότι, παρόλες τις δύσκολες συνθήκες που 
επικρατούσαν, διασφαλίστηκε η διαφάνεια. Η εν λόγω διαδικασία είχε καθιερωθεί ως 
εφαρμοζόμενη πρακτική με βάση το Άρθρο 64(3)(β) του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου 
Ν.89(I)/2001, και ο Οργανισμός προχωρούσε στον σχεδιασμό δομημένης διαδικασίας, η οποία 
όταν ολοκληρωθεί θα μας κοινοποιηθεί με τους σχετικούς Κανονισμούς, εσωτερικούς 
Κανονισμούς, Αποφάσεις και Εγκυκλίους, όπου εφαρμόζεται. 

Τον Μάιο του 2022, η Γενική Διευθύντρια του ΥΥ, από την οποία ζητήσαμε τις απόψεις/σχόλια 
σχετικά με τις πιο πάνω θέσεις του ΟΑΥ καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των 
τελευταίων συμβάσεων αγοράς των υπό αναφορά αναλωσίμων από το ΥΥ πριν την περίοδο 
καθορισμού των τιμών από τον ΟΑΥ, μας πληροφόρησε ότι, από τον έλεγχο του Καταλόγου Ζ, όπως 
αυτός είχε αναθεωρηθεί τον Μάρτιο του 2022, είχαν διαπιστωθεί διαφοροποιήσεις στις τιμές που 
μας είχε αναφέρει πιο πάνω ο ΟΑΥ. Ενόψει των πιο πάνω, απέστειλε στην Υπηρεσία μας πίνακα με 
τα πιο πάνω στοιχεία/σχόλιά της όπως της είχαν ζητηθεί, ο οποίος παρατίθεται ως Συνημμένο 4 
στο Παράρτημα 1. 

Όσον αφορά στους πιο πάνω παράγοντες τους οποίους επικαλείται ο ΟΑΥ σε σχέση με τις διαφορές 
που παρουσιάζονταν μεταξύ των τιμών των αντίστοιχων προϊόντων του ΟΑΥ και του ΥΥ, μας 
πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

α. η αύξηση των τιμών των αποθεμάτων των εταιρειών για υλικά που παρέχονται ως 
παρακαταθήκη λόγω αύξησης των συμβεβλημένων νοσηλευτηρίων, δεν είναι λόγος αύξησης 
των τιμών αφού υπάρχει και ανάλογη αύξηση στον όγκο εργασίας των εταιρειών, 
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β. η αύξηση των νοσηλευτηρίων που πραγματοποιούν επεμβάσεις δεν μπορεί να επιφέρει 
αύξηση κόστους στην τιμή των υλικών, αλλά αντιθέτως σε περιπτώσεις μεγαλύτερης ζήτησης 
υλικών το κόστος τους μειώνεται, 

γ. σε όλους τους διαγωνισμούς του ΥΥ που αφορούσαν αγορά εξοπλισμού, η χρήση του οποίου 
απαιτούσε συγκεκριμένα αναλώσιμα, ο εξοπλισμός παραχωρείτο με τη μορφή χρησιδανείου, 
και το ΥΥ επωμιζόταν μόνο το κόστος των αναλωσίμων (Ορθοπεδικές επεμβάσεις, 
Νευροπαρακολούθηση, σύστημα υπερήχων, συσκευές θέρμανσης υγρών, αντλίες υγρών κλπ.), 

δ. απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής σε όλους τους διαγωνισμούς του ΥΥ για προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων, είναι ο προσφέρων να διαθέτει 
πιστοποιητικό της σειράς Κυπριακών Προτύπων CYS EN ISO 9001:2015 από αναγνωρισμένο 
Ινστιτούτο ή Οργανισμό ή άλλο ισοδύναμο Πιστοποιητικό, άρα συνεπάγεται ότι όλες οι 
εταιρείες αυτές διαθέτουν σύστημα αποθήκευσης και διανομής αναλωσίμων, 

ε. ο ισχυρισμός για αναγκαιότητα παρουσίας προσωπικού (proctoring) για σκοπούς τεχνικής 
υποστήριξης υφίσταται μόνο σε περιπτώσεις εξειδικευμένων και σπάνιων επεμβάσεων, και 
στις περιπτώσεις αυτές προνοείτο και στις συμβάσεις του ΥΥ. Σημείωσε ότι, σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις τα νοσηλευτήρια οφείλουν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους για χρήση 
εξοπλισμού και αναλωσίμων, κάτι το οποίο επίσης απαιτείται από τους αναδόχους, 

στ. τα power tools αγοράζονταν με συμβάσεις καλής λειτουργίας από 5 μέχρι 10 έτη ανάλογα με 
την αξία του εξοπλισμού ή με σύμβαση συντήρησης της ίδιας διάρκειας. Οι χειρουργικοί 
πύργοι, γεννήτριες δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αναλωσίμων και, ως εκ τούτου, δεν 
αυξάνουν το κόστος τους, 

ζ. για αναλώσιμα τα οποία έληγε ο χρόνος ζωής τους, περιλαμβανόταν στις συμβάσεις όρος 
σύμφωνα με τον οποίο ο ανάδοχος όφειλε να τα αντικαταστήσει πριν την ημερομηνία λήξης 
τους και το κόστος το επωμιζόταν ο ίδιος (ο όρος αυτός δεν περιλαμβανόταν σε όλες τις 
συμβάσεις). Στην περίπτωση όμως καταστροφής των αναλωσίμων κατά την προετοιμασία 
για χρήση, το κόστος επωμιζόταν η Αναθέτουσα Αρχή, 

η. όλες οι συμβάσεις του ΥΥ που αφορούσαν αναλώσιμα αναφέρονταν σε ενδεικτικές 
ποσότητες και όχι δεσμευτικές, 

θ. η δυνατότητα επιλογής αναλωσίμου από τον θεράποντα ιατρό θα έπρεπε να αιτιολογείται 
επαρκώς, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος οι εταιρείες να χρησιμοποιούν αθέμιτες 
μεθόδους για προώθηση και χρήση των προϊόντων τους, και 

ι. το γεγονός ότι η τιμή των αναλωσίμων σε κάθε κατηγορία είναι η ίδια, δημιουργεί στρέβλωση 
της αγοράς. Στους διαγωνισμούς του ΥΥ, υπήρχαν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές των 
αναλωσίμων από μια εταιρεία σε άλλη, γεγονός το οποίο δημιουργεί ερωτηματικά ως προς 
τον τρόπο καθορισμού των τιμών. Ενδεικτικό παράδειγμα των πιο πάνω αποτελεί η 
περίπτωση αγοράς καρδιολογικών αναλωσίμων όπου, όταν αγοράζονταν από το ΥΥ με 
διαπραγμάτευση από όλες τις εταιρείες, οι τιμές ήταν όπως έχουν καθοριστεί από τον ΟΑΥ, 
ενώ όταν έγινε ανοικτός διαγωνισμός οι τιμές παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις. 
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Ενόψει των πιο πάνω, ετοιμάσαμε και αποστείλαμε τον Ιούνιο του 2022 στον Αν. ΓΔ του 
Οργανισμού νέο πίνακα, ο οποίος παρατίθεται ως Συνημμένο 5 στο Παράρτημα 1, όπου 
καταγράψαμε τις διαφορές στις τιμές αγοράς των αναλωσίμων του Καταλόγου Ζ, με τις τιμές τις 
οποίες ζητήσαμε και λάβαμε από το ΥΥ στη βάση των στοιχείων που μας είχε αποστείλει ο ΟΑΥ με 
την επιστολή του τον Μάιο του 2022, οι οποίες αφορούσαν στην τελευταία σχετική σύμβαση του 
ΥΥ πριν την περίοδο καθορισμού των εν λόγω τιμών από τον Οργανισμό. Επίσης, τον 
πληροφορήσαμε ότι, στο πλαίσιο της διερεύνησης του θέματος, ζητήσαμε και λάβαμε τα σχόλια 
του ΥΥ επί του περιεχομένου της πιο πάνω επιστολής τους, τα οποία τους επισυνάψαμε για 
ενημέρωση. Πέραν των πιο πάνω, τον πληροφορήσαμε ότι η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των 
ελέγχων που διεξήγαγε σε σχετικές συμβάσεις του ΥΥ, συμφωνούσε με τις πιο πάνω 
απόψεις/σχόλια της Γενικής Διευθύντριας του ΥΥ αναφορικά με τους παράγοντες διαφοροποίησης 
των τιμών των υπό αναφορά αναλωσίμων του Καταλόγου Ζ, σε σχέση με αυτές του ΥΥ. Σημειώσαμε 
δε ότι, τους πιο πάνω παράγοντες, με την πλειονότητα των οποίων διαφωνεί το ΥΥ, τους είχαν 
λάβει υπόψη στον καθορισμό του πραγματικού – κατά την άποψή τους – κόστους του ΥΥ, με το 
οποίο είχαν κάνει τη σύγκριση με τις τιμές του Καταλόγου Ζ και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
στη μεγάλη πλειονότητά τους είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του ΥΥ. 

Τέλος, δεδομένης της εκφρασθείσας θέσης του Οργανισμού ότι, ανάλογες διαδικασίες όπως τις 
δικές του ακολουθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ζητήσαμε όπως έχουμε στοιχεία προς 
τεκμηρίωση τούτου, τα οποία παρόλο ότι τα είχαμε ζητήσει και με επιστολή μας τον Μάρτιο του 
2022, δεν μας είχαν σταλεί με τις πιο πάνω απαντητικές τους επιστολές. 

Τον Αύγουστο του 2022, και ενόψει της καθυστέρησης που παρατηρείτο στη λήψη 
ολοκληρωμένων απαντήσεων/σχολίων για τα θέματα τα οποία είχαμε θέσει στον ΟΑΥ, 
πληροφορήσαμε τον Αν. ΓΔ ότι, σε περίπτωση που δεν είχαμε το συντομότερο ολοκληρωμένες 
απαντήσεις για τα πιο πάνω θέματα, θα προχωρούσαμε με την έκδοση της παρούσας σχετικής 
Ειδικής Έκθεσης, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία ή οποιαδήποτε σχόλια εκ μέρους 
τους, και θα παρουσιάζαμε τα ευρήματά μας με την πιο πάνω επισήμανση. Πέραν των πιο πάνω, 
ζητήσαμε όπως επιβεβαιώσουν ότι μας είχαν αποστείλει όλα τα έγγραφα και τη σχετική 
αλληλογραφία στη βάση των οποίων έγιναν οι διαπραγματεύσεις από τον Οργανισμό με τις 
εταιρείες προμήθειας αναλωσίμων, από τις οποίες προέκυψαν τα Μνημόνια Συνεργασίας με βάση 
τα οποία έχει καταρτιστεί ο πιο πάνω Κατάλογος Ζ. 

Τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε τα ακόλουθα σχετικά με 
τους παράγοντες διαφοροποίησης των τιμών των υπό αναφορά αναλωσίμων του Καταλόγου Ζ, σε 
σχέση με αυτές του ΥΥ, και τα αντίστοιχα σχόλια του ΥΥ: 

α. & β. Στις περισσότερες φορές η ζήτηση κατανέμεται σε πολλούς προμηθευτές και όχι σε ένα που 
θα ήταν ο επιτυχών προσφοροδότης στο πλαίσιο διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού, και ενώ μπορεί 
να παρατηρείται αύξηση στον συνολικό όγκο, αυτή δεν αντικατοπτρίζεται κατ΄ ανάγκη σε επίπεδο 
εταιρείας. Περαιτέρω, πλείστα αναλώσιμα του Καταλόγου Ζ είναι εξειδικευμένα και χρήζουν 
τεχνικής υποστήριξης και παρουσία προσωπικού τεχνικής υποστήριξης, κάτι το οποίο προϋποθέτει 
επιπλέον προσλήψεις προσωπικού και αγορά μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων και επιπλέον 
εξοπλισμού, γεγονός το οποίο έχει επιφέρει σημαντική αύξηση στο κόστος λειτουργίας τους. 
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γ. Το σχόλιο της Γενικής Διευθύντριας του ΥΥ, ενώ ισχύει, δεν αφορά στα προϊόντα στα οποία 
αναφέρθηκε ο Οργανισμός, τα οποία αφορούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα/αναλώσιμα τα οποία 
αγοράζονταν με διαφορετικούς διαγωνισμούς. 

δ.  Παρόλο ότι και στους διαγωνισμούς του ΥΥ οι προσφέροντες ήταν υποχρεωμένοι να 
συμμορφώνονται με το ISO 9001:2015, είναι αυτονόητο ότι τα έξοδα διαχείρισης και διανομής 
είναι πολύ μεγαλύτερα όταν η διανομή αφορά όλα τα νοσηλευτήρια σε παγκύπρια βάση, παρά 
όταν αφορά μόνο τα νοσηλευτήρια του δημοσίου και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες. 

ε.  Οι αναφορές της Γενικής Διευθύντριας, παρόλο ότι είναι ορθές ως προς την πρακτική του 
δημόσιου τομέα, την ίδια ώρα δεν λαμβάνουν υπόψη παράγοντες οι οποίοι διαφοροποιούν 
ουσιαστικά τις συνθήκες αγοράς αλλά κυρίως την εξυπηρέτηση των ασθενών σε περιβάλλον ΓεΣΥ, 
στο οποίο συμμετέχουν και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, όπου η πρακτική που ακολουθείτο προ ΓεΣΥ 
ήταν η φυσική παρουσία προσωπικού από τους προμηθευτές. Η πρακτική αυτή λήφθηκε υπόψη 
από τον Οργανισμό, έτσι ώστε να διασφαλίσει τη σωστή, ασφαλή και αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση των ασθενών που θα λάμβαναν υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα, μειώνοντας την 
απόκλιση των τιμών προ και μετά ΓεΣΥ, χωρίς όμως να είναι εφικτό ο Οργανισμός να επιτύχει τις 
τιμές που εξασφάλιζε το ΥΥ με τους διαγωνισμούς που διενεργούσε και στους οποίους 
αναδεικνυόταν μοναδικός επιτυχόντας. 

στ.  Με το σχόλιό της η Γενική Διευθύντρια του ΥΥ επιβεβαιώνει την τοποθέτηση του Οργανισμού 
ότι τα εργαλεία (power tools) αγοράζονταν με ξεχωριστές συμβάσεις, ενώ ταυτόχρονα παρέλειψε 
να αναφέρει ότι εκτός από το αρχικό κόστος, τα εν λόγω εργαλεία συνοδεύονται και με κόστος 
συντήρησης, το οποίο σήμερα στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια όπου παρέχονται, αποτελεί υποχρέωση 
της προμηθεύτριας εταιρείας. 

ζ.  Είναι γεγονός ότι σε κάποιες συμβάσεις του ΥΥ, όπου τα αναλώσιμα τα οποία αποθηκεύονταν 
σε μεγάλες ποσότητες στις αποθήκες του ΥΥ, περιλαμβανόταν όρος με βάση τον οποίο, όταν 
έληγαν και υπήρχε σε ισχύ η σύμβαση, ο ανάδοχος όφειλε να τα αντικαταστήσει με δικό του κόστος 
εάν και εφόσον αυτά εντοπίζονταν από το ΥΥ και διδόταν η καθορισμένη στην προσφορά 
προειδοποίηση στον προμηθευτή. Με βάση τον πιο πάνω όρο, και λαμβάνοντας υπόψη την 
εμπειρία της πρακτικής του εφαρμογής, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι σημαντικό κόστος το οποίο 
αναλάμβανε το ΥΥ, εκτός διαγωνισμού, τώρα το επωμίζονται οι ίδιοι οι προμηθευτές.  

η. Μπορεί οι συμβάσεις του ΥΥ να αναφέρονται σε ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές ποσότητες, 
όμως η ουσία είναι το ύψος των ποσοτήτων που το ΥΥ προαγόραζε, πόσο αυτές διέφεραν από τις 
ενδεικτικές ποσότητες των συμβάσεων και τί ποσότητες ληγμένων προϊόντων καταστρέφονταν 
από το ΥΥ. 

θ.  Ο Οργανισμός δεν είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση των αθέμιτων μεθόδων που 
ενδέχεται να προβαίνουν οι προμηθευτές, ώστε να προωθούν τη χρήση των δικών τους προϊόντων. 
Ο Οργανισμός, εξασφάλισε στους παροχείς τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ υλικών της ίδιας 
κατηγορίας, και χρήσης αυτών που επιστημονικά παρέχουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία στον 
ασθενή, και ο Οργανισμός αποζημιώνει την ίδια τιμή οποιοδήποτε υλικό επιλεχθεί από τον 
παροχέα, εφόσον ανήκει στην ίδια κατηγορία. 
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ι.  Η αναφορά της Γενικής Διευθύντριας του ΥΥ ότι, όταν η τιμή των αναλωσίμων σε κάθε 
κατηγορία είναι η ίδια δημιουργείται στρέβλωση της αγοράς, δεν είναι κατανοητή από τον 
Οργανισμό, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η ίδια πρακτική που ακολουθείται στο πλαίσιο του 
ΓεΣΥ, είναι η ίδια που ακολουθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο των δικών τους 
συστημάτων υγείας. Επί της ουσίας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, στο παρελθόν, υπήρχαν 
περιπτώσεις όπου οι ανάγκες των ασθενών δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τα μοναδικά 
προϊόντα που διέθετε το ΥΥ στη βάση των διαγωνισμών του και, είτε το ΥΥ κάλυπτε τις δαπάνες 
αυτές σε τιμές εκτός διαγωνισμού, είτε πλήρωναν οι ασθενείς, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα 
εφόσον όλοι οι ασθενείς εξυπηρετούνται για τις εξατομικευμένες ανάγκες τους εντός πλαισίου 
ΓεΣΥ. 

Για σκοπούς δε πληρότητας της ενημέρωσής μας, όπως μας ανάφερε, μας επισύναψε και σχετική 
με το θέμα επιστολή την οποία είχαν αποστείλει στον Υπουργό Υγείας τον Ιούλιο του 2022, στην 
οποία αναλύονταν τα πιο πάνω και στην οποία επισυνάψαν και σχετικό πίνακα για τον οποίο 
γίνεται αναφορά πιο πάνω (Συνημμένο 3 στο Παράρτημα Ι), με τα σχόλιά τους ανά αναλώσιμο.  

Όσον αφορά στις διαδικασίες καταρτισμού του Καταλόγου Ζ, μας πληροφόρησε ότι ο τομέας της 
ενδονοσοκομειακής φροντίδας παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες και, ως εκ τούτου, 
παρουσιάζονται πολλές διαφορές, όχι μόνο μεταξύ διαφορετικών χωρών αλλά ακόμα και στο 
επίπεδο της ίδιας της χώρας. Διαδικασίες παρόμοιες με αυτές που εφαρμόζει ο ΟΑΥ, δηλαδή τη 
χρήση καταλόγου ιατροτεχνολογικών προϊόντων/αναλωσίμων (add-on) που αποζημιώνονται 
επιπρόσθετα της ιατρικής πράξης, εφαρμόζονται στη Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ηνωμένο 
Βασίλειο και σε κάποιες περιοχές της Ιταλίας. Στόχος δε της εν λόγω πρακτικής είναι, αφενός να 
μην επηρεάζεται δυσμενώς η βαρύτητα της ιατρικής πράξης και, αφετέρου το κόστος να μην 
αποθαρρύνει την ενδεδειγμένη χρήση του προϊόντος. Πέραν των πιο πάνω, μας πληροφόρησε ότι 
στο εγχειρίδιο περιγραφής της πολιτικής τιμολόγησης που εφαρμόζεται στη Γαλλία αναφορικά με 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αναφέρεται ότι οι τιμές καθορίζονται μέσω διαπραγματεύσεων. 
Σημείωσε επίσης το γεγονός ότι η αδυναμία χειρισμού του κόστους των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων/αναλωσίμων, δηλαδή η μη χρήση επιπρόσθετου add-on καταλόγου, και κατ΄ επέκταση 
η ενσωμάτωσή του στο κλειστό νοσήλιο, είχε οδηγήσει σε χαμηλή διείσδυση των καινοτόμων 
υλικών, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της φροντίδας υγείας. 

Τέλος, ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι μας είχαν σταλεί όσα έγγραφα θεωρούσαν 
ότι σχετίζονταν με τον έλεγχο μας, και ότι η σύγκριση δύο διαφορετικών συστημάτων, τόσο στη 
φιλοσοφία όσο και στα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι 
παράμετροι (άμεσοι και έμμεσοι), οδηγούν σε λανθασμένα και παραπλανητικά συμπεράσματα. 

Σημειώνουμε ότι, τον Μάιο του 2022, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, από την οποία είχαμε 
ζητήσει τις απόψεις της σχετικά με το θέμα από τον Αύγουστο του 2021, μάς πληροφόρησε ότι, ως 
προς τη νομιμότητα των πιο πάνω διαδικασιών που ακολουθεί ο ΟΑΥ για τον καταρτισμό του υπό 
αναφορά Καταλόγου, η θέση του Γενικού Λογιστηρίου, ως ΑΑΔΣ, σύμφωνα και με τη σχετική επί 
του θέματος νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), είναι ότι οι συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο Συστημάτων Ασφάλισης Υγείας («Σύστημα Open House»), όπου δεν 
υπάρχει επιλογή (μόνο) ενός οικονομικού φορέα/αναδόχου, αλλά συμμετέχει αριθμός 
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ενδιαφερομένων στο εν λόγω «ανοικτό σύστημα», καθώς επίσης δεν υφίστανται κριτήρια 
ανάθεσης σύμβασης σε έναν οικονομικό φορέα, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της 
Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου 
Ν.73(Ι)/2016. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η διεξαγωγή διαγωνισμών στο πλαίσιο του πιο πάνω 
Νόμου για τη σύναψη τέτοιου είδους συμβάσεων. 

Όσον αφορά στο πιο πάνω ερώτημά μας σχετικά με τον ΟΚΥπΥ, μας πληροφόρησε ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός που ευθύνεται για την εφαρμογή του ΓεΣΥ στη Δημοκρατία 
είναι ο ΟΑΥ, όπου έχουν υπαχθεί τα εν λόγω προϊόντα, ο ΟΚΥπΥ είναι ενταγμένος στο ΓεΣΥ οπότε 
οφείλει να εφαρμόζει τη νομοθεσία του, και ο ΟΑΥ, ως ασφαλιστικός οργανισμός, δυνατόν να 
καλύπτει προϊόντα στο πλαίσιο ανοικτού συστήματος «Open House» για τους δικαιούχους του 
Συστήματος, ο ΟΚΥπΥ νομιμοποιείται να προμηθεύεται τα υπό αναφορά προϊόντα από τους 
καταλόγους που καλύπτει ο ΟΑΥ χωρίς την εφαρμογή του Νόμου Ν.73(Ι)/2016. 

Επεσήμανε επίσης ότι, για την προμήθεια από τον ΟΚΥπΥ προϊόντων που υπάγονται στο ΓεΣΥ, ο 
οποίος στο παρόν στάδιο αποτελεί οργανισμό δημοσίου δικαίου, θα μπορούσε να μελετηθεί το 
ενδεχόμενο θέσπισης εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου να διασφαλίζεται, στο 
μέτρο του δυνατού, η τήρηση της βασικής αρχής της ίσης μεταχείρισης, ήτοι σε περίπτωση που 
είναι εφικτό να καθοριστούν σχετικά κριτήρια, τα οποία δεν θα επιβαρύνουν την ποιότητα της 
παροχής τω υπηρεσιών υγείας. Νοείται όπως τέλος μας πληροφόρησε ότι, όσον αφορά την 
προμήθεια προϊόντων που δεν καλύπτονται από τον ΟΑΥ, ο ΟΚΥπΥ οφείλει να εφαρμόζει τις 
πρόνοιες του Νόμου Ν.73(Ι)/2016 για την ικανοποίηση των αναγκών των νοσηλευτηρίων του. 

Για το πιο πάνω θέμα, της νομιμότητας δηλαδή, τόσο της διαδικασίας καταρτισμού του Καταλόγου 
Ζ από τον ΟΑΥ όσο και της χρήσης του από τον ΟΚΥπΥ, όντας και οι δύο Οργανισμοί Δημοσίου 
Δικαίου, χωρίς την εφαρμογή του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου Ν.73(Ι)/2016, και ενόψει των επιφυλάξεών μας ως προς 
την πιο πάνω θέση την οποία εξέφρασε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, αφού έγινε 
κατορθωτό να εξασφαλίσουμε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από τον ΟΑΥ απευθυνθήκαμε τον 
Οκτώβριο του 2022 στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας 
και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (DG GROW) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για γνωμάτευση επί 
του θέματος. Μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, δεν είχαμε λάβει οποιαδήποτε απάντηση. 

4.1.1  Εύρημα 1 

Ο ίδιος ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού, μας πληροφόρησε μεταξύ άλλων τον Ιούλιο του 2021 ότι οι 
διαδικασίες καταρτισμού καταλόγων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών, τη 
δαπάνη ή μέρος της δαπάνης των οποίων καλύπτει ο ΟΑΥ, μεταξύ των οποίων και ο Κατάλογος Ζ, 
καθορίζεται με τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Εσωτερικούς Κανονισμούς του 2019. Μέχρι 
δε την έκδοση σχετικών με το εκάστοτε θέμα Κανονισμών, ο Οργανισμός εκδίδει για κάθε 
εφαρμοζόμενη πρακτική εγκυκλίους για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. Ωστόσο, όσον αφορά 
το συγκεκριμένο θέμα, όπως ο ίδιος μας πληροφόρησε, ο Οργανισμός είχε ήδη εφαρμόσει 
πρακτική για την οποία σχετικές εγκύκλιοι θα εκδίδονταν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
μετά την καθιέρωση της εφαρμοζόμενης πρακτικής. 
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Δηλαδή, με βάση τα πιο πάνω, η υπό αναφορά πρακτική εφαρμόστηκε, όχι μόνο χωρίς την έκδοση 
σχετικών Κανονισμών, αλλά χωρίς καν την έκδοση σχετικής εγκυκλίου για ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων.  

Πέραν των πιο πάνω, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις του Αν. ΓΔ του ΟΑΥ, τόσο τον Μάρτιο του 
2021 όσο και τον Μάιο του 2022, ότι ο Οργανισμός προχωρούσε στον σχεδιασμό δομημένης 
διαδικασίας η οποία όταν ολοκληρωνόταν θα μας κοινοποιείτο με τους σχετικούς Κανονισμούς, 
εσωτερικούς Κανονισμούς, Αποφάσεις και Εγκυκλίους, όπου εφαρμοζόταν, μέχρι την ετοιμασία 
της παρούσας Έκθεσης δεν μας είχε υποβληθεί οτιδήποτε σχετικό. 

Σύσταση: Να ετοιμαστούν το συντομότερο από τον Οργανισμό οι απαιτούμενοι σχετικοί 
Κανονισμοί, Αποφάσεις και Εγκύκλιοι, όπου εφαρμόζεται, που να διέπουν την πιο πάνω 
διαδικασία (κάτι το οποίο θα έπρεπε ήδη να είχε γίνει), όπως και κάθε παρόμοια διαδικασία η 
οποία καλύπτεται από τις πρόνοιες του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου και των σχετικών 
Εσωτερικών Κανονισμών, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού καθώς και της 
νομιμότητας και της διαφάνειας των σχετικών ενεργειών του. 

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Αν. ΓΔ του ΟΑΥ μάς πληροφόρησε ότι έχουν ολοκληρώσει τη νομοθετική 
εργασία που αφορά τη διαδικασία καταρτισμού των καταλόγων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
υγειονομικών ειδών, και οι σχετικοί Εσωτερικοί Κανονισμοί θα δημοσιευτούν στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας μόλις εγκριθούν από τον Υπουργό Υγείας. 

4.1.2  Εύρημα 2 

Η διαδικασία καθορισμού των τιμών του εν λόγω καταλόγου, με βάση τα πιο πάνω παραδείγματα 
άλλων χωρών στα οποία ο ίδιος ο ΟΑΥ μάς παρέπεμψε, έπεται ειδικής ιατρικής αξιολόγησης των 
προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτόν και αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης αρμοδίων 
οργάνων, και όχι καθορισμού τους με βάση την αξιολόγηση και τις τιμές άλλης αρχής, στην 
προκειμένη περίπτωση του ΥΥ, όπως έπραξε ο ΟΑΥ, στη βάση μάλιστα υψηλότερων τιμών από 
αυτές που αγόραζε το ΥΥ, βασιζόμενο σε δικές του παραδοχές με τις οποίες μάλιστα διαφωνεί το 
ΥΥ, και οι οποίες είναι κατά την άποψή μας ατεκμηρίωτες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, έχουμε την άποψη ότι οι τιμές των προϊόντων στον Κατάλογο Ζ 
του ΟΑΥ, θα μπορούσαν με πιο ορθολογιστική και δομημένη διαδικασία και με πιο έγκαιρες 
ενέργειες εκ μέρους του Οργανισμού να ήταν χαμηλότερες, με βάση και τις αντίστοιχες τιμές του 
ΥΥ. Επιπλέον, η διαδικασία που ακολούθησε ο ΟΑΥ, όπως περιγράφεται πιο πάνω, δεν 
χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της διαφάνειας ώστε μέσω υγιούς ανταγωνισμού να διασφαλίσει 
τις κατά το δυνατόν χαμηλότερες υπό τις περιστάσεις τιμές, προς όφελος των ασφαλιζόμενών του, 
διατηρώντας ταυτόχρονα και τα επιθυμητά επίπεδα ποιότητας. 

Σύσταση: Οι διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των τιμών του εν λόγω καταλόγου, σε 
περίπτωση κατά την οποία επιβεβαιωθεί από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, 
Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (GROW) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι  δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Ρύθμισης των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου Ν.73(Ι)/2016 και, 
κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η διεξαγωγή διαγωνισμών στο πλαίσιο του πιο πάνω Νόμου για 
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τη σύναψη τέτοιου είδους συμβάσεων, να διεξάγονται στο πλαίσιο καθορισμένης διαδικασίας 
η οποία να συνάδει κατ΄ αναλογία με τις βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων.  

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Αν. ΓΔ του ΟΑΥ μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός λειτούργησε στη 
βάση των απόψεων που έλαβε από την ΑΑΔΣ σε θέματα που αφορούν στη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, και θεωρεί ότι λειτούργησε στα πλαίσια διαφάνειας και οι τιμές που υιοθέτησε σε 
αρκετές περιπτώσεις δεν είναι συγκρίσιμες με αυτές του ΥΥ. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί τις πιο πάνω απόψεις της επί του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
θέσεις του ΥΥ επί του θέματος, αναδόχου των συμβάσεων στις οποίες βασίστηκε ο ΟΑΥ. 

4.1.3  Εύρημα 3 

Ο ΟΑΥ, προς ενίσχυση/τεκμηρίωση της ορθότητας των ενεργειών του σχετικά με τον καταρτισμό 
του Καταλόγου Ζ, απέστειλε στην Υπηρεσία μας παραδείγματα με αντίστοιχες διαδικασίες άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών για καταρτισμό ανάλογων καταλόγων, όπως π.χ. στη Γαλλία με αναφορά στο 
«PPRI Medical Devices Brief: France 2022» (Συνημμένο 6 στο Παράρτημα 1). Στην πιο πάνω μελέτη, 
αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η διαδικασία καταρτισμού της σχετικής συμφωνίας πλαίσιο για 
προμήθεια ιατρικών συσκευών (medical devices) είχε αρχίσει το 2019, και μέχρι το τέλος του 2021 
δεν είχε ολοκληρωθεί.  

Η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα στάδια και απαιτεί, εξ΄ όσων προκύπτει, μεγάλο 
χρονικό διάστημα μέχρι την κατάληξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. 
Στην περίπτωση του καταρτισμού του Καταλόγου Ζ από τον ΟΑΥ, ενώ ήταν καθορισμένο από της 
ενάρξεως λειτουργίας του ΓεΣΥ ότι η δεύτερη και τελική φάση εφαρμογής του, στην οποία 
περιλαμβανόταν μεταξύ άλλων και η ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας, θα ετίθετο σε εφαρμογή 
την 1.6.2020, με βάση τα στοιχεία τα οποία μας υπέβαλε ο Οργανισμός η διαδικασία καταρτισμού 
του αρχικού Καταλόγου Ζ με τους προμηθευτές ξεκίνησε μόλις στις 26.5.2020, με προθεσμία 
κατάληξης μέχρι την 1.6.2020, δηλαδή μόλις πέντε ημέρες, εκ των οποίων μάλιστα μόνο οι τρεις 
ήταν εργάσιμες εφόσον μεσολαβούσε Σαββατοκύριακο. Κατά την πιο πάνω εξαιρετικά μικρή 
χρονικά περίοδο, έπρεπε να γίνουν συναντήσεις/διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές των 
διαφόρων κατηγοριών ιατροτεχνολογικών προϊόντων του εν λόγω καταλόγου, να υπογραφούν τα 
σχετικά Μνημόνια Συνεργασίας, να ετοιμαστεί ο τελικός κατάλογος και να υλοποιηθεί η απευθείας 
αποζημίωσή τους μόλις ο Οργανισμός ήταν έτοιμος με τις αναγκαίες διαδικασίες, οι οποίες θα 
έπρεπε να τίθεντο σε εφαρμογή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται και πιο 
πάνω, για κάποια από τα εν λόγω προϊόντα (για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, 
γαστρεντερολογίας, ηπατολογίας και ωτορινολαρυγγολογίας) ο Οργανισμός δεν προχώρησε καν 
σε διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους και χρησιμοποίησε τις τιμές που είχαν κατακυρωθεί 
σε διαγωνισμούς του ΥΥ. Η πιο πάνω περίοδος είναι κατά την άποψή μας εξαιρετικά 
μικρή/σύντομη για την ολοκλήρωση μιας τέτοιας πολύπλοκης διαδικασίας, συγκρινόμενη μάλιστα 
και με το τι ακολουθείται στις πιο πάνω περιπτώσεις άλλων Ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες ο ίδιος 
ο ΟΑΥ μάς παρέπεμψε. Η επίκληση δε, εκ μέρους του Οργανισμού, του πιεστικού 
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χρονοδιαγράμματος δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία, εφόσον η καθυστέρηση φαίνεται να 
είναι εξ΄ υπαιτιότητας του ίδιου του Οργανισμού. 

Σύσταση:  Κατά την αναθεώρηση του Καταλόγου Ζ, ο Οργανισμός να ενεργήσει έγκαιρα έτσι 
ώστε να έχει τον απαιτούμενο χρόνο για την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερων 
αποτελεσμάτων, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών αλλά και του προϋπολογισμού 
του, ο οποίος, όντας σφαιρικός, επηρεάζεται από κάθε ενέργεια του Οργανισμού.  

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Αν. ΓΔ του ΟΑΥ μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός συμφωνεί με την 
επισήμανση μας ότι το χρονικό διάστημα που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία καταρτισμού του 
Καταλόγου Ζ ήταν πολύ μικρό, ωστόσο, θεωρούν ότι υπερέβαλαν εαυτόν δεδομένης της τότε 
επικρατούσας κατάστασης της πανδημίας και των αμφιβολιών κατά πόσο θα μπορούσε να 
ξεκινήσει η 2η Φάση του ΓεΣΥ και της επιμονής του κράτους να μην στελεχώνει τον Οργανισμό 
έγκαιρα. Όσον αφορά την αναθεώρηση του Καταλόγου Ζ μάς πληροφόρησε ότι θα προχωρήσει 
στη βάση της διαδικασίας του τροποποιητικού Εσωτερικού Κανονισμού. 

Η Υπηρεσία μας, θεωρεί ότι η εφαρμογή του τροποποιητικού Εσωτερικού Κανονισμού είναι προς 
την ορθή κατεύθυνση, και συνάδει με τις σχετικές συστάσεις της Υπηρεσίας μας στην παρούσα 
Έκθεση. 

4.1.4  Εύρημα 4 

Η διαδικασία που ακολούθησε ο Οργανισμός για τον καταρτισμό του Καταλόγου Ζ, συγκρινόμενη 
και με το τί εφαρμόζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις οποίες ο ίδιος ο Οργανισμός επικαλείται, 
είναι κατά την άποψή μας χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση και διαφάνεια, γεγονός το οποίο την 
καθιστά απαράδεκτη. Πέραν των πιο πάνω, το γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχει 
υποβάλει ο ΟΑΥ, για τον καταρτισμό του εν λόγω καταλόγου απευθύνθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα 
μόνο στον πρόεδρο του Σωματείου Αντιπροσώπων Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού 
Κύπρου, από τον οποίο ζήτησε να το προωθήσει σε όλα τα μέλη του συνδέσμου, από μόνο του 
αποτελεί απόδειξη ότι δεν έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν τις αποφάσεις 
δημόσιων οργανισμών αναφορικά με τη διαχείριση δημοσίου χρήματος, έστω και αν αυτές κριθεί 
ότι δεν διέπονται από σχετικές νομοθεσίες, στην προκειμένη περίπτωση την περί δημοσίων 
συμβάσεων νομοθεσία, υπό την πιο πάνω επιφύλαξη της Υπηρεσίας μας.  

Στην Ελλάδα, με απόφαση1 της Κυβερνήσεως (Συνημμένο 7 στο Παράρτημα 1), έχει συσταθεί 
Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Αποζημίωσης Υπηρεσιών Υγείας, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 
και Υλικών, η οποία χειρίζεται τα θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες τιμές τις οποίες αποζημιώνει 
ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Στην εν λόγω απόφαση καθορίζονται 
λεπτομερώς/αναλυτικά, μεταξύ άλλων, η σύσταση/προσόντα των μελών της, με τον Διοικητή και τον 
μη Εκτελεστικό Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να κωλύονται μεταξύ άλλων να ορίζονται ως μέλη, ο τρόπος 
λειτουργίας, τα κριτήρια και εργαλεία της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τα καθήκοντα και 
αρμοδιότητές της, η υποβολή αιτημάτων από παρόχους και ο ορισμός Υποεπιτροπών ειδικών 

 
1  Απόφαση Ελληνικής Κυβερνήσεως ημερ. 10.11.2020   
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ανάλογα με το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, και ο τρόπος λήψης απόφασης. Σημειώνουμε ότι 
η εν λόγω Επιτροπή αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο και, ορθά κατά την άποψή μας, την τελική 
απόφαση τη λαμβάνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η προσέγγιση αυτή, πέραν του ότι αποτελεί δικλείδα 
εξασφάλισης των καταλληλότερων και υψηλής ποιότητας προϊόντων, διασφαλίζοντας παράλληλα 
και τις όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές, δίνει κατεύθυνση για την ανάγκη εμπέδωσης της διαφάνειας 
στις διαδικασίες και την εισαγωγή των απαιτούμενων προς τούτο δικλίδων ασφαλείας.  

Σύσταση: Ο Οργανισμός, να μελετήσει το ενδεχόμενο σύστασης ειδικής επιτροπής, η οποία να 
λειτουργεί στο πρότυπο της πιο πάνω αντίστοιχης Επιτροπής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στην οποία να 
συμμετέχουν ειδικοί – αναλόγως του αντικειμένου - εκτός ΟΑΥ, ως ανεξάρτητα μέλη. Η εν λόγω 
Επιτροπή, να ενεργεί ως επιτροπή αξιολόγησης τόσο για τα υφιστάμενα αναλώσιμα του 
Καταλόγου Ζ, όσο και για νέα αιτήματα που θα υποβάλλονται για συμπερίληψη σε αυτόν νέων 
αναλωσίμων, να διαπραγματεύεται τις τιμές και το είδος της σύμβασης που θα υπογραφτεί 
ανάλογα με την περίπτωση και, να προβαίνει στην υποβολή ολοκληρωμένων εισηγήσεων προς 
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ, το οποίο θα λαμβάνει την τελική ωστόσο απόφαση ως το 
αρμόδιο προς τούτο όργανο.  

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Αν. ΓΔ του ΟΑΥ μάς πληροφόρησε ότι μας έχουν παράσχει όλες τις 
πληροφορίες που είχαν στη διάθεση τους σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες 
χώρες-μέλη, και θεωρεί ότι οι ενέργειες τους ήταν διαφανείς και πλήρως αιτιολογημένες. Όσον 
αφορά τη σχετική σύσταση της Υπηρεσίας μας επί του θέματος, μας παρέπεμψε στην εφαρμογή 
του σχετικού τροποποιητικού Εσωτερικού Κανονισμού. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί τις πιο πάνω απόψεις της επί του θέματος, οι οποίες επιβεβαιώνονται 
και από το γεγονός ότι για την αναθεώρηση του Καταλόγου Ζ ο Οργανισμός θα εφαρμόσει τον 
σχετικό τροποποιητικό Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος όπως αναφέραμε και πιο πάνω είναι προς 
την ορθή κατεύθυνση και συνάδει με τις σχετικές συστάσεις της Υπηρεσίας μας. 

4.1.5  Εύρημα 5 

Από τη μελέτη των παραδειγμάτων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στα οποία ο ίδιος ο ΟΑΥ μάς 
παρέπεμψε, όπως της Γαλλίας, Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, διαπιστώσαμε ότι τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία εξαιρούνται από την ενσωμάτωσή τους στο κλειστό 
ενοποιημένο νοσήλιο της εκάστοτε ιατρικής πράξης (DRG) και αποζημιώνονται επιπρόσθετα και 
ξεχωριστά, όπως αυτά του Καταλόγου Ζ του ΟΑΥ, αφορούν σε πολύ εξειδικευμένα, καινοτόμα και 
πολύ ψηλού κόστους προϊόντα. Οι λόγοι και ο σκοπός που υιοθετήθηκε η εν λόγω πρακτική, όπως 
αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα/μελέτες των πιο πάνω χωρών, είναι η στήριξη στην καινοτομία 
και η επιτάχυνση στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, η προμήθεια βελτιστοποιημένων προϊόντων, 
κλινικά αξιολογημένων, αλλά, παράλληλα, και η μείωση του κόστους των συστημάτων υγείας μέσα 
από διαφανείς διαδικασίες συγκεντρωτικών αγορών για όλους τους παρόχους υγείας που 
συμμετέχουν στα εν λόγω συστήματα.    

Στην περίπτωση του ΟΑΥ, διαπιστώσαμε ότι στον αρχικό Κατάλογο Ζ με τα προϊόντα όλων των 
κατηγοριών ο οποίος εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2020, περιλαμβάνονταν 2.430 προϊόντα, και τον 
Μάρτιο του 2021 προστέθηκαν ακόμα 1.750. Από τη μελέτη δε του εν λόγω καταλόγου, 
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διαπιστώσαμε ότι σε αυτόν περιλαμβάνονται αρκετά κοινά/συνηθισμένα προϊόντα, το κόστος των 
οποίων ξεκινά από πολύ χαμηλά, με το φθηνότερο να ανέρχεται σε μόλις 23 ευρώ. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα πιο πάνω, διαπιστώνουμε ότι, ενώ ο ΟΑΥ, με τις θέσεις που εξέφρασε ισχυρίζεται ότι 
υιοθετεί και επιδιώκει τους πιο πάνω στόχους με τον καταρτισμό του Καταλόγου Ζ, οι ενέργειές 
του δεν συνάδουν με αυτές των άλλων χωρών τις οποίες ο ίδιος επικαλείται για στήριξη των 
θέσεών του. 

Σύσταση:  Κατά την αναθεώρηση του Καταλόγου Ζ, ο Οργανισμός να μελετήσει ενδελεχώς μέσα 
από μια δομημένη διαδικασία, στη βάση και των υπολοίπων συστάσεων της Υπηρεσίας μας, τον 
περιορισμό των προϊόντων που θα περιλαμβάνονται σε αυτόν στα πολύ εξειδικευμένα, 
καινοτόμα και πολύ υψηλού κόστους προϊόντα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος τον οποίο 
έχουν τέτοιου είδους κατάλογοι και σε άλλα εθνικά συστήματα υγείας, δηλαδή τη στήριξη στην 
καινοτομία και την προμήθεια βελτιστοποιημένων προϊόντων, με τη μείωση παράλληλα του 
κόστους μέσα από διαφανείς διαδικασίες συγκεντρωτικών αγορών, για όλους τους παρόχους 
υγείας που θα συμμετέχουν.    

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Αν. ΓΔ του ΟΑΥ μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός συμφωνεί τόσο με 
το περιεχόμενο όσο και με τη σύσταση του πιο πάνω ευρήματος μας, και ότι το ΔΣ του Οργανισμού 
ενέκρινε τον Νοέμβριο του 2022, στη βάση εισήγησης της ΣΕΦ, την αφαίρεση 362 προϊόντων από 
τον Κατάλογο Ζ, πρακτική η οποία θα συνεχιστεί ώστε ο υπό αναφορά κατάλογος να περιέχει 
προϊόντα τα οποία δεν είναι εφικτό να αποτελούν μέρος της αποζημίωσης των κατηγοριών 
κλειστού ενοποιημένου νοσηλίου της εκάστοτε ιατρικής πράξης (DRG). 

4.1.6  Εύρημα 6 

Η αναφορά/θέση του Αν. ΓΔ του Οργανισμού, ότι ο ΟΑΥ δεν είναι αρμόδιος για την 
παρακολούθηση των αθέμιτων μεθόδων που ενδέχεται να προβαίνουν οι προμηθευτές, ώστε να 
προωθούν τη χρήση των δικών τους προϊόντων, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ο ΟΑΥ, ως ο 
αρμόδιος Οργανισμός που χειρίζεται τα Κονδύλια του ΓεΣΥ τα οποία καταβάλλονται από τους 
ασφαλιζόμενους, και του οποίου ο Προϋπολογισμός είναι σφαιρικός και κάθε πράξη επηρεάζει 
άμεσα όλες τις υπόλοιπες, οφείλει να παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι οι ενέργειες και οι 
αποφάσεις του είναι αποτρεπτικές ως προς την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων, αλλά και εκεί που 
ενδεχομένως να εμφανίζονται, να υπάρχουν τρόποι/ ασφαλιστικές δικλείδες έγκαιρης διάγνωσης 
και λήψης κατάλληλων τιμωρητικών μέτρων. 

Σύσταση: Μέσα στις καθορισμένες διαδικασίες, να τεθούν κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες 
για την πρόληψη/αποτροπή, αλλά και τη διάγνωση και λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται αθέμιτες μέθοδοι, στις οποίες ενδέχεται να 
προβαίνουν προμηθευτές για προώθηση δικών τους προϊόντων. Τέτοιες δικλείδες μπορούν να 
είναι η όσο το δυνατόν σαφέστερη διατυπωμένη διαδικασία, με ξεκάθαρους ρόλους και 
αρμοδιότητες των συμμετεχόντων, η διαφάνεια, ο εκ των προτέρων καθορισμός των 
μέτρων/ποινών σε περιπτώσεις διαπίστωσης προσπάθειας δόλου ή/και εκμετάλλευσης της 
διαδικασίας προς όφελος των συμμετεχόντων και εις βάρος, είτε των άλλων συμμετεχόντων είτε 
του ιδίου του Οργανισμού και, κατ΄ επέκταση των ασφαλιζόμενών του. 
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Τον Νοέμβριο του 2022, ο Αν. ΓΔ του ΟΑΥ μάς πληροφόρησε ότι εφόσον τα εν λόγω υλικά 
χρησιμοποιούνται με βάση την ιατρική ανάγκη, ο Οργανισμός δεν μπορεί να ελέγξει την επιλογή 
των θεραπόντων ιατρών σε σχέση με τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν. Ωστόσο, ο Οργανισμός 
είναι στη διάθεση του ΥΥ ή άλλων αρμοδίων Αρχών για την εποπτεία της αγοράς να παρέχει όλες 
εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τον έλεγχο του ανταγωνισμού. 

4.2 Προμήθεια φαρμάκων της 1ης φάσης του ΓεΣΥ 

Τον Μάρτιο του 2022, ετοιμάσαμε και αποστείλαμε στον ΟΑΥ σχετικό πίνακα με φάρμακα της 1ης 
Φάσης του ΓεΣΥ, ζητώντας τους όπως μας συμπληρώσουν την αντίστοιχη για το καθένα Μέγιστη 
Χονδρική Τιμή (ΜΧΤ), την έκπτωση που εξασφάλιζαν και την τιμή μετά την έκπτωση, έτσι ώστε να 
προχωρήσουμε, εάν δικαιολογείτο, σε διερεύνηση του θέματος. 

Τον ίδιο μήνα, ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού υπέβαλε στην Υπηρεσία μας τις πιο πάνω τιμές, 
αναλύοντας τα δεδομένα που έλαβε υπόψη του ο Οργανισμός για τον καθορισμό της πολιτικής 
που ακολουθούσε για την αποζημίωση των φαρμάκων, και που αφορούσαν κυρίως στον κίνδυνο 
έλλειψης φαρμάκων σε περίπτωση εφαρμογής μειοδοτικών διαγωνισμών, λόγω της γεωγραφικής 
θέσης και του μεγέθους της Κύπρου, σε συνδυασμό με τον μονοψωνιακό χαρακτήρα του ΓεΣΥ. Το 
φαινόμενο αυτό, όπως μας ανάφερε, αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα για όλα τα Συστήματα Υγείας, 
ιδιαίτερα των μικρών κρατών οι αγορές των οποίων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές από τις 
εταιρείες. Αναφορικά με τα φάρμακα της 1ης φάσης, είχε διαφανεί, όπως μας ανάφερε, ότι η 
πολιτική που ακολουθήθηκε με το διευρυμένο συνταγολόγιο και την παρουσία πολλών 
θεραπευτικών επιλογών, είχε καταστήσει τις ελλείψεις σχεδόν ανεπαίσθητες. 

Στη συνέχεια, μας ανέλυσε τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστού έκπτωσης που εφάρμοσε ο 
Οργανισμός, στη βάση των αντίστοιχων δαπανών της χρονιάς που είχε προηγηθεί της εντάξεώς 
τους στο ΓεΣΥ (οι οποίες αφορούσαν και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα) για τις δύο 
κατηγορίες φαρμάκων, τα γενόσημα/off patent (πρωτότυπα προϊόντα των οποίων έχει λήξει το 
καθεστώς προστασίας τους και τα γενόσημά τους) και τα MeToo (πρωτότυπα φαρμακευτικά 
προϊόντα που βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας για τα οποία υπάρχουν ανταλλάξιμα 
φαρμακευτικά προϊόντα για την ίδια ένδειξη ή γενόσημα/off patent για τα οποία υπάρχουν 
ανταλλάξιμα αλλά όχι με την ίδια ουσία). Στις πιο πάνω αντίστοιχες δαπάνες για τις δύο πρώτες 
κατηγορίες, ο Οργανισμός είχε προσθέσει ποσοστά επί αυτών, 6% για αποθήκευση και διανομή, 
πλέον 3% για κάλυψη του ρυθμού ανάπτυξης μέχρι της εφαρμογής του ΓεΣΥ. Υπολογίζοντας την 
αντίστοιχη δαπάνη με βάση τις ΜΧΤ των εν λόγω φαρμάκων, ο Οργανισμός υπολόγισε και 
εφάρμοσε στις τιμές αυτές την ανάλογη έκπτωση, έτσι ώστε η τελική δαπάνη να παραμείνει στα 
πλαίσια της προ ΓεΣΥ δαπάνης, πλέον των πιο πάνω αυξήσεων.  

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, οι τιμές των υπό αναφορά φαρμάκων που αποτελούν το τελικό 
κόστος για τον ΟΑΥ, υπολογίζονται με βάση τη ΜΧΤ τους, μείον την ανά κατηγορία υπολογιζόμενη 
ποσοστιαία έκπτωση, μείον τη Συμπληρωμή (€1 για την εκτέλεση της συνταγής) και μείον τη 
Συνεισφορά ΙΙ (η οποία υπολογίζεται στη βάση φόρμουλας η οποία λαμβάνει υπόψιν της τη 
διαφορά στις ΜΧΤ του κάθε όμοιου φαρμάκου με το φθηνότερο στην κατηγορία του, αφού τα 
εξισώσει, την οποία καταβάλλουν οι ασφαλιζόμενοι στο φαρμακείο μαζί με τη Συμπληρωμή). Τις 
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πιο πάνω τιμές ανά φάρμακο τις περιέλαβε σε σχετικό πίνακα τον οποία επισύναψαν στην πιο 
πάνω επιστολή τους, για τον οποίο γίνεται αναφορά πιο κάτω. 

Όσον αφορά την τρίτη κατηγορία των φαρμάκων INN Sole (φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία δεν 
περιλαμβάνονται στις εκπτωτικές κατηγορίες γενόσημα/off patent και MeToo και καθορίζονται ως 
τέτοια από τον Οργανισμό), πλείστα εκ των οποίων αφορούν φάρμακα της 2ης φάσης του ΓεΣΥ η 
οποία μπήκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2020, και τα οποία μέχρι τότε καλύπτονταν από φάρμακα 
που αγόραζε το ΥΥ με διαγωνισμούς, είχε διαφανεί ότι λόγω της μη επικαιροποίησης των σχετικών 
πρωτοκόλλων, πολλοί ασθενείς κατέφευγαν στη Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων (ΕΟΑ). Μόλις 
αυτό είχε γίνει αντιληπτό, η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων (ΣΕΦ) ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 
2022 την αυτεπάγγελτη εξέταση φαρμάκων και αναθεώρηση των πρωτοκόλλων, ώστε να καταστεί 
δυνατή η ένταξη νέων φαρμάκων στο ΓεΣΥ. Για τα φάρμακα αυτά, συμφωνήθηκε να διεξάγονται 
διαπραγματεύσεις προς επίτευξη ελεγχόμενης εισόδου (Managed Entry Agreements), μέθοδος η 
οποία ακολουθείται σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), επιτυγχάνοντας την κάλυψη 
περισσότερων επιλογών φαρμάκων έστω και με κάποιες διαφορές στην τιμή. 

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι σε περίπτωση που η τελική δαπάνη θα υπερβεί το 6,5% της πιο πάνω 
προϋπολογιζόμενης, τότε η φαρμακοβιομηχανία θα καταβάλει το 2,5% ως επιστροφή (clawback), 
και για οποιαδήποτε δαπάνη πέραν αυτής θα καλύπτει το 50% της υπέρβασης.  

Με βάση τα πιο πάνω, ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού κατέληγε στο συμπέρασμα ότι είναι φυσιολογικό 
και αναμενόμενο ότι οι τιμές που καταβάλλει ο ΟΑΥ θα είναι υψηλότερες από αυτές που πλήρωνε 
το ΥΥ, και σήμερα ο πολίτης και ο θεράπων ιατρός έχει στη διάθεσή του ολόκληρη τη γκάμα 
φαρμάκων, των οποίων διασφαλίστηκε η διαθεσιμότητα στην Κύπρο. 

Τον Μάρτιο του 2022, αφού επεξεργαστήκαμε τα στοιχεία που μας είχε στείλει ο ΟΑΥ καθώς επίσης 
και τις τιμές που αγόραζε τα εν λόγω φάρμακα το ΥΥ, υπολογίσαμε τις διαφορές στις τιμές αγοράς 
των φαρμάκων της 1ης Φάσης του ΓεΣΥ με βάση τις πιο πάνω σχετικές πληροφορίες και 
ετοιμάσαμε σχετικό πίνακα, ο οποίος παρατίθεται ως Συνημμένο 1 στο Παράρτημα 2, τον οποίο 
αποστείλαμε στον ΟΑΥ ζητώντας τις απόψεις/σχόλιά τους σχετικά με το περιεχόμενό του και τις 
διαφορές που παρατηρούνταν. Από την πιο πάνω σύγκριση διαπιστωνόταν μια πολύ μεγάλη 
διαφορά στις αντίστοιχες τιμές του ΟΑΥ και του ΥΥ για τα ίδια προϊόντα, με αυτές του ΟΑΥ να 
παρουσιάζονται στην πλειονότητά τους κατά πολύ αυξημένες, όπως φαίνεται και στον πιο πάνω 
πίνακα, με την υψηλότερη να φθάνει στο 856%. 

Τον Ιούνιο του 2022, ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε μεταξύ άλλων ότι η πολιτική που 
ακολουθεί ο Οργανισμός στο πλαίσιο του ΓεΣΥ για τα φάρμακα, είχε τους πιο κάτω κύριους 
στόχους: 

 Τη διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων φαρμάκων στην αγορά,  

 τη δυνατότητα επιλογής φαρμάκου από τον ιατρό και τον ασθενή, με την καταβολή μόνο της 
διαφοράς από το φθηνότερο φάρμακο, 

 την προώθηση του ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών, 

 την ενθάρρυνση εισαγωγής καινοτόμων θεραπειών στην Κύπρο, 
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 την αποτροπή ελλείψεων και  

 την αποφυγή δημιουργίας μονοπωλίων των προμηθευτών. 

Όσον αφορά στη διαφορά στις τιμές που παρουσιάζονται στον πιο πάνω πίνακα, μας πληροφόρησε 
ότι οι τιμές που εξασφάλιζε το δημόσιο αφορούσαν ένα και μόνο προϊόν με διαγωνισμό για 
συγκεκριμένες ποσότητες, οι οποίες αποθηκεύονταν από το ΥΥ και διανέμονταν από το δίκτυο των  
αποθηκών του στα δημόσια νοσηλευτήρια και τα κέντρα υγείας. Οι ανταγωνιστικές τιμές που 
εξασφάλιζε το ΥΥ, υπό διαφορετικές όμως συνθήκες (εξασφάλιση μεγάλου μέρους της αγοράς με 
εξασφαλισμένο ύψος πωλήσεων), λήφθηκαν υπόψιν από τον Οργανισμό στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές. Παράλληλα, ο Οργανισμός θα έπρεπε να υπολογίσει και 
το κόστος για την παροχή εναλλακτικών θεραπειών σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονταν ή δεν 
ανέχονταν το επιλεγμένο προϊόν, για τους οποίους, είτε το ΥΥ αγόραζε εναλλακτικά προϊόντα σε 
αρκετά υψηλότερες τιμές, είτε οι ασθενείς κατέφευγαν στον ιδιωτικό τομέα με δική τους δαπάνη, 
για αυτό και η δαπάνη φαρμάκων στον ιδιωτικό τομέα κατά την προ-ΓεΣΥ περίοδο αποτελούσε 
περίπου το 50% της δαπάνης σε εξωνοσοκομειακά φάρμακα, ενώ οι δικαιούχοι του δημοσίου 
ανέρχονταν περίπου στο 80% του πληθυσμού. Επίσης, με την εφαρμογή του ΓεΣΥ δημιουργήθηκε 
μονοψώνιο στον τομέα αγοράς φαρμάκων, με ελάχιστο μερίδιο αγοράς εκτός ΓεΣΥ, γεγονός το 
οποίο, από τη μια δημιουργεί ευκαιρίες για μείωση των τιμών των φαρμάκων, αλλά ταυτόχρονα 
αποτελεί κίνδυνο στη διασφάλιση επάρκειας φαρμάκων στην αγορά. Πέραν των πιο πάνω, αφού 
παρέθεσε σειρά παραδειγμάτων άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με την αγορά φαρμάκων, 
καθώς και σχετικών μελετών/δημοσιεύσεων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όλες οι επιστημονικές 
δημοσιεύσεις επισημαίνουν το όφελος των διαγωνισμών, αλλά πάντα υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, μία εκ των οποίων είναι να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες αγορές, σταθερές και 
προβλέψιμες, για αυτό και ο Οργανισμός είναι σε θέση να εφαρμόζει διαγωνισμούς στα 
νοσοκομειακά προϊόντα και σε βιοομεοειδή. 

Ενόψει των πιο πάνω, ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι, η σύγκριση τιμών με βάση 
μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και προσέγγιση, σε διαφορετικές συνθήκες και με 
διαφορετικούς σκοπούς, είναι εσφαλμένη και οδηγεί σε λανθασμένα και παραπλανητικά 
συμπεράσματα. 

Τον Ιούνιο του 2022, πληροφορήσαμε τον Αν. ΓΔ του Οργανισμού ότι, ενόψει του γεγονότος ότι 
στην πιο πάνω επιστολή του δεν περιλαμβάνονταν σχόλια επί της ορθότητας των ποσών που 
περιλαμβάνονται στον πιο πάνω πίνακα με τις τιμές αγοράς των φαρμάκων της 1ης Φάσης του 
ΓεΣΥ και τις αντίστοιχες που αγόραζε το ΥΥ, θεωρούσαμε ότι δεν είχαν σχόλια επί αυτών. Πέραν 
των πιο πάνω, τον πληροφορήσαμε ότι, από στοιχεία τα οποία είχαμε λάβει από τις Φαρμακευτικές 
Υπηρεσίες το κόστος αγοράς φαρμάκων τα οποία εγκρίνονται από την ΕΟΑ τα τελευταία έτη ήταν 
το 2016: €3 εκ., 2017: €7 εκ., 2018: €16 εκ., 2019: €26 εκ., 2020: €35 εκ., 2021: €57 εκ. και 2022: 
€76,4 εκ. (προϋπολογιζόμενο κόστος). Λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση πληροφόρηση που 
είχαμε, προ εφαρμογής του ΓεΣΥ το πιο πάνω κόστος περιλαμβανόταν στο συνολικό κόστος αγοράς 
φαρμάκων του δημόσιου τομέα, ζητήσαμε όπως έχουμε τα σχόλια/απόψεις του σχετικά με το 
γεγονός ότι, από το 2019 και εντεύθεν που στην πιο πάνω διαδικασία έχουν ενταχθεί οι δικαιούχοι 
και οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας του ΓεΣΥ, το κόστος έχει αυξηθεί σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό. 
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Επίσης, ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει κατά πόσο συνυπολόγιζαν το πιο πάνω κόστος στους 
υπολογισμούς τους για το συνολικό κόστος φαρμάκων του ΓεΣΥ, και στο συμπέρασμα/διαπίστωση 
τους ότι το κόστος αυτό, δεν έχει με τις ενέργειες/αποφάσεις τους αυξηθεί σε σχέση με την προ 
ΓεΣΥ περίοδο.  

Τον Αύγουστο του 2022, ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι, ο λόγος για τον οποίο δεν 
έτυχε σχολιασμού η ορθότητα των τιμών του πιο πάνω πίνακα ήταν ότι, μετά τις εκτενείς 
επεξηγήσεις που μας είχαν δώσει όπως καταγράφονται πιο πάνω, θεωρούσαν ότι επιπλέον σχόλια 
δεν ήταν αναγκαία. Αφού επισήμανε τη διαδικασία έγκρισης και ένταξης φαρμάκων στον Κατάλογο 
Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ), όπως προβλέπεται στον περί ΓεΣΥ νόμο, μας πληροφόρησε ότι, 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού στη βάση των αρχών της δικαιοσύνης 
και της ισοτιμίας, στον πιο πάνω κατάλογο συμπεριλαμβάνονται μόνο καινοτόμα φάρμακα τα 
πρωτόκολλα των οποίων πληρούν τα κριτήρια που υιοθετεί ο Οργανισμός, ενώ μεγάλος αριθμός 
πρωτοκόλλων κρίθηκε ότι χρειάζεται επικαιροποίηση, και γι’ αυτό έδωσε οδηγίες στη 
Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων (ΣΕΦ) να προχωρήσει στην αυτεπάγγελτη επικαιροποίηση 
τους. Μέχρι δε το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023, η ΣΕΦ αναμένεται να ολοκληρώσει την εν 
λόγω εργασία και να εξετάζει νέα αιτήματα. Η καθυστέρηση στην ένταξη νέων φαρμάκων στον 
ΚΦΠ οφείλεται, όπως μας πληροφόρησε, στην καθυστέρηση εκ μέρους των φαρμακευτικών 
εταιρειών να επανέλθουν με αναθεωρημένες προτάσεις μετά την αρχική πρόταση που τους 
υποβάλλει ο Οργανισμός, κυρίως σε προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη από μεγάλο αριθμό 
ασθενών, εφόσον δεν είναι διατεθειμένες να παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις ή να δώσουν τη 
δυνατότητα να επιτευχθούν τιμές που να συγκρίνονται ευνοϊκά μεταξύ θεραπειών, οι οποίες με 
βάση το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο βρίσκονται στην ίδια γραμμή θεραπείας. 

Επίσης, μας πληροφόρησε ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί για το θέμα της δαπάνης των φαρμάκων 
της ΕΟΑ και της αύξησης που παρουσιάζει, εφόσον μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2020, ημερομηνία 
εφαρμογής της 2ης φάσης του ΓεΣΥ για τα φάρμακα, για όσα πρωτόκολλα δεν είχαν 
επικαιροποιηθεί οι ασθενείς παραπέμπονταν στην ΕΟΑ. Τέλος, μας πληροφόρησε ότι η δαπάνη 
των φαρμάκων που εγκρίνονται από την ΕΟΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς των 
φαρμάκων του ΓεΣΥ, αφού, κατά τις επαφές με τον τέως Υπουργό Υγείας είχε συμφωνηθεί ότι η εν 
λόγω δαπάνη θα παρέμενε στο ΥΥ και ο Οργανισμός θα την απορροφούσε σταδιακά για εκείνα τα 
φάρμακα που θα ενέπιπταν στο πλαίσιο πρωτοκόλλων που ο ίδιος υιοθετούσε, επεξηγώντας και 
τους λόγους για τους οποίους δεν δύνατο ο Οργανισμός να επωμισθεί την εν λόγω δαπάνη. 

Τον ίδιο μήνα, η Γενική Διευθύντρια του ΥΥ, προς την οποία είχαμε κοινοποιήσει τα πιο πάνω 
ερωτήματα/επιστολές μας, μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι η ΕΟΑ είναι αρμόδια για την 
εξέταση ονομαστικών αιτημάτων που λαμβάνονται από όλους τους ιατρούς για όλους τους 
δικαιούχους, τόσο του ΓεΣΥ όσο και του προηγούμενου συστήματος, για χορήγηση φαρμάκων που 
δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο φαρμάκων που αποζημιώνει ο ΟΑΥ ή που περιλαμβάνονται 
στον συγκεκριμένο κατάλογο και είναι εκτός των όρων και προϋποθέσεων του ΟΑΥ. Το ΥΥ, 
ανάφερε, προσβλέπει στη συμπερίληψη καινοτόμων φαρμάκων στον κατάλογο φαρμάκων που 
αποζημιώνει ο ΟΑΥ το συντομότερο δυνατόν, και προς τούτο είχε ήδη αποστείλει εννέα επιστολές 
από τον Μάρτιο του 2021 προς τον ΟΑΥ, επισημαίνοντας τα φάρμακα για τα οποία είχαν υποβληθεί 
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αιτήματα στην ΕΟΑ ή/και στο Αναθεωρητικό Συμβούλιο, και ζητώντας επανειλημμένα την 
αξιολόγησή τους για συμπερίληψή τους στον κατάλογο των φαρμάκων του ΓεΣΥ. Όσον αφορά στη 
σχετική δαπάνη και στην αυξητική τάση που παρουσιάζει, μας πληροφόρησε ότι αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι αυτή, δεν αφορά μόνο στην έναρξη μίας θεραπείας, αλλά και στη συνέχισή της, η 
οποία επίσης καλύπτεται από την εν λόγω δαπάνη και, ως εκ τούτου, όσοι περισσότεροι ασθενείς 
εγκρίνονται κάθε χρόνο, τόσο το κονδύλι για τη συνέχιση της θεραπείας τους θα αυξάνει. 

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι, κατά το έτος 2023 η δαπάνη της ΕΟΑ αναμένεται να ξεπεράσει τα 
€80 εκ., εκτός και αν συμπεριληφθούν φάρμακα στον κατάλογο φαρμάκων που αποζημιώνει ο ΟΑΥ 
ή αλλάξουν οι όροι και προϋποθέσεις ορισμένων φαρμάκων που ήδη συμπεριλαμβάνονται για να 
καλύπτουν μεγαλύτερες ομάδες ασθενών. 

4.2.1  Εύρημα 1 

Παρά το γεγονός ότι ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι οι ανταγωνιστικές τιμές που 
εξασφάλιζε το ΥΥ είχαν ληφθεί υπόψιν από τον Οργανισμό στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με 
τους προμηθευτές των υπό αναφορά φαρμάκων, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία 
τα οποία μας υπέβαλαν. Οι τιμές του υπό αναφορά καταλόγου για τα γενόσημα και τα φάρμακα 
Κατηγορίας MeToo βασίζονται στη ΜΧΤ κάθε φαρμάκου, με τις εκπτώσεις και τις προσθήκες που 
αναφέρονται πιο πάνω, και τις ασφαλιστικές δικλείδες που έχουν καθοριστεί σε περίπτωση 
υπέρβασης της συνολικής δαπάνης. Σημειώνουμε ωστόσο ότι και οι ασφαλιστικές δικλείδες όπως 
έχουν τεθεί, δίδουν περιθώριο υπέρβασης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά 6,5% 
ανεξαρτήτως της κατηγορίας φαρμάκων, την οποία θα καλύπτει ο ΟΑΥ, 2,5% (η οποία θα 
ενεργοποιείται αφού καλυφθεί από τον ΟΑΥ το 6,5%) την οποία θα καλύπτει η βιομηχανία 
φαρμάκων, ενώ πέραν αυτών η όποια υπέρβαση θα επιμερίζεται ισομερώς μεταξύ των δύο μερών. 
Σύμφωνα δε με το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπογράφτηκε μεταξύ του ΟΑΥ και των Κατόχων 
Άδειας Κυκλοφορίας και/ή Προμηθευτών Φαρμακευτικών Προϊόντων, ο προϋπολογισμός κάθε 
έτους με βάση τον οποίο θα καθορίζονται οι πιο πάνω τιμές/εκπτώσεις, θα βασίζεται στην 
πραγματική δαπάνη του προηγούμενου έτους, συμπεριλαμβανομένης και οποιαδήποτε 
υπέρβασης και, ως εκ τούτου, το πιο πάνω περιθώριο αύξησης είναι αθροιστικό ανά έτος και θα 
επηρεάζει ανάλογα και σωρευτικά το αντίστοιχο επόμενο κόστος.  

Από τα πιο πάνω, αλλά και με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχει υποβάλει ο ΟΑΥ, δεν προκύπτει 
ότι έγινε διαπραγμάτευση των τιμών των εν λόγω φαρμάκων, όπως μας ανάφερε ο Αν. ΓΔ του τον 
Ιούνιο του 2022.  

Στην Ανακοίνωση2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) ημερ. 25.11.2020 για τη φαρμακευτική 
στρατηγική για την Ευρώπη, αναφέρεται ότι προτείνεται μια νέα φαρμακευτική στρατηγική, η 
οποία να είναι επικεντρωμένη στον ασθενή και να αποσκοπεί στην ποιότητα και στην ασφάλεια 
των φαρμάκων, ενώ παράλληλα να ενισχύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Οι δράσεις 
στον τομέα των δημόσιων προμηθειών, όπως αναφέρεται στην πιο πάνω Ανακοίνωση, μπορούν 
να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και να βελτιώσουν την πρόσβαση, και οι αγοραστές του δημόσιου 
τομέα θα πρέπει να σχεδιάσουν ευφυείς και καινοτόμες διαδικασίες προμηθειών, π.χ. 

 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0761&from=EL 
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αξιολογώντας τον ρόλο διαδικασιών του τύπου «ο νικητής τα παίρνει όλα» και βελτιώνοντας τις 
σχετικές πτυχές (όπως το σύστημα προϋποθέσεων, την έγκαιρη παράδοση, την «πράσινη 
παραγωγή», καθώς και την ασφάλεια και τη συνέχεια του εφοδιασμού), μεταξύ άλλων μέσω της 
πρωτοβουλίας για τους σημαντικούς αγοραστές (Big Buyers) η οποία δρομολογήθηκε στο πλαίσιο 
της στρατηγικής για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Αυτό, θα επιτρέψει τον χειρισμό ορισμένων 
σημαντικών στόχων πολιτικής μέσω της χρήσης μέσων δημόσιων προμηθειών, και οι εθνικές αρχές 
θα είναι σε θέση να μοιραστούν την εμπειρία τους και να αναπτύξουν κοινές στρατηγικές βάσει 
βέλτιστων πρακτικών. Επιπλέον, τα συστήματα υγείας και οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να 
συνεργάζονται με χρήση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας «σύμπραξη καινοτομίας», η οποία 
δίνει στους αγοραστές του δημόσιου τομέα τη δυνατότητα να συστήνουν συμπράξεις για την 
ανάπτυξη, παρασκευή και επακόλουθη αγορά φαρμάκων με περιορισμένη ζήτηση. 

Σημειώνουμε ότι, ακόμα και στη Λευκή Βίβλο3 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις φαρμακευτικών 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών 
Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA White Paper on the effectiveness of Public Procurement of 
Medicines in the EU), η οποία αναμένεται να παρουσιάζει τα πράγματα από τη σκοπιά των 
εμπόρων/προμηθευτών, γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά στην ανάγκη διενέργειας διαγωνισμών 
και ανοικτών και διαφανών διαδικασιών για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων («The 
procurement of healthcare goods and services should respect fundamental procurement principles 
guaranteeing an open, transparent, objective, non-discriminatory award procedure leading to the 
selection of the most economically advantageous offer on the best price-quality ratio»). 

Ο καθορισμός του πρώτου προϋπολογισμού των φαρμάκων μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, ο οποίος 
καθορίζει/επηρεάζει άμεσα όπως αναφέρεται πιο πάνω και τους επόμενους, έγινε στην ουσία στη 
βάση – όπως αναφέρεται πιο πάνω - των ΜΧΤ των φαρμάκων. Εάν ληφθεί υπόψη ότι οι ΜΧΤ 
καθόριζαν τις λιανικές τιμές και, κατ΄ επέκταση το συνολικό κόστος των δαπανών των φαρμάκων 
στον ιδιωτικό τομέα κατά την προ-ΓεΣΥ περίοδο, και ότι οι δαπάνες αυτές αποτελούσαν περίπου 
το 50% της συνολικής δαπάνης σε εξωνοσοκομειακά φάρμακα για τους δικαιούχους του ιδιωτικού 
και του δημοσίου, με τους δικαιούχους του ιδιωτικού να ήταν μόλις το 20% του συνόλου του 
πληθυσμού, όπως μας ανάφερε και ο ίδιος ο Οργανισμός, συνάγεται ότι ανάλογα θα είναι 
διογκωμένος και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός του ΟΑΥ. Επομένως, η διαδικασία που 
ακολουθήθηκε, ναι μεν έχει τα οφέλη που αναφέρει ο Οργανισμός (διαθεσιμότητα/ επάρκεια 
φαρμάκων, πολλαπλές επιλογές για τον ιατρό και τον ασθενή κλπ.), ωστόσο δεν διασφαλίζει ότι 
έχουν εξασφαλιστεί οι χαμηλότερες δυνατόν τιμές προς όφελος του σφαιρικού Προϋπολογισμού 
του Οργανισμού και, κατ΄ επέκταση των ασφαλιζόμενών του, εφόσον οι οποίες εξοικονομήσεις θα 
μπορούσαν να διατεθούν για άλλες ανάγκες του ΓεΣΥ. 

Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι, στο Ηνωμένο Βασίλειο την ευθύνη για τη διαδικασία 
προσφοροδότησης, ανάθεσης και διαχείρισης συμφωνιών πλαίσιο για την αγορά αδειοδοτημένων 
φαρμάκων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), έχει συγκεκριμένη Μονάδα 
ονομαζόμενη ως Commercial Medicines Unit (CMU), η οποία είναι μέρος του NHS, με καθορισμένες 

 
3 https://www.efpia.eu/media/636671/efpia_white-paper_public-procurement.pdf 
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διαδικασίες οι οποίες, όπως αναφέρεται στη σχετική ιστοσελίδα4 συνάδουν με τους Κανονισμούς 
που διέπουν τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Επίσης, με βάση την πιο πάνω 
πρακτική γίνεται ομαδοποίηση των διαδικασιών ανάλογα με τον τύπο των φαρμάκων (γενόσημα 
φάρμακα, πρωτότυπα που πλησιάζει η λήξη της πατέντας, πρωτότυπα που υπάρχουν και άλλα 
παρόμοια και πρωτότυπα χωρίς υποκατάστατο κλπ.), και συνάπτονται οι ανάλογες συμβάσεις. 

Ενδεικτικός είναι και ο πίνακας που ακολουθεί, στον οποίο, με βάση στοιχεία τα οποία μας 
δόθηκαν από τον ΟΑΥ και το ΥΥ φαίνεται η σύγκριση του κόστους αγοράς φαρμάκων της 1ης Φάσης 
του ΓεΣΥ, τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα, προ και μετά την εφαρμογή του 
ΓεΣΥ, όταν η αγορά των φαρμάκων γινόταν από το ΥΥ μέσω προσφορών (2018) και τον ΟΑΥ με την 
παρούσα διαδικασία (2021 και 2022) αντίστοιχα:  

 Κόστος φαρμάκων 1ης Φάσης 
 

2018 
ΥΥ 

2021 
ΟΑΥ 

2022* 
ΟΑΥ 

 €** €** €** 

Δημόσιος τομέας 51 
115 134 139 

Ιδιωτικός τομέας 64 

Αύξηση  σε σχέση με το 2018 (%) 
 

 16,5% 21% 

* Για έτος 2022 δόθηκαν από τον ΟΑΥ τα διαθέσιμα στοιχεία για τους πρώτους εννέα μήνες, τα οποία έχουν 
προεκταθεί σε 12 μήνες για σκοπούς της παρούσας Έκθεσης 

**  Στρογγυλοποιημένα στο εκατομμύριο 

Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει μια αύξηση στο συνολικό κόστος προμήθειας των φαρμάκων 
της 1ης Φάσης στη μετά ΓεΣΥ περίοδο, συγκρινόμενη με αυτό της προ ΓεΣΥ περιόδου, της τάξεως 
του 16,5% και 21% , για τα έτη 2021 και 2022 αντίστοιχα. Τα πιο πάνω ποσοστά είναι υψηλά, εάν 
ληφθεί υπόψη ότι στο κόστος του ΟΑΥ δεν συνυπολογίζεται και το κόστος της Συνεισφοράς που 
καταβάλλουν οι ασφαλιζόμενοι σε περίπτωση που δεν επιλέξουν το φθηνότερο φάρμακο από την 
κατηγορία των φαρμάκων που τους συνταγογραφείται, καθώς και τη μείωση η οποία θα 
προέκυπτε εάν εφαρμόζονταν στις ποσότητες που αποζημιώνει ο ΟΑΥ για όλους τους 
ασφαλιζόμενους του, οι τιμές που εξασφάλιζε το ΥΥ. 

Τα πιο πάνω επιβεβαιώνονται και από σχετική δημοσιευμένη μελέτη ημερ. 23.2.2020 σχετικά με 
την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της διαδικασίας προσφορών στα φάρμακα στην Κύπρο5, στην 
οποία έγινε σύγκριση του συνολικού κόστους αριθμού φαρμάκων με τιμές που είχε εξασφαλίσει 
το ΥΥ μέσω προσφορών, σε σχέση με το κόστος που προέκυπτε χρησιμοποιώντας τις χαμηλότερες 
εκ των ΜΧΤ πώλησης τους στον ιδιωτικό τομέα, για 267 κατηγορίες φαρμάκων/θεραπειών, στις 
οποίες περιλαμβάνονταν 2237 και 709 φαρμακευτικά προϊόντα από τον ιδιωτικό και δημόσιο 

 
4 https://www.sps.nhs.uk/articles/an-overview-of-procurement-of-medicines-and-pharmaceutical-products-
and-services-for-nhs-hospitals/ 
5 «Assessment of Effectiveness of Tendering Procedure in Pharmaceuticals: The Cyprus Experience», 
Alexandrou Panayiotopoulou E, George Charalambous, Daphni Kaitelidou and Eleni Jelastopulu 
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τομέα αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πιο πάνω σύγκρισης, το συνολικό κόστος των 
εν λόγω φαρμάκων με βάση τη χαμηλότερη εκ των ΜΧΤ τους ανερχόταν σε €183.401.847,33, ενώ 
με βάση τις τιμές προσφορών του ΥΥ σε €90.393.781,52, δηλαδή η εξοικονόμηση ανερχόταν σε 
€93.008.065,81, η οποία μεταφράζεται σε συνολική μείωση της τάξεως του 50,71%  με τη 
χρησιμοποίηση των τιμών που εξασφαλίστηκαν μέσω δημοσίων προσφορών. Από τα πιο πάνω 
προέκυπτε το συμπέρασμα ότι, οι τιμές προσφοράς που εξασφάλισε το ΥΥ ήταν χαμηλότερες και 
από τις χαμηλότερες εκ των ΜΧΤ του τιμοκαταλόγου του 2017, των αντίστοιχων προϊόντων. Η πιο 
πάνω μελέτη κατέληγε μεταξύ άλλων στο συμπέρασμα ότι, η πολύ καλά δομημένη διαδικασία και 
νομοθεσία που υπήρχε τότε στις δημόσιες συμβάσεις, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως ένα 
επιπρόσθετο εργαλείο στις διαδικασίες προμήθειας των φαρμάκων από τον ΟΑΥ στο πλαίσιο του 
ΓεΣΥ, ενδεχόμενο το οποίο, παρόλο ότι φαίνεται επαρκώς τεκμηριωμένο και βασισμένο στα 
κυπριακά δεδομένα, εντούτοις δεν φαίνεται να έχει εξεταστεί από τον ΟΑΥ.  

Σύσταση:  Ο Οργανισμός, να καθορίσει διαδικασίες οι οποίες ναι μεν να επικεντρώνονται στον 
ασθενή και την ελεύθερη πρόσβαση του σε φαρμακευτικά προϊόντα, αλλά να διασφαλίζουν 
ταυτόχρονα και την εξασφάλιση τους μέσα από διαφανείς και ανταγωνιστικές, όπου είναι 
δυνατόν, διαδικασίες. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί/διευκολυνθεί μέσω του διαμοιρασμού 
των εμπειριών και της ανάπτυξης κοινών στρατηγικών βάσει βέλτιστων πρακτικών με άλλες 
εθνικές αρχές διαχείρισης συστημάτων υγείας. Η μελέτη, προσαρμογή και εφαρμογή των 
σχετικών με το θέμα διαπιστώσεων/συστάσεων που περιλαμβάνονται στην πιο πάνω 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη, 
αναμένεται να οδηγήσουν σε αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα και κατευθύνσεις τις οποίες 
μπορεί να μελετήσει και να εφαρμόσει ο ΟΑΥ, για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών 
του, προς όφελος του ιδίου του ΓεΣΥ και των ασφαλιζόμενών του. Στη βάση και σχετικής 
εισήγησης που περιλαμβάνεται στην πιο πάνω Λευκή Βίβλο που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA), να εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
διεξάγονται διαγωνισμοί μεταξύ φαρμάκων που παρέχουν ισοδύναμες θεραπείες, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η επάρκεια και δυνατότητα επιλογής των καταλληλότερων φαρμακευτικών 
θεραπειών προς όφελος των ασθενών, εξασφαλίζοντας τις όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές 
προς όφελος του ταμείου του ΓεΣΥ και, κατ΄ επέκταση των ασφαλιζόμενων.   

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Αν. ΓΔ του ΟΑΥ μάς πληροφόρησε ότι οι εκπτώσεις στις τιμές των 
φαρμάκων ήταν αποτέλεσμα σκληρής διαπραγμάτευσης με τη φαρμακευτική βιομηχανία, στην 
οποία είχε εμπλακεί και το ΥΥ και ο ίδιος ο τέως Υπουργός Υγείας, και ότι η προσέγγιση του θέματος 
είχε παρουσιαστεί την Υπηρεσία μας το 2018. Με βάση δε σχετική πρόνοια του πιο πάνω 
Μνημονίου Συναντίληψης, κατά τα έτη 2020-2021 και 2021-2022, λόγω των δυσχερειών και της 
κατάστασης της οικονομίας, και λόγω του ότι δεν είχαν γίνει σημαντικές προσθήκες στον Κατάλογο 
Φαρμάκων για εξωνοσοκομειακή χρήση, ο προϋπολογισμός των φαρμάκων παρέμεινε ο ίδιος, 
χωρίς να αυξηθεί. Όσον αφορά την αύξηση που παρατηρείται στις συνολικές δαπάνες των 
φαρμάκων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανεκπλήρωτες ανάγκες μεγάλου ποσοστού του 
πληθυσμού καθώς, πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να ζητήσει 
ιατρική φροντίδα και να αγοράσει την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή. Τέλος, μας πληροφόρησε 
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ότι για να είναι συγκρίσιμο το κόστος στο οποίο γίνεται αναφορά στην πιο πάνω μελέτη 
αξιολόγησης της αποδοτικότητας της διαδικασίας προσφορών στα φάρμακα στην Κύπρο, θα 
έπρεπε να αφαιρεθούν από τις ΜΧΤ των φαρμάκων οι εκπτώσεις που λαμβάνει ο Οργανισμός από 
τη βιομηχανία, κάτι ωστόσο που δεν είναι δυνατόν εφόσον οι εν λόγω εκπτώσεις είναι 
εμπιστευτικές. 

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψη ότι η εφαρμογή διαφανών και 
ανταγωνιστικών, όπου είναι δυνατόν, διαδικασιών, θα επιφέρει χαμηλότερες τιμές προς όφελος 
των ασθενών, εφόσον με τον ίδιο προϋπολογισμό θα μπορέσει να αυξηθεί ο όγκος των προϊόντων 
που θα προμηθεύεται ο Οργανισμός. 

4.2.2  Εύρημα 2 

Στο πιο πάνω Μνημόνιο Συναντίληψης, περιλαμβάνεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία η τιμή των 
γενερικών (Generic/Off Patent) φαρμακευτικών προϊόντων στον υπό αναφορά κατάλογο κλειδώνει 
για 12 μήνες σε ότι αφορά τις υφιστάμενες ουσίες για τις οποίες υπάρχουν γενόσημα προϊόντα, 
και δεν επιτρέπεται η μείωση της τιμής υφιστάμενου γενόσημου κατά τη διάρκεια των 12 μηνών ή 
εισαγωγή στον κατάλογο νέου γενόσημου που αφορά υφιστάμενο γενόσημο σε τιμή χαμηλότερη 
από το φθηνότερο. Όσον αφορά στα MeToo προϊόντα, η τιμή τους στον κατάλογο κλειδώνει για 12 
μήνες και επιτρέπεται η ένταξη νέων σε μια κατηγορία, χωρίς να διαφοροποιείται η τιμή 
αποζημίωσης των υφιστάμενων στην ίδια κατηγορία κατά τη διάρκεια των 12 μηνών, δηλαδή εάν 
το νέο προϊόν είναι σε χαμηλότερη τιμή από το φθηνότερο θα υπάρχουν δύο προϊόντα χωρίς 
Συνεισφορά ΙΙ (δηλαδή, τη διαφορά στην τιμή με το φθηνότερο προϊόν που καταβάλλει ο 
ασφαλιζόμενους κατά την αγορά του). Οι εν λόγω πρόνοιες είναι κατά την άποψή μας ετεροβαρής, 
εφόσον διασφαλίζουν τα συμφέροντα των προμηθευτών εξασφαλίζοντας τους σταθερές τιμές για 
12 μήνες, ενώ παράλληλα αποτρέπουν τον όποιο ανταγωνισμό θα μπορούσε να υπάρχει προς 
όφελος του ΓεΣΥ και των ασφαλιζόμενων του, τόσο όσον αφορά στη μείωση του κόστους, όσο και 
στην ένταξη νεών γενόσημων φαρμάκων στον υπό αναφορά κατάλογο. Επομένως, η εν λόγω 
πρόνοια δεν συνάδει με ορισμένους από τους στόχους τους οποίους μας ανάφερε ότι είχε θέσει ο 
Οργανισμός με την υπό αναφορά διαδικασία, όπως π.χ. τη διατήρηση όσο το δυνατόν 
περισσότερων φαρμάκων στην αγορά και την προώθηση του ανταγωνισμού μεταξύ των 
προμηθευτών. Η δέσμευση σταθερών/εγγυημένων τιμών θα μπορούσε να ήταν αποδεκτή και προς 
όφελος του ΓεΣΥ, εάν οι τιμές αυτές ήταν προϊόν ανταγωνιστικών διαδικασιών, κάτι το οποίο δεν 
ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. 

Τα πιο πάνω, δεν συνάδουν επίσης με τις σχετικές αναφορές που γίνονται στην πιο πάνω 
Ανακοίνωση της ΕΕ για τη φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη, στην οποία αναφέρεται 
μεταξύ άλλων ότι τα γενόσημα και τα βιοομοειδή φάρμακα προσφέρουν προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές φαρμακευτικές αγωγές σε πλήθος ασθενών, και καθιστούν δυνατή τη μείωση 
κόστους των συστημάτων υγείας, χάρη στη θετική τους επίδραση στον ανταγωνισμό τιμών. Η 
Επιτροπή, όπως αναφέρεται, θα εξετάσει στοχευμένες πολιτικές που υποστηρίζουν μεγαλύτερο 
ανταγωνισμό σε γενόσημα και βιοομοειδή φάρμακα, οι οποίες θα βασίζονται στην υγιή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, σε κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας της αγοράς, στην απομάκρυνση 
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φραγμών που καθυστερούν την έγκαιρη είσοδό τους στην αγορά, καθώς και στην αυξημένη 
απορρόφησή τους από τα συστήματα υγείας.  

Σύσταση:  Κατά την αναθεώρηση του υπό αναφορά καταλόγου, ο Οργανισμός, μέσα από μια 
δομημένη διαδικασία, στη βάση και των πιο πάνω πρακτικών άλλων χωρών/εθνικών αρχών 
διαχείρισης συστημάτων υγείας και άλλων σχετικών με το θέμα φορέων, να προχωρήσει σε 
διαπραγμάτευση για βελτίωση των πιο πάνω όρων του Μνημονίου, ώστε να συνάδουν με τους 
επιδιωκόμενους με αυτό στόχους, προς όφελος του ΓεΣΥ και των ασφαλιζόμενων του.  

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Αν. ΓΔ του ΟΑΥ μάς πληροφόρησε ότι οι πιο πάνω πρόνοιες 
σταθεροποιούν το περιβάλλον της αγοράς των φαρμάκων για ένα λογικό χρονικό διάστημα, το 
οποίο ταυτίστηκε με την αναθεώρηση του τιμοκαταλόγου από το ΥΥ, ώστε οι εταιρείες να μπορούν 
να προβούν σε προβλέψεις και στον προγραμματισμό τους όσον αφορά στις ποσότητες που θα 
διαθέσουν στην αγορά, και επιπλέον βοηθά να παραμείνει σταθερή η Συνεισφορά ΙΙ που πληρώνει 
ο ασθενής για ένα λογικό χρονικό διάστημα. 

Η σύσταση μας για επιδίωξη βελτίωσης των πιο πάνω προνοιών κατά την αναθεώρηση του υπό 
αναφορά τιμοκαταλόγου παραμένει ως πιο πάνω. 

4.2.3  Εύρημα 3 

Η καθυστέρηση στην ένταξη καινοτόμων φαρμάκων στον υπό αναφορά κατάλογο φαρμάκων που 
αποζημιώνει ο ΟΑΥ, τα οποία μέχρι την ένταξή τους τυγχάνουν χειρισμού/έγκρισης από την ΕΟΑ, 
φαίνεται να ευνοεί τις φαρμακευτικές εταιρείες εφόσον, όπως μας ανάφερε και ο Αν. ΓΔ του 
Οργανισμού, καθυστερούν να επανέλθουν με αναθεωρημένες προτάσεις μετά την αρχική πρόταση 
που τους υποβάλλει ο Οργανισμός στο πλαίσιο επικαιροποίησης των πρωτοκόλλων από τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων. Αυτό γίνεται κυρίως σε προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται 
ήδη από μεγάλο αριθμό ασθενών, εφόσον δεν είναι διατεθειμένες να παρέχουν σημαντικές 
εκπτώσεις ή να δώσουν τη δυνατότητα να επιτευχθούν τιμές που να συγκρίνονται ευνοϊκά μεταξύ 
θεραπειών, οι οποίες με βάση το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο βρίσκονται στην ίδια γραμμή 
θεραπείας. Σημειώνουμε και η αναφορά της Γενικής Διευθύντριας του ΥΥ τον Αύγουστο 2022, ότι 
από τον Μάρτιο του 2021 είχε αποστείλει εννέα επιστολές προς τον ΟΑΥ, ζητώντας επανειλημμένα 
την αξιολόγηση για συμπερίληψη φαρμάκων για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήματα στην ΕΟΑ 
ή/και στο Αναθεωρητικό Συμβούλιο, στον κατάλογο των φαρμάκων του ΓεΣΥ. 

Σημειώνουμε ότι με βάση το άρθρο 35(3) του περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο 
Ν.89(Ι)/2001, ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει της απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του στον αιτούντα για συμπερίληψη φαρμακευτικού προϊόντος στον κατάλογο 
φαρμακευτικών προϊόντων, εντός προθεσμίας ενενήντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης. 

Σχετική είναι και η αναφορά στην πιο πάνω Ανακοίνωση της ΕΕ, ότι οι νέες τεχνολογίες υγείας θα 
πρέπει να αποδεικνύουν την κλινική προστιθέμενη αξία τους και την οικονομική τους 
αποδοτικότητα σε σχέση με τις ήδη διαθέσιμες, και η αξιολόγηση τους λαμβάνεται υπόψη στις 
εθνικές αποφάσεις τιμολόγησης και επιστροφής των εξόδων. Η αξιολόγηση αυτή, όπως 
αναφέρεται, πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό αποσπασματικά στην ΕΕ και ο προτεινόμενος – 
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τότε - κανονισμός για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας θα επέτρεπε τη συνεργασία στους 
τομείς των απαιτήσεων κλινικών στοιχείων και του σχεδιασμού κλινικών δοκιμών, έτσι ώστε να 
μπορεί να υποστηρίξει την έγκαιρη και εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων από τα κράτη μέλη 
σχετικά με την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός, να επισπεύσει την αναθεώρηση των πρωτοκόλλων των φαρμάκων, 
όπου απαιτείται, για να ενταχθούν στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ), 
βασιζόμενος και σε παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και να εφαρμόσει ανάλογες 
πρακτικές που χρησιμοποιούν χώρες με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στην εφαρμογή εθνικών 
σχεδίων υγείας, οι οποίες εννοείται ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν και να λάβουν υπόψη τους 
τα δεδομένα της Κύπρου. Επίσης, να μελετηθούν οι ισχύοντες σχετικοί με το θέμα Ευρωπαϊκοί 
Κανονισμοί, ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη στο πιο πάνω 
θέμα, με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών. 

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Αν. ΓΔ του ΟΑΥ μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός προχωρεί με την 
επικαιροποίηση των υφιστάμενων πρωτοκόλλων και την αξιολόγηση των νέων φαρμάκων για 
ένταξη τους στον ΚΦΠ, στα πρότυπα και σύμφωνα με τις πρακτικές των Συστημάτων Υγείας άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών, προσαρμοσμένες στις δυνατότητες της Κύπρου και σε συνέπεια με τις 
σχετικές ανακοινώσεις της ΕΕ. Πέραν του πολύπλοκου της πιο πάνω διαδικασίας, καθυστέρηση 
επέφερε μεταξύ άλλων και το γεγονός ότι με την ανάληψη της 2ης Φάσης των φαρμάκων από τον 
ΟΑΥ, διαπίστωσαν ότι πολλά από τα πρωτόκολλα δεν είχαν αναθεωρηθεί ή νέα φάρμακα δεν είχαν 
αξιολογηθεί από την αρμόδια αρχή, γεγονός το οποίο τους είχε επιφορτίσει με ένα μεγάλο όγκο 
εργασίας που δεν ανάμεναν. Καθυστέρηση επίσης προκαλεί και το γεγονός ότι ο ΟΑΥ δέχεται 
μεγάλη πίεση από το ΥΥ για ένταξη φαρμάκων που εγκρίνει η ΕΟΑ στον ΚΦΠ, με αποτέλεσμα να 
προχωρεί πολλές φορές σε αυτεπάγγελτη αξιολόγησης φαρμάκων για τα οποία δεν έχει υποβληθεί 
αίτημα για ένταξη τους στο ΓεΣΥ, προκαλώντας αλλεπάλληλες καθυστερήσεις τη διαδικασία αφού 
η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων επιβαρύνει τον Οργανισμό και όχι τη φαρμακευτική 
εταιρεία ως ορίζει η νομοθεσία.  Τέλος, μας πληροφόρησε μεταξύ άλλων ότι, ο τρόπος λειτουργίας 
της ΕΟΑ έχει συμβάλει στη ραγδαία αύξηση της δαπάνης από χρόνο σε χρόνο ακόμα και πριν την 
έναρξη του ΓεΣΥ, και θα πρέπει κατά την άποψη τους να τύχει της ανάλογης αξιολόγησης. 

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω, θεωρούμε ότι ο ΟΑΥ, θα πρέπει σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες 
Αρχές (ΥΥ, ΕΟΦ, ΣΕΦ κλπ.) να εξεύρει τους τρόπους επίσπευσης των υπό αναφορά διαδικασιών. 
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5 Γενικά συμπεράσματα  

 Ο Οργανισμός, δεν έχει εφαρμόσει δομημένες διαδικασίες για την ετοιμασία των υπό 
αναφορά καταλόγων, αναλωσίμων και φαρμάκων, ούτε και έχει εκδώσει έγκαιρα τους προς 
τούτο προβλεπόμενους από τη σχετική νομοθεσία Κανονισμούς, Αποφάσεις και Εγκύκλιους, 
που να διέπουν όλες με την υπό διερεύνηση παρόμοιες διαδικασίες, προς διασφάλιση των 
συμφερόντων του Οργανισμού καθώς και της νομιμότητας και της διαφάνειας των σχετικών 
ενεργειών του.  

 Με βάση τα στοιχεία/έγγραφα τα οποία μας παρέθεσε ο Οργανισμός, η διαδικασία που 
ακολούθησε για τον καταρτισμό του Καταλόγου Ζ, συγκρινόμενη και με το τί εφαρμόζουν 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις οποίες ο ίδιος ο Οργανισμός επικαλείται, είναι κατά την άποψή 
μας χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση και διαφάνεια, γεγονός το οποίο την καθιστά 
απαράδεκτη.  
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6 Γενικές συστάσεις 

 Ο Οργανισμός, μέσα από μια πιο ορθολογιστική και δομημένη διαδικασία η οποία να 
χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, και με πιο 
έγκαιρες ενέργειες, να εξασφαλίσει χαμηλότερες τιμές για τα είδη των υπό αναφορά 
καταλόγων, προς όφελος των ασφαλιζόμενών του, διατηρώντας ταυτόχρονα και τα 
επιθυμητά επίπεδα ποιότητας και επάρκειας προϊόντων. 

 Ο Οργανισμός, ως αρμόδιο όργανο που χειρίζεται τα κονδύλια του ΓεΣΥ τα οποία 
καταβάλλονται από τους ασφαλιζόμενούς του, να παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι 
αποτρέπονται οι όποιες ενδεχόμενες αθέμιτες μέθοδοι και ενέργειες στις οποίες ενδέχεται 
να προβαίνουν προμηθευτές για προώθηση δικών τους προϊόντων. 

 Ο Οργανισμός, να προχωρήσει το ταχύτερο στην έκδοση των προβλεπόμενων από τη σχετική 
νομοθεσία Κανονισμών, Αποφάσεων και Εγκυκλίων, που να διέπουν όλες με την υπό 
διερεύνηση παρόμοιες διαδικασίες, προς διασφάλιση των συμφερόντων του καθώς και της 
νομιμότητας και της διαφάνειας των σχετικών ενεργειών του.  

 Επίσης, μέσω του καθορισμού σαφώς διατυπωμένων και επαρκώς τεκμηριωμένων νόμιμων 
διαδικασιών και αποφάσεων, οι οποίες να επικεντρώνονται στον ασθενή και την ελεύθερη 
πρόσβαση του σε φαρμακευτικά ή/και άλλα προϊόντα, να διασφαλίσει την εξασφάλισή τους 
μέσα από διαφανείς και ανταγωνιστικές, όπου είναι δυνατόν, διαδικασίες, μέσω και του 
διαμοιρασμού των εμπειριών και της ανάπτυξης κοινών στρατηγικών βάσει βέλτιστων 
πρακτικών με άλλες εθνικές αρχές διαχείρισης συστημάτων υγείας.  

 Όλες οι πιο πάνω ενέργειες του Οργανισμού, να έχουν ως στόχο την επίτευξη όσο το δυνατόν 
καλύτερων αποτελεσμάτων, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών και κυρίως των 
ασφαλιζόμενων/ασθενών αλλά και του Προϋπολογισμού του, ο οποίος, όντας σφαιρικός, 
επηρεάζεται από κάθε ενέργεια του Οργανισμού και οι όποιες εξοικονομήσεις θα μπορούν 
να διατεθούν για την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών του ΓεΣΥ. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Procedure Description (EN) 
(περιλαμβάνει τον Κατασκευαστή ή/και Προμηθευτή)

ΤΙΜΗ 
ΟΑΥ
(€)

ΤΙΜΗ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

(€)

Διαφορά 
(€)

Διαφορά 
%

ZC-166.1 Single-chamber implantable cardioverter-defibrillator icd VR Biotronik 6,500       4,570                            1,930       42.23%
ZC-170.1 Implantation cardiac resynchronization therapy icd DR Biotronik 7,500       5,270                            2,230       42.31%
ZC-168.1  implantable cardiac resynchronization therapy Crt-D Biotronik 9,500       7,770                            1,730       22.27%

ZC-0.01.0.56
Total Knee Arthroplasty C/R + P/S Hybrid - Cementless Femur Cemented Tibial 
fixed or mobile bearing(LIMA CORPORATE)

1,991       1,017                            974          95.77%

ZC-001.1.36
Total Knee Arthroplasty C/R - Cemented fixed or Mobile Bearing (JOHNSON & 
JOHNSON/Varnavas Hadjipanayis Ltd)

1,765       1,139                            626          54.96%

ZC-006.11
Revision Knee Hinged - Cemented (ARTHEX/Cyprus Pharmaceutical 
Organization Ltd)

8,182       1,234                            6,948       563.01%

ZC-009.1.100
Total Hip Arthroplasty Cementless with Ceramic or Zirconium Head 
(PERMEDICA) 1,902       899                                1,003       111.61%

ZC-015.1.100 Bipolar Hip Arthroplasty Cemented with CoCr Head/S-s (HOSPITEC) 1,035       740                                295          39.90%

ZC-015.2.100
Bipolar Hip Arthroplasty Cementless with CoCr Head (PERMEDICA)

1,466       688                                778          113.05%

ZC-017.11
HEMI SHOULDER ARTHROPLASTY FRACTURE STEM (Arthrex/Cyprus 
Pharmaceutical Organization Ltd)

2,413       2,210                            203          9.21%

ZC-018.11 SHOULDER RESURFACING (Arthrex/Cyprus Pharmaceutical Organization Ltd) 1,807       890                                917          103.00%

ZC-019.1.11
TOTAL SHOULDER ARTHROPLASTY FRACTURE STEM CEMENTLESS GLENOID 
(Arthrex/Cyprus Pharmaceutical Organization Ltd)

2,789       2,210                            579          26.18%

ZC-020.11
TOTAL SHOULDER ARTHROPLASTY REVERSE(Arthrex/Cyprus Pharmaceutical 
Organization Ltd)

3,707       2,210                            1,497       67.74%

ZC-1063.5

Πλέγμα για αποκατάσταση βουβωνοκήλης σε μορφή βύσματος. Το βύσμα να 
είναι από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και να συνοδεύεται με πλέγμα με 
ειδική  σχισμή και οπή για αποκατάσταση βουβονοκήλης, medium or lage  
(HERNIAMESH)

85             11                                  74             639.77%

ZC-1053.13
Πλέγμα για την αποκατάσταση ενίσχυση κήλης από συνθετικό βιοσυμβατό, 
ολικά βιοαπορροφήσιμο υλικό 15cm X 20cm, 20cm X 30cm (NOVUS SCIENTIFIC)

1,480       320                                1,160       362.50%

ZC-1104.4 Single use operating video ureteroscope (KARL STORZ) 1,200       Εξοπλισμός *
ZC-1103.20 WiScope Single-Use Digital Flexible Cystoscope (OTU MEDICAL) 600          Εξοπλισμός *
ZC-1183.2 Ημί-εύκαμπτο Ψηφιακό Ουρητηροσκόπιο Μίας Χρήσης (PUSEN) 520          Εξοπλισμός *

ZC-1182.2
Flex ψηφιακό URS μιας χρήσης με Εύκαμπτο Ψηφιακό Ουρητηροσκόπιο Μίας 
Χρήσης (PUSEN)

1,200       Εξοπλισμός *

ZC-331.10
Εξωτερική παροχέτευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (με κρανιοανάτρηση) 
(Backstone)

720          63                                  657          1042.86%

ZC-332.10 Οσφυική παροχέτευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (Backstone) 720          165                                555          337.42%
ZC-333.10 Κρανιοπλαστικη με τοποθετηση αυτομοσχευματος (Backstone) 1,050       34                                  1,016       2961.22%

ZC-338.1
Βαλβίδα υδροκεφαλίας προγραμματιζόμενη (1 τεμάχιο) + 2 καθετήρες + 1 
catheter passer (SOPHYSA)

2,565       1,200                            1,365       113.75%

ZC-374.10 Νευροπαρακολούθηση ΙΟΜ εγκεφαλου/ σπονδυλικής στήλης (Backstone) 1,700       795                                905          113.84%

ZC-775.114
Αναρροφητήρας υπερήχων μαλακών ιστών για την εξαίρεση όγκων 
εγκεφάλου, σπονδυλικής στήλης και παρεγχύματος (SORING)

1,150       798                                352          44.11%

*Το Υπουργείο Υγείας αγοράζει τα εν λόγω είδη ως μέρος εξοπλισμού που χρησιμοποιεί για αριθμό επεμβάσεων

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Procedure Description (EN) 
(περιλαμβάνει τον Κατασκευαστή ή/και 

Προμηθευτή)

Τιμή 
Καταλόγου Ζ 

ΟΑΥ

''Α''

Τιμή 
Υπ. Υγείας προς ΕΥ

(επιστ. ημερ. 13.5.22 με 
σχόλια σε απάντηση 
ΟΑΥ ημερ. 2.5.2022)

''Β''

Διαφορά 

(€)

(Α-Β)

Διαφορά 

(%)

(Α-Β)

Σημειώσεις

ZC-166.1
Single-chamber implantable cardioverter-
defibrillator icd VR Biotronik

6,500               2,940                                     3,560 121.09%

ZC-170.1
Implantation cardiac resynchronization therapy 
icd DR Biotronik

7,500               3,440                                     4,060 118.02%

ZC-168.1
 implantable cardiac resynchronization 
therapy Crt-D Biotronik

9,500               4,940                                     4,560 92.31%

ZC-0.01.0.56
Total Knee Arthroplasty C/R + P/S Hybrid - 
Cementless Femur Cemented Tibial fixed or 
mobile bearing(LIMA CORPORATE)

1,991               1,066                                     925 86.77%

ZC-001.1.36
Total Knee Arthroplasty C/R - Cemented fixed 
or Mobile Bearing (JOHNSON & 
JOHNSON/Varnavas Hadjipanayis Ltd)

1,765               1,017                                     748 73.55%

ZC-006.11
Revision Knee Hinged - Cemented 
(ARTHEX/Cyprus Pharmaceutical Organization 
Ltd)

8,182               5,982                                     2,200 36.77%

ZC-009.1.100
Total Hip Arthroplasty Cementless with Ceramic 
or Zirconium Head (PERMEDICA) 1,902               767                                         1,135 148.03%

ZC-015.1.100
Bipolar Hip Arthroplasty Cemented with CoCr 
Head/S-s (HOSPITEC)

1,035               865                                         170 19.68%

ZC-015.2.100
Bipolar Hip Arthroplasty Cementless with CoCr 
Head (PERMEDICA) 1,466               677                                         789 116.51%

ZC-017.11
HEMI SHOULDER ARTHROPLASTY FRACTURE 
STEM (Arthrex/Cyprus Pharmaceutical 
Organization Ltd)

2,413               2,800                                     -387 -13.80%
πλέον 
€100/βίδα

ZC-018.11
SHOULDER RESURFACING (Arthrex/Cyprus 
Pharmaceutical Organization Ltd)

1,807               2,800                                     -993 -35.48%
πλέον 
€100/βίδα

ZC-019.1.11
TOTAL SHOULDER ARTHROPLASTY FRACTURE 
STEM CEMENTLESS GLENOID (Arthrex/Cyprus 
Pharmaceutical Organization Ltd)

2,789               2,800                                     -11 -0.41%
πλέον 
€100/βίδα

ZC-020.11
TOTAL SHOULDER ARTHROPLASTY 
REVERSE(Arthrex/Cyprus Pharmaceutical 
Organization Ltd)

3,707               3,350                                     357 10.66%
πλέον 
€100/βίδα

ZC-1063.5

Πλέγμα για αποκατάσταση βουβωνοκήλης σε 
μορφή βύσματος. Το βύσμα να είναι από 
μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και να 
συνοδεύεται με πλέγμα με ειδική  σχισμή και 
οπή για αποκατάσταση βουβονοκήλης, 
medium or lage  (HERNIAMESH)

85                     139                                         -54 -38.85%

ZC-1053.13

Πλέγμα για την αποκατάσταση ενίσχυση κήλης 
από συνθετικό βιοσυμβατό, ολικά 
βιοαπορροφήσιμο υλικό 15cm X 20cm, 20cm X 
30cm (NOVUS SCIENTIFIC)

1,480               1,750                                     -270 -15.43%

ZC-1104.4
Single use operating video ureteroscope (KARL 
STORZ)

1,200               Ν/Α N/A Ν/Α

ZC-1103.20
WiScope Single-Use Digital Flexible Cystoscope 
(OTU MEDICAL)

600                  Ν/Α N/A Ν/Α

ZC-1183.2
Ημί-εύκαμπτο Ψηφιακό Ουρητηροσκόπιο Μίας 
Χρήσης (PUSEN)

520                  520                                         0 0.00%

ZC-1182.2
Flex ψηφιακό URS μιας χρήσης με Εύκαμπτο 
Ψηφιακό Ουρητηροσκόπιο Μίας Χρήσης 
(PUSEN)

1,200               1,200                                     0 0.00%

ZC-331.10
Εξωτερική παροχέτευση εγκεφαλονωτιαίου 
υγρού (με κρανιοανάτρηση) (Backstone)

720                  Ν/Α N/A Ν/Α

ZC-332.10
Οσφυική παροχέτευση εγκεφαλονωτιαίου 
υγρού (Backstone)

720                  
Ν/Α

N/A Ν/Α

ZC-333.10
Κρανιοπλαστικη με τοποθετηση 
αυτομοσχευματος (Backstone)

1,050               Ν/Α N/A Ν/Α

ZC-338.1
Βαλβίδα υδροκεφαλίας προγραμματιζόμενη (1 
τεμάχιο) + 2 καθετήρες + 1 catheter passer 
(SOPHYSA)

2,565               
€475/βαλβίδα (Χ1Νο)
€115/καθετήρα (Χ2Νο) N/A Ν/Α

ZC-374.10
Νευροπαρακολούθηση ΙΟΜ εγκεφαλου/ 
σπονδυλικής στήλης (Backstone)

1,700               
€795/Εγκέφαλο
€695/Σπονδ. Στήλη
€770/C Strip Electrodes

N/A Ν/Α

ZC-775.114
Αναρροφητήρας υπερήχων μαλακών ιστών για 
την εξαίρεση όγκων εγκεφάλου, σπονδυλικής 
στήλης και παρεγχύματος (SORING)

1,150               

€798/Εγκέφαλο
€798/Σπονδ. Στήλη
€798/Hπατεκτομή
€798/Λαπαροσκοπική 
Hπατεκτομή

N/A Ν/Α
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 «ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2019» 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ 2001 ΕΩΣ 2017  

Εσωτερικοί Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου  34(3) και (7) και 35(Α)(5) 

 
89(Ι) του 2001 
134(Ι) του 2002 
101(Ι) του 2004 
62(Ι) του 2005 
74(Ι) του 2017. 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 

δυνάμει των άρθρων 34(3) και (7) και 35 Α (5) του περί Γενικού Συστήματος Υγείας 

Νόμου του 2001 έως 2017, εκδίδει με την έγκριση του Υπουργού Υγείας τους 

ακόλουθους εσωτερικούς κανονισμούς - 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρόντες εσωτερικοί κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Γενικού 

Συστήματος Υγείας (Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων, Υποεπιτροπές, 

Καταρτισμός Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων και Καταλόγου 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υγειονομικών Ειδών) Εσωτερικοί Κανονισμοί 

του 2019. 

Ερμηνεία. 2. (1). «ανταλλάξιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη» σημαίνει 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται 

στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών, ο οποίος 

καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 35Α του Νόμου, 

και έχουν καθοριστεί στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 

υγειονομικών ειδών ως ανταλλάξιμα μεταξύ τους∙  

 «ανταλλάξιμα φαρμακευτικά προϊόντα»  σημαίνει φαρμακευτικά προϊόντα τα 

οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων, ο οποίος 

καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 34 του Νόμου, 

και τα οποία έχουν καθοριστεί στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων ως 

ανταλλάξιμα μεταξύ τους∙  

«δημόσιος τομέας» σημαίνει τη δημόσια υπηρεσία, τη δικαστική υπηρεσία, κάθε 

ανεξάρτητη υπηρεσία και αρχή για την οποία γίνεται πρόνοια στον ετήσιο 

κρατικό προϋπολογισμό και περιλαμβάνει την αστυνομία, την πυροσβεστική 

υπηρεσία, τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και τον κυπριακό στρατό: 

Νοείται ότι, από τον ορισμό του όρου «δημόσιος τομέας» εξαιρείται κάθε 

προνοούμενη στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας θέση ή 

οποιαδήποτε άλλη θέση προνοούμενη από ειδικό νόμο, η πλήρωση της 



 

 

οποίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του 

Υπουργικού Συμβουλίου·  

«εξειδικευμένη επιτροπή για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη» 

σημαίνει την επιτροπή η οποία συστήνεται δυνάμει των περί του Γενικού 

Συστήματος Υγείας (Σύσταση Εξειδικευμένων Σωμάτων και Επιτροπών) 

Αποφάσεις και η οποία παρέχει εισηγήσεις και/ή συμβουλές σχετικά με την 

δαπάνη των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών στο 

Διοικητικό Συμβούλιο·  

«ευρύτερος δημόσιος τομέας» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

ή οργανισμός δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου χωρίς νομική 

προσωπικότητα που θεσμοθετείται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον και τα 

κεφάλαια του οποίου είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία· 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο∙ 

«Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων» σημαίνει την επιτροπή που διορίζεται 

δυνάμει του άρθρου 34(3) του Νόμου. 

(2) Οι όροι που  χρησιμοποιούνται στους παρόντες εσωτερικούς κανονισμούς  

και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς 

από το Νόμο. 

Σκοπός. 3. Σκοπός των παρόντων εσωτερικών κανονισμών είναι ο καθορισμός της 

σύνθεσης, του τρόπου λειτουργίας και των διαδικασιών της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής Φαρμάκων,  του τρόπου και των διαδικασιών καταρτισμού του 

καταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων και του καταλόγου ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων και υγειονομικών ειδών καθώς  και της δαπάνης την οποία θα 

καλύπτει ο Οργανισμός για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη.  

ΜΕΡΟΣ ΙI 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Σύνθεση. 
 
4. (1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων απαρτίζεται από-  

 (α) τον πρόεδρο με πείρα συναφή με τις αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής Φαρμάκων,  ο οποίος είναι παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας 

ή παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ μέρους παροχέα υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας  ή/και ακαδημαϊκός που κατέχει προσόντα στα οικονομικά της 

υγείας ή/ και στις πολιτικές υγείας, τον οποίο εισηγείται ο Υπουργός στο 

Υπουργικό Συμβούλιο. 



 

 

 (β) το γραμματέα, ο οποίος είναι φαρμακοποιός με πείρα συναφή με τις 

αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων τον οποίο εισηγείται το 

Συμβούλιο για σύσταση από τον Υπουργό. 

 (γ) πέντε (5) ιατρούς οι οποίοι είναι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας ή 

παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ μέρους παροχέα υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας  ή/και ακαδημαϊκούς ή/και ιατρούς που υπηρετούν στο δημόσιο 

ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, ως ακολούθως -   

 (i) ένα (1) ιατρό με ειδικότητα στην ογκολογία τον οποίο εισηγείται ο Υπουργός 

στο Υπουργικό Συμβούλιο∙  

(ii) ένα (1) ιατρό με ειδικότητα στην ρευματολογία τον οποίο εισηγείται ο 

Υπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο ∙ 

(iii) ένα (1) ιατρό με ειδικότητα στην νευρολογία τον οποίο εισηγείται ο Υπουργός 

στο Υπουργικό Συμβούλιο ∙ 

(iv) ένα (1) ειδικό ιατρό, τον οποίο εισηγείται ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογο για 

σύσταση από τον Υπουργό, και 

(v) ένα (1) Προσωπικό Ιατρό για ενήλικες τον οποίο εισηγείται ο Παγκύπριος 

Ιατρικός Σύλλογος για σύσταση από τον Υπουργό, και 

(δ) τρεις (3) φαρμακοποιούς οι οποίοι είναι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας 

υγείας ή παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ μέρους παροχέα υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας ή/και ακαδημαϊκούς ή/και φαρμακοποιούς που υπηρετούν στο 

δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, που κατέχουν, πανεπιστημιακό δίπλωμα 

ή/και μεταπτυχιακό τίτλο ή/και άλλο ισότιμο προσόν στα οικονομικά της υγείας 

ή/και στις πολιτικές υγείας ή/και στην κλινική φαρμακευτική, ή εμπειρία στην 

αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων για εισαγωγή στον κατάλογο 

φαρμακευτικών προϊόντων ως ακολούθως: 

(i) Ένα (1) φαρμακοποιό τον οποίο εισηγείται ο Υπουργός στο Υπουργικό 

Συμβούλιο, 

(ii) ένα (1) φαρμακοποιό τον οποίο εισηγείται ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός 

Σύλλογος στον Υπουργό για σύσταση, και  

(iii) ένα (1) φαρμακοποιό τον οποίο εισηγείται το Συμβούλιο στον Υπουργό για 

σύσταση. 

Παρατηρητές. 5. Στη Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων συμμετέχουν ως παρατηρητές χωρίς 

δικαίωμα ψήφου και κατόπιν διορισμού από το Υπουργικό Συμβούλιο- 



 

 

(α) Ένας (1) εκπρόσωπος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αποζημίωσης 

Φαρμάκων τον οποίο εισηγείται  το Συμβούλιο για σύσταση από τον Υπουργό  

και  

(β) ένας (1) εκπρόσωπος των ασθενών τον οποίο εισηγείται η Παγκύπρια 

Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων για σύσταση από τον Υπουργό. 

Θητεία. 6. Η θητεία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων είναι τριετής με δικαίωμα 

επαναδιορισμού.   

Κένωση της θέσης 
προέδρου και μέλους 
Συμβουλευτικής 
Επιτροπής 
Φαρμάκων. 

7. (1) Η θέση του προέδρου ή μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων 

κενούται-  

(α) σε περίπτωση θανάτου∙ 

(β) σε περίπτωση παραίτησης η οποία υποβάλλεται γραπτώς στο Υπουργικό 

Συμβούλιο∙ 

(γ) σε περίπτωση παύσης του από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τα 

διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (2). 

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να παύει τον πρόεδρο ή 

μέλος του Συμβουλίου– 

(α) Λόγω καταδίκης για την τέλεση ποινικού αδικήματος, το οποίο ενέχει έλλειψη 

τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ∙ 

(β) λόγω επιβολής της ποινής της φυλάκισης για την τέλεση ποινικού 

αδικήματος∙ 

(γ)  λόγω ανικανότητας να εκπληρώνει επαρκώς τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες 

ή τα καθήκοντα της θέσης του για το υπόλοιπο της θητείας του∙ 

(δ) λόγω ανάκλησης της εισήγησης από τον σύλλογο/σύνδεσμο/οργανισμό που 

τον εισηγήθηκε, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 4.  

(ε)  λόγω κήρυξης του κατόχου της θέσης σε κατάσταση πτώχευσης σύμφωνα 

με τους νόμους της Δημοκρατίας∙    

(στ) λόγω κήρυξης του κατόχου της θέσης σε κατάσταση φρενοβλάβειας ή 

άνοιας, σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας∙ 

(ζ)  λόγω κατάχρησης της θέσης του κατά τρόπο ώστε η συνέχιση της θητείας 

του  να αποβεί επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον∙ 

(η) ύστερα από εισήγηση του Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων σε 

περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του και 



 

 

ιδιαίτερα ύστερα από αδικαιολόγητη απουσία από τις συνεδρίες της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων για τρεις συνεχόμενες φορές ∙ 

(θ) για οποιοδήποτε λόγο, αναφορικά μόνο για τα μέλη της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής Φαρμάκων που αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό 4(1) (α) και 

(γ) (i) (ii) και (iii) και συστήνονται από τον Υπουργό και δεν γίνεται εισήγηση  από 

οποιοδήποτε σύνδεσμο/σύλλογο/οργανισμό. 

(3) Σε περίπτωση που η θέση του προέδρου ή μέλους της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής Φαρμάκων κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, το Υπουργικό 

Συμβούλιο, προβαίνει, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου και του 

Κανονισμού 4, στο διορισμό νέου προέδρου ή μέλους, ανάλογα με την 

περίπτωση για το υπόλοιπο της θητείας του. 

Συνεδριάσεις της 
Συμβουλευτικής 
Επιτροπής 
Φαρμάκων. 

 
 

Αντικατάσταση 
μελών. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Τρόπος λειτουργίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων ενεργεί νόμιμα και οι διαδικασίες της 

είναι καθ’ όλα έγκυρες ανεξαρτήτως της κένωσης οποιασδήποτε θέσης ή 

οποιουδήποτε ελαττώματος στο διορισμό του προέδρου, του γραμματέα ή/ και 

οποιουδήποτε μέλους.  

9. (1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος ή/και ο γραμματέας κωλύεται 

προσωρινά για οποιοδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντα του, το Υπουργικό 

Συμβούλιο, δύναται να διορίσει προσωρινά ένα από τα μέλη της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής Φαρμάκων, ως αντικαταστάτη του για την περίοδο της προσωρινής 

απουσίας και ο διορισμός αυτός λήγει πάραυτα με την επιστροφή του προέδρου 

στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Φαρμάκων κωλύεται προσωρινά για οποιοδήποτε λόγο να ασκήσει τα 

καθήκοντα του, το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται να διορίσει προσωρινά άλλο 

πρόσωπο ως αντικαταστάτη του, τηρουμένων των διατάξεων του εσωτερικού 

κανονισμού 4, για την περίοδο της προσωρινής απουσίας του και ο διορισμός 

αυτός λήγει πάραυτα με την επιστροφή του μέλους της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής Φαρμάκων στην άσκηση των καθηκόντων του. 

10. (1)(α) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων ρυθμίζει τα των συνεδριάσεών 

της, τον τρόπο και το χρόνο της σύγκλησης τους, τη διαδικασία, τον τύπο των 

εντύπων, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, τον τύπο υποβολής των 

εκθέσεων, την ακολουθούμενη σε αυτές διαδικασία και οποιοδήποτε θέμα 

παρεμπίπτον, συμπληρωματικό και παρεμφερές προς αυτά.  

(β) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) οι συνεδριάσεις της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων συγκαλούνται από τον πρόεδρο και σε 

περίπτωση απουσίας του ή προσωρινού κωλύματος από το γραμματέα. 



 

 

 
 
 
 
 
Απαρτία. 

 
 
 
 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (β) των συνεδριάσεων της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων προεδρεύει ο πρόεδρος και σε 

περίπτωση απουσίας του ή προσωρινού κωλύματος, ο γραμματέας. 

11. O πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του προέδρου ή προσωρινού 

κωλύματος, ο γραμματέας και πέντε (5) άλλα μέλη με δικαίωμα ψήφου, 

αποτελούν απαρτία. 

Ισχύς και εφαρμογή 
των αποφάσεων. 

12. (1) Οι αποφάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων λαμβάνονται κατά 

πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος ή  σε περίπτωση 

απουσίας του προέδρου ο γραμματέας, έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 

   (2) Για τη λήψη απόφασης θα πρέπει να μετέχουν στην ψηφοφορία, ο Πρόεδρος ή 

ο γραμματέας και πέντε (5) ακόμη  μέλη. 

Ημερήσια Διάταξη. 13. (1) Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων ή σε περίπτωση 

απουσίας του προέδρου ή προσωρινού κωλύματος, ο γραμματέας, καταρτίζει 

την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίας και φροντίζει αυτή να κοινοποιείται την 

προηγούμενη τουλάχιστον ημέρα από αυτή της συνεδρίας σε κάθε μέλος, καθώς 

και στους παρατηρητές που αναφέρονται στους Κανονισμούς 4 και 5. Σε 

περίπτωση επείγουσας ανάγκης η ημερήσια διάταξη μπορεί να κυκλοφορήσει 

αμέσως πριν από τη συνεδρία. 

Πρακτικά 
συνεδριάσεων. 

14. Κατά τις συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων τηρούνται 

πρακτικά από υπαλλήλους του Οργανισμού σύμφωνα με τον εσωτερικό 

κανονισμό 27, τα οποία εγκρίνονται και υπογράφονται από τον πρόεδρο ή σε 

περίπτωση απουσίας του ή προσωρινού κωλύματος, από το Γραμματέα και στη 

συνέχεια κοινοποιούνται στα μέλη και στους παρατηρητές της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής Φαρμάκων. 

Υποβολή Εκθέσεων 
στο Συμβούλιο. 

15.  Η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων, ετοιμάζει και υποβάλλει έκθεση για το 

θέμα που εξετάζει στο Συμβούλιο σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 35 του Νόμου ή/ και όποτε της 

ζητηθεί. 

Δήλωση 
συμφέροντος. 

16. (1) Ο πρόεδρος και κάθε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων 

υποχρεούται να δηλώνει πριν από την έναρξη οποιασδήποτε συνεδρίας, 

οποιοδήποτε προσωπικό, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που δυνατό να έχει από 

την έκβαση του υπό συζήτηση θέματος και να εξαιρεί εαυτόν από τη συζήτηση 

του συγκεκριμένου θέματος. 



 

 

(2) Παράλειψη συμμόρφωσης προς την ως άνω υποχρέωση, συνιστά 

συμπεριφορά μη συνάδουσα με την αποστολή,  και της αρμοδιότητες της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων, καθώς και επαρκή λόγο για τερματισμό 

του διορισμού του από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Υποεπιτροπές 
Συμβουλευτικής 
Επιτροπής 
Φαρμάκων. 

17. (1) H Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων δύναται να διορίζει υποεπιτροπές, 

μόνιμες ή ad – hoc για να την βοηθούν και να τη συμβουλεύουν στην άσκηση 

των αρμοδιοτήτων της.   

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας της παραγράφου (1), οι αρμοδιότητες των 

υποεπιτροπών περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών στην Συμβουλευτική 

Επιτροπή Φαρμάκων αναφορικά με  -   

(α) τη συμπερίληψη ή αφαίρεση φαρμακευτικών προϊόντων από τον κατάλογο 

φαρμακευτικών προϊόντων,  

(β) την αναθεώρηση του καταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων, και  

(γ) τη δημιουργία πρωτοκόλλων. 

Σύνθεση 
υποεπιτροπών. 

18. Οι υποεπιτροπές αποτελούνται ανάλογα με το υπό εξέταση θέματα από -   

(α) ιατρούς οι οποίοι είναι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας ή παρέχουν 

υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ μέρους παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας 

ή/και ακαδημαϊκούς ή/και ιατρούς που υπηρετούν στο δημόσιο ή ευρύτερο 

δημόσιο τομέα,  με γνώσεις και πείρα συναφή με το υπό εξέταση θέμα∙ 

(β) φαρμακοποιούς οι οποίοι είναι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας ή 

παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ μέρους παροχέα υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας ή/και ακαδημαϊκούς ή/και φαρμακοποιούς που υπηρετούν στο 

δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα ∙  

(γ) νοσηλευτές ή άλλους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι είναι παροχείς 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας ή παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ μέρους 

παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας ή/και ακαδημαϊκούς ή/και νοσηλευτές 

ή/και άλλους επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν στο δημόσιο ή ευρύτερο 

δημόσιο τομέα,  με γνώσεις και πείρα συναφή με το υπό εξέταση θέμα∙ 

(δ) αντιπρόσωπο των ασθενών κατόπιν εισήγησης της Παγκύπριας 

Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων ως παρατηρητή∙ 

(ε) υπαλλήλους του Οργανισμού. 

Όροι εντολής και 
θητεία 
υποεπιτροπών. 

19. Οι όροι εντολής και ο χρόνος της θητείας των υποεπιτροπών  καθορίζονται από 

τη Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων. 



 

 

Έκθεση 
προκαταρτικής 
αξιολόγησης 
υποεπιτροπών. 

20. Οι υποεπιτροπές, ετοιμάζουν και υποβάλλουν έκθεση για το θέμα που εξετάζουν 

στη Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων όποτε και σε χρόνο που τους ζητείται. 

Παύση μελών 
υποεπιτροπών. 

21. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων δύναται με απόφασή της να παύει 

οποιοδήποτε μέλος των υποεπιτροπών και ειδικά κατά αναλογία για τους λόγους 

που αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό 7 αναφορικά με τους λόγους 

παύσης των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 

Ασυμβίβαστο. 22. Σε περίπτωση που ο πρόεδρος ή μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Φαρμάκων ή υποεπιτροπών καθώς  και οι παρατηρητές,  έχει οποιοδήποτε 

οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα 

που εξετάζεται ή έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος 

ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι του τετάρτου βαθμού ή βρίσκεται σε οξεία έχθρα 

με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην 

εν λόγω διαδικασία, οφείλει να αποκαλύψει το συμφέρον, τη σχέση, τη συγγένεια 

ή την έχθρα αυτή στην οικεία επιτροπή και να αποσυρθεί από τη σχετική 

συνεδρία, αφού καταγραφεί το γεγονός στα πρακτικά. 

Δήλωση ευσυνείδητης 
και αμερόληπτης 
εκτέλεσης 
καθηκόντων. 

23. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους ο πρόεδρος ή μέλος της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων ή των υποεπιτροπών καθώς και οι 

παρατηρητές, υπογράφουν δήλωση ότι θα εκτελούν τα καθήκοντά τους με 

ευσυνειδησία και αμεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρούν απόλυτη 

εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Νοείται ότι ο Πρόεδρος και τα μέλη και οι παρατηρητές, δύνανται να υπογράφουν 

μια δήλωση ευσυνειδησίας και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων για όλη τη 

περίοδο του διορισμού τους. 

Υποχρέωση για 
εχεμύθεια. 

24. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, ο Πρόεδρος, 

και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων ή των υποεπιτροπών 

καθώς και οι παρατηρητές, θεωρούν και χειρίζονται ως απόρρητο κάθε ζήτημα, 

έγγραφο ή/ και πληροφορία που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την ενάσκηση 

των καθηκόντων τους, όπως και κάθε έκθεση που έχει υποβληθεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις των παρόντων εσωτερικών κανονισμών και δεν αποκαλύπτουν ή 

μεταδίδουν οποιοδήποτε τέτοιο ζήτημα, έγγραφο ή πληροφορία.   



 

 

Συμμετοχή 
εμπειρογνωμόνων και 
άλλων ειδικών. 

25. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων και οι υποεπιτροπές έχουν εξουσία να 

καλούν στις συνεδρίες τους το Γενικό Διευθυντή και οποιουσδήποτε υπαλλήλους 

του Οργανισμού, εμπειρογνώμονες ή άλλους ειδικούς, εφόσον κρίνουν σκόπιμη 

την παροχή συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητας τους για την 

ορθή λήψη των αποφάσεών τους. Νοείται ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή 

Φαρμάκων δύναται να καλέσει τους άμεσα ενδιαφερόμενους όπως αυτοί 

προνοούνται στον Κανονισμό 30, κατόπιν σχετικού αιτήματος  τους  για 

περαιτέρω διευκρινήσεις /επεξηγήσεις. 

Αντιμισθία. 26.  Η αντιμισθία των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων και των 

υποεπιτροπών καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και καταβάλλεται από 

τον προϋπολογισμό του Οργανισμού. 

Γραμματειακή και 
άλλη υποστήριξη. 

27. Η Συμβουλευτική  Επιτροπή Φαρμάκων και οι υποεπιτροπές υποστηρίζονται 

γραμματειακά και επιστημονικά, από υπαλλήλους του Οργανισμού οι οποίοι 

διορίζονται για το σκοπό αυτό από το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού και οι 

οποίοι μεταξύ άλλων-  

(α) τηρούν πρακτικά κατά τις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Φαρμάκων και των υποεπιτροπών∙  

(β) Τηρούν αρχεία∙ 

(γ) διαβιβάζουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων τα αιτήματα για 

συμπερίληψη ή αφαίρεση φαρμακευτικών προϊόντων από τον κατάλογο 

φαρμακευτικών προϊόντων∙ 

(δ) διαβιβάζουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων τα αιτήματα για 

αναθεώρηση των πρωτοκόλλων∙ 

(ε) παρακολουθούν την πρόοδο διεκπεραίωσης των αιτημάτων και θεμάτων που 

εξετάζονται∙ 

(στ) συντονίζουν και υποστηρίζουν τις εργασίες της όπου χρειάζεται και σε ό, τι 

τους ζητηθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων στα πλαίσια της 

άσκησης των αρμοδιοτήτων της.  

 

 

 

 



 

 

ΜΕΡΟΣ ΙV 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 

Καταρτισμός 

καταλόγου 

φαρμακευτικών 

προϊόντων. 

28. Το Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Φαρμάκων και/ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αποζημίωσης Φαρμάκων, 

ανάλογα με την περίπτωση: 

(α) καταρτίζει τον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων,  

(β) συμπεριλαμβάνει ή αφαιρεί φαρμακευτικά προϊόντα από τον κατάλογο 

φαρμακευτικών προϊόντων,  

(γ) υιοθετεί την εφαρμογή πρωτοκόλλων, 

(δ) προχωρεί στη διεξαγωγή διαγωνισμού σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης 

των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος  

Διαδικασία εξέτασης 
συμπερίληψης και 
αφαίρεσης 
φαρμακευτικών 
προϊόντων από τον 
κατάλογο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων.  

29. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων κατά την εξέταση για τη συμπερίληψη ή/ 

και αφαίρεση φαρμακευτικών προϊόντων από τον κατάλογο φαρμακευτικών 

προϊόντων λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων, όπου υπάρχουν:   

(α) την τεκμηριωμένη κλινική πρακτική∙  

(β) κλινικές μελέτες 

(γ) την τεκμηριωμένη επιστημονική βιβλιογραφία λαμβανομένης υπόψιν της 

διαβάθμισης της∙ 

(δ) τις φαρμακοοικονομικές μελέτες∙  

(ε) τις αξιολογήσεις τεχνολογιών υγείας διεθνώς αναγνωρισμένων 

επιστημονικών οργάνων για συμπερίληψη του υπό εξέταση φαρμακευτικού 

προϊόντος σε συστήματα υγείας άλλων χωρών∙ 

(στ) το καθεστώς αδειοδότησης  του υπό εξέταση φαρμακευτικού προϊόντος 

σύμφωνα με τον περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος, Προμήθειας 

και Τιμών) Νόμο∙  

(ζ) τη θεραπευτική θέση του υπό εξέταση φαρμακευτικού προϊόντος στη βάση 

των διεθνών κατευθυντήριων γραμμών∙ 

(η) τα υφιστάμενα φαρμακευτικά προϊόντα του καταλόγου φαρμακευτικών 

προϊόντων για τη συγκεκριμένη ένδειξη∙ 

(θ) τα επιδημιολογικά στοιχεία της πάθησης για την οποία προορίζεται το υπό 

εξέταση φαρμακευτικό προϊόν∙ 

(ι) την ασφάλεια των δικαιούχων∙  



 

 

(κ) τη σχέση κόστους/ αποτελεσματικότητας (cost-effectiveness)∙  

(λ) την ορθολογιστική χρήση των εν λόγω φαρμακευτικών προϊόντων∙  

(μ) τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του Οργανισμού∙   

(ν) την ύπαρξη εναλλακτικών μη φαρμακευτικών θεραπειών∙ 

(ξ) τη σοβαρότητα και το φορτίο της νόσου∙ 

Αιτήσεις για τη 
συμπερίληψη ή 
αφαίρεση 
φαρμακευτικών 
προϊόντων από τον 
κατάλογο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων. 

30. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 35 του νόμου, η Συμβουλευτική 

Επιτροπή Φαρμάκων εξετάζει αιτήσεις για συμπερίληψη ή αφαίρεση 

φαρμακευτικών προϊόντων από τον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων που 

υποβάλλονται σε τύπο που καθορίζεται από τον Οργανισμό από – 

(α) κατόχους αδειών κυκλοφορίας, ή  

(β) ιατρούς συμβεβλημένους με τον Οργανισμό.  

(2) Τα αιτήματα για συμπερίληψη ή αφαίρεση φαρμακευτικών προϊόντων από 

τον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων από ιατρούς, υποβάλλονται από 

ειδικούς ιατρούς με ειδικότητα σχετική με την πάθηση για την οποία προορίζεται 

το υπό εξέταση φαρμακευτικό προϊόν. 

Προϋποθέσεις για την 
υποβολή αίτησης από 
ιατρούς για τη 
συμπερίληψη 
φαρμακευτικού 
προϊόντος στον 
κατάλογο 
φαρμακευτικών 
προϊόντων. 

31. Η υποβολή αίτησης για συμπερίληψη φαρμακευτικού προϊόντος στον κατάλογο 

φαρμακευτικών προϊόντων από ιατρούς σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 

30 επιτρέπεται όπου τεκμηριώνεται η ανάγκη συμπερίληψης του φαρμακευτικού 

προϊόντος  και ειδικά σε περίπτωση: 

(α)  μη υποβολής αίτησης για τη συμπερίληψη του φαρμακευτικού προϊόντος 

στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας  

ή/και 

(β) απουσίας ανταλλάξιμου φαρμακευτικού προϊόντος από τον κατάλογο 

φαρμακευτικών προϊόντων ή/και  

(γ) άλλων προϋποθέσεων τις οποίες καθορίζει η Συμβουλευτική Επιτροπή 

Φαρμάκων. 

Φαρμακευτικά 
προϊόντα χωρίς άδεια 
κυκλοφορίας. 

32. (1) Στο κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων δεν περιλαμβάνονται 

φαρμακευτικά προϊόντα χωρίς άδεια κυκλοφορίας και η Συμβουλευτική 

Επιτροπή Φαρμάκων δεν εξετάζει αιτήματα για συμπερίληψη φαρμακευτικών 

προϊόντων για τα οποία δεν εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας δυνάμει του άρθρου 9 

του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και 

Τιμών) Νόμου. 



 

 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (1) η Συμβουλευτική 

Επιτροπή Φαρμάκων δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εξετάσει τη 

συμπερίληψη φαρμακευτικού προϊόντος στον κατάλογο φαρμακευτικών 

προϊόντων για μη εγκεκριμένη ένδειξη σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του, 

εφόσον έχει στη διάθεσή της επαρκή βιβλιογραφική τεκμηρίωση και στη βάση 

της κλινικής πρακτικής και τυχόν υφιστάμενων κλινικών κατευθυντήριων 

οδηγιών. 

ΜΕΡΟΣ V 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Καταρτισμός 
καταλόγου 
ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και 
υγειονομικών ειδών 

33. (1) Το Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής Φαρμάκων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη τα 

οποία έχει αξιολογήσει, ανάλογα με την περίπτωση:   

(α) προχωρεί στη συμπερίληψη ή αφαίρεση ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή/και 

υγειονομικού είδους από τον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 

υγειονομικών ειδών 

(β) προχωρεί στη διεξαγωγή διαγωνισμού σύμφωνα με το περί της Ρύθμισης των 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος ή  

(γ) προωθεί στην εξειδικευμένη επιτροπή τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή/και τα 

υγειονομικά είδη για να ασκήσει τα καθήκοντα της όπως αυτά καθορίζονται στο 

Μέρος VI του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.  

 (δ) υιοθετεί την εφαρμογή πρωτοκόλλων, 

 

(2) Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (γ) του 

παρόντος εσωτερικού κανονισμού το Συμβούλιο αποφασίζει, κατόπιν εισήγησης 

της εξειδικευμένης επιτροπής, για τον καθορισμό  της τιμής αποζημίωσης σε 

σχέση με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη που 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών 

ειδών.   

 

 

 



 

 

Διαδικασία εξέτασης 
συμπερίληψης και 
αφαίρεσης 
ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και 
υγειονομικών ειδών 
από τον κατάλογο 
ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και 
υγειονομικών ειδών.   

34.  Η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων κατά την εξέταση για τη συμπερίληψη ή/ 

και αφαίρεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών από τον 

κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών λαμβάνει υπόψη 

μεταξύ άλλων, όπου υπάρχουν: 

(α) την τεκμηριωμένη κλινική πρακτική∙  

(β)  την τεκμηριωμένη επιστημονική βιβλιογραφία λαμβανομένης υπόψιν της 

διαβάθμισης της∙ 

(γ) τις οικονομικές μελέτες∙ 

(δ) τις αξιολογήσεις τεχνολογιών υγείας διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημονικών 

οργάνων για συμπερίληψη του υπό εξέταση ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή/και 

υγειονομικού είδους σε συστήματα υγείας άλλων χωρών∙ 

(ε) τα υφιστάμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά του καταλόγου 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών για τη συγκεκριμένη 

ένδειξη∙ 

(στ) τα επιδημιολογικά στοιχεία της πάθησης για την οποία προορίζεται το υπό 

εξέταση φαρμακευτικό προϊόν∙ 

(η) την ασφάλεια των δικαιούχων∙  

(θ) τη σχέση κόστους/ αποτελεσματικότητας (cost-effectiveness)∙  

(ι) την ορθολογιστική χρήση των εν λόγω φαρμακευτικών προϊόντων∙  

(κ) τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του Οργανισμού.   

Αιτήσεις για τη 
συμπερίληψη ή 
ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και 
υγειονομικών ειδών 
προϊόντων από τον 
κατάλογο 
ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και 
υγειονομικών ειδών. 

35.  (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 35Α του Νόμου, η Συμβουλευτική 

Επιτροπή Φαρμάκων εξετάζει αιτήσεις για συμπερίληψη ή αφαίρεση 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών από τον κατάλογο 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών που υποβάλλονται από 

ιατρούς συμβεβλημένους με τον Οργανισμό σε τύπο καθορίζεται από τον 

Οργανισμό.   

(2) Τα αιτήματα για συμπερίληψη ή αφαίρεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 

υγειονομικών ειδών στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 

υγειονομικών ειδών υποβάλλονται από ειδικούς ιατρούς με ειδικότητα σχετική με 

την πάθηση για την οποία προορίζεται το υπό εξέταση ιατροτεχνολογικό προϊόν 

ή /και υγειονομικό είδος . 

Προϋποθέσεις για την 
υποβολή αίτησης από 
ιατρούς για τη 
συμπερίληψη 

36. Η υποβολή αίτησης για συμπερίληψη ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή/και 

υγειονομικού είδους στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 

υγειονομικών ειδών από ιατρούς σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 36 



 

 

ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και 
υγειονομικού είδους 
στον κατάλογο 
ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και 
υγειονομικών ειδών. 

επιτρέπεται όπου τεκμηριώνεται η ανάγκη συμπερίληψης του ιατροτεχνολογικού 

προϊόντος  ή/ και υγειονομικού είδους συμπεριλαμβανομένου των περιπτώσεων 

όπου υπάρχει ανταλλάξιμο ιατροτεχνολογικό προϊόν και υγειονομικό είδος  από 

τον  κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών ή/και άλλων 

προϋποθέσεων τις οποίες καθορίζει η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων.    

 

 

ΜΕΡΟΣ VI 

ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ KAI YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Σύσταση 
εξειδικευμένης 
επιτροπής   

 

 

 

 

 

Καθήκοντα 
εξειδικευμένης 
επιτροπής   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδικασία 
διαπραγμάτευσης 

37.  Για την παροχή εισηγήσεων και/ή συμβουλών στο Συμβούλιο σχετικά με τη 

δαπάνη των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών, στις 

περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζεται ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος, συστήνεται 

εξειδικευμένη επιτροπή δυνάμει των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Σύσταση 

Εξειδικευμένων Σωμάτων και Επιτροπών) Αποφάσεις. 

38.  (1) Η εξειδικευμένη επιτροπή παρέχει εισηγήσεις και/ή συμβουλές, στο 

Συμβούλιο αναφορικά με  ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη:  

(α) τα οποία έχουν συμπεριληφθεί και/ή θα συμπεριληφθούν στον Κατάλογο 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υγειονομικών Ειδών.  

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητάς του εδαφίου (1) η εξειδικευμένη επιτροπή 

αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις αναφορικά με το ύψος και τους όρους 

αποζημίωσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών καθώς 

και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατεθούν από το Συμβούλιο στην 

απόφαση για τη σύστασή τους. 

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, για 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη τα οποία η Συμβουλευτική 

Επιτροπή Φαρμάκων έχει καθορίσει ως ισοδύναμα με ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

και υγειονομικά είδη που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον κατάλογο 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών, αυτά αποζημιώνονται στο 

αντίστοιχο ύψος αποζημίωσης και με τους ίδιους όρους με αυτά που είναι ήδη 

στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών. 

39. (1) Η εξειδικευμένη επιτροπή διαπραγματεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη το 

ύψος και τους όρους της αποζημίωσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμφωνίες 
Ελεγχόμενης Εισόδου 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτήρια 
Διαπραγμάτευσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

υγειονομικών ειδών του Καταλόγου με βάση τους παρόντες εσωτερικούς 

κανονισμούς ως ακολούθως: 

(α) Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται από την εξειδικευμένη επιτροπή να 

συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης υποβάλλοντας οποιαδήποτε 

στοιχεία του ζητηθούν. 

(β) Στην περίπτωση που ζητηθούν επιπρόσθετα, και/ή διευκρινιστικά στοιχεία, η 

εξέταση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και/ή υγειονομικού είδους αναστέλλεται 

από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης έως και την ημερομηνία που 

ορίζεται από το γραμματέα ως καταληκτική της παραλαβής των στοιχείων που 

ζητήθηκαν. 

40. Το ύψος και οι όροι αποζημίωσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 

υγειονομικών ειδών καθορίζονται με την υιοθέτηση Συμφωνιών Ελεγχόμενης 

Εισόδου οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν σε –  

(α) Μορφή έκπτωσης (discount) 

(β)Συμφωνίες επιμερισμού του κινδύνου (risk sharing)  

(γ) Ελεγχόμενη αποζημίωση (adaptive or conditional reimbursement)  

(δ) Τιμολόγηση βάσει αξίας (value-based pricing)  

(ε) Συμφωνίες όγκου – τιμής (price – volume agreement)  

(στ) Αποζημίωση βάσει αποτελεσμάτων (pay for performance) 

(ζ) Αποζημίωση με συλλογή πραγματικών δεδομένων (real world data)  

(η) Καθορισμός μέγιστου Προϋπολογισμού (budget cap)  

(θ) Τήρηση αρχείου (registry)  

(ι) Προγράμματα πρώιμης πρόσβασης στη θεραπεία (early access scheme) 

(ια) Clawback 

41. Τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται από την εξειδικευμένη επιτροπή κατά 

τη διαπραγμάτευση αφορούν, όπου αυτά εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων:  

(α) στο κλινικό όφελος όπως αυτό αποτιμάται, λαμβάνοντας υπόψη τη 

σοβαρότητα και το φορτίο της νόσου∙ 

(β) στην επίδραση επί των δεικτών θνητότητας και νοσηρότητας∙ 

(γ) στα δεδομένα ασφάλειας και ανεκτικότητας∙ 

(δ) στην τιμή σε άλλες χώρες ∙   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπτώσεις οι οποίες 
εξετάζονται από την 
εξειδικευμένη 
επιτροπή 

 

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα 
Διαπραγμάτευσης 

 

 

Διευκρινήσεις 

 

 

Εκ νέου εξέταση 

 

 

 

 

(ε) στη σύγκριση με τυχόν ήδη διαθέσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και/ή 

υγειονομικά είδη στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών 

ειδών∙ 

(στ) στο βαθμό αξιοπιστίας των δεδομένων των κλινικών μελετών∙ 

(ζ) στο λόγο κόστους / αποτελεσματικότητας∙ 

(η) στη συγκεκριμένη θεραπευτική ένδειξη ή τις συγκεκριμένες θεραπευτικές 

ενδείξεις, για την/ τις οποία/ες το υπό εξέταση ιατροτεχνολογικό 

προϊόν/υγειονομικό είδος θα αποζημιώνεται στα πλαίσια του συστήματος∙ 

(θ) στις αξιολογήσεις και στις αποφάσεις οργανισμών αξιολόγησης τεχνολογιών 

υγείας άλλων ευρωπαϊκών χωρών και στις αξιολογήσεις που διενεργούνται στο 

πλαίσιο του δικτύου Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(EUnetHTA)∙ 

(ι) στην επίπτωση στον προϋπολογισμό∙ 

(ια) στην κατάχρηση/υπερχρήση. 

42. (1) Στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η καταβολή Συνεισφοράς ΙΙ ή δεν είναι 

δυνατή η εφαρμογή ενιαίας τιμής για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και 

υγειονομικά είδη ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του 

παρόντος Μέρους.   

(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1) το Συμβούλιο δύναται να 

αποφασίσει επιπρόσθετες περιπτώσεις κατά τις οποίες θα εφαρμόζεται η 

διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους νοουμένου ότι 

αυτές θα είναι δεόντως αιτιολογημένες 

43. Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης υποβάλλεται από την εξειδικευμένη 

επιτροπή με εισηγητική έκθεση στο Συμβούλιο το οποίο είναι το αρμόδιο όργανο 

για λήψη σχετικής απόφασης. 

44. Το Συμβούλιο δύναται όπως καλεί την εξειδικευμένη επιτροπή ή εκπρόσωπο 

αυτής για περαιτέρω διευκρινίσεις/επεξηγήσεις που αφορούν στην εισηγητική της 

έκθεση αν το κρίνει απαραίτητο. 

45.  Το Συμβούλιο ανάλογα με την απόφαση του δύναται να παραπέμψει το θέμα εκ 

νέου για εξέταση από την εξειδικευμένη επιτροπή και/ή τη Συμβουλευτική 

Επιτροπή Φαρμάκων. 

 

 


