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A8. ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕΘ) 

 

Το Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΚΕΘ) του Υπουργείου Υγείας συστάθηκε το 2010, κατ' 

εφαρμογή απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με στόχο στην οριζόντια παρακολούθηση, 

οργάνωση και συντονισμό της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών θεμάτων, αποσκοπώντας στον 

αποτελεσματικό συντονισμό, τόσο ενδοϋπουργικά όσο και διϋπουργικά, αλλά και στην ομαλή 

διαχείριση όλων των Ευρωπαϊκών θεμάτων που αφορούν στο Υπουργείο Υγείας. 

Ο αποτελεσματικός συντονισμός για διαμόρφωση θέσεων πολιτικής αποτέλεσε θέμα ύψιστης 

εθνικής σημασίας για την Κύπρο, τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας όσο και κατά τη 

διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Το ΚΕΘ, προς επίτευξη του σκοπού 

αυτού, υποκίνησε το μηχανισμό συντονισμού για διαμόρφωση εθνικών θέσεων που αφορούσαν σε 

θέματα Δημόσιας Υγείας, Τροφίμων, Φαρμάκων και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σε 

συνεργασία τόσο με τα άλλα Υπουργεία και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες του Κράτους όσο και με τη 

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε., Βρυξέλλες, ανάλογα με τη 

θεματολογία. 

Επιπλέον, ειδικά για σκοπούς Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., οι Λειτουργοί του 

ΚΕΘ ανέπτυξαν μηχανισμούς άμεσης επικοινωνίας και συνεργασίας με τα Σημεία Επαφής των 

Διευθύνσεων/ Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας, με τα αντίστοιχα ΚΕΘ των άλλων Υπουργείων/ 

Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, τους Ακολούθους Υγείας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, με τη Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας 

του Συμβουλίου της Ε.Ε., καθώς επίσης και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. 

Α8.1. Επιμέρους στόχοι του ΚΕΘ: 

 η αποτελεσματική εκπροσώπηση του Υπουργείου Υγείας στο Συμβούλιο της ΕΕ μέσω της 

συνεχούς και ενεργού συμμετοχής των λειτουργών του στις Ομάδες Εργασίας του 

Συμβουλίου, στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) και στα Συμβούλια των 

Υπουργών Υγείας των ΚΜ˙ 

 η συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε στενή 

συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ (ΜΑΕΕ), 

Βρυξέλλες˙ 

 η συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας σε Διασκέψεις/ Συνέδρια/ Φόρουμ που 

διοργανώνονται από την εκάστοτε Προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ˙ 

 ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εναρμονιστικής διαδικασίας˙ 

 η αποτελεσματικότερη συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας σε έργα συγχρηματοδοτούμενα 

από διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ, για την αντίστοιχη απορρόφηση 

Κοινοτικών Κονδυλίων˙ 

 ο γενικός συντονισμός του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία (2008-2013) και των επιμέρους στρατηγικών που 

αφορούν στη Δημόσια Υγεία˙ 

 η διευκόλυνση και προώθηση του αποδοτικότερου συντονισμού των Τμημάτων/ Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Υγείας σε θέματα ενωσιακού ενδιαφέροντος που άπτονται των 
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αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας (Δημόσια Υγεία, Φαρμακευτικά Προϊόντα και 

Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός, Τρόφιμα). 

Α8.2. Δραστηριότητες του ΚΕΘ  

 

Το πρόγραμμα εργασίας του ΚΕΘ εξακολούθησε να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων, οι κυριότερες των οποίων ήταν η ενεργός συνεργασία με τα Θεσμικά Όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης και της συμμετοχής στις Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές 

του Συμβουλίου της ΕΕ και στις Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο συντονισμός των 

εργασιών σε εθνικό επίπεδο με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τη διαχείριση θεμάτων που 

άπτονται της Δημόσιας Υγείας. Τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Υπουργείου Υγείας 

για την Προεδρία, όσο και κατά την ίδια την περίοδο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου 

της Ε.Ε., το πρόγραμμα εργασίας του ΚΕΘ προσαρμόστηκε ανάλογα.  

Οι κυριότερες δραστηριότητες του ΚΕΘ κατά τη διάρκεια του 2012 ήταν οι ακόλουθες: 

1. Συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ομάδες Εργασίας, Συμβούλιο 
Υπουργών Υγείας), στις Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε 
Διασκέψεις/Συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Οι Λειτουργοί του ΚΕΘ συντόνισαν τη συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας στις Ομάδες Εργασίας 

του Συμβουλίου της ΕΕ (Δημόσιας Υγείας, Τροφίμων, Φαρμακευτικών Προϊόντων και 

Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού) και στα Συμβούλια Υπουργών Υγείας, τις Επιτροπές και Ομάδες 

Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε διασκέψεις που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και τις Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Παράλληλα 

παρείχαν υποστήριξη και συντονισμό όσον αφορά στις συμμετοχές των Τμημάτων/ Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Υγείας στις διάφορες συναντήσεις των αρμόδιων οργάνων της ΕΕ διοχετεύοντας 

ταυτόχρονα και την ανάλογη πληροφόρηση. 

2. Συμμετοχή στις Άτυπες Συναντήσεις και Συμβούλια των Υπουργών Υγείας των 
ΚΜ της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Το ΚΕΘ, σε στενή συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, είχε κατά τη 

διάρκεια του έτους την ευθύνη για την προετοιμασία του Υπουργού Υγείας για συμμετοχή στα 

Συμβούλια Υπουργών Υγείας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Συμβούλιο 

Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών», EPSCO-Υγείας), καθώς επίσης 

και σε διάφορες διασκέψεις υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), Βρυξελλών 

Το ΚΕΘ βρισκόταν σε στενή συνεργασία, επικοινωνία και συντονισμό επί καθημερινής και 

μονίμου βάσεως με τους Ακόλουθους Υγείας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στην ΕΕ, στις Βρυξέλλες, για την αποτελεσματική εκπροσώπηση και προώθηση των 

θέσεων του ΥΥ στις Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου, στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων, 

στα Συμβούλια Υπουργών Υγείας, καθώς και σε άλλες παρεμφερείς συναντήσεις, όπως π.χ. 

διοργανώσεις από Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, από το Ευρωκοινοβούλιο κ.α..  

Η επικοινωνία αυτή αφορούσε στον καθορισμό, διαχωρισμό, συντονισμό και παρακολούθηση των 

θεμάτων που συζητούνται στις διάφορες Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου και που 
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παρακολουθούσαν οι Ακόλουθοι Υγείας, στο χειρισμό της συνεπακόλουθης αλληλογραφίας και 

στις τοποθετήσεις του Υπουργείου Υγείας επί των διάφορων θεμάτων που συζητούνταν στις 

Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου και στις Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

4. Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας 2008-2013 

Το ΚΕΘ συμμετείχε στην Επιτροπή για το Δεύτερο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας 2008-

2013 (2
nd

 Programme of Community Action in the field of Health (2008-2013)) ενώ Λειτουργός 

του ΚΕΘ είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής του Κοινοτικού Προγράμματος για την Κύπρο. Επιπλέον, 

η συμμετοχή των Λειτουργών στις συναντήσεις των Εθνικών Σημείων Επαφής του Εκτελεστικού 

Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα που 

αφορούν στο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας 2008-2013, ήταν ανελλιπής.   

Το ΚΕΘ είχε επίσης την αρμοδιότητα και ευθύνη της πληροφόρησης του κοινού και των Ιδιωτικών 

και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αναφορικά με τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων για έργα 

που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και για όλες τις συναφείς δραστηριότητες του 

Εκτελεστικού Οργανισμού της ΕΕ (EAHC - Executive Agency for Health and Consumers) για το 

συγκεκριμένο Πρόγραμμα. 

5. Συντονισμός απορρόφησης πόρων από Ευρωπαϊκά Ταμεία 

Μια επιπλέον δραστηριότητα του ΚΕΘ αποτέλεσε και ο συντονισμός των Τμημάτων / Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Υγείας για συμμετοχή σε Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Δεύτερο Κοινοτικό Πρόγραμμα 

Κοινοτικής Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2008-2013, για την αντίστοιχη απορρόφηση πόρων. Επί 

τούτου, το ΚΕΘ μέσα στα πλαίσια μιας προσπάθειας συντονισμού της συμμετοχής του Υπουργείου 

Υγείας σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, συνέχισε την επικαιροποίηση του αρχείου στο 

οποίο καταγράφονται τα Προγράμματα στα οποία συμμετέχουν τα Τμήματα / Υπηρεσίες του. 

6. Προώθηση και Συντονισμός Εναρμονιστικής Νομοθεσίας 

Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ΚΕΘ συνεχίστηκε ο συντονισμός και ο έλεγχος των 

διαδικασιών για προώθηση της εναρμονιστικής νομοθεσίας σε Εθνικό επίπεδο. Στη διαδικασία 

αυτή περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και τοποθέτηση του Υπουργείου Υγείας κατά τη συζήτηση 

των επιμέρους νομοθετικών προτάσεων στις Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου ΕΕ όσο και κατά 

την ενσωμάτωσή/ μεταφορά τους στο Εθνικό Δίκαιο (συντονισμός με αρμόδια Τμήματα/ 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, προώθηση προσχεδίων εναρμονιστικής νομοθεσίας στη 

Νομική Υπηρεσία, στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη Βουλή, επικοινωνία με το Συντονιστή 

εναρμόνισης, ετοιμασία συγκεντρωτικών πινάκων παρακολούθησης της προόδου στη διαδικασία 

εναρμόνισης). 

7. Προετοιμασία Υπουργείου Υγείας για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η προετοιμασία για ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσε 

βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας και του ΚΕΘ κατά τη διάρκεια του πρώτου 

εξαμήνου του 2012. Το ΚΕΘ είχε υπό την ευθύνη του το γενικό συντονισμό της προετοιμασίας του 

Υπουργείου Υγείας και στα πλαίσια αυτά εργάστηκε στενά με τα Τμήματα/ Υπηρεσίες του, για 

επίτευξη των στόχων και χρονοδιαγραμμάτων που καθορίστηκαν, σε στενή συνεργασία με τη 
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Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 

2012 οι δραστηριότητες του ΚΕΘ στον τομέα αυτό, επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα: 

 Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων Προεδρίας του Υπουργείου Υγείας– μετά τη ολοκλήρωση 

του Ημερολογίου Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Υγείας για το εξάμηνο της Προεδρίας, το 

ΚΕΘ σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Τμήματα/ Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας 

προχώρησαν στον προγραμματισμό και στην οργάνωση της υλοποίησης του. Στο Ημερολόγιο 

αυτό περιλαμβάνονταν διασκέψεις υψηλού επιπέδου και διασκέψεις εμπειρογνωμόνων, η 

Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Υγείας των ΚΜ της ΕΕ, καθώς επίσης και οι Ομάδες Εργασίας 

και συναντήσεις εμπειρογνωμόνων που θα πραγματοποιούνταν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια 

της Κυπριακής Προεδρίας.  

 Κληρονομηθείσα Διάταξη (Inherited Agenda) – εντός του 2012 ολοκληρώθηκε ο 

καταρτισμός της Κληρονομηθείσας Διάταξης (θέματα που θα απασχολούσαν το Υπουργείο 

Υγείας σε επίπεδο Συμβουλίου της ΕΕ κατά την Κυπριακή Προεδρία) με βάση το διαθέσιμο 

Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε στενή και συνεχή επικοινωνία με τη 

ΜΑΕΕ και τα εμπλεκόμενα Τμήματα του Υπουργείου Υγείας.   

 Στρατηγικές Προτεραιότητες Υπουργείου Υγείας για θέματα Δημόσιας Υγείας - 

συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τη διαμόρφωση των στρατηγικών 

προτεραιοτήτων του Υπουργείου Υγείας στα θέματα Δημόσιας Υγείας, για την Προεδρία. Η 

συζήτηση ενέπλεκε τα Τμήματα/ Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, τη Γραμματεία 

Κυπριακής Προεδρίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάφορους εμπλεκόμενους στα θέματα 

δημόσιας υγείας Οργανισμούς.  

 Εκπαίδευση προσωπικού –ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των Προεδρευόντων και 

Αναπληρωτών Προεδρευόντων των Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου, καθώς επίσης και 

των συντονιστών των Τμημάτων για θέματα Κυπριακής Προεδρίας και των λειτουργών του 

ΚΕΘ.  

 Πραγματοποίηση συναντήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα Θεσμικά Όργανα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης- πραγματοποιήθηκε από Λειτουργούς που εμπλέκονταν στα 

θέματα Προεδρίας καθώς και από το Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων, σειρά συναντήσεων με 

τα διάφορα τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως επί το πλείστο για συζήτηση των 

θεμάτων που θα τύχαιναν χειρισμού από την Κυπριακή Προεδρία στον τομέα της Δημόσιας 

Υγείας και των Φαρμάκων. Για διευκόλυνση της διαδικασίας αυτής συνεχίστηκε η τακτική 

επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω τηλεδιασκέψεων. Κατά τη διάρκεια των εν 

λόγω τηλεδιασκέψεων, συζητούνταν θέματα της Κληρονομηθείσας Διάταξης και θέματα που 

αφορούσαν στην οργάνωση των διασκέψεων/ συνεδρίων στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της 

Κυπριακής Προεδρίας. 

 Συναντήσεις των χωρών της ΤΡΙΟ Προεδρίας – οι συναντήσεις με τις άλλες δύο χώρες της 

Τρίο Προεδρίας (Πολωνία και Δανία) συνεχίστηκαν και κατά το 2012, κυρίως στο πρώτο 

εξάμηνο.  Πλείστες από αυτές ήταν συναντήσεις σε επίπεδο τεχνοκρατών ή λειτουργών της 

ΜΑΕΕ και πραγματοποιούνταν κυρίως στις Βρυξέλλες. 
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 Συντονισμός και συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία – συνεχίστηκε η στενή συνεργασία 

και συντονισμός με άλλες υπηρεσίες/ οργανισμούς και συναρμόδια Υπουργεία για τον 

αποτελεσματικό τρόπο χειρισμού οριζόντιων θεμάτων συναρμοδιότητας του ΥΥ, τα οποία 

αναμένονταν να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Στόχο ήταν η 

δικτύωση και η άσκηση μιας ενιαίας και αποτελεσματικής προεδρίας των αντίστοιχων 

Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου. 

 Προεδρεύοντες/ Εθνικοί Αντιπρόσωποι – οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος με τους 

Προεδρεύοντες των Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας 

συμπεριλαμβανομένης της 5
η
 Διεθνή συνάντηση των Μερών της Συνθήκης Πλαίσιο για τον 

έλεγχο του Καπνού της ΠΟΥ (Framework Convention on Tobacco Control -FCTC) όπου η 

Κυπριακή Προεδρία εκπροσώπούσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και  η οποία πραγματοποιήθηκε 

στη Δημοκρατία της Κορέας το Νοέμβριο του 2012 καθώς και της συνάντησης της 

Περιφερειακής Επιτροπής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Regional 

Committee of Europe) η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα το Σεπτέμβριο του 2012.  

 Σχέδιο Δράσης για την παροχή άμεσης φροντίδας υγείας σε επείγοντα περιστατικά κατά 

τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της Προεδρίας - Το Υπουργείο Υγείας ως το καθ’ ύλη 

αρμόδιο Υπουργείο για την παροχή φροντίδας υγείας, ετοίμασε σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα 

των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Σχέδιο 

Δράσης για την παροχή άμεσης φροντίδας υγείας, με σκοπό την κάλυψη των συναντήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας.  Κατά το 

πρώτο εξάμηνο του 2012, το Υπουργείο Υγείας ετοίμασε σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Τμήματα 

πρόγραμμα υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης το συντονισμό του οποίου ανέλαβε η Διεύθυνση 

Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. 

 Συντονισμός ΚΕΘ με τα Τμήματα του Υπουργείου Υγείας - Με σκοπό τη διευκόλυνση της 

απρόσκοπτης επικοινωνίας μεταξύ του ΚΕΘ και των Τμημάτων/ Υπηρεσιών αλλά και τη 

ΜΑΕΕ και για απλοποίηση της διαδικασίας λήψης απόφασης κατά τη διάρκεια της Κυπριακής 

Προεδρίας, το ΚΕΘ προέβηκε στα ακόλουθα: 

 Σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Τμημάτων/ Υπηρεσιών ετοιμάστηκε κατάλογος 

όλων των θεμάτων υγείας που συζητούνται κατά καιρούς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και 

καταγράφηκαν τα στοιχεία επικοινωνίας των λειτουργών που είχαν οριστεί ως Εθνικά 

Σημεία Επαφής.  

 Με βάση τα κυριότερα θέματα της Κληρονομηθείσας Διάταξης, το 6μηνο πρόγραμμα 

της Κυπριακής Προεδρίας και το 18μηνο Πρόγραμμα της Τρίο Προεδρίας, έγινε 

κατανομή των φακέλων σε κάθε Ακόλουθο Υγείας στη ΜΑΕΕ και θεσμοθετήθηκε 

περαιτέρω η επικοινωνία και συνεργασία για θέματα αρμοδιότητάς τους.  

 Με βάση τα θέματα της Κληρονομηθείσας Διάταξης και τις Ομάδες Εργασίας ευθύνης 

του Υπουργείου Υγείας έγινε ο ορισμός των Προεδρευόντων και Αν. Προεδρευόντων 

για κάθε θέμα.   

 Καθιερώθηκαν τακτικές μηνιαίες συναντήσεις του ΚΕΘ με τους Συντονιστές 

Τμημάτων/ Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για θέματα Κυπριακής Προεδρίας.  

Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ανασκόπηση της προόδου προετοιμασίας και ο 

συντονισμός των ενεργειών/ εργασιών ΚΕΘ – Τμημάτων/Υπηρεσιών – ΜΑΕΕ.  

 Καθιερώθηκε τακτική εβδομαδιαία τηλεφωνική επικοινωνία του ΚΕΘ με τη ΜΑΕΕ,  

Βρυξέλλες για συζήτηση θεμάτων που προέκυπταν και επίλυση τυχόν προβλημάτων.  
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 Για διευκόλυνση της άμεσης λήψης απόφασης κατά τη διάρκεια της Κυπριακής 

Προεδρίας, καθορίστηκε η διαδικασία η οποία θα ακολουθείτο από τον Προεδρεύοντα 

ή τον εκπρόσωπο στην περίπτωση ανάγκης για άμεση λήψη απόφασης ή/και έγκρισης 

από το Κέντρο για θέματα που θα συζητιούνταν σε Ομάδα Εργασίας/ Επιτροπής. 

(Παράρτημα 4: Διαδικασία Άμεσης Λήψης Απόφασης κατά τη διάρκεια Ομάδας 

Εργασίας/ Επιτροπής)  

 Δημιουργήθηκε στο ΚΕΘ μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

ministryofhealth.eu@cytanet.com.cy για σκοπούς συνεχόμενης επικοινωνίας και 

καλύτερου συντονισμού μεταξύ του ΚΕΘ, των Τμημάτων/ Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Υγείας και της ΜΑΕΕ.  

8. Συντονισμός Εργασιών Υπουργείου Υγείας κατά την περίοδο της Κυπριακής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το ΚΕΘ είχε την ευθύνη για το γενικό συντονισμό των εργασιών και εκδηλώσεων του Υπουργείου 

Υγείας κατά την περίοδο της Κυπριακής Προεδρίας, στη διάρκεια της οποίας εργάστηκε επίσης 

στενά με τα Τμήματα/ Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, για επίτευξη των στόχων και 

χρονοδιαγραμμάτων που καθορίστηκαν, πάντα σε στενή συνεργασία με τη Γραμματεία Κυπριακής 

Προεδρίας και τους λειτουργούς της ΜΑΕΕ. 

Το Υπουργείο Υγείας ήταν αρμόδιο για την Προεδρία του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής 

Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO Υγείας) και των αντίστοιχων Ομάδων Εργασίας του 

Συμβουλίου, συγκεκριμένα την Ομάδα Εργασίας για τη Δημόσια Υγεία, την Ομάδα Εργασίας 

Δημόσιας Υγείας Υψηλού Επιπέδου, την Ομάδα Εργασίας Φαρμακευτικών Προϊόντων και 

Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και την Ομάδα Εργασίας Τροφίμων.  Κατά τη διάρκεια του 

εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας, πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες συνολικά 43 

συναντήσεις για συζήτηση των θεμάτων σε επίπεδο Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ και 

6 τριλόγοι μεταξύ Επιτροπής-Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.   

Το Υπουργείο Υγείας, εκτός από τις Ομάδες Εργασίας στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια της 

Κυπριακής Προεδρίας, είχε την ευθύνη συντονισμού και εκπροσώπησης των Κρατών Μελών σε 

δύο Διεθνείς Συναντήσεις ως εξής:  

- Συνάντηση της Περιφερειακής Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την 

Ευρώπη και πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα από τις 10-13 Σεπτεμβρίου 2012.  Στην εν 

λόγω συνάντηση συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με διάφορες πολιτικές 

υγείας.  

- 5
η
 Σύνοδος της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) η οποία έλαβε χώρα το 

Νοέμβριο του 2012, στη Σεούλ της Δημοκρατίας της  Κορέας. Κατά τη εν λόγω Σύνοδο, 

η Κυπριακή Προεδρία, σε συνεργασία με την Επιτροπή και με την Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, διεκπεραίωσε με επιτυχία το συντονισμό και τη 

διαπραγμάτευση των θέσεων της ΕΕ πριν και κατά τη διάσκεψη.  Τα αποτελέσματα της 

Συνόδου αξιολογήθηκαν ως θετικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και για τη 

μελλοντική εξέλιξη των πολιτικών κατά του καπνού ανά τον κόσμο,  Κατ’ ομολογία 

όλων των Ευρωπαίων εταίρων μας, η Κυπριακή Προεδρία κατάφερε ώστε η Ευρωπαϊκή 

Ένωση να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της Συνόδου.  Ορόσημο της συνάντησης 

ήταν η υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου για την πάταξη του παράνομου εμπορίου καπνικών 

προϊόντων μετά από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων.   

mailto:ministryofhealth.eu@cytanet.com.cy
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Πέραν των θεμάτων τα οποία προωθήθηκαν ως μέρος της εργασίας στο Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Υγείας ως Αρμόδια Αρχή, προήδρευσε με επιτυχία, τη 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Λογαριασμών της Διοικητικής Επιτροπής για το Συντονισμό των 

Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2012, στις 

Βρυξέλλες.  Η συγκεκριμένη Επιτροπή ασχολείται με το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής 

Ασφάλισης των ΚΜ περιλαμβανομένης και της υγειονομικής περίθαλψης καθώς και την εφαρμογή 

των σχετικών κανονισμών. 

Αριθμός δράσεων είχαν επίσης οργανωθεί για προώθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της 

Προεδρίας στον τομέα της δημόσιας υγείας.  

Το Υπουργείο Υγείας, εστιάζοντας στο γεγονός ότι η δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων αποτελεί 

μία πράξη αλτρουισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο και αναγνωρίζοντας τη 

μεγάλη έλλειψη ανθρώπινων οργάνων για σκοπούς μεταμόσχευσης στην Ευρώπη, έθεσε ως 

στρατηγική προτεραιότητά του την ανάδειξη του θέματος αυτού σε κοινοτικό επίπεδο. Κατά την 

Άτυπη Υπουργική Σύνοδο που διοργάνωσε η Κυπριακή Προεδρία στη  Λευκωσία, στις 10 και 11 

Ιουλίου 2012, οι Υπουργοί Υγείας είχαν την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις 

διασυνοριακές ανταλλαγές οργάνων και τα εμπόδια της δωρεάς από ζωντανούς δότες.  Με βάση τις 

απόψεις αυτές αλλά και τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης της εφαρμογής του σχεδίου 

δράσης για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων για την περίοδο 2009-2015, η Κυπριακή 

Προεδρία προώθησε την έγκριση  σχετικών Συμπερασμάτων Συμβουλίου.  Στα Συμπεράσματα 

αυτά καλούνται τα ΚΜ να συνεχίσουν την ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων επί όλων των βασικών 

πτυχών της Δωρεάς και Μεταμόσχευσης Οργάνων, όπως η διαθεσιμότητα οργάνων, η 

αποτελεσματικότητα και προσβασιμότητα των Συστημάτων Μεταμόσχευσης και η βελτίωση της 

ποιότητας και της ασφάλειας τους.  

Η δεύτερη βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρία στον τομέα της υγείας αφορούσε στην 

προστασία από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας. Η Προεδρία, σε συνεργασία με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Περιφερειακό Γραφείο για την 

Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC), διοργάνωσε 

συνέδριο με θέμα «Διασυνοριακές απειλές για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές 

της χώρες, με ειδική αναφορά στα λοιμώδη νοσήματα». 

Ταυτόχρονα, η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού αλλά και το 

γεγονός ότι η υγεία και η ανάπτυξη είναι αλληλένδετες εφόσον ένας υγιής πληθυσμός συμβάλλει 

στην επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας, παραμένει περισσότερο χρόνο στην εργασία και διατηρεί 

μειωμένη τη ζήτηση υγειονομικής περίθαλψης, ενέπνευσαν την Κυπριακή Προεδρία ώστε να 

περιλάβει το ζήτημα της «Υγιούς Γήρανσης καθ΄ όλη τη διάρκεια του Κύκλου Ζωής» ως μία ακόμη 

εκ των βασικών προτεραιοτήτων της στον τομέα της υγείας.  Για προώθηση της προτεραιότητας 

αυτής, το Υπουργείο Υγείας διοργάνωσε Διάσκεψη υψηλού επιπέδου με θέμα την «Υγιή Γήρανση 

καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής» , στη Λευκωσία, στις 5 – 6 Σεπτεμβρίου 2012.  Με βάση 

τα συμπεράσματα του Συνεδρίου, ετοιμάστηκε σχέδιο Συμπερασμάτων Συμβουλίου το οποίο 

ενέκρινε το Συμβούλιο EPSCO- Υγείας της ΕΕ στις 7 Δεκεμβρίου 2012.  Στα Συμπεράσματα αυτά 

καλούνται τα ΚΜ να περιλάβουν το ζήτημα της υγιούς γήρανσης μεταξύ των προτεραιοτήτων τους 

για τα επόμενα έτη.   

Στα πλαίσια της ανάδειξης των προτεραιοτήτων που έθεσε η Κυπριακή Προεδρία για προστασία 

και προαγωγή της υγείας των Ευρωπαίων Πολιτών “Προς μια Καλύτερη Ευρώπη”, το Υπουργείο 

Υγείας πέραν των προαναφερθέντων διασκέψεων, διοργάνωσε αριθμό άλλων συνεδρίων και 

συναντήσεων σε σημαντικά θέματα της δημόσιας υγείας, των φαρμακευτικών προϊόντων και του 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς επίσης και της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας ή τα Τμήματα/Υπηρεσίες του 

συνολικά 21 συναντήσεις/ διασκέψεις στην Κύπρο.  Επίσης, σε πέραν των 60  Συνεδρίων / 
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διασκέψεων τα οποία διοργανώθηκαν στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας ή είχαν τεθεί υπό την 

αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό, κυρίως στις Βρυξέλλες, το 

Υπουργείο Υγείας συμμετείχε με εκπροσώπηση ή ομιλητή. 

Τέλος, το ΚΕΘ, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας είχε την αρμοδιότητα της προετοιμασίας του 

Υπουργού Υγείας για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα 

της Υγείας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ). Για το σκοπό αυτό κατέγραψε όλη την 

πιθανή θεματολογία και ετοίμασε την ανάλογη τοποθέτηση του Υπουργού  για το ΕΚ. Ταυτόχρονα, 

σε στενή συνεργασία με τη ΜΑΕΕ ανέπτυξε τις κατάλληλες γέφυρες επικοινωνίας με το ΕΚ για 

προώθηση των νομοθετικών θεμάτων που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα εργασίας της 

Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. 


