
 

 

30 Δεκεμβρίου 2022 

 

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της ΟΣΑΚ για τους υποψήφιους για την Προεδρία της Δημοκρατίας 

 

Αγαπητοί Φίλοι,  

 

Σας ευχαριστώ για την αποστολή του ερωτηματολογίου σας. Όπως γνωρίζετε έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί 

οι θέσεις μας για την υγεία, τις οποίες μπορείτε να δείτε στο www.mavroyiannis.cy. Το πρόγραμμα 

διακυβέρνησης μας είναι το συμβόλαιο μας με τον κυπριακό λαό το οποίο θέλουμε να τιμήσουμε στο 

ακέραιο.  

Είναι αλήθεια ότι σε προεκλογική περίοδο ορισμένοι ίσως δυσκολεύονται ν΄αντισταθούν σε μεγάλα λόγια 

και σε υποσχέσεις που απαιτούνται. Εμείς ωστόσο επιλέγουμε την ειλικρίνεια και την ευθύνη, 

παρουσιάζοντας και εδώ τις θέσεις μας, ξεκαθαρίζοντας την πολιτική μας  βούληση να τις κάνουμε 

πράξη, χωρίς όμως να μοιράζουμε αβασάνιστα δεσμεύσεις για υλοποίηση τους εντός ημερών. Κάτι 

τέτοιο δεν θα ήταν υπεύθυνο  και έντιμο από μέρους μας, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο σοβαρά 

θέματα που αφορούν το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας. 

 

1. Η πλήρης αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνεται ήδη στο 

Πρόγραμμα Διακυβέρνησης μας.  

2. Η στήριξη του μονοασφαλιστικού ΓΕΣΥ και η συνεχής βελτίωση του χωρίς αλλαγή της φιλοσοφίας και 

αρχιτεκτονικής περιλαμβάνεται ήδη στο Πρόγραμμα μας ως βασική θέση αρχής.  

3. Αποτελεί θέση μας ότι το μονοασφαλιστικό Γεσυ μπορεί να επιβιώσει μόνο αν τα δημόσια 

νοσηλευτήρια είναι δυνατά, αυτονομηθούν, αναδιοργανωθούν και εκσυχρονιστούν τόσο σε 

διαδικασίες όσο και σε εξοπλισμό και υποδομές και να ενισχυθούν σε ανθρώπινο δυναμικό έτσι που 

να αποτελούν στην ουσία και όχι στα λόγια την ραχοκοκκαλιά του Συστήματος Υγείας. 

4. Συμφωνούμε απόλυτα και θεωρούμε ότι η δημιουργία αρχείων καταγραφής είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης.  

5. Η προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας και του ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας έχει ήδη καθυστερήσει 

και επιβάλλεται να προωθηθεί τάχιστα η υλοποίηση του.  

6. Τα δικαιώματα των ασθενών και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι συνυφασμένα. Θα πρέπει να 

προωθηθεί πέρα από τον θεσμό του συνηγόρου του ασθενούς και όλες οι πολιτικές που 

διαφυλάττουν τα δικαιώματα του αλλά και προστατεύουν τον ασθενή εμέσω εκσυγχρονισμού της 

νομοθεσίας των δικαιωμάτων των ασθενών και μέσω της εφαρμογής ανθρωποκεντρικών πολιτικών.  

7. Συμφωνούμε με την θέση για Δημιουργία Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής.  

8. Η ατολμία της Κυβέρνησης Αναστασιάδη να προχωρήσει μέσα από διαβούλευση με όλους τους 

εμπλεκόμενους στην δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών και νοσοκομείου είναι μνημειώδης. Για 

είναι ύψιστη προτεραιότητα και θα προωθηθεί άμεσα. 

http://www.mavroyiannis.cy/


 

 

9. Ο εκσυγχρονισμός νομοθεσιών σε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους αποτελεί βασική 

αρχή, όπως και η συνεχής εκπαίδευση των επαγγελματιών. Το θέμα των ειδικευομένων είναι 

αντικείμενο διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και ο χειρισμός του θα πρέπει να 

είναι προσεκτικός έτσι ώστε που να μην διαταραχθεί η συνεργασία που υπάρχει αλλά και να μην 

θυσιαστεί η ποιοτική εκπαίδευση των ειδικευομένων. Προς το παρόν κανένα από τα νοσηλευτήρια 

του ΓΕΣΥ δεν έχει αιτηθεί το δικαίωμα για παροχή ειδικότητας αφού απαιτούνται συγκεκριμένα 

κριτήρια στις κλινικές που έχουν ειδικευόμενους και δεν θα πρέπει να γίνει καμία έκπτωση σε αυτά 

τα κριτήρια.  

10. Η όλη μας φιλοσοφία είναι ανθρωποκεντρική και εδράζεται στον σεβασμό στα δικαιώματα των 

ασθενών και στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

Η Υγεία αποτελεί ύψιστο αγαθό. Ένα σύγχρονο Κράτος οφείλει να προστατεύει καθολικά και αποτελεσματικά 

το δικαίωμα των πολιτών του στην Υγεία, ανεξάρτητα από την οικονομική ή την κοινωνική τους κατάσταση. 

Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) είναι μια κοινωνική κατάκτηση και αποτελεί οφειλόμενη ευλογία για τον 

τόπο μας. Αυτή την κατάκτηση εμείς θα την προστατεύσουμε, θα την ενισχύσουμε και θα την εξελίξουμε 

ποιοτικά. Ο τομέας της Υγείας δεν εξαντλείται όμως στη δημιουργία και λειτουργία ενός καλού συστήματος 

υγείας. Απαιτεί όραμα και σχεδιασμό.  

Η Υγεία για εμάς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και αναπνέουμε. Όραμά μας 

είναι η ουσιαστική και συνεχής αναβάθμιση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν τον τομέα της Υγείας, 

σωματικής και ψυχικής.  

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη του νευραλγικού αυτού τομέα να γίνεται με επιστημονικό σχεδιασμό, μέσα από 

μια ολιστική προσέγγιση των πραγμάτων.  

Η ευθύνη του Κράτους έναντι των πολιτών του δεν εξαντλείται στην παροχή ενός συστήματος υγείας. Οι 

συνθήκες διαβίωσης, το περιβάλλον και οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες είναι οι κύριοι παράγοντες που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το Κράτος όταν καθορίζει πολιτικές για τον τομέα της Υγείας.  

Παραμένουμε πάντοτε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με τις θέσεις μας.  

 

Με εκτίμηση, 

 
 
Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης 
Ανεξάρτητος υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
 
 

 


