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1. Περιγραφή Παραπόνου

Ο κ. ι υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο μου κατά του
Υπουργείου Υγείας σε σχέση με:

1) την πολύχρονη καθυστέρηση, που παρατηρήθηκε στην εξέταση της αίτησής του, 
για κάλυψη των εξόδων θεραπείας του στον ιδιωτικό τομέα/εξωτερικό, με βάση 
τους Κανονισμούς του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες 
Υγείας που δεν προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα (το Σχέδιο) και

2) την απόρριψη, εν τέλει, του σχετικού αιτήματος, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν 
δύο διαφορετικές Επιτροπές Ειδικών Οδοντιατρικής είχαν εισηγηθεί την 
ικανοποίησή του.

Η υπόθεση του κ. άρχισε από το έτος 2009 όταν μετά από έρευνα στην
οποία διαπιστώθηκε το βάσιμο των ισχυρισμών του, υποβλήθηκε, στις 15 Απριλίου 
2013, η υπ ’ αριθμό Α/Π 198/2012 σχετική Έκθεση, προς το Υπουργείο Υγείας 
(Παράρτημα 1).

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι από την έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο ετοιμασίας 
της εν λόγω Έκθεσης, προέκυψαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Ο παραπονούμενος, με επιστολή του, ημερ. 28 Σεπ. 2009, προς το Τμήμα 
Οδοντιατρικών Υπηρεσιών, υπέβαλε αίτηση για κάλυψη των εξόδων 
οδοντιατρικής θεραπείας στον ιδιωτικό τομέα, με βάση τους Κανονισμούς του 
Σχεδίου.

2. Στο πλαίσιο εξέτασης της αίτησης, ο παραπονούμενος κλήθηκε και εξετάστηκε 
από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Ειδικών Οδοντιατρικής, η οποία του 
συνέστησε να ακολουθήσει συντηρητική αγωγή, με την τοποθέτηση νάρθηκα, 
για χρονικό διάστημα τριών έως έξι μηνών και να προσέλθει για επανεξέταση.
Ο ειδικός νάρθηκας κατασκευάστηκε στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας. 3

3. Στις 26 Ιουνίου 2010, ο παραπονούμενος επανεξετάστηκε από την ίδια τριμελή 
Επιτροπή, η οποία και γνωμάτευσε ότι «υπήρχε ανάγκη για τοποθέτηση 
ακίνητης προσθετικής εργασίας (στεφάνες) η οποία δεν παρέχεται από τις
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δημόσιες υπηρεσίες»1. Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής, ζητήθηκε από τον 
παραπονούμενο να προσκομίσει στις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες δύο 
κοστολογήσεις για την προσθετική εργασία από ιδιώτες οδοντογιατρούς.

4. Ο παραπονούμενος, προσκόμισε στο Τμήμα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών τις δύο 
κοστολογήσεις που του ζητήθηκαν, το οποίο ενέκρινε το αίτημα του για 
χρηματοδότηση ύψους €9.200 και, στη συνέχεια, ειδοποιήθηκε από την τριμελή 
επιτροπή ο Δρ. για να διενεργήσει την προσθετική εργασία. Ο
παραπονούμενος άρχισε τη διαδικασία προσθετικής, αλλά, όπως υποστηρίζει, 
αναγκάστηκε να τη διακόψει, αφού ενημερώθηκε από το Υπουργείο ότι η 
ληφθείσα απόφαση ανακλήθηκε.

5 Στις 29 Μαρτίου 2011, μετά από νέα όχληση του παραπονούμενου, ο (τότε) 
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, με σχετική επιστολή του (αρ. φακ. 
Υ.Υ.21.8.04(1)), τον ενημέρωσε ότι η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε 
οφειλόταν στο γεγονός ότι το Υπουργείο διαπίστωσε « ασάφειες στην 
μέχρι πρόσφατα ισχύουσα διαδικασία» και «...έπρεπε (το Υπουργείο) να 
προβεί σε ενέργειες για τον καθορισμό ειδικού πρωτοκόλλου». 
Παράλληλα διαβεβαίωσε, τον παραπονούμενο, ότι η αίτηση του «.. .θα εξεταστεί 
από την νεοδιοριζόμενη ειδική επιτροπή» και ότι το συντομότερο δυνατό θα 
ελάμβανε σχετική απάντηση.

6. Στις 21 Ιαν. 2013, ο παραπονούμενος, ο οποίος εκείνο το διάστημα εργαζόταν 
ως ειδικευόμενος ιατρός σε Νοσοκομείο στην Αθήνα, με επιστολή του προς το 
Τμήμα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, γνωστοποίησε ότι 
λόγω σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του (οξύ σπάσιμο του 
δοντιού) και μη ύπαρξης εναλλακτικής θεραπείας, θα προχωρούσε στην 
προσθετική πράξη σε ιδιώτη οδοντογιατρό στην Αθήνα, με τα έξοδα θεραπείας 
να υπολογίζονται στις €5.000, δηλ. μειωμένα κατά το ήμισυ συγκριτικά με 
το ποσό που απαιτείτο σε ιδιώτη ιατρό στην Κύπρο. Στην ίδια επιστολή 
του, ο παραπονούμενος, ζήτησε διαζευκτικά, είτε την προώθηση της αίτησής 
του ημερ. 28 Σεπ. 2009 (η οποία ενώ είχε αρχικά εγκριθεί, στη συνέχεια 
ανεστάλη για να επανεξεταστεί από την νεοδιορισθείσα τότε ειδική επιτροπή), 
είτε την εκ των υστέρων κάλυψη των εξόδων θεραπείας του στον ιδιωτικό τομέα, 
με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 9 του Σχεδίου.

7. Στο διάστημα που μεσολάβησε από την ημέρα υποβολής της π ιο πάνω 
Έκθεσης, (15 Απρ. 2013), μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου 2017, ο παραπονούμενος 
διατηρούσε τακτική επικοινωνία με το Τμήμα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών 
αποστέλλοντας τους όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά, ακτινογραφίες/έγγραφα και

1 Επιστολή ημερ. 12 Ιανουάριου 2011, με αρ. φακ. 21.08.005 της Διευθύντριας Οδοντιατρικών 

Υπηρεσιών προς τον παραπονούμενο.
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γνωματεύσεις που του ζητήθηκαν, ωστόσο το αίτημα του απορρίφθηκε, με 
σχετική επιστολή της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, ημερ. 27 
Νοε. 2017, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, ως Παράρτημα 2, για εύκολη 
αναφορά. Σημειώνεται ότι ο λόγος απόρριψης του αιτήματος του, όπως αυτός 
περιγράφεται στην εν λόγω επιστολή, είναι ότι «... σύμφωνα με τον Αν. 
Διευθυντή των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών, το αίτημα σας δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτό δεδομένου ότι προχωρήσατε στη θεραπεία χωρίς να έχετε λάβει την 
εκ των προτέρων έγκριση για κάλυψη των εξόδων ... ».

8 Στις 13 Ιουνίου 2018, ο κ. . , υπέβαλε νέο παράπονο στο Γραφείο μου ,
εστιάζοντας κυρίως στον εν γένει τρόπο χειρισμού της περίπτωσης του από το 
Υπουργείο Υγείας και από το Τμήμα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών, καθώς στο 
λόγο απόρριψης του αιτήματος του.

Αποτελεί θέση του παραπονούμενου ότι το Τμήμα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών, 
κατά κύριο λόγο, και το Υπουργείο Υγείας κατά καίριο τρόπο, χειρίστηκαν με 
μεροληψία, ερασιτεχνισμό και προχειρότητα την περίπτωσή του, αφού οκτώ 
γρόνια μετά την υποβολή του αρχικού αιτήματος του . η αίτησή του 
απορρίφθηκε για επουσιώδη λόγο, ο οποίος ήταν γνωστός στο εν λόγω Τμήμα 
εδώ και χρόνια, ενώ η υπόθεση θα μπορούσε να εξεταστεί, χωρίς κανένα 
πρόβλημα, με βάση το άρθρο 9 του Σχεδίου, για την εκ των υστέρων κάλυιυη των 
εξόδων θεραπείας στον ιδιωτικό τομέα, όπως άλλωστε και ο ίδιος ζήτησε 
διαζευκτικά στην επιστολή του ημερ. 23 Ιαν. 2013.

9. Στις 23 Ιουλίου 2018, με σχετική επιστολή , ζήτησα τα σχόλια και τις απόψεις του 
Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο επειδή μέχρι σήμερα και παρά την σχετική 
υπενθύμιση η επιστολή παραμένει αναπάντητη δεν έχω άλλη επιλογή από το να 
στηριχτώ στα στοιχεία που τέθηκαν υπόψην του Γραφείου μου κατά το στάδιο της 
διερεύνησης και υποβολής της πρώτης Έκθεσης,τα οποία συμπληρώθηκαν με 
νέα και σχετική αλληλογραφία τα οποία προσκόμισε ο παραπονούμενος, και 
δεικνύουν την απόρριψη του αιτήματος του καθώς και την δικαιολογία που δόθηκε 
γι αυτό.

2. Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 2 του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής 
για Υπηρεσίες που δεν Προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα, ένας ασθενής 
αποστέλλεται εκτός κρατικών νοσηλευτηρίων για διάγνωση ή θεραπεία:

(α) αν η πάθησή του δεν μπορεί να τύχει αποτελεσματικής διάγνωσης ή 
θεραπείας στα κρατικά νοσηλευτήρια, ή
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(β) αν η διάγνωση ή θεραπεία δεν μπορεί να παρασχεθεί από τα κρατικά 
νοσηλευτήρια μέσα στα χρονικά όρια που από ιατρική άποψη επιβάλλει η 
κατάσταση της υγείας του ασθενούς και η πιθανή εξέλιξη της υγείας του.

Η απόφαση για αποστολή ασθενούς εκτός κρατικών νοσηλευτηρίων λαμβάνεται από 
τον Υπουργό Υγείας, με βάση αιτιολογημένη έκθεση που ετοιμάζει η αρμόδια 
Επιτροπή Ειδικών Ιατρών. Σύμφωνα με το άρθρο 7 (1) του Σχεδίου, η Επιτροπή 
συνέρχεται, τουλάχιστον, μια φορά την εβδομάδα και σε έκτακτα ή επείγοντα 
περιστατικά συνέρχεται χωρίς καθυστέρηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν 
παρέχεται χρόνος για να συνέλθει η Επιτροπή ή σε περίπτωση που του αίτημα 
εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής για περίοδο πέραν των 7 ημερών χωρίς να ληφθεί 
απόφαση, τότε η απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό, μετά από σύσταση του 
θεράποντα ιατρού και τη σύμφωνη γνώμη ειδικού για την περίπτωση ιατρού.

Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 9 (1) του Σχεδίου, ασθενής ο οποίος μετέβη 
εκτός κρατικών νοσηλευτηρίων για διάγνωση ή θεραπεία, χωρίς 
προηγουμένως να ακολουθήσει την πιο πάνω διαδικασία, δικαιούται να ζητήσει 
με αίτηση του στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας την, εκ των 
υστέρων, καταβολή των σχετικών εξόδων από τη Δημοκρατία. Η σχετική αίτηση 
πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 4 μηνών από την ημερομηνία διάγνωσης ή 
θεραπείας. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου αφού λάβει υπόψη τις περιστάσεις 
και τη σοβαρότητα της περίπτωσης και ικανοποιηθεί ότι εύλογα δεν τηρήθηκε η 
διαδικασία της εκ των προτέρων έγκρισης, παραπέμπει την αίτηση για εξέταση στην 
Επιτροπή Ειδικών Ιατρών, η οποία και σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθεί την 
διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 6 έως 8 του Σχεδίου.

3. Συμπεράσματα -  Κριτική -  Εισηγήσεις

Παρά τα τόσα χρόνια ταλαιπωρίας και αναμονής, το μόνο που ο παραπονούμενος 
ζητά από το Υπουργείο Υγείας είναι όπως η περίπτωσή του επανεξεταστεί χωρίς άλλη 
καθυστέρηση, με βάση το άρθρο 9 του Σχεδίου, για την εκ των υστέρων κάλυψη των 
εξόδων θεραπείας του στον ιδιωτικό τομέα και όπως ληφθούν υπόψη όλες οι 
παράμετροι, ιδιαιτερότητες και συνθήκες, οι οποίες τον οδήγησαν στην ενέργεια να 
προχωρήσει στήν θεραπεία χωρίς να λάβει, εκ νέου, έγκριση εκ των προτέρων. 
Ειδικότερα, ζητά όπως η αρμόδια αρχή κατά την επανεξέταση της υπόθεσής του 
προσμετρήσει και λάβει σοβαρά υπόψη τα εξής, αδιαμφισβήτητα γεγονότα:

ί. Στις 26 Ιουνίου 2010, η τριμελής Επιτροπή Ειδικών Οδοντιατρικής 
γνωμάτευσε ότι «... υπήρχε ανάγκη για τοποθέτηση ακίνητης προσθετικής 
εργασίας (στεφάνες) η οποία δεν παρέχεται από τις δημόσιες υπηρεσίες», και 
το Τμήμα Οδοντιατρικών Υπηρεσ ιώ ν  εν έκρ ιν ε  χρηματοδότηση ύψους €9.200 
προς τον ιδιώτη γιατρό Δρα. για να διενεργήσει την προσθετική
εργασία. Η θεραπεία άρχισε, ωστόσο διακόπηκε μεσούσης της προσθετικής 
εργασίας, όταν το Υπουργείο, μονομερώς ανέστειλε την απόφασή του επειδή
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«...ασάφειες στην μέχρι πρόσφατα ισχύουσα διαδικασία» και έκρινε ότι 
«...έπρεπε (το Υπουργείο) να προβεί σε ενέργειες για τον καθορισμό ειδικού 
πρωτοκόλλου».

ϋ. Στις 29 Μαρτίου 2011, με επιστολή του (τότε) Γενικού Διευθυντή του 
Υπουργείου Υγείας (αρ. φακ. Υ.Υ.21.8.04(1) δόθηκε, μεταξύ άλλων, 
διαβεβαίωση στον αιτητή, ότι η αίτηση του «...θα εξεταστεί από την 
νεοδιοριζόμενη ειδική επιτροπή» και ότι το συντομότερο δυνατό θα ελάμβανε 
σχετική απάντηση.

ϋί. Στις 21 Ιανουάριου 2013, δηλ. σχεδόν δύο χρόνια μετά την πιο πάνω 
διαβεβαίωση, ο παραπονούμενος/αιτητής με νέα επιστολή του ενημέρωσε το 
Τμήμα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών ότι λόγω επιδείνωσης της υγείας του δεν 
υπήρχαν περιθώρια περαιτέρω αναμονής για την απόφαση του Υπουργείου 
και, ως τούτου, θα προχωρούσε στην προσθετική πράξη σε ιδιώτη 
οδοντογιατρό στην Αθήνα. Τα έξοδα θεραπείας υπολογίστηκαν στις €5.000, 
δηλ. μειωμένα κατά το ήμισυ συγκριτικά με το ποσό που του είχε εγκριθεί για 
ιδιώτη γιατρό στην Κύπρο. Στην ίδια επιστολή υπήρχε διαζευκτικό αίτημα είτε 
για την εκ των προτέρων έγκριση του αιτήματος του για κάλυψη των εξόδων 
θεραπείας στο εξωτερικό με βάση την αρχική του αίτηση, είτε για την εκ των 
υστέρων κάλυψη των εξόδων με βάση το άρθρο 9 του Σχεδίου.

ίν. Στις 17 Νοεμβρίου 2017, το αίτημα του παραπονούμενου απορρίφθηκε διότι:

«...σύμφωνα με τον Αν. Διευθυντή των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών, το 
αίτημα σας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό δεδομένου ότι προχωρήσατε 
στη θεραπεία χωρίς να έχετε λάβει την εκ των προτέρων έγκριση για 
κάλυψη των εξόδων...»

Εν όψει όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω η επανεξέταση του αιτήματος του κ. 
Στεφάνου φαίνεται να είναι επιβεβλημένη λόγω των αντιφατικών πράξεων /δηλώσεων 
της διοίκησης που για μεγάλο χρονικό διάστημα άφηνε μετέωρη την εξέταση του 
αιτήματος του παραπονούμενου ,ενω η αρνητική απόφαση φαίνεται να μην 
δικαιολογείται από τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Περαιτέρω δεν βρίσκει 
έρεισμα ούτε στο οικείο νόμο ο οποίος παρέχει την δυνατότητα για την εκ των 
υστέρων κάλυψη.

Ο κ. έχει υποστεί τεράστια ταλαιπωρία για πάρα πολλά χρόνια και η
αναμονή του για 8 περίπου χρόνια δεν δικαιολογείται από τις αρχές της χρήστης 
διοίκησης.
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Ως εκ τούτου εισηγούμαι την επανεξέταση του αιτήματος του για την εκ των υστέρων 
κάλυψη σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και διαδικασία.

Μαρία Στυλι^τ^ό^-τ^σττίδη 
Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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1. Περιγραφή Παραπόνου

Οκ, υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο μου σε σχέση με την
καθυστέρηση, που όπως υποστηρίζει, παρατηρείται στην εξέταση της αίτησης που υπέβαλε 
στο Υπουργείο Υγείας, για κάλυψη εξόδων θεραπείας στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα, ο παραπονούμενος ισχυρίζεται ότι στις 28 Σεπτεμβρίου 2009, υπέβαλε αίτηση 
στο Υπουργείο Υγείας για κάλυψη των εξόδων θεραπείας στον ιδιωτικό τομέα, με βάση τους 
Κανονισμούς του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν 
προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, στις 26 Ιουνίου 2010, 
η τριμελής Επιτροπή Ειδικών Οδοντιατρικής που εξέτασε την περίπτωση του, εισηγήθηκε την 
έγκριση του αιτήματος του. Ωστόσο, μέχρι σήμερα το Υπουργείο δεν του έχει καταβάλει το 
ποσό που απαιτείται για να πληρώσει ιδιώτη οδοντογιατρό, το οποίο ανέρχεται στα €9200, 
με αποτέλεσμα λόγω οικονομικής στενότητας να μην μπορεί να προβεί στην αναγκαία, για 
την αποκατάσταση της υγείας του χειρουργική επέμβαση.

2. Πεοινοαωή 'Eoeuvac

Στα πλαίσια της έρευνας, με επιστολή, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2012, έθεσα τους 
ισχυρισμούς του παραπονούμενου υπόψη του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας και 
ζήτησα τα σχόλια και τις απόψεις του. Μέχρι σήμερα, παρά τις υπενθυμητικές επιστολές που 
απέστειλα δεν έχω λάβει απάντηση.

Μελέτησα επίσης τις πρόνοιες του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες 
Υγείας που δεν προσφέρονται στο Δημόσιο καθώς και τις πρόνοιες της περί Διασφάλισης και 
Κατοχύρωσης των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νομοθεσίας.

3. Έοευνα -  Διαπιστώσει

[1] Ο παραπονούμενος, με επιστολή του, ημερ. 28/9/2009, προς το Τμήμα Οδοντιατρικών 
Υπηρεσιών υπέβαλε αίτηση για κάλυψη των εξόδων οδοντιατρικής θεραπείας στον 
ιδιωτικό τομέα, με βάση τους Κανονισμούς του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για 
Υπηρεσίες Υγείας που δεν προσφέρονται στο Δημόσιο. 2

[2] Στα πλαίσια εξέτασης της αίτησης, ο παραπονούμενος κλήθηκε και εξετάστηκε από την 
αρμόδια τριμελή Επιτροπή Ειδικών Οδοντιατρικής, η οποία του συνέστησε να 
ακολουθήσει συντηρητική αγωγή, με την τοποθέτηση νάρθηκα, για χρονικό διάστημα 3- 
6 μηνών και εν συνεχεία να επανεξεταστεί. Ο ειδικός νάρθηκας κατασκευάστηκε στο 
οδοντοτεχνικό εργαστήριο του Γ.Ν. Λευκωσίας.
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[3] Ο παραπονούμενος με νέα επιστολή του, ημερ. 3/6/2010, προς τις Οδοντιατρικές 
Υπηρεσίες, επανέλαβε το αίτημα του για παροχή οικονομικής βοήθειας για κάλυψη των 
εξόδων θεραπείας στο ιδιωτικό τομέα, αφού, όπως, ανέφερε, η συντηρητική αγωγή που 
ακολούθησε δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στις 26/6/2010, ο 
παραπονούμενος επανεξετάστηκε από την ίδια τριμελή Επιτροπή «...η οποία και 
γνωματέυσε ότι υπήρχε ανάγκη για τοποθέτηση ακίνητης προσθετικής εργασίας 

(στεφάνες) η οποία δεν παρέχεται από τις δημόσιες υπηρεσίες»1. Στα πλαίσια της 
απόφασης αυτής ζητήθηκε από τον παραπονούμενο, όπως προσκομίσει στις 
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες δύο κοστολογήσεις για την προσθετική εργασία από ιδιώτες 
οδοντογιατρούς.

[4] Ο παραπονούμενος, σύμφωνα με τα όσα έθεσε υπόψη μου και τα οποία δεν έτυχαν 
μέχρι σήμερα αμφισβήτησης από το Υπουργείο, προσκόμισε στο Τμήμα Οδοντιατρικών 
Υπηρεσιών τις δύο κοστολογήσεις που του ζητήθηκαν, το οποίο ενέκρινε το αίτημα του 
για χρηματοδότηση €9.200 και στη συνέχεια ειδοποιήθηκε από την τριμελή επιτροπή ο 
Δρ. Βογιατζής για να διενεργήσει την προσθετική εργασία. Ο παραπονούμενος άρχισε τη 
διαδικασία προσθετικής αλλά, όπως, υποστηρίζει, αναγκάστηκε να τη διακόψει, αφού 
ενημερώθηκε από το Υπουργείο ότι η ληφθείσα απόφαση αναστάληκε.

[5] Με επιστολή του, ημερ. 24/2/2011, ο παραπονούμενος ζήτησε από το Υπουργείο Υγείας 
την άμεση επανέγκριση του αιτήματος του. Σύμφωνα, μάλιστα, με τα όσα υποστηρίζει, 
σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο υποβλήθηκε και από τη Διευθύντρια των 
Οδοντιατρικών Υπηρεσιών. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, με επιστολή 
του, ημερ. 29 Μαρτίου 2011 και αρ. φακ. Υ.Υ.21.8.04(1) ενημέρωσε τον παραπονούμενο 
ότι η σχετική καθυστέρηση που παρατηρείται οφείλεται στο γεγονός ότι το Υπουργείο 
διαπίστωσε «...ασάφειες στην μέχρι πρόσφατα ισχύουσα διαδικασία» και «...έπρεπε (το  
Υπουργείο) να προβεί σε ενέργειες για τον καθορισμό ειδικού πρωτοκόλλου». Παράλληλα 
διαβεβαίωσε, τον παραπονούμενο, ότι η αίτηση του «...θα εξεταστεί από την 
νεοδιοριζόμενη ειδική επιτροπή» και το συντομότερο δυνατό θα λάβει σχετική απάντηση.

[6] Ο παραπονούμενος περί τα μέσα Οκτωβρίου 2012 επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον 
ερευνώντα Λειτουργό του Γραφείου μου, στον οποίο ανέφερε ότι δεν έλαβε οποιαδήποτε 
απάντηση από το Υπουργείο, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του πατέρα του προς το 
Τμήμα Επιδοτούμενων Ασθενών και το Τμήμα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών. Σημειώνεται 
ότι ο παραπονούμενος είναι γιατρός και για σκοπούς εκπαίδευσης-ειδίκευσης τον 
τελευταίο ενάμισι χρόνο εργάζεται σε δημόσιο Νοσοκομείο στην Αθήνα. Πρόσφατα δε,

1 Επιστολή ημερ. 12 ΙανουαρΙου 2011, με αρ. φακ. 21.08.005 της Διευθύντριας Οδοντιατρικών 
Υπηρεσιών προς τον παραπονούμενο.
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κοινοποίησε στο Γραφείο μου, επιστολή του, ημερ. 21 Ιανουάριου 2013, προς το Τμήμα 
Οδοντιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με την οποία γνωστοποιεί ότι λόγω 
σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του (οξύ σπάσιμο του δοντιού) και μη 
εναλλακτικής θεραπείας, θα προχωρήσει στην προσθετική πράξη σε ιδιώτη οδοντογιατρό 
στην Αθήνα, με τα έξοδα θεραπείας να υπολογίζονται στις €5.000, δηλ. μειωμένα κατά 
το ήμισυ συγκριτικά με το ποσό που απαιτείτο σε ιδιώτη γιατρό στην Κύπρο. Με την 
επιστολή του αυτή, ο παραπονούμενος ουσιαστικά ζητά διαζευκτικά, είτε την προώθηση 
της αίτησης του, ημερ. ημερ. 28/9/2009, η οποία εγκρίθηκε και στη συνέχεια ανέσταλη 
για να επανεξεταστεί από την νεοδιοριζόμενη ειδική επιτροπή είτε την εκ των υστέρων, 
κάλυψη των εξόδων θεραπείας στον ιδιωτικό τομέα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 9 
του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες που δεν Προσφέρονται στο 
Δημόσιο Τομέα.

4. Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 2 του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για 
Υπηρεσίες που δεν Προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα (το οποίο ήταν τότε σε ισχύ αλλά από 
το Δεκέμβριο του 2012 έχει τροποποιηθεί) ένας ασθενής αποστέλλεται στον ιδιωτικό τομέα ή 
στο εξωτερικό για διάγνωση ή θεραπεία όταν:

(α) η πάθηση του δεν μπορεί να τύχει αποτελεσματικής διάγνωσης ή θεραπείας στα 
κρατικά νοσηλευτήρια, λόγω έλλειψης των κατάλληλων διαγνωστικών ή 
θεραπευτικών μέσων.

(β) το είδος της πάθησης είναι τέτοιο που δεν υπάρχει επαρκής πείρα τόσο στην 
αποτελεσματική διάγνωση όσο και στη θεραπεία της από τα κρατικά 
νοσηλευτήρια.

(γ) η διάγνωση ή θεραπεία δεν μπορεί να παρασχεθεί από τα κρατικά νοσηλευτήρια 
μέσα στα χρονικά όρια που από ιατρική άποψη επιβάλλει η κατάσταση της υγείας 
του ασθενούς και η πιθανή εξέλιξη της υγείας του.

Η απόφαση για αποστολή ασθενούς εκτός κρατικών νοσηλευτηρίων λαμβάνεται από τον 
Υπουργό Υγείας με βάση αιτιολογημένη έκθεση που θα ετοιμάσει η αρμόδια Επιτροπή 
Ειδικών Ιατρών [άρθρο 3]. Σύμφωνα με το άρθρο 7 (1) του Σχεδίου, η Επιτροπή συνέρχεται, 
τουλάχιστον, μια φορά την εβδομάδα και σε έκτακτα ή επείγοντα περιστατικά συνέρχεται 
άμεσα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν παρέχεται χρόνος για να συνέλθει η Επιτροπή ή 
σε περίπτωση που του αίτημα εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής για περίοδο πέραν των 7 
ημερών χωρίς να ληφθεί απόφαση, τότε η απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό, μετά από 
σύσταση του θεράποντα ιατρού και τη σύμφωνη γνώμη ειδικού για την περίπτωση ιατρού.
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Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 9 (1) του Σχεδίου, ασθενής ο οποίος μετέβη εκτός 
κρατικών νοσηλευτηρίων για διάγνωση ή θεραπεία, χωρίς προηγουμένως να ακολουθήσει 
την πιο πάνω διαδικασία, δικαιούται να ζητήσει με αίτηση του στο Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Υγείας την, εκ των υστέρων, καταβολή μέρους των σχετικών εξόδων από τη 
Δημοκρατία. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 2 μηνών από την 
ημερομηνία διάγνωσης ή θεραπείας. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου αφού λάβει 
υπόψη τις περιστάσεις και τη σοβαρότητα της περίπτωσης και ικανοποιηθεί ότι εύλογα δεν 
τηρήθηκε η διαδικασία της εκ των προτέρων έγκρισης παραπέμπει την αίτηση για εξέταση 
στην Επιτροπή Ειδικών Ιατρών, η οποία και σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθεί την 
διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 6 έως 8.

5. Συϋπεοάσυατα -  Κριτική -  Εισηνόσειο

Η καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησης του παραπονούμενου είναι αδικαιολόγητη και 
εκφεύγει από τα όρια του χρονικού πλαισίου που προβλέπουν οι σχετικοί κανονισμοί. 
Κατανοώ ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης τέτοιας φύσης αιτημάτων, 
στην οποία εμπλέκονται γιατροί με διαφορετικό πρόγραμμα, ενδεχομένως να απαιτείται 
χρόνος. Εντούτοις στην προκειμένη περίπτωση έχουν παρέλθει 3 και πλέον χρόνια από την 
ημέρα υποβολής της αίτησης και 2 σχεδόν από την ημέρα που ο Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου, ενημέρωσε τον παραπονούμενο ότι η αίτηση του θα εξεταστεί εκ νέου από την 
νεοδιοριζόμενη τότε ειδική επιτροπή, χωρίς να ληφθεί ακόμη απόφαση και χωρίς να δοθεί, 
για την καθυστέρηση, οποιαδήποτε δικαιολογία.

Σε πρόσφατη Έκθεση μου2, από αφορμή άλλο περιστατικό, έχω ψέξει τη στάση αυτή του 
Υπουργείου Υγείας για τον τρόπο που χειρίζεται τα παράπονα/αιτήματα που του 
υποβάλλονται, αφού συστηματικά, ως φαίνεται, παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοίκησης 
η οποία επιβάλλει την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση και εξυπηρέτηση του πολίτη. Θεωρώ, 
επομένως αχρείαστο να επαναλάβω τα όσα έχω ήδη επισημόνει και τις καλές πρακτικές που 
πρέπει και οφείλει να ακολουθεί και παραπέμπω απλώς τις εμπλεκόμενες στο θέμα υπηρεσίες 
στο περιεχόμενο της πιο πάνω Έκθεσης μου.

Δεδομένου ότι, με βάση την τελευταία ενημέρωση που είχα, ο παράπονού μένος λόγω 
επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του, προχώρησε ατη διαδικασία προσθετικής 
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, εισηγούμαι όπως το Υπουργείο Υγείας λάβει σοβαρά υπόψη

2 Με αρ. φακ. Α/Π 2025/2011 και ημερ. 5 Μαρτίου 2013
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τις επισημάνσεις μου και προωθήσει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση το αίτημα του για τη 
λήψη απόφασης.

Σχετικά με την απόφαση που θα ληφθεί ο παραπονούμενος θα πρέπει να ενημερωθεί, το 
αργότερο μέσα σε τρεις εβδομάδες από τη λήψη της Έκθεσης μου.

Περάν των πιο πάνω, εξ' αφορμής της συγκεκριμένης περίπτωσης θεωρώ σκόπιμο να προβώ 
και σε ένα γενικότερο σχόλιο αναφορικά με το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής για 
Υπηρεσίες που δεν Προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα. Από μεγάλο αριθμό παραπόνων που 
υποβλήθηκαν κατά καιρούς στο Γραφείο μου, προκύπτει, ότι οι πολίτες είναι εξαιρετικά 
δύσπιστοι σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται για παροχή οικονομικής αρωγής για 
ιατρικές υπηρεσίες που δεν προσφέρονται στο δημόσιο τομέα. Υπάρχει, ειδικότερα, η 
εντύπωση στο κοινό, ότι οι αποφάσεις αυτές στερούνται, συχνά, αντικειμενικότητας και είναι 
ευνοιοκρατικές. Το εν λόγω Σχέδιο έχει πρόσφατα τροποποιηθεί, όχι, όμως κατά τρόπο που 
να διασφαλίζει πλήρως την αμερόληπτη και δίκαιη εξέταση των αιτήσεων, να θέτει σαφή 
κριτήρια για την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του αποφασίζοντος οργάνου καθώς και 
αυστηρού δευτεροβάθμιου ελέγχου των σχετικών αποφάσεων. Ως έχει, το Σχέδιο παραμένει 
ανοικτό το ενδεχόμενο να λαμβάνονται αποφάσεις εκ πρώτης όψεως νόμιμες πλην, όμως 
όχι δίκαιες. Σε περιόδους, δε, οικονομικής κρίσης όπως αυτή που διάγουμε, η διαφάνεια, η 
αξιοπιστία και η μη διαπλοκή σε αποφάσεις που σχετίζονται με τη χορήγηση οικονομικής 
αρωγής είναι ακόμα πιο επιτακτική.

Ελίζα Σαββίδου 
Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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κ.

Θέιισ: Αίτημα νια κάλυψη εξόδων via τοποθέτηση προσθετικών 
εργασιών στον ιδιωτικό τομέα

Έ χω  οδηγίες να αναφερθώ στο αίτημα σας για κάλυψη εξόδων για 

τοποθέτηση προσθετικών εργασιών στον ιδιωτικό τομέα και να σας 

πληροφορώ ότι, σύμφωνα με τον Αν. Διευθυντή Οδοντιατρικών Υπηρεσ ιών, το 

αίτημα σας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό δεδομένου ότι προχωρήσατε στη 

θεραπεία χω ρ ίς να έχετε λάβει εκ των προτέρων έγκριση για κάλυψη των 

εξόδων, για κατασκευή προσθετικής εργασ ίας στον ιδιωτικό τομέα.

(Ιακωβίνα Παντελή) 
για Γενική Διευθύντρια 

Υπουργείου Υγείας

■Υπουργείο Υγείας. Προδρόμου 1 και Χ ε ίλω νος 17, Α γ ιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία
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