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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων 

Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για το θέμα «Εξέταση θεμάτων 

που αφορούν τους διορισμούς του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και 

του γενικού διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ), 

καθώς και το ασυμβίβαστο που προκύπτει για τον πρόεδρο του διοικητικού 

συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ» 

Παρόντες:  

 Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γιώργος Περδίκης 

  Ειρήνη Χαραλαμπίδου Λίνος Παπαγιάννης  

 Αννίτα Δημητρίου Άννα Θεολόγου  

 Γεώργιος Γεωργίου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος 

 Γεώργιος Προκοπίου    

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξέτασε το πιο πάνω θέμα σε τέσσερις συνεδρίες της, 

που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου 2018 και στις 17 και 24 Ιανουαρίου και 

28 Φεβρουαρίου 2019.  Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο 

Υπουργός Υγείας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος και μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ). 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 

Νοεμβρίου 2018, έπειτα από εισήγηση του προέδρου της επιτροπής, ομόφωνα 

υιοθέτησε και αποφάσισε την εγγραφή, εκ μέρους της επιτροπής, για 

αυτεπάγγελτη εξέταση του θέματος με τον αρχικό τίτλο «Διερεύνηση των 
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καταγγελιών εις βάρος του νεοδιορισθέντος γενικού εκτελεστικού διευθυντή του 

Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ)». 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης για την αιτιολόγηση της εγγραφής του υπό αναφορά 

θέματος, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 

Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών ανέφερε μεταξύ άλλων 

ότι η επιτροπή πρέπει να προβεί σε πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση των 

καταγγελιών που ενδεχομένως να προκύπτουν σε βάρος του νεοδιορισθέντος 

εκτελεστικού γενικού διευθυντή του ΟΚΥΠΥ κ. Νικόλαου Πολύζου, καθότι ο 

τελευταίος φέρεται να λάμβανε €3.000 μηνιαίως από ιδιωτικό νοσηλευτήριο 

στην Κύπρο στο οποίο πρόσφερε τις υπηρεσίες του έναντι αμοιβής και ζητούσε 

όπως τα χρήματα που λάμβανε ως αντιμισθία να δηλώνονται ως έξοδα 

φιλοξενίας, για να μη φορολογούνται, ενέργειες που ενδεχομένως να 

παραπέμπουν σε φοροδιαφυγή. 

 Περαιτέρω, όπως τόνισε, υπήρξαν ισχυρισμοί/καταγγελίες που αφορούσαν 

προηγούμενη εργασία του εκτελεστικού γενικού διευθυντή του ΟΚΥΠΥ ότι 

καθόσον χρόνο ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Υγείας στην Ελλάδα 

είχαν εγκριθεί από το υπουργείο του κονδύλια, μέσω ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, στο πανεπιστημιακό ίδρυμα με το οποίο ο ίδιος συνεργαζόταν. 

 Επιπρόσθετα, πρέπει να διερευνηθούν οι καταγγελίες για το ενδεχόμενο ο εν 

λόγω εκτελεστικός γενικός διευθυντής του ΟΚΥΠΥ να μην πληρούσε, για 

σκοπούς πρόσληψής του, τα απαιτούμενα προσόντα της δεκαπενταετούς 

τουλάχιστον πείρας στη διοίκηση μεγάλου οργανισμού παροχής υπηρεσιών 

υγείας. 

 Τέλος, διαβίβασε παράκληση προς τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας όπως 

διερευνήσει το όλο θέμα και υποβάλει σχετική έκθεση με τα ευρήματά του 
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ενώπιον της επιτροπής. 

 Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του θέματος κρίθηκε αναγκαία από την επιτροπή 

η διεύρυνση του τίτλου του θέματος, ώστε να καλύπτει, πέραν της εξέτασης των 

καταγγελιών εις βάρος του νεοδιορισθέντος εκτελεστικού γενικού διευθυντή του 

ΟΚΥΠΥ, και την εξέταση ύπαρξης ασυμβιβάστου που ενδεχομένως να 

προκύπτει από τον διορισμό του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του 

ΟΚΥΠΥ Sir David Nicholson.  Συναφώς, σημειώνεται ότι η επιτροπή σε 

συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2019, ομόφωνα 

αποφάσισε, σύμφωνα με τα πιο πάνω, την αλλαγή του τίτλου του θέματος ως 

ακολούθως:  «Εξέταση θεμάτων που αφορούν τους διορισμούς του προέδρου 

του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή του Οργανισμού 

Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ), καθώς και το ασυμβίβαστο που 

προκύπτει για τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ». 
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Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

1. Επιστολή/έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 3 

Δεκεμβρίου 2018, προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων δαπανών με τίτλο «Θέματα σχετικά με τον Πρόεδρο και τον 

Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ)» 

Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, ανταποκρινόμενος στην παράκληση του 

προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων 

Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, διερεύνησε το υπό αναφορά 

θέμα και με σχετική επιστολή/έκθεσή του προς τον πρόεδρο και τα μέλη της 

επιτροπής, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2018, η οποία τέθηκε προς συζήτηση 

κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 6 

Δεκεμβρίου 2018, αναφέρει/επισημαίνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

α. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ Sir David 

Nicholson 

i.  Με τον περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμο 

[Ν.73(Ι)/2017], στο εξής «ο Νόμος», ιδρύθηκε ο Οργανισμός 

Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ). 

ii. Το άρθρο 8(2) του νόμου, όπως αρχικά ψηφίστηκε, προέβλεπε τα 

ακόλουθα: 

«Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, κατά την 

ανάληψη των καθηκόντων τους και μέχρι τη λήξη της θητείας τους, 

προβαίνουν σε δήλωση προς το Υπουργικό Συμβούλιο του 

συμφέροντός τους σε επιχειρήσεις που διατηρούν, ώστε το 

Υπουργικό Συμβούλιο να κρίνει το βαθμό συνάφειάς τους με τις 
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δραστηριότητες του Οργανισμού.». 

iii. Με την απόφασή του, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2017, το 

Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ 

αυτό από το άρθρο 6 του Νόμου, αφού ικανοποιήθηκε ότι πληρούν 

τις πρόνοιες του Νόμου για διορισμό, με βάση τα βιογραφικά τους 

σημειώματα,  αποφάσισε, μετά  από εισήγηση του Υπουργού Υγείας, 

να διορίσει τον πρόεδρο και τα μέλη του ΟΚΥΠΥ.  Ως πρόεδρος 

διορίστηκε ο Sir David Nicholson.  Αναφέρεται σχετικά ότι, προτού 

διοριστεί ως πρόεδρος του ΟΚΥΠΥ, ο Sir Nicholson ενεργούσε ως 

ανώτερος σύμβουλος στον συμβουλευτικό οίκο KPMG σε θέματα 

γενικών σχεδίων υγείας και στις 11 Οκτωβρίου 2017 αποτέλεσε τον 

έναν εκ των δύο βασικών ομιλητών σε ημερίδα που είχε διοργανώσει 

ο οίκος αυτός στην Κύπρο, με ομιλητή τον τέως Υπουργό Υγείας και 

με θέμα την εφαρμογή ενός Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ).  Ο 

οίκος αυτός παρείχε στο Υπουργείο Υγείας συμβουλευτικές 

υπηρεσίες για τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας. 

iv. Το άρθρο 8(2) του νόμου τροποποιήθηκε με τον περί Ίδρυσης 

Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικό) Νόμο 

[Ν.32(I)/2018], ώστε να προβλέπει τα ακόλουθα: 

«Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, κατά την 

ανάληψη των καθηκόντων τους, προβαίνουν σε δήλωση προς το 

Υπουργικό Συμβούλιο του τυχόν συμφέροντός τους σε επιχειρήσεις 

που διατηρούν των οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς με τις 

δραστηριότητες του Οργανισμού.». 

Η τροποποίηση ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 
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20 Απριλίου 2018, μετά από αναπομπή από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας σχετικού νόμου, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων στις 30 Μαρτίου 2018.  

Με την τροποποίηση οι απαιτήσεις έγιναν λιγότερο αυστηρές, ώστε η 

υποβολή δήλωσης να γίνεται μόνο κατά την ανάληψη των 

καθηκόντων των μελών και όχι μέχρι τη λήξη της θητείας τους.  

Επίσης, η υποβολή δήλωσης δεν αφορά πλέον το συμφέρον τους σε 

επιχειρήσεις που διατηρούν, αλλά μόνο σε επιχειρήσεις που 

διατηρούν και των οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς με τις 

δραστηριότητες του ΟΚΥΠΥ. 

Το γεγονός ότι η υποβολή δήλωσης δεν αφορά πλέον το συμφέρον 

των μελών σε όλες τις επιχειρήσεις που διατηρούν, αλλά μόνο σε 

επιχειρήσεις που διατηρούν και των οποίων οι δραστηριότητες είναι 

συναφείς με τις δραστηριότητες του ΟΚΥΠΥ καθιστά λιγότερο 

αξιόπιστη τη διαδικασία ελέγχου της πληρότητας των υποβληθέντων 

στοιχείων, αφού το μέλος που υποβάλλει τη δήλωση αποφασίζει το 

ίδιο ποιων επιχειρήσεων οι δραστηριότητες είναι συναφείς με τις 

δραστηριότητες του ΟΚΥΠΥ.  

Με επιστολή του προς την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, 

ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2018, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι ο 

λόγος της τροποποίησης ήταν η διόρθωση της ανακολουθίας μεταξύ 

των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 8 του νόμου.  Το αιτιολογικό 

αυτό είχε χρησιμοποιηθεί και κατά την προαναφερόμενη αναπομπή 

του νόμου, για την οποία είχε ψηφίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων 

στις 30 Μαρτίου 2018. Προφανώς δεν υπήρχε οποιαδήποτε 
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ανακολουθία.  Το ασυμβίβαστο που θέτει το εδάφιο (1) αφορά 

συμφέρον σε επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες είναι 

συναφείς με τις δραστηριότητες του ΟΚΥΠΥ και το εδάφιο (2) αφορά 

το εργαλείο ελέγχου της συμμόρφωσης με το εδάφιο (1).  Η υποβολή 

στοιχείων για το συμφέρον του μέλους σε όλες τις επιχειρήσεις (και 

όχι μόνο για αυτές των οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς με 

τις δραστηριότητες του ΟΚΥΠΥ) δε διευρύνει το ασυμβίβαστο, απλώς 

διευκολύνει και καθιστά αξιόπιστο τον σχετικό έλεγχο, όπως εξηγείται 

πιο πάνω.  Από την άλλη είναι ορθή η θέση του υπουργού ότι, πριν 

την τροποποίηση του Νόμου, η πρόνοιά του για υποβολή στοιχείων 

για το συμφέρον των μελών σε όλες τις επιχειρήσεις, και όχι μόνο σε 

αυτές των οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς με τις 

δραστηριότητες του ΟΚΥΠΥ, ήταν αυστηρότερη από τα 

προβλεπόμενα για τους άλλους ημικρατικούς οργανισμούς με βάση 

τον περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου 

(Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμο (Ν.149/1988), για τους 

οποίους όμως το πλέγμα ελέγχου ενισχύεται και τα όποια κενά 

καλύπτονται από τον περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων 

Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο (Ν.50(I)/2004), 

κάτι που, όπως εξηγείται στην παράγραφο (viii) πιο κάτω, ακόμη δεν 

συμβαίνει με τον ΟΚΥΠΥ παρά την πρόσφατη τροποποίηση της 

νομοθεσίας αυτής. 

v. Με νέα απόφασή του, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2018, το Υπουργικό 

Συμβούλιο αποφάσισε να ανακαλέσει τους διορισμούς στους 
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οποίους είχε προβεί με την απόφασή του, ημερομηνίας 19 

Δεκεμβρίου 2017, και να διορίσει εκ νέου τον πρόεδρο και τα μέλη 

του ΟΚΥΠΥ. 

vi. Με βάση ενημέρωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 

από τη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος του 

ΟΚΥΠΥ υπέβαλε στο Υπουργικό Συμβούλιο, στις 10 Μαΐου 2018, 

δήλωση του συμφέροντός του σε επιχειρήσεις που διατηρεί και των 

οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του 

οργανισμού. Στη δήλωσή του ο Sir Nicholson αναφέρει ότι είναι 

ανώτερος σύμβουλος στον συμβουλευτικό οίκο KPMG σε θέματα 

γενικών σχεδίων υγείας (ad-hoc) και πρόεδρος του Impact Evercare. 

Κατόπιν διερεύνησης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 

στο διαδίκτυο έχει εντοπιστεί ότι ο Sir Nicholson δηλώνεται επίσης 

ως ενδιάμεσος πρόεδρος, από τις 14 Μαΐου 2018, του διοικητικού 

συμβουλίου του Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust,  το 

οποίο παρέχει νοσοκομειακές υπηρεσίες σε τρία βρετανικά 

νοσοκομεία, το «Alexandra Hospital στο Redditch, το Kidderminster 

Hospital and Treatment Centre και το Worcestershire Royal Hospital 

στο Worcester. 

Επίσης, σε ανάλογη δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων που είναι 

αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Worcestershire Acute 

Hospitals NHS Trust ο Sir Nicholson δηλώνει τις πιο κάτω ιδιότητες: 

• Sole Director - David Nicholson, Healthcare Solutions. 

• President - Organisation of State Health Services, Cyprus. 

• Chair of Impact Evercare 1 Billion Healthcare Provider, Africa 
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and South Africa (based in Dubai). 

• Senior Advisor - Universal Healthcare, KPMG Global. 

• Member - Health Advisory Board, IPPR. 

• Visiting Professor - Global Health Innovation, Imperial College. 

• Chair of Universal Healthcare Forum World Innovation for 

Health, funded by Qatar Foundation. 

• Non-Executive Director – Lifecycle. 

• Spouse is Chief Executive of Birmingham Women’s and 

Children’s NHS Foundation Trust. 

vii. Στο άρθρο 8(1) του νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα: 

«Δεν διορίζεται, ούτε διατηρεί τη θέση του ως Πρόεδρος, 

Αντιπρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου, πρόσωπο το οποίο είτε το 

ίδιο είτε ο/η σύζυγός του έχει οποιοδήποτε άμεσο, έμμεσο ή 

συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις 

δραστηριότητες του Οργανισμού ή έχει συγγενή μέχρι τον τέταρτο 

(4o) βαθμό συγγένειας που ασχολείται επαγγελματικά ή κατέχει 

μετοχές σε ποσοστό πέραν του δέκα τοις εκατόν (10%) του 

μετοχικού κεφαλαίου ή έχει οποιοδήποτε άλλο άμεσο, έμμεσο ή 

συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις 

δραστηριότητες του Οργανισμού.». 

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, ο ίδιος ο Sir Nicholson δήλωσε κατά 

την ανάληψη των καθηκόντων του, στις 10 Μαΐου 2018, ότι δύο 

ιδιότητες του [ανώτερος σύμβουλος στον συμβουλευτικό οίκο KPMG 

σε θέματα γενικών σχεδίων υγείας (ad-hoc) και πρόεδρος του Impact 

Evercare] αφορούσαν συμφέρον σε επιχειρήσεις των οποίων οι 



10 

 

δραστηριότητες είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του ΟΚΥΠΥ.  

Με επιστολή του προς την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, 

ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2018, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι οι 

δραστηριότητες που δήλωσε ο Sir Nicholson δεν έχουν συνάφεια με 

την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τρόπο που να 

δημιουργεί έστω και δυνητικά σύγκρουση συμφερόντων.  Είναι 

πραγματικά άξιον απορίας πού βασίζει ο υπουργός τη θέση του 

αυτή.  Ο ίδιος ο Sir Nicholson κατέγραψε τις δύο αυτές ιδιότητες κάτω 

από την επικεφαλίδα «I have the following interests in businesses 

whose activities are related to the activities of the Organisation», 

όμως ο υπουργός ισχυρίζεται το αντίθετο. 

Εφόσον λοιπόν ο ίδιος ο Sir Nicholson δηλώνει και παραδέχεται ότι 

οι δύο ιδιότητές του αφορούσαν συμφέρον σε επιχειρήσεις των 

οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του 

ΟΚΥΠΥ και εφόσον ο νόμος ρητά το απαγορεύει, πώς θεωρήθηκε 

από τον υπουργό και ακολούθως από το Υπουργικό Συμβούλιο ότι 

υπάρχει συμμόρφωση με τη νομοθεσία;  

Επίσης, οι άλλες ιδιότητες του Sir Nicholson, που όπως αναφέρεται 

πιο πάνω φαίνεται ενδεχομένως να απεκρύβησαν κατά τη Δήλωσή 

του στις 10 Μαΐου 2018, ενισχύουν το πλέγμα των ενδείξεων για 

ύπαρξη ασυμβιβάστου.  

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το εδάφιο (6) του άρθρου 8 του νόμου, 

«πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε ψευδή δήλωση κατά παράβαση 

των διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (3) και (4), είναι ένοχο 

αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με ποινή 
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φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή 

που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000,00) ή και με 

τις δύο αυτές ποινές.». 

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, στην προς την Ελεγκτική Υπηρεσία της 

Δημοκρατίας επιστολή του, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2018, ο 

Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι, κατά τη δική του άποψη, δεν υπάρχει 

οποιαδήποτε συνάφεια των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην 

παράγραφο (vi) πιο πάνω, αφού καμία από τις δραστηριότητες αυτές 

«δεν έχει συνάφεια με την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας 

κατά τρόπο που να δημιουργεί έστω και δυνητικά σύγκρουση 

συμφερόντων». Επί της θέσης αυτής του υπουργού η Ελεγκτική 

Υπηρεσία της Δημοκρατίας σημειώνει τα ακόλουθα: 

• Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο ίδιος ο Sir Nicholson διαψεύδει 

τον υπουργό με τη Δήλωσή του.  

• Ο νόμος καθιερώνει ως ασυμβίβαστο, αν το μέλος διατηρεί 

«οποιοδήποτε άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε 

επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του Οργανισμού».  

Κρίνουμε ότι το κριτήριο που εισήγαγε ο υπουργός για 

συνάφεια με την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι 

αυθαίρετο, αφού δεν προβλέπεται στον νόμο. 

• Με βάση το άρθρο 5 του νόμου ο  ΟΚΥΠΥ έχει τους 

ακόλουθους σκοπούς: 

o Μέχρι την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας 

διασφαλίζει την πρόσβαση και την παροχή των 

προβλεπόμενων από τους περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και 
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Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμους και τους 

εκδιδόμενους δυνάμει αυτών κανονισμούς υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας 

γενικού συμφέροντος ήθελε καθορισθεί με διάταγμα του 

υπουργού. 

o Μετά την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας 

διασφαλίζει την πρόσβαση και την παροχή των 

προβλεπόμενων από τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας 

Νόμο υπηρεσιών φροντίδας υγείας και κάθε άλλης 

υπηρεσίας γενικού συμφέροντος ήθελε καθορισθεί με 

διάταγμα του υπουργού. 

o Παρέχει ιατρικές, νοσηλευτικές ή/και μαιευτικές, 

παραϊατρικές και άλλες υπηρεσίες σε συναφείς κλάδους 

και επιστήμες. 

o Αναπτύσσει εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές 

δραστηριότητες στον τομέα των επιστημών υγείας. 

o Αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα των 

επιστημών υγείας. 

o Εκδίδει πρωτόκολλα, οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές και 

οτιδήποτε άλλο έχει ως στόχο την προώθηση της ορθής 

πρακτικής στα δημόσια νοσηλευτήρια. 

o Αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες συναφείς με 

τις υπηρεσίες υγείας με σκοπό την όσο το δυνατό με 

καλύτερο και πιο προσοδοφόρο τρόπο εκμετάλλευση της 

περιουσίας που του ανήκει ή που του έχει παραχωρηθεί 
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προς χρήση ή εκμετάλλευση για την επίτευξη των σκοπών 

του. 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας προβληματίστηκε 

συνεπώς με ποια λογική ο Υπουργός Υγείας κρίνει ότι η 

διατήρηση εκ μέρους του Sir Nicholson των πιο πάνω ιδιοτήτων 

δε δημιουργεί καταστάσεις σύγκρουσης συμφέροντος, πρώτον, 

ως προς το ενδεχόμενο συνεργασίας δημόσιων νοσηλευτηρίων 

που υπάγονται στον ΟΚΥΠΥ με νοσηλευτήρια του εξωτερικού, 

καθώς και ως προς τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές 

δραστηριότητες στον τομέα των επιστημών υγείας, αφού ο Sir 

Nicholson διατηρεί τις ιδιότητες του Senior Advisor - Universal 

Healthcare, KPMG Global και του Visiting Professor - Global 

Health Innovation, Imperial College.  

Όσον αφορά την ιδιότητα του Sir Nicholson ως ενδιάμεσου 

προέδρου (από 14 Μαΐου 2018) του διοικητικού συμβουλίου 

του Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust, το οποίο 

παρέχει νοσοκομειακές υπηρεσίες σε τρία βρετανικά 

νοσοκομεία, σημειώνουμε ότι μπορεί η ημερομηνία ανάληψης 

του συγκεκριμένου αξιώματος (14 Μαΐου 2018) να ακολουθεί 

κατά τέσσερις ημέρες την ημερομηνία της Δήλωσής του (10 

Μαΐου 2018) και άρα τυπικά να μην όφειλε να το περιλάβει στη 

Δήλωσή του, όμως ο νόμος δε θέτει στα μέλη του ΟΚΥΠΥ 

ασυμβίβαστο μόνο κατά τον διορισμό τους, αλλά και κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους, «δεν διορίζεται, ούτε διατηρεί τη θέση 

του ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου...».  
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• Ανάλογα θέματα για προβληματισμό προκύπτουν για τη σύζυγο 

του Sir Nicholson, για την οποία ο νόμος θέτει τις ίδιες 

απαγορεύσεις ως προς το ασυμβίβαστο και η οποία είναι Chief 

Executive of Birmingham Women’s and Children’s NHS 

Foundation Trust, που διαχειρίζεται το Birmingham Women's 

Hospital και το Birmingham Children's Hospital.  

viii. Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και 

Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και 

Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος [Ν.50(I)/2004] τροποποιήθηκε με τον 

περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων 

Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 

Περιουσίας) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2018 [Ν.128(Ι)/2018], 

ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2018, ώστε στο Παράρτημα Ι του 

βασικού νόμου να προστεθεί ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ στα πρόσωπα που εμπίπτουν στον ορισμό 

των αξιωματούχων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 

αυτού για την υποχρέωση δήλωσης «πόθεν έσχες» από ορισμένους 

αξιωματούχους.  Με την τροποποίηση αυτή στα πρόσωπα που 

εμπίπτουν στον ορισμό του νόμου προστέθηκε αυτόματα και ο 

γενικός διευθυντής του ΟΚΥΠΥ, αφού στα πρόσωπα αυτά 

περιλαμβάνονται οι γενικοί διευθυντές των περιλαμβανομένων στο 

Παράρτημα Ι νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου. 

ix. Με βάση το άρθρο 3 του Νόμου 50(Ι)/2014 κάθε αξιωματούχος έχει 

υποχρέωση να καταθέτει στο αρμόδιο Τριμελές Συμβούλιο, μέσα σε 

τρεις μήνες από την απόκτηση της ιδιότητας ή του αξιώματός του ή 
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την ανάληψη των καθηκόντων του και ανά τριετία από τον χρόνο που 

ανέλαβε και καθ’ όσο χρόνο κατέχει την ιδιότητα ή το αξίωμά του, 

δήλωση περιουσιακών στοιχείων.  Συνεπώς, εάν θεωρηθεί ότι η 

δήλωση από τον πρόεδρο και τα μέλη του ΟΚΥΠΥ πρέπει να 

υποβληθεί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής 

τροποποιητικής νομοθεσίας, τότε η προθεσμία για υποβολή της 

δήλωσης είναι η 26η Ιανουαρίου 2019.  Για το θέμα αυτό το 

Υπουργείο Υγείας ζήτησε στις 26 Οκτωβρίου 2018 γνωμάτευση από 

τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η οποία αναμένεται.  Ο 

γενικός διευθυντής του ΟΚΥΠΥ πρέπει να υποβάλει τη δήλωση μέχρι 

τις 4 Φεβρουαρίου 2019 (τρεις μήνες από την ημερομηνία διορισμού 

του). 

β. Εκτελεστικός γενικός διευθυντής του ΟΚΥΠΥ κ. Νικόλαος Πολύζος 

i. Το άρθρο 17 του νόμου προβλέπει τα ακόλουθα: 

«17.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται του Οργανισμού, αποτελεί 

το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτού, τελεί υπό το διοικητικό έλεγχο 

του Συμβουλίου και διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών 

Διευθυντών) Νόμου. 

(2) Ο Γενικός Διευθυντής υποστηρίζεται από Διευθυντική Ομάδα, η 

οποία αποτελείται από τον Οικονομικό Διευθυντή, τον Επιχειρησιακό 

Διευθυντή και από κάθε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα ήθελε κρίνει το 

Συμβούλιο ως αναγκαίο ή αναγκαία. 

(3) Τα μέλη της Διευθυντικής Ομάδας επιλέγονται και διορίζονται 

έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία 
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των διατάξεων του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

(Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου. 

(4) Τα γενικά καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα προσόντα που 

απαιτούνται για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού, του 

Οικονομικού Διευθυντή,  του Επιχειρησιακού Διευθυντή, καθώς και 

κάθε άλλου προσώπου που διορίζεται από το Συμβούλιο, όπως αυτό 

αναφέρεται στο εδάφιο (2), καθορίζονται από το Συμβούλιο και 

εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

(5) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου, που αναφέρονται στα εδάφια (1) 

και (3), υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. 

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που δεν εγκρίνει τους 

προτεινόμενους με τα εδάφια (1) και (3) διορισμούς, οφείλει να 

αιτιολογήσει ειδικά την απόφασή του. 

(7) Οι όροι υπηρεσίας του προσώπου του οποίου έχει εγκριθεί ο 

διορισμός, δυνάμει του εδαφίου (4), περιέχονται τόσο στην 

προκήρυξη της θέσης όσο και στην προσφορά του Συμβουλίου και 

το πρόσωπο αυτό δύναται είτε να αποδεχθεί το διορισμό και να 

υπογράψει τη σύμβαση είτε να μην αποδεχθεί το διορισμό.» 

ii. Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ στην πρώτη συνεδρία του, 

ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, αποφάσισε να προχωρήσει με τη 

διαδικασία διορισμού του γενικού διευθυντή του οργανισμού και στη 

βάση της εξουσίας που δίνεται σε αυτό από τον Κανονισμό 11, 

παράγραφος 3, πρώτη επιφύλαξη αυτού, των περί Ίδρυσης 

Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικών) Κανονισμών 

(ΚΔΠ 218/2017), να αναθέσει τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων 
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που θα υποβληθούν και την ετοιμασία του καταλόγου όλων όσων 

υποψηφίων κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τους 

όρους του συμβολαίου σε ιδιωτικό φορέα μέσω της διαδικασίας 

αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών.  

Στη βάση σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου η 

Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας ανέλαβε 

τη διαδικασία προκήρυξης της σχετικής προσφοράς με ανοικτή 

διαδικασία σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 

2016 [Ν.73(Ι)/2016]. 

iii. Ο ανοικτός διαγωνισμός, με εκτιμώμενη δαπάνη €143.000, 

προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Υγείας - Διεύθυνση Αγορών και 

Προμηθειών στις 26 Μαρτίου 2018 και οι προσφορές υποβλήθηκαν 

στις 11 Απριλίου 2018. Υποβλήθηκαν τρεις προσφορές από πολύ 

μεγάλους ελεγκτικούς οίκους.  Ο χαμηλότερος προσφοροδότης με 

ποσό προσφοράς €79.080 απορρίφθηκε, γιατί δήθεν δεν απάντησε 

σε διευκρίνιση που του είχε ζητηθεί για τις παρόμοιες εμπειρίες που 

είχε σε συμβουλευτικές υπηρεσίες πρόσληψης προσωπικού.  Επί 

τούτου σημειώνουμε τα ακόλουθα: 

• Οι όροι του διαγωνισμού απαιτούσαν απλώς από τους 

προσφοροδότες να διαθέτουν τουλάχιστον είκοσι άτομα 

προσωπικό και να έχουν τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρία 

στην άσκηση του επαγγέλματός τους. 

• Από τον χαμηλότερο προσφοροδότη ζητήθηκε ως διευκρίνιση 

από την Επιτροπή Αξιολόγησης να υποβάλει τα απαραίτητα 
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δικαιολογητικά για την εμπειρία άσκησης του επαγγέλματός του 

για τουλάχιστον πέντε χρόνια, αφού, όπως ισχυρίστηκαν, δε 

φαίνεται στα φυλλάδια που επισύναψε με την προσφορά του η 

πενταετής εμπειρία «…όσον αφορά το αντικείμενο του 

διαγωνισμού που είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες 

πρόσληψης υποψηφίων σε θέσεις εργασίας».  Ενώ δηλαδή οι 

όροι του διαγωνισμού απαιτούσαν εμπειρία άσκησης του 

επαγγέλματος του προσφοροδότη για τουλάχιστον πέντε 

χρόνια, η επιτροπή άλλαξε τον όρο αυτό αυθαίρετα σε πενταετή 

εμπειρία όσον αφορά το αντικείμενο του διαγωνισμού που είναι 

οι συμβουλευτικές υπηρεσίες πρόσληψης υποψηφίων σε θέσεις 

εργασίας.  

• Εν πάση περιπτώσει, ο χαμηλότερος προσφοροδότης είχε 

περιλάβει στην προσφορά του ενδεικτικό κατάλογο με τέσσερα 

έργα σχετικά με διαδικασία πρόσληψης προσωπικού τα 

τελευταία πέντε χρόνια και εξήγησε ότι παρέχει υπηρεσίες 

συμβουλευτικών υπηρεσιών αξιολόγησης και επιλογής 

προσωπικού για περίοδο πέραν των πέντε ετών. 

• Κρίνεται ως εκ τούτου ότι ο αποκλεισμός του χαμηλότερου 

προσφοροδότη ήταν παντελώς αναιτιολόγητος και αντίθετος με 

τις πρόνοιες των εγγράφων του διαγωνισμού. 

Τελικά, η προσφορά κατακυρώθηκε στον επόμενο προσφοροδότη 

που ήταν ο συμβουλευτικός οίκος KPMG για το ποσό των €92.290. 

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται πιο πάνω, στον οίκο αυτό 

εργοδοτείται ως ανώτερος σύμβουλος σε θέματα γενικών σχεδίων 
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υγείας (ad-hoc) ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ 

Sir Nicholson. 

Με επιστολή του προς την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, 

ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2018, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι 

στη συνεδρία του Συμβουλίου Προσφορών που έλαβε τη σχετική 

απόφαση κλήθηκε ως παρατηρητής εκπρόσωπος της υπηρεσίας.  

Σημειώνεται πρώτα ότι ο διαγωνισμός ενέπιπτε στις αρμοδιότητες 

της επιτροπής αξιολόγησης, που έλαβε και τη σχετική απόφαση 

κατακύρωσης, και όχι του Συμβουλίου Προσφορών.  Το πιο 

αξιοσημείωτο όμως είναι ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας 

καλείται σε χιλιάδες συνεδρίες επιτροπών αξιολόγησης και 

συμβουλίων προσφορών και προφανώς δε μετέχει σε όλες.  Είναι 

μάλιστα σημαντικό πως, ακόμη και εκεί που συμμετέχει ως 

παρατηρητής, η συμμετοχή της αυτή ουδόλως της στερεί το δικαίωμα 

άσκησης ελέγχου επί των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. 

iv. Ο ΟΚΥΠΥ δημοσίευσε τη θέση του γενικού διευθυντή στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20 Ιουλίου 2018 με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τη 17η Αυγούστου 2018.  Όπως 

αναφέρεται σε πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερομηνίας 

16 Οκτωβρίου 2018, ο συμβουλευτικός οίκος δημοσίευσε επίσης την 

προκήρυξη της θέσης σε τρεις εγχώριες εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα τους και σε 

επιλεγμένους ηλεκτρονικούς ιστότοπους συχνής επισκεψιμότητας, με 

παράλληλη διεξαγωγή έρευνας για κατάλληλους υποψηφίους 

αξιοποιώντας το δίκτυο επαφών του σε διεθνές επίπεδο και σε 
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συνεργασία με διεθνείς οίκους εξευρέσεως στελεχών για εντοπισμό 

πιθανών διεθνών υποψηφίων. 

Η υποβολή αιτήσεων έγινε ηλεκτρονικά και ακολούθησε η διαδικασία 

εξέτασής τους από τον συμβουλευτικό οίκο και η ετοιμασία 

καταλόγου όλων των υποψηφίων και των προσόντων τους σύμφωνα 

με τους όρους του σχεδίου υπηρεσίας, όπως αυτό είχε δημοσιευτεί 

σύμφωνα με τους περί Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - 

Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμούς. 

v. Η έκθεση του συμβουλευτικού οίκου με τον κατάλογο των 

υποψηφίων υποβλήθηκε στον ΟΚΥΠΥ την 31η Αυγούστου 2018.  

Στην αξιολόγηση στην οποία προέβη ο συμβουλευτικός οίκος ως 

προς την εκ μέρους των υποψηφίων ικανοποίηση των προσόντων 

του σχεδίου υπηρεσίας κατεγράφη η θέση του οίκου ότι ο τελικά 

επιλεγείς κ. Νικόλαος Πολύζος δεν ικανοποιούσε το Κριτήριο 2 

(δεκαπενταετής πείρα), το οποίο καθοριζόταν ως εξής: 

«Δεκαπενταετής τουλάχιστον πείρα στη διοίκηση μεγάλου 

οργανισμού με αυξημένα επίπεδα ευθύνης, από την οποία δεκαετής 

τουλάχιστον πείρα σε ανώτατη διευθυντική/διοικητική θέση που 

περιλαμβάνει προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό 

και έλεγχο εργασιών». 

Κατά την αξιολόγηση του συγκεκριμένου υποψηφίου ο 

συμβουλευτικός οίκος είχε λάβει υπόψη ότι αυτός είχε την ακόλουθη 

εμπειρία: 

• 1996-1997 (1 έτος): διευθυντής του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία 

Σοφία». 
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• 1999-2000 (1 έτος): γενικός διευθυντής στην Κλινική «Υγείας 

Μέλαθρον». 

• 2000-2002 (2 έτη): γενικός διευθυντής στο «Ωνάσειο» 

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. 

• 2002-2004 (2 έτη και 9 μήνες): διοικητής του Πανεπιστημιακού 

Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν». 

• 2009-2012 (2 έτη και 5 μήνες): γενικός γραμματέας του 

Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας. 

• 2017 (4 μήνες): μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδιωτικού 

ιατρικού κέντρου (νοσηλευτηρίου) στη Λευκωσία με 

αρμοδιότητα γενικού διευθυντή. 

vi. Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ σε συνεδρίες του, που 

πραγματοποιήθηκαν την 31η Αυγούστου 2018 και στις 6 Σεπτεμβρίου 

2018, αφού μελέτησε την έκθεση του συμβουλευτικού οίκου και αφού 

έλαβε υπόψη τα βιογραφικά τους σημειώματα, κατέληξε στον τελικό 

κατάλογο υποψηφίων, που στη συνέχεια κλήθηκαν σε προφορική 

συνέντευξη στις 15 Οκτωβρίου 2018.  Στον κατάλογο περιλήφθηκε 

και το όνομα του τελικά επιλεγέντος κ. Πολύζου.  Στο πρακτικό του 

διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 

2018, καταγράφεται το εξής: 

«His experience was reviewed and based on his detailed CV he 

appears to have paragraph (2) management experience. Therefore, 

he fulfils basic requirement (2) and the Board of Directors decided 

that he fulfils all his position requirements». 

Δεν υπήρξε εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ 
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οποιαδήποτε τεκμηρίωση του ευρήματός του αυτού, το οποίο είναι 

διαφορετικό από τη θέση στην οποία είχε καταλήξει ο 

συμβουλευτικός οίκος. 

Στο πρακτικό της συνεδρίας του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, 

ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, στην οποία, όπως αναφέρεται, οι 

υποψήφιοι που είχαν περιληφθεί στον τελικό κατάλογο υποψηφίων 

κλήθηκαν σε συνέντευξη, καταγράφεται για κάθε υποψήφιο η πείρα 

και τα προσόντα του και η απόφαση ως προς το κατά πόσο πληροί 

τους όρους του σχεδίου υπηρεσίας.  

Για τον κ. Πολύζο καταγράφεται η εμπειρία του, όπως ακριβώς είχε 

καταγραφεί από τον συμβουλευτικό οίκο, με προσθήκη εμπειρίας του 

κατά τα έτη 1998-1999 ως γενικού διευθυντή στο Διαγνωστικό και 

Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών «Υγεία».  

Κατά την άποψη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ακόμη 

και να προστεθεί η πείρα αυτή (που το πολύ μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αφορά δύο έτη) στην πείρα που είχε καταγράψει ο συμβουλευτικός 

οίκος, δε φαίνεται να πληρείται το κριτήριο της δεκαπενταετούς 

τουλάχιστον πείρας στη διοίκηση μεγάλου οργανισμού με αυξημένα 

επίπεδα ευθύνης. 

vii. Σημειώνεται ότι στην πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για 

έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ για 

διορισμό του κ. Πολύζου, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2018, 

αναφέρεται η θέση ότι «οι εισηγήσεις του φορέα, δηλαδή του 

συμβουλευτικού οίκου, είναι καθαρά συμβουλευτικού χαρακτήρα, στο 

πλαίσιο της καθορισμένης διαδικασίας διορισμού του γενικού 
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διευθυντή στη βάση των διατάξεων του περί Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου». 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες 

συμβουλευτικού οίκου είχε ληφθεί στη βάση της εξουσίας που δίνεται 

σε αυτόν από την επιφύλαξη του Κανονισμού 11, παράγραφος 3, 

των περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 

(Γενικών) Κανονισμών (ΚΔΠ 218/2017).  Η παράγραφος αυτή έχει 

ως εξής: 

«Για κάθε κενή θέση ή σειρά κενών θέσεων, εάν μια σειρά από 

παρόμοιες σχετικές θέσεις έχει προκηρυχθεί ταυτόχρονα, το 

Συμβούλιο ή η Επιτροπή Επιλογής, ανάλογα με την περίπτωση, 

μεριμνά, ώστε να εξεταστούν όλες οι αιτήσεις για τη δημοσιευμένη 

θέση, και κατόπιν αυτού ετοιμάζει κατάλογο όλων όσων κατέχουν τα 

απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τους ειδικούς όρους του 

συμβολαίου: 

 Νοείται ότι, η εξέταση των αιτήσεων και η ετοιμασία του πιο 

πάνω αναφερόμενου καταλόγου δύναται να διενεργείται και με αγορά 

υπηρεσιών κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου». 

Είναι άποψη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ότι, ακόμη 

κι αν είναι ορθή η ερμηνεία που δόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο 

του ΟΚΥΠΥ ως προς την πιο πάνω επιφύλαξη του Κανονισμού, ότι 

δηλαδή οι εισηγήσεις του συμβουλευτικού οίκου είναι καθαρά 

συμβουλευτικού χαρακτήρα, παραμένει η υποχρέωση κάθε 

διοικητικού οργάνου να αιτιολογεί τις αποφάσεις του, αν αυτές είναι 



24 

 

αντίθετες με την ενώπιόν του εισήγηση.  Συγκεκριμένα, στο άρθρο 26 

του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου 

[Ν.158(I)/1999] καθορίζεται ότι οι διοικητικές πράξεις οι οποίες 

εκδίδονται έπειτα από άσκηση διακριτικής εξουσίας πρέπει να είναι 

επαρκώς και δεόντως αιτιολογημένες, ιδίως όταν πρόκειται για 

πράξεις οι οποίες είναι αντίθετες ως προς το περιεχόμενό τους με 

προηγηθείσα γνωμοδότηση, πρόταση, εισήγηση ή έκθεση αρμόδιου 

οργάνου ή με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου. 

viii. Στις 15 Οκτωβρίου 2018, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ, 

λαμβάνοντας υπόψη, όπως αναφέρει, τα ενώπιόν του στοιχεία και 

αφού αξιολόγησε τους υποψηφίους για την απόδοσή τους στην 

προφορική συνέντευξη, κατέληξε στην τελική, συνολική του 

αξιολόγηση και αποφάσισε όπως η θέση γενικού διευθυντή του 

ΟΚΥΠΥ προσφερθεί στον υποψήφιο κ. Νικόλαο Πολύζο.  Ο 

υποψήφιος αυτός αξιολογήθηκε ως εξαίρετος κατά την απόδοσή του 

στην προφορική συνέντευξη, ενώ κρίθηκε επίσης από το διοικητικό 

συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ ότι υπερέχει σε προσόντα και 

προσωπικότητα από τους υπόλοιπους υποψηφίους.  

ix. Στη βάση της πιο πάνω απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του 

ΟΚΥΠΥ, υποβλήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2018 πρόταση στο 

Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο την ίδια ημέρα ενέκρινε την 

απόφαση αυτή. 

x. Στις 23 Οκτωβρίου 2018, στάλθηκε στη γενική διευθύντρια του 

Υπουργείου Υγείας, που είναι και εκ της θέσεώς της (ex officio) μέλος 

του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, μήνυμα ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου, το οποίο περιείχε κατηγορίες εναντίον του κ. Πολύζου 

ως προς κατ’ ισχυρισμό φορολογική απάτη σε σχέση με ποσό 

€3.000 μηνιαίως, που λάμβανε για οκτώ μήνες από ιδιωτικό 

νοσηλευτήριο της Κύπρου και το οποίο ζητούσε να δηλώνεται ως 

έξοδα φιλοξενίας.  Υπήρχαν επίσης κατηγορίες που είχαν περιληφθεί 

σε δημοσίευμα ελλαδικής εφημερίδας το 2013, το οποίο άφηνε σκιές 

για το γεγονός ότι, όταν ο κ. Πολύζος ήταν γενικός γραμματέας του 

Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, είχαν εγκριθεί από το υπουργείο 

του κονδύλια σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, με το οποίο ο ίδιος 

συνεργαζόταν. 

xi. Το περιεχόμενο του πιο πάνω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου συζητήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ στις 

8 Νοεμβρίου 2018, όταν στο μεταξύ είχε ήδη υπογραφτεί με τον κ. 

Πολύζο στις 4 Νοεμβρίου 2018 το συμβόλαιο εργοδότησής του 

διάρκειας πέντε ετών και χωρίς ρήτρα πρόωρου τερματισμού. Κατά 

τη συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ αποφασίστηκε 

να σταλεί επιστολή στον κ. Πολύζο, για να απαντήσει στους εναντίον 

του ισχυρισμούς.  Το διοικητικό συμβούλιο επισήμανε επίσης ότι ο 

συμβουλευτικός οίκος είχε προχωρήσει σε σχετικό βασικό έλεγχο του 

στάτους των υποψηφίων.  

 Σημειώνεται ωστόσο ότι, ενώ όντως στους όρους εντολής του 

συμβουλευτικού οίκου περιλαμβανόταν μεταξύ άλλων και ο έλεγχος 

των συστάσεων και του ιστορικού προηγούμενων εργοδοτήσεων των 

επικρατέστερων υποψηφίων, πλην όμως ο κ. Πολύζος δεν είχε 

συμπεριληφθεί από τον οίκο σε αυτούς. 
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xii. Σε απάντηση του, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2018, ο κ. Πολύζος 

εκφράζει την άποψη ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν στην 

καταγγελία και το χειρόγραφο σημείωμα για τον τρόπο καταχώρισης 

της αποζημίωσής του από το ιδιωτικό νοσηλευτήριο, στο οποίο ήταν 

για τέσσερις μήνες το 2017 μέλος του διοικητικού συμβουλίου, 

παραβιάζουν τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.  Στην επιστολή του ο κ. Πολύζος 

επισύναψε επίσης επιστολή, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2018, του 

προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου, 

στην οποία αναφέρεται ότι ο κ. Πολύζος ήταν μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου του νοσηλευτηρίου αυτού από τις 6 Σεπτεμβρίου 2017 

μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2017 και ότι ποτέ δεν ήταν εργοδοτούμενος 

του νοσηλευτηρίου, από το οποίο λάμβανε αποζημιώσεις για έξοδα 

μετακίνησης και φιλοξενίας.  Επ’ αυτών η Ελεγκτική Υπηρεσία της 

Δημοκρατίας σημειώνει  τα ακόλουθα: 

• Στο βιογραφικό σημείωμα που ο ίδιος ο κ. Πολύζος υπέβαλε 

κατά την κατάθεση της αίτησής του για τη θέση του γενικού 

διευθυντή του ΟΚΥΠΥ αναφέρεται ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 

2017 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 ήταν μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου του συγκεκριμένου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου με 

αρμοδιότητες διευθύνοντος συμβούλου για έναρξη-

ολοκλήρωση-εφαρμογή επιχειρησιακού σχεδιασμού, 

απολογισμού, προϋπολογισμού, οικονομικών και διοικητικών 

διαδικασιών, λειτουργίας διευθυντικής ομάδας και συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου.  Προφανώς, η περιγραφή αυτή 
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παραπέμπει σε εκτελεστικά καθήκοντα, για τα οποία υπήρχε 

αμοιβή.  Μάλιστα, η πιο πάνω εμπειρία των τεσσάρων μηνών 

λήφθηκε υπόψη τόσο από τον συμβουλευτικό οίκο KPMG όσο 

και από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ κατά την επιλογή 

του κ. Πολύζου. 

• H Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας θεωρεί προφανές ότι 

υπάρχει θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί από το Τμήμα 

Φορολογίας.  Επίσης, η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας 

σημειώνει σχετικά τα ακόλουθα: 

o Αν μη κάτοικος της Δημοκρατίας θεωρηθεί ότι παρέχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες ως σύμβουλος εταιρείας, 

δυνατόν να εμπίπτει στο άρθρο περί επιβολής φόρου 10% 

σε επαγγελματίες και καλλιτέχνες, σύμφωνα με τον περί 

Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο [Ν.118(Ι)/2002, άρθρο 

23]. 

o Αν μη κάτοικος της Δημοκρατίας θεωρηθεί ότι είναι 

εργοδοτούμενος εταιρείας, τότε ενδέχεται να φορολογείται. 

o Σύμφωνα με τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας 

μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 

1968,  άρθρο 15, κάτοικος της Ελλάδας που παρέχει 

υπηρεσίες ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε ιδιωτική 

εταιρεία στην Κύπρο φορολογείται στην Κύπρο για τις εν 

λόγω υπηρεσίες.  Το άρθρο αναφέρει συγκεκριμένα ότι: 

«Αμοιβαί διευθυντών και παρόμοιαι πληρωμαί κτώμεναι 

υπό κατοίκου ενός των Συμβαλλομένων Κρατών υπό την 
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ιδιοτήτα του ως μέλους διοικητικού συμβουλίου εταιρείας 

ήτις είναι κάτοικος του ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους, 

δύνανται να φορολογηθούν εν τω ετέρω τούτω Κράτει». 

• Αν ο κ. Νικόλαος Πολύζος ήταν απλό μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου χωρίς εκτελεστικά 

καθήκοντα, τότε ενδεχομένως να τίθεται θέμα υποβολής εκ 

μέρους του ψευδών στοιχείων κατά την κατάθεση της αίτησής 

του για τη θέση του γενικού διευθυντή του ΟΚΥΠΥ. 

2. Επιστολή/έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 9 

Ιανουαρίου 2019, προς τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, με 

τίτλο: «Θέματα σχετικά με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή του 

Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ)» 

Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, με σχετική επιστολή του προς τον 

Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, και 

με κοινοποίηση προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 

Δαπανών αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σημειώνει ότι η υπηρεσία του έχει 

ζητήσει και λάβει σχετική γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας, με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2019. 

Σύμφωνα με την υπό αναφορά γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας στην εν λόγω επιστολή του 

σημειώνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

α. Όπως διαπιστώνεται από τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας, προκύπτουν τα ακόλουθα ως προς τον πρόεδρο του 

Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) Sir David Nicholson, ο 
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οποίος διορίστηκε στη θέση αυτή με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2018: 

i. Ο μεταγενέστερος (μετά τις 2 Μαΐου 2018) διορισμός του Sir David 

Nicholson στη θέση του ενδιάμεσου προέδρου (από 14 Μαΐου 2018) 

του διοικητικού συμβουλίου του Worcestershire Acute Hospitals NHS 

Trust δημιουργεί ασυμβίβαστο. 

ii. Η ιδιότητα του κ. David Nicholson ως ανώτερου συμβούλου στον 

συμβουλευτικό οίκο KPMG σε θέματα γενικών σχεδίων υγείας (ad 

hoc) φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, να συνιστά δραστηριότητα συναφή 

με τις δραστηριότητες του ΟΚΥΠΥ και άρα να δημιουργεί 

ασυμβίβαστο.  Προτού όμως ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 

καταλήξει οριστικά στο θέμα αυτό, θεωρεί ορθότερο να εφοδιαστεί με 

περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της εργοδότησης του κ. 

David Nicholson από την KPMG, αλλά και τις ακριβείς υπηρεσίες 

που ο οίκος αυτός παρείχε στο Υπουργείο Υγείας. 

iii. Θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και να διευκρινιστεί τι ακριβώς 

αφορούν τα όσα περιλαμβάνονται στη δήλωση σύγκρουσης 

συμφερόντων που είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 

του Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust, στην οποία ο κ. 

David Nicholson δηλώνει τις πιο κάτω ιδιότητες: 

• Sole Director - David Nicholson Healthcare Solutions. 

• Chair of Impact Evercare 1 Billion Healthcare Provider, Africa 

and South Africa (based in Dubai). 

• Member - Health Advisory Board, IPPR. 

• Visiting Professor - Global Health Innovation, Imperial College. 
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• Chair of Universal Healthcare Forum World Innovation for 

Health, funded by Qatar Foundation. 

• Non-Executive Director - Lifecycle. 

iv. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ότι η σύζυγος του κ. David 

Nicholson είναι Chief Executive of Birmingham Women’s and 

Children’s NHS Foundation Trust, τότε η ιδιότητά της αυτή συνιστά 

δραστηριότητα συναφή με τις δραστηριότητες του ΟΚΥΠΥ και άρα 

δημιουργεί ασυμβίβαστο για τον κ. David Nicholson. 

β. Τέλος, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας διαβίβασε παράκληση προς 

τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου όπως θέσει την υπό αναφορά 

επιστολή υπόψη του Υπουργικού Συμβουλίου, τα οποίο, όπως εξηγεί και ο 

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, είχε την αποφασιστική αρμοδιότητα 

για τη διενέργεια έρευνας, πριν από τον διορισμό του κ. David Nicholson.  

Λόγω δε των όσων καταγράφονται πιο πάνω, γίνεται εισήγηση από τον 

Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας όπως το εν λόγω θέμα τύχει 

κατεπείγοντος χειρισμού. 

3. Σχόλια/διευκρινίσεις/θέσεις/τοποθετήσεις του Γενικού Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων ενώπιον της επιτροπής 

Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, πέραν των σχετικών επιστολών/εκθέσεων 

τις οποίες αναλυτικά παρουσίασε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, 

δήλωσε μεταξύ άλλων ενώπιόν της ότι, αναφορικά με τον διορισμό του 

προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ και σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία, δε διορίζεται άτομο που έχει συμφέρον σε επιχειρήσεις των οποίων 

οι δραστηριότητες είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του ΟΚΥΠΥ, αλλά ούτε 
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μπορεί να διατηρεί τη θέση του ως πρόεδρος, αφού, όπως ο ίδιος πρόσθεσε, 

για τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ προκύπτει άμεσο, 

έμμεσο και συγκρουόμενο συμφέρον (σύγκρουση συμφερόντων) σε 

επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του οργανισμού.  Συναφώς, 

ανέφερε, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν του, για τον πρόεδρο 

του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ προκύπτει ασυμβίβαστο και δε θα 

έπρεπε το Υπουργικό Συμβούλιο να προέβαινε σε έναν τέτοιο διορισμό. 

 Περαιτέρω, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της 

επιτροπής ότι για τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ 

προκύπτει επίσης ζήτημα προς εξέταση, καθότι κατά την ανάληψη των 

καθηκόντων του δε συμπεριέλαβε στη δήλωσή του προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο το συμφέρον που διατηρεί σε επιχειρήσεις των οποίων οι 

δραστηριότητες είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του ΟΚΥΠΥ ή και το 

συμφέρον του αναφορικά με τις δραστηριότητες της συζύγου του. 

 Επιπρόσθετα, από τη διερεύνηση του όλου θέματος εντοπίστηκε ότι ο 

πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ διορίστηκε στις 14 Μαΐου 

2018, δηλαδή τέσσερις μέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσής του 

στις 10 Μαΐου 2018, ως ενδιάμεσος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του 

Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust, το οποίο παρέχει νοσοκομειακές 

υπηρεσίες σε τρία βρετανικά νοσοκομεία.  Το ασυμβίβαστο αυτό, πρόσθεσε, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν προκύπτει μόνο κατά τον διορισμό του 

κ. David Nicholson, αλλά είναι συνεχές και καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, 

πράγμα που, όπως ο ίδιος πρόσθεσε, το υπογραμμίζει και ο Γενικός 

Εισαγγελέας της Δημοκρατίας στη γνωμάτευσή του.  Στην πράξη, πρόσθεσε, το 

συμφέρον του αυτό αποτελεί σύγκρουση συμφέροντος, καθότι οι αυτονομημένοι 
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οργανισμοί είναι δυνατό να συνεργάζονται με νοσοκομεία του εξωτερικού, 

παραδείγματος χάριν, για μετάκληση ιατρών.  Ως εκ τούτου, κατέληξε, θεωρεί 

ότι είναι προφανές ότι το συγκρουόμενο αυτό συμφέρον δημιουργεί 

ασυμβίβαστο, αφού όφειλε πάραυτα να ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο, 

το οποίο έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρμοδιότητα για τον διορισμό 

του, λαμβάνοντας επίσης σοβαρά υπόψη την εν ισχύι νομοθεσία, που καθορίζει 

ρητά ότι δε διορίζεται και ούτε διατηρεί τη θέση του ως προέδρου του ΟΚΥΠΥ, 

όταν υπάρχει οποιοδήποτε άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε 

επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του εν λόγω οργανισμού.  

Σημείωσε επίσης ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο διορισμός τόσο του 

προέδρου όσο και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ έγινε 

έπειτα από σχετική εισήγηση του Υπουργού Υγείας προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο. 

 Περαιτέρω, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στη σχετική 

επιστολή του, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, προς τον γραμματέα του 

Υπουργικού Συμβουλίου δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι σύμφωνα και με τη 

γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 8 

Ιανουαρίου 2019, διαπιστώνει μεταξύ άλλων για τον πρόεδρο του διοικητικού 

συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος διορίστηκε 

στη θέση αυτή με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 2 Μαΐου 

2018, ότι ο μεταγενέστερος διορισμός του στη θέση του ενδιάμεσου προέδρου 

του διοικητικού συμβουλίου του Worcestershire Acute Hospitals ΝHS Trust από 

τις 14 Μαΐου 2018, το οποίο παρέχει νοσοκομειακές υπηρεσίες σε τρία 

βρετανικά νοσοκομεία, που επιτελούν δραστηριότητες συναφείς με τις 

δραστηριότητες του οργανισμού, δημιουργεί ασυμβίβαστο, αφού οφείλει να 
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διατηρεί τη μη ύπαρξη οποιουδήποτε άμεσου, έμμεσου ή συγκρουόμενου 

συμφέροντος σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του οργανισμού. 

 Επιπρόσθετα, η ιδιότητα του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ 

ως ανώτερου συμβούλου στον συμβουλευτικό οίκο KPMG σε θέματα γενικών 

σχεδίων υγείας φαίνεται εκ πρώτης όψεως να συνιστά δραστηριότητα συναφή 

με τις δραστηριότητες του οργανισμού και άρα να δημιουργεί ασυμβίβαστο, 

κατάληξη για την οποία όμως θα ήταν ορθότερο το Γραφείο του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να εφοδιαστεί με περισσότερα στοιχεία και 

λεπτομέρειες για τη φύση της εργοδότησης του κ. David Nicholson από την 

KPMG, αλλά και τις ακριβείς υπηρεσίες που ο οίκος αυτός παρείχε στο 

Υπουργείο Υγείας. 

 Τέλος, πρόσθεσε ότι, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν περαιτέρω τα ακριβή 

και σημερινά στοιχεία που αναφέρονται στη σχετική ιστοσελίδα ότι η σύζυγος 

του κ. David Nicholson είναι Chief Executive of Birmingham Women’s and 

Children’s NHS Foundation Trust, το οποίο διαχειρίζεται το Birmingham 

Women’s Hospital και το Birmingham Children’s Hospital, τότε η ιδιότητά της 

αυτή συνιστά δραστηριότητα συναφή με τις δραστηριότητες του ΟΚΥΠΥ και άρα 

επίσης δημιουργεί ασυμβίβαστο για τον κ. David Nicholson. 

 Εν κατακλείδι, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της 

επιτροπής ότι για τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού 

Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας προκύπτει ασυμβίβαστο, κάτι το οποίο, πρόσθεσε, 

επιβεβαιώνεται και από τη σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας, καθότι, έστω και εάν ένα μόνο θέμα άμεσου, έμμεσου ή 

συγκρουόμενου συμφέροντος αποδειχθεί, αυτό και μόνο δημιουργεί θέμα 

ασυμβιβάστου. 
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 Ειδικότερα, για τον διορισμό στη θέση του εκτελεστικού γενικού διευθυντή του 

ΟΚΥΠΥ κ. Νικόλαου Πολύζου ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δήλωσε ότι, 

σύμφωνα και με την έκθεση του συμβουλευτικού οίκου που ανέλαβε τη 

διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων όλων των υποψηφίων που κατέχουν τα 

απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του σχεδίου 

υπηρεσίας της εν λόγω θέσης και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

προς το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ, κατεγράφη η θέση του οίκου ότι ο 

εκτελεστικός γενικός διευθυντής του ΟΚΥΠΥ δεν ικανοποιούσε, σύμφωνα με τα 

προσόντα που κατείχε, το κριτήριο της δεκαπενταετούς τουλάχιστον πείρας στη 

διοίκηση μεγάλου οργανισμού με αυξημένα επίπεδα ευθύνης, από την οποία 

δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε ανώτατη διευθυντική/διοικητική θέση που 

περιλαμβάνει προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και 

έλεγχο εργασιών. 

 Παρά ταύτα, όπως ο ίδιος πρόσθεσε, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ, σε 

συνεδρίες του με ημερομηνίες 31η Αυγούστου και 6 Σεπτεμβρίου 2018, 

κατέληξε στον τελικό κατάλογο των υποψηφίων στον οποίο περιλήφθηκε και το 

όνομα του τελικά επιλεγέντος εκτελεστικού γενικού διευθυντή κ. Νικόλαου 

Πολύζου, ο οποίος έχει υπογράψει στις 4 Νοεμβρίου 2018 το σχετικό 

συμβόλαιο εργοδότησής του διάρκειας πέντε ετών, εφόσον το διοικητικό 

συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ αποφάσισε ότι ο εν λόγω αιτητής ικανοποιεί όλες τις 

απαιτήσεις του σχεδίου υπηρεσίας, αφού προηγουμένως, στις 16 Οκτωβρίου 

2018, υπέβαλε σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και 

επικύρωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ για διορισμό 

του κ. Νικόλαου Πολύζου. 

 Ειδικότερα, όσον αφορά το θέμα των κατηγοριών εναντίον του εκτελεστικού 
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γενικού διευθυντή του ΟΚΥΠΥ ως προς κατ’ ισχυρισμόν φορολογική απάτη σε 

σχέση με το ποσό των €3.000 μηνιαίως, που λάμβανε για οκτώ μήνες από 

ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Κύπρου και το οποίο ζητούσε να δηλώνεται ως έξοδα 

φιλοξενίας, δήλωσε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας θα διαβιβάσει το 

θέμα της ενδεχόμενης φορολογικής απάτης, για να εξεταστεί από το αρμόδιο 

τμήμα του Εφόρου Φορολογίας. 
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Γ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 8 

Ιανουαρίου 2019, με τίτλο «Θέματα σχετικά με τον πρόεδρο και τον Γενικό 

Διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ)» 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του όλου 

θέματος, καθώς επίσης τις ενδεχόμενες προεκτάσεις που αφορούν στην 

εύρυθμη λειτουργία του ΟΚΥΠΥ, ο οποίος εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο 

της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας, και προς αποφυγή 

οποιασδήποτε παρερμηνείας, η υπό αναφορά γνωμάτευση του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2019, παρατίθεται 

αυτούσια, ως έχει κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής από τον Γενικό Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας: 

 «Στον περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμο του 

2017, Ν. 73(Ι)/2017, στο άρθρο 3, αναφέρεται ο σκοπός του Νόμου ως εξής: 

«Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ίδρυση οργανισμού δημοσίου 

δικαίου, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των 

δημόσιων νοσηλευτηρίων και των κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, καθώς και την 

ευθύνη για την εφαρμογή της διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας στα 

δημόσια νοσηλευτήρια.». 

Σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 4: 

«4.(2) Ο Οργανισμός έχει ευθύνη για τη λειτουργία, τη διαχείριση, τον 

έλεγχο, την εποπτεία και την ανάπτυξη των δημόσιων νοσηλευτηρίων και 

των κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα οποία κηρύσσονται ως 
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τέτοια με βάση το άρθρο 15.». 

Οι σκοποί του Οργανισμού προβλέπονται στο άρθρο 5: 

«5.-(1) Ο Οργανισμός έχει τους ακόλουθους σκοπούς: 

(α)  Μέχρι την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας διασφαλίζει την 

πρόσβαση και την παροχή των προβλεπόμενων από τους περί 

Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμους και 

τους εκδιδόμενους δυνάμει αυτών Κανονισμούς, υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία γενικού 

συμφέροντος ήθελε καθορισθεί με διάταγμα του Υπουργού· 

(β)  μετά την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, διασφαλίζει την 

πρόσβαση και την παροχή των προβλεπόμενων από τον περί 

Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο, υπηρεσιών φροντίδας υγείας και 

κάθε άλλη υπηρεσία γενικού συμφέροντος ήθελε καθορισθεί με 

διάταγμα του Υπουργού· 

(γ)  παρέχει ιατρικές, νοσηλευτικές ή/και μαιευτικές, παραϊατρικές και 

άλλες υπηρεσίες σε συναφείς κλάδους και επιστήμες· 

(δ)  αναπτύσσει εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες στον 

τομέα των επιστημών υγείας· 

(ε)  αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα των επιστημών 

υγείας· 

(στ)  εκδίδει πρωτόκολλα, οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές και οτιδήποτε 

άλλο έχει ως στόχο την προώθηση της ορθής πρακτικής στα δημόσια 

νοσηλευτήρια· 

(ζ)  αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες συναφείς με τις 

υπηρεσίες υγείας, με σκοπό την όσο το δυνατόν με καλύτερο και πιο 
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προσοδοφόρο τρόπο εκμετάλλευση της περιουσίας που του ανήκει ή 

που του έχει παραχωρηθεί προς χρήση ή εκμετάλλευση για την 

επίτευξη των σκοπών του.». 

 Σύμφωνα με το άρθρο 6, ο Οργανισμός διοικείται από το συμβούλιο και 

ενεργεί μέσω αυτού.  Το δε Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία και τους 

πόρους του Οργανισμού και τον εκπροσωπεί ενώπιον κάθε αρχής.  Τα 

προσόντα του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου που διορίζονται για 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη και με δυνατότητα επαναδιορισμού 

τους, προβλέπονται στο ίδιο άρθρο. 

 Οι αρμοδιότητες του συμβουλίου απαριθμούνται στο άρθρο 7: 

«7. - (1) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

(α)  Μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση, διαφώτιση και εκπαίδευση του 

προσωπικού του και των φοιτητών των πανεπιστημίων ή/και άλλων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τα οποία ο Οργανισμός συμβάλλεται, 

συντονίζει, με την υποστήριξη των ειδικών του Οργανισμού, την οργάνωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό, για σκοπούς βελτίωσης 

και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας· 

(β)  συνεργάζεται με οποιεσδήποτε αρχές, οργανισμούς ή πρόσωπα 

αναφορικά με θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία ή την 

αποστολή του ή που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας, 

ερευνητικών, εκπαιδευτικών ή/και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων που είναι 

συναφείς προς τις υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός· 

(γ)  αποκτά με αγορά, μίσθωση ή σύμβαση και αποδέχεται δωρεά ή άλλως 

κατέχει, διαθέτει και συντηρεί κινητή και ακίνητη περιουσία την οποία 

χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση των σκοπών του, όπως καθορίζεται με 
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αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου· 

(δ)  διασφαλίζει την ορθή εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας 

που κατέχει οποτεδήποτε κρίνει αυτό σκόπιμο, όπως καθορίζεται με 

αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου· 

(ε)  συνάπτει συμβάσεις με άλλες αρχές, οργανισμούς, φυσικά ή/και νομικά 

πρόσωπα, με σκοπό τη διάθεση των υπηρεσιών ή μέρους των υπηρεσιών 

οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού που εργοδοτεί, με βάση όρους που 

διαλαμβάνονται στη σύμβαση· 

(στ)  τηρουμένων των διατάξεων των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών 

(Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμών, συνάπτει 

συμβάσεις με άλλες αρχές, οργανισμούς, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα 

εντός και εκτός της Δημοκρατίας, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του 

γενικότερα· 

(ζ)  συνεργάζεται με οποιεσδήποτε αρχές, οργανισμούς, ιδρύματα, σωματεία, 

επιτροπές ομάδες ή/και πρόσωπα αναφορικά με θέματα που αφορούν 

άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία η/και την υλοποίηση των σκοπών του· 

(η)  ιδρύει, διευθύνει άλλους οργανισμούς ή εταιρείες για την εξυπηρέτηση των 

σκοπών του, όπως καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργικού 

Συμβουλίου· 

(θ)  τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 45, καθορίζει με Κανονισμούς, τα 

δικαιώματα, τέλη ή άλλης φύσεως αμοιβές για ιατρικές, νοσηλευτικές ή/και 

μαιευτικές ή άλλες υπηρεσίες που παρέχει· 

(ι)  τηρουμένων των διατάξεων των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών 
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(Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμών, αναθέτει σε 

συμβούλους ή/και εμπειρογνώμονες συγκεκριμένες εργασίες αναγκαίες για 

την αντιμετώπιση ιατρικής φύσεως περιστατικών ή άλλων θεμάτων που 

σχετίζονται με τη λειτουργία του· 

(ια)  διατηρεί και παρακολουθεί κοινό σύστημα διαχείρισης των αποθεμάτων 

των δημόσιων νοσηλευτηρίων και προάγει τη συνεργασία των δημόσιων 

νοσηλευτηρίων στην ανταλλαγή αποθεμάτων, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο· 

(ιβ)  καθορίζει τα κριτήρια διάθεσης κλινών από τα δημόσια νοσηλευτήρια και 

ελέγχει την τήρησή τους· 

(ιγ)  παρακολουθεί και μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

διατάξεων του περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των 

Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου· 

(ιδ) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί της Κατοχύρωσης και της 

Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου, καθορίζει τους 

κανόνες ή/και τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες εξετάζονται παράπονα 

που αφορούν τις παρεχόμενες από τα δημόσια νοσηλευτήρια υπηρεσίες, 

περιλαμβανομένης και της διεξαγωγής δέουσας έρευνας και λήψης 

σχετικής απόφασης για κάθε τέτοιο παράπονο δυνάμει εσωτερικών 

κανονισμών· 

(ιε)  υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό για έγκριση το 

στρατηγικό σχέδιο του Οργανισμού, καθώς και προϋπολογισμό με τριετή 

ορίζοντα, όπως προβλέπεται στον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο· 

(ιστ) τηρεί αρχεία όπως καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς· 

(ιζ)  καθορίζει το καθηκοντολόγιο του νέου προσωπικού του Οργανισμού· 
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(ιη)  καθορίζει τις διαδικασίες και τα κριτήρια πρόσληψης του νέου προσωπικού 

του Οργανισμού· 

(ιθ)  εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο· 

και 

(κ)  ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. 

(2) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Οργανισμός - 

(α)  Συμμορφώνεται με τις αναφερόμενες στο εδάφιο (8) του άρθρου 6 οδηγίες 

γενικής φύσεως του Υπουργικού Συμβουλίου· 

(β)  συνεργάζεται με τον Υπουργό και με οποιεσδήποτε άλλες Υπηρεσίες ή/και 

αρχές της Δημοκρατίας αναφορικά με θέματα που αφορούν στη λειτουργία 

του και γενικότερα στον τομέα της υγείας και μεριμνά για την εφαρμογή της 

κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα αυτά· και 

(γ)  λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία 

των δημόσιων νοσηλευτηρίων και των κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας, καθώς και για την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση των 

οικονομικών πόρων και της περιουσίας του.». 

 Το άρθρο 8, ως έχει πρόσφατα τροποποιηθεί και που στην ουσία 

εστιάζονται τα ερωτήματά σας, προβλέπει τα κάτωθι για το ασυμβίβαστο του 

Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου: 

«8.-(1) Δεν διορίζεται, ούτε διατηρεί τη θέση του ως Προέδρου, 

Αντιπροέδρου ή μέλους του Συμβουλίου, πρόσωπο το οποίο είτε το ίδιο 

είτε ο/η σύζυγός του έχει οποιοδήποτε άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο 

συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του 

Οργανισμού ή έχει συγγενή μέχρι τον τέταρτο (4ο) βαθμό συγγένειας που 
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ασχολείται επαγγελματικά ή κατέχει μετοχές σε ποσοστό πέραν του δέκα 

τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει οποιοδήποτε άλλο 

άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με 

τις δραστηριότητες του Οργανισμού. 

(2) Για σκοπούς διασφάλισης της τήρησης των διατάξεων του εδαφίου (1), ο 

Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, κατά την ανάληψη των 

καθηκόντων τους, προβαίνουν σε δήλωση προς το Υπουργικό Συμβούλιο 

του τυχόν συμφέροντός τους σε επιχειρήσεις που διατηρούν των οποίων 

οι δραστηριότητες είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του Οργανισμού. 

(3) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου δεν 

παρίστανται κατά τη διάρκεια συνεδρίας στη συζήτηση ή/και στη διαδικασία 

λήψης απόφασης οποιουδήποτε θέματος προκύψει και για το οποίο έχουν οι 

ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα μέχρι τον τέταρτο (4ο) βαθμό συγγένειας άμεσο 

ή έμμεσο συμφέρον: 

Νοείται ότι, τα αναφερόμενα στο παρόν εδάφιο πρόσωπα δεν δικαιούνται 

να υπογράψουν καμία συμφωνία, διευθέτηση, σύμβαση ή έγγραφο που θα 

κινήσει διαδικασίες συναλλαγής ή δραστηριότητες που αφορούν στο θέμα για το 

οποίο έχουν δηλώσει συμφέρον. 

(4) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος 

του Συμβουλίου έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον επί οποιουδήποτε θέματος το 

οποίο συζητήθηκε ή θα συζητηθεί ή/και για το οποίο λήφθηκε ή θα ληφθεί 

απόφαση, οφείλει να γνωστοποιήσει τη φύση του εν λόγω συμφέροντος σε 

συνεδρία του Συμβουλίου και δεν δύναται να μετέχει σε μετέπειτα συζητήσεις 

ή/και στη λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα. 

(5) Η γνωστοποίηση του συμφέροντος καταγράφεται στα πρακτικά. 
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(6) Πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε ψευδή δήλωση κατά παράβαση των 

διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (3) και (4), είναι ένοχο αδικήματος και, σε 

περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το 

ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες 

ευρώ (€40.000.00) ή και με τις δύο αυτές ποινές.”. 

 Όπως προκύπτει από την επιστολή σας και ειδικότερα από το Συνημμένο 

I, ο νυν Πρόεδρος του Συμβουλίου, προτού διοριστεί εκ νέου, υπέβαλε σχετική 

δήλωση. Επί αυτής και κάτω από τα αναγραφόμενα, “I have the following 

interests in businesses whose activities are related to the activities of the 

Organization:”, δήλωσε τα εξής: 

“Senior Advisor, Centre for Universal Health, KPMG (ad hoc), Chair of 

Impact Evercare”. 

 To θέμα βέβαια εδώ, δεν είναι το κατά πόσον ο κ. Νίκολσον προέβηκε με 

τη δήλωσή του σε παραδοχή του ασυμβίβαστου, αφού την αποφασιστική 

αρμοδιότητα για την διενέργεια έρευνας πριν το διορισμό έχει το Υπουργικό 

Συμβούλιο που τον διορίζει.  Η υποχρέωσή του σύμφωνα με το εδάφιο (2) του 

άρθρου 8 είναι μόνο να δηλώσει “προς το Υπουργικό Συμβούλιο του τυχόν 

συμφέροντός τους σε επιχειρήσεις που διατηρούν των οποίων οι 

δραστηριότητες είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του Οργανισμού”, πράγμα 

το οποίο έπραξε.  Αυτή η υποχρέωση αφορά την περίοδο πριν το διορισμό, 

αφού αναφέρει ο νόμος “κατά την ανάληψη των καθηκόντων”, αλλά από τη 

στιγμή που ο Νόμος επεκτείνει στο εδάφιο (1) του άρθρου 8 αφού προβλέπει, 

“ούτε διατηρεί τη θέση του”, το όποιο μεταγενέστερο συμφέρον σε 

επιχειρήσεις που διατηρούν των οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς με τις 

δραστηριότητες του Οργανισμού θα πρέπει να δηλώνεται.  Αυτό αφορά τον 
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μεταγενέστερο του διορισμού τον διορισμό ως ενδιάμεσος πρόεδρος του 

διοικητικού συμβουλίου του Worcester Acute Hospitals NHS Trust, το οποίο 

όπως αναφέρετε στην επιστολή σας παρέχει νοσοκομειακές υπηρεσίες σε τρία 

βρετανικά νοσοκομεία. Από τη στιγμή που μέσα στους σκοπούς του 

Συμβουλίου είναι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας μπορεί να λεχθεί ότι 

οι νοσοκομειακές υπηρεσίες σε τρία βρετανικά νοσοκομεία αποτελούν 

δραστηριότητες συναφείς με τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Κατά την 

άποψή μου, τα όσα αναφέρονται στο σημείο αυτό απαντούν το τέταρτο σας 

ερώτημα.  Ο μεταγενέστερος διορισμός του στη θέση αυτή δημιουργεί, κατά την 

άποψή μου, ασυμβίβαστο, αφού οφείλει να διατηρεί την μη ύπαρξη 

οποιουδήποτε άμεσου, έμμεσου ή συγκρουόμενου συμφέροντος σε 

επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.  Πριν 

απαντηθεί το πρώτο σας ερώτημα, θα ήταν ασφαλέστερο να ερευνηθεί η 

ακριβής φύση των εργασιών που ο ίδιος περιέγραψε επί της δήλωσής του.  

Από τα όσα αναφέρετε στη σελίδα 2 της επιστολής σας (παράγραφος δ), 

φαίνεται εκ πρώτης όψεως να προκύπτει θέμα δραστηριότητας συναφούς με τις 

δραστηριότητες του Οργανισμού. Θα ήταν όμως ορθότερο πριν την τελική μας 

θέση, μας εφοδιάσετε με περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της 

εργοδότησής του από την KPMG, αλλά και τις ακριβές υπηρεσίες που ο οίκος 

αυτός παρείχε στο Υπουργείο Υγείας. 

 Στη σελίδα 6 της επιστολής σας, στην παράγραφο (ii), αναγράφετε τα όσα 

έχετε διαπιστώσει από έρευνα σας στην ιστοσελίδα του Worcester Acute 

Hospitals NHS Trust, σχετικά με τον κ. Νίκολσον. 

 Για να είναι δυνατή η απάντηση του ερωτήματος (iii), θα πρέπει κατά την 

άποψή μου, να επιβεβαιωθούν τα όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα ότι είναι τα 
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ακριβή και σημερινά στοιχεία.  Επίσης, θα πρέπει να μας εφοδιάσετε με το τι 

ακριβώς αφορά η κάθε θέση ή ο διορισμός (της σελίδας 3 και 6 ξεχωριστά) και 

το τι είναι αυτό που σας προβληματίζει ότι πρόκειται για επιχείρηση συναφή με 

τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Για παράδειγμα, δεν προκύπτει τι αποτελεί 

ή με τι ασχολείται το David Nicholson Healthcare Solutions ή η σχέση του κ. 

Νίκολσον με αυτό, ούτε το Health Advisory Centre IPPR, ούτε το τι αφορά η 

απασχόληση του ως Visiting Professor - Global Health Innovation, Imperial 

College ή η θέση του ως Chair of Universal Healthcare Forum World Innovation 

for Health, funded by Qatar Foundation, πάντοτε σε σχέση με τις 

δραστηριότητες του Οργανισμού. 

 Ως προς τη σύζυγο του κ. Νίκολσον, ο Νόμος ο ίδιος επεκτείνει το 

ασυμβίβαστο, αφού το εδάφιο (1) του άρθρου 8, αναφέρει “πρόσωπο το 

οποίο είτε το ίδιο είτε ο/η σύζυγός του έχει οποιοδήποτε άμεσο, έμμεσο ή 

συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες 

του Οργανισμού”.  Η σύζυγος του κ. Νίκολσον όπως έχετε διαπιστώσει από 

δική σας έρευνα στην ιστοσελίδα του Worcester Acute Hospitals NHS Trust, 

είναι Chief Executive of Birmingham Women’s and Children’s NHS Foundation 

Trust, το οποίο διαχειρίζεται το Birmingham Women’s Hospital και το 

Birmingham Children’s Hospital.  Όπως έχω προαναφέρει, για να είναι δυνατή η 

απάντηση του ερωτήματός σας, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν τα όσα 

αναφέρονται στη ιστοσελίδα για τη σύζυγο ότι είναι τα ακριβή και σημερινά 

στοιχεία.  Στην περίπτωση που είναι αληθή, όπως ανάφερα και για το διορισμό 

του στο Worcester Acute Hospitals NHS Trust, τη στιγμή που μέσα στους 

σκοπούς του Συμβουλίου είναι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, 

μπορεί να λεχθεί ότι η διαχείριση του Birmingham Women’s Hospital και του 
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Birmingham Children’s Hospital αποτελούν δραστηριότητες συναφείς με τις 

δραστηριότητες του Οργανισμού. 

 Ως προς το ερώτημά σας που αφορά τον διορισμό του κ. Πολύζου, ο 

διορισμός αυτός έγινε από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥπΥ, του οποίου ο 

Γενικός Εισαγγελέας δεν είναι ο νομικός σύμβουλος.  Κατά την άποψή μου 

επομένως, δεν είναι ορθό να υπάρξει δική μας τοποθέτηση επί του θέματος 

αυτού για το οποίο, ενδεχόμενα, να έχει ληφθεί νομική συμβουλή και θα 

υπάρξουν και ως αποτέλεσμα της πράξης διορισμού και προσφυγές στο 

Δικαστήριο. 

 Αναμένοντας τα ανωτέρω στοιχεία για την τελική μας τοποθέτηση επί των 

ερωτημάτων σας.». 

(Υπογράφει η κ. Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου, Εισαγγελέας της 

Δημοκρατίας, Υπεύθυνη Τομέων Διοικητικού και Αστικού Δικαίου, για Γενικό 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.) 
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Δ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΚΥΠΥ) 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών στην πρώτη συνεδρία της για την εξέταση του 

υπό αναφορά θέματος, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2018, 

κάλεσε και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, 

καθώς και ο πρόεδρος και μέλη του ΟΚΥΠΥ.  Σημειώνεται επίσης ότι καθ’ όλη 

τη διάρκεια της εν λόγω συνεδρίασης προήδρευε ο Πρόεδρος της Βουλής των 

Αντιπροσώπων. 

1. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ Sir David Nicholson 

 Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ δήλωσε ενώπιον της 

επιτροπής στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2018 

ότι, όσον αφορά την εμπειρία του στη διεύθυνση νοσηλευτηρίων, είχε υπό την 

εποπτεία του δύο νοσηλευτήρια στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ότι διετέλεσε 

για οκτώ χρόνια εκτελεστικός διευθυντής ενός από τα μεγαλύτερα συστήματα 

υγείας, του National Health System (ΝΗS) της Αγγλίας.  Πέραν τούτων, τα 

τελευταία χρόνια εργάζεται ως σύμβουλος πολλών κυβερνήσεων σε όλο τον 

κόσμο για την ανάπτυξη και τη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας τους. 

 Ειδικότερα, όσον αφορά τη δήλωσή του που έχει υποβάλει προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο για το συμφέρον του σε επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες 

είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του ΟΚΥΠΥ, αυτή υποβλήθηκε σύμφωνα 

με τη δική του αξιολόγηση και τη δική του εκτίμηση για το ποιες είναι «οι 

συναφείς εργασίες» που διεξάγει. 

 Όσον αφορά την ad hoc εργασία που προσφέρει στον ελεγκτικό οίκο KPMG, ο 

ίδιος δήλωσε ότι ουδέποτε υπήρξε υπάλληλος στον εν λόγω ελεγκτικό οίκο και 
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ουδέποτε έχει προσφέρει εργασία για την KPMG Κύπρου αλλά για την KPMG 

Global.  Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, δεν πιστεύει ότι προκύπτει οποιαδήποτε 

σύγκρουση συμφερόντων είτε τώρα είτε στο μέλλον αναφορικά με τη 

συνεργασία του με τον ελεγκτικό οίκο KPMG.  Εάν υπάρξει, κατέληξε, 

οποιαδήποτε συνεργασία με την KPMG στο μέλλον που αφορά την Κύπρο, θα 

το αναφέρει στη δήλωση συμφέροντός του. 

 Ειδικότερα, όσον αφορά τον διορισμό του κ. Νικόλαου Πολύζου στη θέση του 

εκτελεστικού γενικού διευθυντή του ΟΚΥΠΥ, δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι 

ο ελεγκτικός οίκος KPMG, o οποίος ανέλαβε τη διαδικασία εξέτασης των 

αιτήσεων για διορισμό στην εν λόγω θέση, δεν είχε συμπεριλάβει στον αρχικό 

κατάλογο που συνέταξε τον κ. Νικόλαο Πολύζο.  Συναφώς, πρόσθεσε ότι ο 

ελεγκτικός οίκος KPMG δεν προβαίνει σε διορισμούς, παρά μόνο ο ρόλος του 

περιορίζεται σε συμβουλευτικού χαρακτήρα εισηγήσεις.  Ως εκ τούτου, 

κατέληξε, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ δεν είναι υπόχρεο να λάβει 

υπόψη τις απόψεις ή και τις συστάσεις του εν λόγω ελεγκτικού οίκου, παρά 

μόνο να ακούσει τις απόψεις του.  Στη συνέχεια, κατέληξε, το διοικητικό 

συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ επανεξέτασε την εμπειρία και τα προσόντα του κ. 

Νικόλαου Πολύζου και ομόφωνα αποφάσισε ότι ο επιλεγείς εκτελεστικός γενικός 

διευθυντής πληρεί όλα τα απαιτούμενα προσόντα της εν λόγω θέσης. 

2. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ 

α. Μέλος (ex officio) του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, γενική 

διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας κ. Χριστίνα Γιαννάκη 

 Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ γενική διευθύντρια του 

Υπουργείου Υγείας δήλωσε μεταξύ άλλων ενώπιον της επιτροπής ότι, 

ειδικότερα όσον αφορά τις καταγγελίες εναντίον του εκτελεστικού γενικού 
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διευθυντή του ΟΚΥΠΥ για ενδεχόμενη φορολογική απάτη, οι εν λόγω 

καταγγελίες συζητήθηκαν σε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου στις 8 

Νοεμβρίου 2018, στην οποία είχε ζητηθεί και αναμενόταν γνωμάτευση επί 

του θέματος αυτού τόσο από τον νομικό σύμβουλο του ΟΚΥΠΥ όσο και 

από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφορικά με τον περαιτέρω 

χειρισμό του θέματος επί των καταγγελιών αυτών, με γνώμονα πάντα την 

πλήρη διαφάνεια και τη διαφύλαξη των συμφερόντων του κράτους. 

β. Μέλος (ex officio) του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, γενικός 

διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Χρίστος Πατσαλίδης 

 Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ γενικός διευθυντής του 

Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε μεταξύ άλλων ενώπιον της επιτροπής 

ότι κρίνει εξαιρετικής σημασίας την εύρυθμη λειτουργία του νεοϊδρυθέντος 

ΟΚΥΠΥ, αφού η εφαρμογή του γενικού συστήματος υγείας αποτελεί εκ 

των πραγμάτων τη μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση της χώρας μετά το 

1960, που δημιουργήθηκε το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Ως εκ 

τούτου, πρόσθεσε, πρέπει να αποτελεί προσπάθεια της πολιτείας, ώστε ο 

ΟΚΥΠΥ να αρχίσει ομαλά τη λειτουργία του και να ξεκαθαρίσει όσο το 

δυνατόν πιο σύντομα το θέμα που δημιουργήθηκε αναφορικά με τον 

διορισμό τόσο του προέδρου όσο και του εκτελεστικού γενικού διευθυντή 

του ΟΚΥΠΥ. 

 Ειδικότερα, πρόσθεσε, όσον αφορά το ενδεχόμενο σύγκρουσης 

συμφερόντων ή το ασυμβίβαστο που προκύπτει από τον διορισμό του 

προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, θεωρεί ότι υπάρχουν 

άλλα θεσμικά όργανα να το κρίνουν. 

 Επιπρόσθετα, όσον αφορά το ενδεχόμενο παράτυπου/παράνομου 



50 

 

διορισμού του εκτελεστικού γενικού διευθυντή του ΟΚΥΠΥ και το κατά 

πόσο αυτός πληρεί τις απαιτήσεις του σχεδίου υπηρεσίας, αυτό θα κριθεί, 

όταν αχθεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατόπιν ενδεχόμενης 

προσφυγής άλλων επηρεαζόμενων/ενδιαφερόμενων αιτητών για τη 

σχετική πλήρωση της εν λόγω θέσης. 

 Ειδικότερα, όσον αφορά τις καταγγελίες ή την κατηγορία για το ενδεχόμενο 

φορολογικής απάτης από τον εκτελεστικό γενικό διευθυντή του ΟΚΥΠΥ, 

αυτό αποτελεί μια κατάσταση η οποία ανησυχεί ιδιαίτερα τον οργανισμό 

και πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και προς αυτή την κατεύθυνση 

ζητήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ γνωμάτευση του 

νομικού συμβούλου του οργανισμού και ταυτόχρονα το όλο θέμα 

διαβιβάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και σε άλλες 

αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για περαιτέρω διερεύνηση τόσο της 

νομικής όσο και της φορολογικής και γενικής πτυχής του όλου θέματος, 

όπως εξάλλου είναι και η σύσταση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 



51 

 

Ε. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  

 Ο Υπουργός Υγείας με σχετική επιστολή του προς τον πρόεδρο και τα μέλη της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, επεξήγησε μεταξύ άλλων 

τους λόγους για τους οποίους αδυνατούσε να παρευρεθεί στη δεύτερη συνεδρία της 

επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2019.  Ο Υπουργός Υγείας 

στην εν λόγω επιστολή του ανέφερε ότι η διερεύνηση των καταγγελιών εις βάρος του 

νεοδιορισθέντος εκτελεστικού γενικού διευθυντή του ΟΚΥΠΥ δεν εμπίπτει στις 

αρμοδιότητές του και ως εκ τούτου δε θα μπορούσε να τοποθετηθεί στα ερωτήματα 

και τις διευκρινίσεις που τυχόν να του ζητούντο για τον κ. Νικόλαο Πολύζο, αφού ο 

ΟΚΥΠΥ έχει δική του οντότητα ως νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου.  Ως εκ τούτου, 

πρόσθεσε, ο διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή του ΟΚΥΠΥ έγινε από το 

διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ, το οποίο διά νόμου έχει αποπερατώσει τις 

διαδικασίες διορισμού του γενικού διευθυντή του οργανισμού, και συνεπώς θεωρεί 

ότι έπρεπε να προσκληθεί στη συνεδρία της επιτροπής η καθ’ ύλην αρμόδια αρχή, 

που δεν είναι άλλη από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ.  Προς επιβεβαίωση των 

πιο πάνω, καταλήγει ο Υπουργός Υγείας στην εν λόγω επιστολή του, παρέπεμψε στη 

σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 8 

Ιανουαρίου 2019, όπου ο Γενικός Εισαγγελέας αναγνωρίζει την ξεχωριστή οντότητα 

του ΟΚΥΠΥ, αναφέροντας ωστόσο για τον διορισμό του κ. Νικόλαου Πολύζου ότι 

«...ο διορισμός αυτός έγινε από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ, του οποίου ο 

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δεν είναι νομικός σύμβουλος». 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 

Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών με σχετική επιστολή του, 

ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2019, προς τον Υπουργό Υγείας επισήμανε ότι το υπό 
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συζήτηση θέμα αφορά την εξέταση του ασυμβίβαστου που ενδεχομένως να 

προκύπτει για τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, ο οποίος 

διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο έπειτα από δική του εισήγηση. 

 Στην ανταπάντησή του ο Υπουργός Υγείας, με σχετική επιστολή του προς τον 

πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων 

Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2019, 

ανέφερε ότι η μη παρουσία του ενώπιον της επιτροπής κατά τη συγκεκριμένη 

συνεδρία ήταν αδύνατη, καθότι είχαν προκύψει άλλες ειλημμένες υποχρεώσεις.  Στην 

εν λόγω επιστολή του ο Υπουργός Υγείας πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι το θέμα του 

ασυμβίβαστου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, που 

ενδεχομένως να προκύπτει σύμφωνα με τα διαμειφθέντα στην επιστολή του Γενικού 

Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, είναι θέμα το οποίο, 

όπως ανέφερε, απευθυνόταν προς τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου με 

την παράκληση όπως τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, που έχει την 

αρμοδιότητα να εξετάσει τα στοιχεία που θα υποβληθούν ενώπιόν του, ως η 

υπόδειξη της γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  Συναφώς, 

πρόσθεσε, θα ήταν παράλειψή του να μην αναφερθεί στη διευκρινιστική ανακοίνωση 

της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2019, η οποία 

ξεκαθαρίζει ότι «...με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας ουσιαστικά επισήμανε 

την ύπαρξη ορισμένων στοιχείων που αφορούν δραστηριότητες του προέδρου και 

της συζύγου του, τα οποία θα πρέπει να επιβεβαιωθούν ως προς την ακρίβειά τους 

και ως προς την ισχύ τους και άλλα στοιχεία που θα πρέπει να διερευνηθούν ως 

προς τις λεπτομέρειές τους, έτσι ώστε το διορίζον όργανο, ΥΣ, να μπορεί να εξαγάγει 

ασφαλή συμπεράσματα ως προς την ύπαρξη ή μη ασυμβίβαστου, όπως 

προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία». 



53 

 

 Συνεπώς, κατέληξε, σκοπός του ως Υπουργού Υγείας είναι να θέσει προς 

εξέταση όλα τα στοιχεία ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο είναι και το 

καθ’ ύλην αρμόδιο σώμα να το πράξει τούτο, και ακολούθως να προβεί σε σχετική 

ενημέρωση της επιτροπής. 

 Ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος κλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρία της 

επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2019, δήλωσε ενώπιόν της 

ότι πρόθεσή του είναι να θέσει όλα τα στοιχεία που αφορούν τον πρόεδρο του 

ΟΚΥΠΥ στο Υπουργικό Συμβούλιο, που είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο σώμα να 

αποφασίσει για το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφέροντος ή την ύπαρξη 

ασυμβιβάστου που αφορά τον διορισμό ή/και τη διατήρηση της θέσης του. 

 Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι έχει ζητηθεί από τον πρόεδρο του διοικητικού 

συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ όπως υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο όλες τις 

λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες στις οποίες μετέχει, πράγμα 

το οποίο έπραξε. 

 Περαιτέρω, ο Υπουργός Υγείας μετέφερε ενώπιον της επιτροπής το σκεπτικό 

του Sir Nicholson, καθότι ο τελευταίος είχε αναφέρει στη δήλωση συμφερόντων του 

δύο μόνο εκ των υπόλοιπων θέσεων τις οποίες κατέχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού 

ο ίδιος έκρινε ότι είναι άνευ αντικειμένου να δηλωθούν ως συγκρουόμενο συμφέρον 

και οι άλλες θέσεις που κατέχει, καθότι αφενός στην παρούσα φάση δεν υπάρχει 

κανένας συσχετισμός με τις δραστηριότητές του που πηγάζουν από τις θέσεις αυτές 

στο Ηνωμένο Βασίλειο με εκείνες του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του 

ΟΚΥΠΥ και αφετέρου δεν πρόκειται ούτε στο μέλλον να υπάρξει το ενδεχόμενο 

δραστηριοποίησης των εν λόγω εταιρειών στην Κύπρο, καθότι οι 

εταιρείες/επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται αμιγώς στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

 Συναφώς, ο Υπουργός Υγείας, επικαλούμενος τη σχετική γνωμάτευση, καθώς 
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και τη διευκρινιστική ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, δήλωσε 

ενώπιον της επιτροπής ότι «...με τη γνωμάτευσή της η Νομική Υπηρεσία της 

Δημοκρατίας ουσιαστικά έχει επισημάνει την ύπαρξη ορισμένων στοιχείων που 

αφορούν τις δραστηριότητες του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ 

και της συζύγου του τα οποία θα πρέπει να επιβεβαιωθούν ως προς την ακρίβειά 

τους και ως προς την ισχύ τους και άλλων στοιχείων που θα πρέπει να διερευνηθούν 

ως προς τις λεπτομέρειές τους, έτσι ώστε το διορίζον όργανο, το Υπουργικό 

Συμβούλιο, να μπορεί να εξαγάγει ασφαλή συμπεράσματα ως προς την ύπαρξη ή μη 

ασυμβιβάστου, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία».  Επί του ειδικού αυτού 

σημείου ο Υπουργός Υγείας πρόσθεσε ότι με τη γνωμάτευσή της η Νομική Υπηρεσία 

της Δημοκρατίας απλώς ζητά περισσότερα στοιχεία, ούτως ώστε το Υπουργικό 

Συμβούλιο να κρίνει αν υπάρχει ή όχι ασυμβίβαστο για τον πρόεδρο του διοικητικού 

συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ.  «Το θέμα του ασυμβιβάστου», κατέληξε, «είναι θέμα 

κρίσης και όχι ερμηνείας».   

 Ειδικότερα, όσον αφορά το ενδεχόμενο να προκύπτει ασυμβίβαστο ή 

συγκρουόμενο συμφέρον σχετικά με τις δραστηριότητες της συζύγου του Sir 

Nicholson, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε σχετικά ότι στη γνωμάτευση του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δεν αναφέρεται ότι δημιουργείται ασυμβίβαστο, αλλά ότι 

οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν δραστηριότητες συναφείς με τις δραστηριότητες 

του οργανισμού, αφού πρώτα τα εν λόγω στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητες 

του προέδρου του οργανισμού και της συζύγου του επιβεβαιωθούν ως προς την 

ακρίβειά τους και την ισχύ τους και αφού άλλα στοιχεία διερευνηθούν, ώστε το 

διορίζον όργανο, που είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, να εξαγάγει τα τελικά και 

ασφαλή συμπεράσματά του ως προς την ύπαρξη ή μη ασυμβιβάστου.  Η συνάφεια 

από μόνη της, κατέληξε, δεν υποδηλώνει και σύγκρουση συμφερόντων. 
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 Στο πλαίσιο, πρόσθεσε, της ενίσχυσης της διαφάνειας των εργασιών του 

διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, το διοικητικό συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρία 

του, έπειτα από σχετική πρόταση του προέδρου του οργανισμού, πήρε απόφαση 

σύμφωνα με την οποία μεταξύ άλλων για οποιαδήποτε συγκρουόμενα συμφέροντα 

πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον από σχετικές δραστηριότητες τόσο ο πρόεδρος 

όσο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ συμφώνησαν να μην 

προχωρούν σε αντίστοιχες συμβατικές σχέσεις ή διευθετήσεις ή συμβάσεις ή 

έγγραφα που μπορεί να κινήσουν διαδικασίες συναλλαγής ή δραστηριότητες που 

αφορούν τα θέματα για τα οποία έχουν δηλώσει συμφέρον.  Ως εκ τούτου, κατέληξε, 

αυτή η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ διασφαλίζει τη μη ύπαρξη 

ασυμβιβάστου από τις συναφείς αυτές δραστηριότητες είτε τώρα είτε στο μέλλον 

σχετικά με τις εταιρείες οι οποίες αμιγώς δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, στο πλαίσιο της διασφάλισης της διαφάνειας των 

εργασιών του ΟΚΥΠΥ, όπως είναι η θέση της κυβέρνησης, απέστειλε στις 24 

Ιανουαρίου 2019, δηλαδή την ίδια ημέρα κατά την οποία διεξαγόταν η συνεδρία της 

επιτροπής, επιστολή προς τον πρόεδρο του ΟΚΥΠΥ Sir David Nicholson, με την 

οποία του ζητείται να απαντήσει γραπτώς κατά πόσο όλες οι εταιρείες στις οποίες 

έχουν συναφείς δραστηριότητες είτε αυτός είτε η σύζυγός του θα εξαιρεθούν από 

οποιαδήποτε προοπτική σύναψης συμφωνίας, διευθέτησης, σύμβασης, συνεργασίας 

ή εγγράφου με τον ΟΚΥΠΥ.  Στη συνέχεια, κατέληξε, μετά την απάντησή του 

προέδρου του ΟΚΥΠΥ, το Υπουργικό Συμβούλιο, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο σώμα, θα 

αποφασίσει για τον περαιτέρω χειρισμό του όλου θέματος. 

 Τέλος, όσον αφορά το όλο θέμα που προκύπτει σχετικά με τον διορισμό του κ. 

Νικόλαου Πολύζου στη θέση του εκτελεστικού γενικού διευθυντή του ΟΚΥΠΥ, 

δήλωσε ενώπιον της επιτροπής, όπως είχε αναφέρει και γραπτώς στη σχετική 
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επιστολή του όπως αναλύεται πιο πάνω, ότι το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στις 

αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας, αλλά αφορά το διοικητικό συμβούλιο του 

ΟΚΥΠΥ, το οποίο προέβη στον διορισμό του, και πρέπει, τόνισε, να κληθεί το 

διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι σώμα με ξεχωριστή νομική οντότητα, να δώσει 

τις διευκρινίσεις αυτές. 
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ΣΤ.  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ / ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν 

ενώπιόν της, ομόφωνα εκφράζει τη θέση ότι υιοθετεί πλήρως και σε όλη τους 

την έκταση τα όσα ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας έχει αναλυτικά 

παραθέσει στις εν λόγω εκθέσεις του και, ως εκ τούτου, τα εν λόγω στοιχεία 

μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία/έγγραφα που κατατέθηκαν ενώπιόν της, καθώς 

και τα όσα διαμείφθηκαν ενώπιόν της αποτέλεσαν τη βάση για την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων της, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα έκθεσή της.  

2. Η επιτροπή, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων νοσηλευτηρίων 

και τη βελτίωση της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο της 

ορθής εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας, διαπιστώνει ότι εν τη γενέσει 

του ΟΚΥΠΥ υπήρξαν δύο διορισμοί οι οποίοι καθίστανται προβληματικοί και θα 

έπρεπε ευθύς εξαρχής να προβληματίσουν σοβαρά την εκτελεστική εξουσία και 

δη το Υπουργικό Συμβούλιο για τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες που θα 

προκύψουν στο γενικότερο σύστημα παροχής υγείας από τους εν λόγω 

διορισμούς.  Ο πρώτος είναι ο διορισμός στη θέση του προέδρου του 

διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, ο οποίος δημιουργεί ασυμβίβαστο, και ο 

δεύτερος είναι ο διορισμός στη θέση του εκτελεστικού γενικού διευθυντή του 

ΟΚΥΠΥ, ο οποίος έγινε με παράτυπη ή/και παράνομη διαδικασία. 

3. Η επιτροπή εκφράζει επίσης τις έντονες ανησυχίες της για την ενδεχόμενη 

νομική αποδοχή από την κυβέρνηση, που προκύπτει από την παραβίαση της 

σχετικής νομοθεσίας περί ασυμβιβάστου, καθώς, όπως αναφέρθηκε 

προγενέστερα, και τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες που θα 
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επακολουθήσουν από τους εν λόγω προβληματικούς διορισμούς.  Ως εκ 

τούτου, η επιτροπή σημειώνει ότι σε ένα ευνομούμενο κράτος τόσο ο Υπουργός 

Υγείας όσο και κατ’ επέκταση το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να ενεργούν ως 

θεματοφύλακες της άσκησης νόμιμης εξουσίας. 

4. Η επιτροπή θεωρεί ατυχέστατη τη δήλωση του Υπουργού Υγείας ενώπιόν της, 

η οποία εκφράζει και τη θέση της κυβέρνησης για την εξαίρεση, δηλαδή τον εκ 

προοιμίου αποκλεισμό όλων των εταιρειών για τις οποίες ο Sir David Nicholson 

ή η γυναίκα του έχουν δηλώσει ότι οι δραστηριότητές τους έχουν συνάφεια με 

τον ΟΚΥΠΥ, από οποιαδήποτε προοπτική σύναψης συμφωνίας, σύμβασης ή 

συνεργασίας με τον οργανισμό.  Συνεπώς, η επιτροπή θεωρεί μια τέτοια 

ενδεχόμενη πράξη ως έκδηλα έκνομη, η οποία αντίκειται στην ελευθερία των 

συμβάσεων και στο δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως, και ότι για ένα 

τέτοιο σοβαρό θέμα το Υπουργικό Συμβούλιο όφειλε, εφόσον πρόκειται για 

νομικής φύσεως ζήτημα, να συμβουλευτεί και να ακούσει τον νομικό σύμβουλο 

του κράτους, τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

5. Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που τέθηκαν 

ενώπιόν της, κρίνει ότι το παράτυπο ή/και το παράνομο που προκύπτει σχετικά 

με τον διορισμό του εκτελεστικού γενικού διευθυντή του ΟΚΥΠΥ, λαμβάνοντας 

επίσης υπόψη ότι ο συμβουλευτικός οίκος ο οποίος ανέλαβε τη διαδικασία 

εξέτασης των αιτήσεων των υποψηφίων δε συμπεριέλαβε στον αρχικό 

κατάλογό τον τελικά επιλεγέντα εκτελεστικό γενικό διευθυντή, καθότι δεν 

πληρούσε το ουσιαστικό κριτήριο της δεκαπενταετούς πείρας, ενδεχομένως να 

δημιουργήσει στο μέλλον περαιτέρω προβλήματα, καθότι μπορεί να 

συμπαρασύρει άλλες διοικητικές πράξεις ή/και αποφάσεις, προκαλώντας 

έννομες συνέπειες εις βάρος της πορείας της ομαλής εφαρμογής του Γενικού 
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Συστήματος Υγείας και παράλληλα η κυβέρνηση ενδεχομένως να κληθεί να 

καταβάλει σχετικές αποζημιώσεις.  Ως εκ τούτου, η επιτροπή καλεί το 

Υπουργικό Συμβούλιο όπως εγκύψει σοβαρά επί του θέματος αυτού και λάβει 

όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα/ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

προς αποφυγή των οποιωνδήποτε αρνητικών συνεπειών δημιουργούνται από 

την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ για 

διορισμό του κ. Νικόλαου Πολύζου στη θέση του εκτελεστικού γενικού διευθυντή 

του ΟΚΥΠΥ. 

6. Η επιτροπή, αναφορικά με το θέμα που προκύπτει για ενδεχόμενη φορολογική 

απάτη/φοροδιαφυγή από τον εκτελεστικό γενικό διευθυντή του ΟΚΥΠΥ, καλεί 

τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας όπως παρακολουθεί το θέμα και 

ενημερώσει εν ευθέτω χρόνω την επιτροπή για την έκβαση του ζητήματος 

αυτού.  Τέλος, η επιτροπή καλεί επίσης τον Έφορο Φορολογίας όπως εξετάσει 

το ενδεχόμενο φορολογικής απάτης και ενημερώσει με σχετική έκθεσή του τα 

καθ’ ύλην αρμόδια προς τούτο όργανα/υπηρεσίες του κράτους και δη τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων, τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Γενικό 

Ελεγκτή της Δημοκρατίας.  

7. Η επιτροπή θεωρεί ειδικότερα ότι ο διορισμός του προέδρου του ΟΚΥΠΥ 

αποτελεί κραυγαλέα περίπτωση παραβίασης της νομιμότητας, πράξη η οποία 

έπρεπε να προσεχθεί ιδιαίτερα, αφού αποτελεί ενδεχομένως την πιο σημαντική 

απόφαση διορισμού αξιωματούχου της πολιτείας στον πολύ ευαίσθητο τομέα 

της υγείας, πολύ δε περισσότερο σε έναν οργανισμό όπως ο ΟΚΥΠΥ, του 

οποίου ο ρόλος στο πλαίσιο της επιτυχούς εφαρμογής του Γενικού Συστήματος 

Υγείας είναι καθοριστικός και ουσιαστικός. 

8. Η επιτροπή σημειώνει ότι ο Sir David Nicholson ως πρόεδρος του διοικητικού 
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συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, ενός οργανισμού που έχει υπό την εποπτεία και την 

αρμοδιότητά του όλα τα κρατικά νοσοκομεία της Κύπρου, δεν μπορεί 

ταυτόχρονα να έχει ιδιότητες προέδρου άλλων νοσοκομείων και γι’ αυτό και 

μόνο τον λόγο και σύμφωνα με τη σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα 

της Δημοκρατίας θεωρεί ότι προκύπτει ασυμβίβαστο, καθότι επίσης προκύπτει 

η ύπαρξη άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος σε σχέση με νοσοκομειακές μονάδες 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρέπει άμεσα η εκτελεστική εξουσία να προβεί στη 

λήψη των κατάλληλων μέτρων ή/και ενεργειών προς επαναφορά στη 

νομιμότητα. 
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Ζ. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της 

βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών 

της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των 

μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, 

καλεί την κυβέρνηση και δη το Υπουργικό Συμβούλιο, που είχε την αποφασιστική 

αρμοδιότητα για τη διενέργεια έρευνας για την ύπαρξη ή μη του ασυμβιβάστου πριν 

από τον διορισμό, αλλά και κατά τη διάρκεια της διατήρησης της θέσης του προέδρου 

του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, όπως επανεξετάσει την απόφασή του που 

αφορά τον εν λόγω διορισμό και προβεί στην ανάλογη θεραπεία.  Περαιτέρω, η 

επιτροπή καλεί το Υπουργικό Συμβούλιο όπως προβεί άμεσα στις απαραίτητες 

ενέργειες, με σεβασμό στη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με 

τρόπο που να διασφαλίζεται η νομιμότητα και το κράτος δικαίου.   

 Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών, το μέλος της βουλευτής του ΕΛΑΜ, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη 

βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου κρίνουν περαιτέρω ότι προκύπτει σύγκρουση 

συμφέροντος η οποία δημιουργεί ασυμβίβαστο με τον διορισμό και τη διατήρηση του 

Sir David Nicholson στη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ 

και ως εκ τούτου καλούν την κυβέρνηση όπως θέσει τέρμα στην παρανομία και 

προχωρήσει άμεσα στην παύση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του 

ΟΚΥΠΥ Sir David Nicholson.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού συνήλθε σε συνεδρία, που πραγματοποιήθηκε 

στις 28 Φεβρουαρίου 2019, και αφού επέφερε ορισμένες τροποποιήσεις/προσθήκες 
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επί του αρχικού κειμένου της έκθεσης, αποφάσισε την υιοθέτηση του τελικού 

κειμένου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στην παρούσα έκθεσή της και ταυτόχρονα την 

υποβολή της έκθεσης στην ολομέλεια του σώματος. 
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