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Γραφείο Προέδρου 

 
Αρ.α. 470/2019 

 
17 Δεκεμβρίου 2019 

 
Α.Ε. Πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας 
Κύριο Νίκο Αναστασιάδη 
Προεδρικό Μέγαρο 
Λευκωσία 
 
 
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 
 
 

Θέμα: Έναρξη εισφορών για τη δεύτερη φάση του ΓεΣΥ 
 
 
Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη 
υλοποίησης του ΓεΣΥ και όλες τις παρεμφερείς πτυχές του, τόσο σε σχέση με τις οικονομικές 
παραμέτρους, όσο και σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. 
 
Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εισφορές για την δεύτερη φάση 
υλοποίησης του ΓεΣΥ προβλέπεται να ξεκινήσουν την 1/3/2020. 
 
Όπως ίσχυσε και κατά την πρώτη φάση του ΓεΣΥ, η έναρξη των εισφορών καθορίστηκε τρεις 
μήνες πριν από την παροχή των υπηρεσιών. Σκοπός ήταν να δημιουργηθεί επαρκές αποθεματικό, 
έτσι ώστε να υπάρχει στον ΟΑΥ η αναγκαία ταμειακή ρευστότητα για την εύρυθμη ροή των 
πληρωμών προς τους συμβεβλημένους με τον ΟΑΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας. 
 
Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι ήδη για μια σειρά από λόγους, τα συσσωρευθέντα αποθεματικά 
από τις μέχρι τώρα εισφορές είναι πολύ ψηλά. Η εντύπωση αυτή ενισχύεται από αριθμό 
δηλώσεων αξιωματούχων του ΟΑΥ περί ύπαρξης σημαντικών πλεονασμάτων στα ταμειακά 
διαθέσιμα του Οργανισμού. 
 
 
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 
 
Με την παρούσα, υποβάλλω θερμή έκκληση να δώσετε οδηγίες για αντικειμενική και διεξοδική 
εξέταση των οικονομικών δεδομένων του ΟΑΥ. Σε περίπτωση που η πιο πάνω εξέταση 
διαπιστώνει ότι οι ισχύουσες εισφορές επαρκούν για την κάλυψη των απαιτήσεων κατά την 
έναρξη λειτουργίας της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ, εισηγούμαστε να προωθήσετε στη Βουλή 
σχετική τροποποίηση της συγκεκριμένης πρόνοιας του Νόμου για μετακίνηση της ημερομηνίας 
έναρξης των επιπρόσθετων εισφορών στην 1/6/2020 ή όσο πλησιέστερα προς την ημερομηνία 
αυτή, το επιτρέπουν τα οικονομικά του ΟΑΥ. 
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Με βάση ανεπίσημους αλλά αξιόπιστους υπολογισμούς, η μηνιαία δαπάνη για την οικονομία από 
την αύξηση των εισφορών για την δεύτερη φάση, κυμαίνεται πέριξ των €45 εκ. και τυχόν 
μετάθεση της ημερομηνίας καταβολής των πρόσθετων εισφορών κατά τρεις μήνες, θα απαλλάξει 
την οικονομία από συνολική επιβάρυνση περίπου €150 εκ.  
 
Επιτρέψτε μου να επαναλάβω για μια ακόμα φορά την προσήλωση της ΟΕΒ στην προσπάθεια 
εφαρμογής ενός οικονομικά βιώσιμου ΓεΣΥ με ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλον τον πληθυσμό. 

 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 
Πρόεδρος 
 
 
 
 
ΓΠ/ΓΓ 
MA191376EPI 

 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: - A.E. κύριο Δημήτρη Συλλούρη – Πρόεδρο Βουλής Αντιπροσώπων 
  - Αξ. κύριο Αβέρωφ Νεοφύτου – Πρόεδρο ΔΗΣΥ 
  - Αξ. κύριο Άντρο Κυπριανού – Γενικό Γραμματέα ΑΚΕΛ 
  - Αξ. κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο – Πρόεδρο ΔΗΚΟ 
  - Αξ. κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο – Πρόεδρο Κ.Σ. ΕΔΕΚ 
  - Αξ. κύριο Γιώργο Λιλλήκα – Πρόεδρο «Συμμαχίας Πολιτών» 
  - Αξ. κυρία Ελένη Θεοχάρους – Πρόεδρο «Αλληλεγγύης» 
  - Αξ. κύριο Γιώργο Περδίκη – Πρόεδρο Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών 
  - Αξ. κύριο Χρίστο Χρίστου – Πρόεδρο Ε.ΛΑ.Μ. 
  - Αξ. κύριο Κωνσταντίνο Πετρίδη – Υπουργό Οικονομικών 
  - Αξ. κύριο Κωνσταντίνο Ιωάννου – Υπουργό Υγείας  
  - Αξ. κύριο Θωμά Αντωνίου – Πρόεδρο ΟΑΥ 
 
 


