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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΑΕΚ: Δέσμευση στην ενημέρωση της κοινής γνώμης παρά τον 
αποκλεισμό από το διάλογο για το ΓεΣΥ 

 

Τη δέσμευση του στη συστηματική ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τις 
λανθασμένες επιλογές του Υπουργείου Υγείας για το Γενικό Σύστημα Υγείας 
επαναβεβαίωσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου. 
 
Και αυτό παρά τον αδικαιολόγητο αποκλεισμό του από τη διαδικασία του 
κοινοβουλευτικού διαλόγου σχετικά με τα πρώτα δύο νομοσχέδια του ΓεΣΥ που 
συζητούνται την περίοδο αυτή στη σχετική επιτροπή της Βουλής. 
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣΑΕΚ κλήθηκε μόνο στις αρχικές συνεδριάσεις της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για μια πρώτη γενική τοποθέτηση. Στις 
επόμενες διασκέψεις δεν κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία ενός φορέα που, με 
τους 200.000 ασφαλισμένους πολίτες, διαθέτει την πραγματική εμπειρία και 
τεχνογνωσία ασφάλισης υγείας στη χώρα. 
 
Ήδη ο ΣΑΕΚ κατέθεσε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας αναλυτικό 
υπόμνημα στο οποίο τονίζονται οι αντιφάσεις και ανεπάρκειες που προκύπτουν 
από τα κείμενα των νομοσχεδίων. Υπόμνημα που μεταξύ άλλων αποδεικνύει και 
γιατί η εκδοχή του ΓεΣΥ που προτείνει το Υπουργείο είναι οικονομικά μη βιώσιμη, 
επιβαρύνει περαιτέρω τους ήδη ασφαλισμένους και υπονομεύει τις προοπτικές του 
ασφαλιστικού κλάδου και της εθνικής οικονομίας. 
 
Την έντονη δυσαρέσκειά τους για την μη συμπερίληψη τους στη συζήτηση που 
διεξάγεται εξέφρασαν από κοινού με τον ΣΑΕΚ, τo Κυπριακό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ). Στην κοινή ανακοίνωσή τους τονίζουν μεταξύ άλλων ότι «ζητήματα τόσο 
σημαντικά όπως το ΓεΣΥ δεν μπορούν να αποφασίζονται απόντων των κυρίως 
εμπλεκομένων. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος απαιτεί λεπτομερή συζήτηση των 
διαφορετικών απόψεων  και δεν μπορεί να περιορίζεται σε ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ του Υπουργείου και των μελών της επιτροπής χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
οι θέσεις και προβληματισμοί των άμεσα επηρεαζόμενων και άμεσα εμπλεκόμενων 
φορέων». 
 
Η Διευθύντρια του ΣΑΕΚ κ. Στέφη Δράκου δήλωσε σχετικά: «Παρά τον αποκλεισμό 
μας από τις διαδικασίες διαβούλευσης, η ενημέρωση της κοινής γνώμης αλλά και 
όλων των εμπλεκομένων που επηρεάζονται αρνητικά, σχετικά με το τι πραγματικά 
συμβαίνει με το ΓεΣΥ θα ενταθεί το 2017. Οι ασφαλισμένοι, οι εργαζόμενοι και οι 
φορολογούμενοι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη 
μονοπωλιακή εκδοχή του ΓεΣΥ είναι αδιέξοδη. Οι πολίτες εγκλωβίζονται σε μια 
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πορεία που στο τέλος της θα υπάρχει χειρότερη και πιο ακριβή ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. Υπάρχουν εναλλακτικές και όλοι μαζί, πολιτική, επιχειρηματική 
κοινότητα, φορείς της υγείας και πολίτες οφείλουμε να εξετάσουμε με ψυχραιμία και 
σύνεση». 
 

Λευκωσία, 19 Ιανουαρίου 2017  
 
 
 

Σχετικά με τον ΣΑΕΚ 
Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΣΑΕΚ) είναι το αναγνωρισμένο και αντιπροσωπευτικό 
σώμα της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας της Κύπρου. Υπάρχουν 30 εταιρείες-μέλη που 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό γύρω στο 96% των ετησίων ασφαλίστρων της εγχώριας αγοράς. Ο 
ΣΑΕΚ είναι επίσης ο αναγνωρισμένος εκπρόσωπος της κυπριακής ασφαλιστικής βιομηχανίας σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο όντας πλήρες μέλος τόσο της Insurance Europe (Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιρειών) όσο και της IUMI (Διεθνής Ένωσης 
Ναυτασφάλισης). Όραμά του είναι μια δυνατή επικερδής και ανταγωνιστική ασφαλιστική 
βιομηχανία, που την εμπιστεύεται ο πολίτης και που συνεχώς αναβαθμίζεται δυναμικά στο 
ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. 
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