ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αναφερόμενος στα δημοσιεύματα της εφημερίδας σας
με τίτλους «Έκθεση-σοκ για ΓεΣΥ» και «Έξι φορές άλλαξαν το πόρισμα», ημερομηνίας 29
και 30 Απριλίου 2011 αντίστοιχα, θεωρεί αναγκαίο να σημειώσει τα ακόλουθα:
•

Η Ad hoc Επιτροπή που συστάθηκε κατόπιν εντολής των Υπουργών Οικονομικών,
Υγείας και του Δ.Σ του Οργανισμού για την επεξεργασία συγκεκριμένων
οικονομικών πτυχών του ΓεΣΥ, είχε σειρά συναντήσεων κατά τις οποίες
συζητήθηκαν και εξετάστηκαν διάφορα σενάρια, παράμετροι και θέσεις οι οποίες
στη συνέχεια ενσωματώνονταν σε προσχέδια έκθεσης, με απώτερο στόχο την
κατάληξη σε μια τελική έκθεση η οποία να αντανακλά στις απόψεις όλων των
μελών της Επιτροπής. Συνεπώς η ύπαρξη αριθμού προσχεδίων ήταν η
φυσιολογική και αναγκαία διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί για να
καταλήξει η Επιτροπή στο τελικό προσχέδιο και επομένως καμία άλλη
σκοπιμότητα δεν υπήρχε όπως έμμεσα αφήνεται να νοηθεί από το δημοσίευμα.

•

Η εκτίμηση του οίκου αναλογιστών Mercer, ότι με τη λειτουργία του ΓεΣΥ θα
εξοικονομηθούν €625εκ σε σημερινές τιμές, για περίοδο δέκα χρόνων, αφορά στο
όφελος που θα προκύψει για την κυπριακή οικονομία στο σύνολο της και όχι για
οποιαδήποτε ομάδα εισφορέων (εργαζομένους, εργοδότες, κράτος) χωριστά.
Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν αμφισβητήθηκε ποτέ από κανένα
μέλος της Επιτροπής, εξ ου και το γεγονός ότι σε όλα τα προσχέδια το
συγκεκριμένο ποσό δεν είχε διαφοροποιηθεί.

•

Τα διάφορα σενάρια που εξετάσθηκαν είχαν ως στόχο να καταδείξουν τις
πολλαπλές επιλογές που υπάρχουν ως προς τον τρόπο κατανομής του κόστους
του ΓεΣΥ μεταξύ των διαφόρων ομάδων εισφορέων και της δέσμης των
υπηρεσιών υγείας που θα καλύπτει το ΓεΣΥ . Επισημαίνεται όμως ότι ακόμη και
στην περίπτωση των σεναρίων στα οποία προκύπτει αυξημένη επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισμού όπως π.χ. στην περίπτωση του σεναρίου των €450εκ
(για δεκαετή περίοδο) στην οποία γίνεται αναφορά στο δημοσίευμα, προκύπτει
ταυτόχρονα ανάλογη εξοικονόμηση για τις υπόλοιπες ομάδες εισφορέων
(εργαζόμενοι, εργοδότες) με το συνολικό όφελος για την κυπριακή οικονομία να
παραμένει στα €625εκ σε σημερινές τιμές.

•

Παράλληλα, σημειώνεται κατηγορηματικά ότι σε κανένα προσχέδιο έκθεσης,
αλλά και σε καμία συνεδρία της Επιτροπής δεν συζητήθηκε σενάριο με
επιπρόσθετη επιβάρυνση για το κράτος ύψους €1,786 δις, όπως εσφαλμένα
αναφέρεται στο δημοσίευμα.

•

Τέλος, ο ισχυρισμός ότι κανένας δεν συμφώνησε με το τελικό προσχέδιο της
Έκθεσης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού μόνο το Υπουργείο
Υγείας εξέφρασε διαφωνία ως προς κάποια σημεία της Έκθεση, χωρίς ωστόσο
μέχρι σήμερα να έχει υποβάλει τις συγκεκριμένες θέσεις του.
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