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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θετικά τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης του οίκου Mercer Co σχετικά με την 

εφαρμογή και την οικονομική βιωσιμότητα του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κύπρο.  

Η μελέτη Mercer εκπονήθηκε  σύμφωνα με της πρόνοιες  του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ 

της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από μέρους του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Στήριξης (μέτρο 3.2f) με σκοπό την επικαιροποίηση του  υπολογισμού των 

εθνικών δαπανών υγείας, των δαπανών υγείας στο πλαίσια του ΓεΣΥ και των ποσοστών 

εισφοράς που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του Γενικού Συστήματος Υγείας για την 

περίοδο 2016-2025.  

Χρησιμοποιώντας ένα δυναμικό μοντέλο και λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατο και 

προβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον στη βάση παραδοχών για την οικονομία που ετοίμασε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και έχοντας υπόψη τον 

υφιστάμενο σχεδιασμό του ΓεΣΥ, η αναλογιστική μελέτη καταλήγει στα πιο κάτω 

συμπεράσματα:  

1. H χρηματοδότηση του ΓεΣΥ μπορεί να επιτευχθεί  με οριακή μόνο αύξηση  των 
ποσοστών εισφοράς, όπως καθορίζονται στον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο 
του 2001 
 

2. Η εφαρμογή του ΓεΣΥ, όχι μόνο δεν θα αυξήσει  τις υφιστάμενες δαπάνες υγείας, αλλά 
θα επιφέρει συνολικές εξοικονομήσεις για την οικονομία ύψους €292εκ. για την 
περίοδο 2016-2025, λόγω των βέλτιστων πρακτικών  και των ασφαλιστικών δικλίδων 
ελέγχου που ενσωματώνει, και 
 

3. Η εισαγωγή του ΓεΣΥ θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στη δικαιότερη κατανομή του 
κόστους χρηματοδότησης της υγείας και στην αποτελεσματικότερη χρήση των 
διαθέσιμων πόρων. 

 

Τα ποσοστά εισφοράς, όπως καθορίζονται στον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο του 

2001, αλλά και όπως διαμορφώνονται σύμφωνα με το βασικό σενάριο της αναλογιστικής 

μελέτης, παρατίθενται πιο κάτω:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ  

Ποσοστά Εισφορών 

Εισφορές βάσει του περί 
Γενικού Συστήματος 

Υγείας Νόμου (2001) 

Εισφορές βάσει της 
αναλογιστικής μελέτης 

Mercer  

Μισθωτοί 2,00% 2,23% 

Εργοδότες 2,55% 2,85% 

Κράτος 4,55% 4,55%* 

Αυτοεργοδοτούμενοι 3,55% 3,97% 

Συνταξιούχοι 2,00% 2,23% 

Άλλα εισοδήματα 2,00% 2,23% 
*  Η εισφορά του κράτους καθορίζεται έτσι ώστε να μην προκύψει επιπλέον επιβάρυνση για το κράτος από την 

εφαρμογή του ΓεΣΥ 

 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, επιβεβαιώνεται  ότι το ΓεΣΥ είναι οικονομικά βιώσιμο, δεν 

επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά με πρόσθετο κόστος, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύει ότι οι 

εισφορές διαμορφώνονται σε πλαίσια που έχουν συμφωνηθεί με τους κοινωνικούς εταίρους.  

Τέλος, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της καθολικότητας, της πρόσβασης σε ποιοτική 

φροντίδα, της ισότητας και της αλληλεγγύης, σε συνάρτηση με μια σειρά πλεονεκτημάτων  που 

θα επιφέρει η εφαρμογή του ΓεΣΥ, ο Οργανισμός θεωρεί ότι τα συμπεράσματα της 

αναλογιστικής μελέτης δρομολογούν την επιτάχυνση των ενεργειών για τη μεγαλύτερη 

μεταρρύθμιση του τομέα της Υγείας στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας με κατάληξη την 

πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ μέχρι το τέλος του 2015.  Μιας μεταρρύθμισης, η οποία θα θέσει την 

Κύπρο στο χάρτη των χωρών που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με τια συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ του 

2006. 
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