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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Τα μέλη της Κοινωνικής Συμμαχίας σε σημερινή συνεδρία τους συζήτησαν τις 

τελευταίες εξελίξεις για το ΓΕΣΥ και χαιρέτισαν την πρόσφατη υπογραφή του 

συμβολαίου για το λογισμικό σύστημα, το οποίο θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του 

Γενικού Σχεδίου Υγείας. 

Η Κοινωνική Συμμαχία απαιτεί όπως εντατικοποιηθούν και ολοκληρωθούν το 

συντομότερο δυνατό όλες οι διεργασίες αναφορικά με τα εκκρεμούντα θέματα που 

αφορούν τις συνεισφορές του ΓεΣΥ και τα εργασιακά,  έτσι που τα  δυο νομοσχέδια να 

οδηγηθούν το συντομότερο δυνατό στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.  

Η Κοινωνική Συμμαχία υπενθυμίζει ότι όλες οι επιστημονικές μελέτες που έχουν 

διαχρονικά γίνει, από τους πλέον εξειδικευμένους οίκους παγκοσμίως για θέματα 

βιωσιμότητας εθνικών σχεδίων υγείας, έχουν καταδείξει ότι το προωθούμενο 

μονοασφαλιστικό ΓΕΣΥ είναι πλήρως βιώσιμο και θα καλύψει με ποιότητα και επάρκεια 

τις ανάγκες του λαού. 

Για το λόγο αυτό η Κοινωνική Συμμαχία κάνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις 

να μείνουν προσηλωμένες στις ομόφωνες αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά τη 

σύσκεψη στο Προεδρικό και να αφήσουν οποιεσδήποτε προφάσεις και  προσκόμματα 

κατά μέρος, και να ψηφίσουν χωρίς καθυστέρηση τα δύο νομοσχέδια που βρίσκονται 

κατατεθειμένα στη Βουλή από τις 18 Οκτωβρίου 2016, γιατί το δικαίωμα των πολιτών  

να έχουν πρόσβαση στην υγεία είναι υπεράνω οποιονδήποτε συμφερόντων. 

Είναι η ώρα που θα πρέπει όλοι να λειτουργήσουν με πνεύμα κοινωνικής δικαιοσύνης 

και  αλληλεγγύης και να στηρίξουν το γενικότερο συμφέρον. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να στηριχθεί ο τομέας της υγείας. Η διατήρηση της 

υφιστάμενης κατάστασης η οποία δεν μπορεί να δώσει ποιοτική, ολοκληρωμένη 

ιατρική περίθαλψη στον πολίτη δεν μπορεί να μας ικανοποίει. Είναι αναχρονισμός η 

Κύπρος να είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης που δεν έχει ΓεΣΥ και ντροπή για τη 

Δημοκρατία και τον πολιτισμό μας. Το θέμα της ψήφισης των δυο νομοσχεδίων 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Ταυτόχρονα σημειώνουμε την ανάγκη στήριξης με όλα τα 

αναγκαία μέτρα των δημόσιων νοσηλευτηρίων για να ανταποκριθούν στις σημερινές 

αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών. 

Η κοινωνική συμμαχία θα συνεχίσει να επαγρυπνεί για την υλοποίηση του στόχου της 

εφαρμογής του ΓεΣΥ και θα παρεμβαίνει εκεί και όπου χρειάζεται λαμβάνοντας, όλα 

τα  αναγκαία μέτρα, περιλαμβανομένων και μαζικών κινητοποιήσεων εάν χρειαστεί, 

για να στηρίξει τις ανάγκες της κοινωνίας μας και να μην επιτρέψει νέο πισωγύρισμα. 
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