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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
FREE TRADE CENTRE CWC LEFKOSIA
LEFKOSIA-KERYNIA

ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΓεΣΥ
--------------------------------------------------------------------Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,
Η προστασία της υγείας των εργαζοµένων και γενικά του λαού είναι ένας τοµέας που η ΣΕΚ
έδωσε και δίνει µεγάλη σηµασία. Η ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη είναι δικαίωµα
κάθε πολίτη και το κράτος έχει υποχρέωση να µεριµνά ώστε να είναι προσιτή σε όλους,
ανεξάρτητα από την οικονοµική
νοµική τους κατάσταση. Η εξασφάλιση αποδεκτών επιπέδων
υγείας, µε την παροχή πλήρους ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, είναι
απαραίτητο συµπλήρωµα κάθε κοινωνίας και βασική προϋπόθεση για οικονοµική και
κοινωνική πρόοδο.
Είναι η άποψη της ΣΕΚ ότι, η ύπαρξη σύγχρονου σχεδίου υγείας αποτελεί ζωτικό κοινωνικό
ωφέληµα για την εξασφάλιση ποιότητας ζωής και ευηµερίας των εργαζοµένων και
γενικότερα των πολιτών κάθε ανεπτυγµένης κοινωνίας.
Το µέχρι σήµερα σύστηµα υπηρεσιών υγείας που είχαµε και παρά τις φιλότιµες
προσπάθειες όλων των εργαζοµένων στα δηµόσια νοσηλευτήρια, παρουσιάζει σοβαρές
αδυναµίες, ελλείψεις και ανεπάρκειες. Θεωρείται µεσαιωνικό και τριτοκοσµικό, και
προσβάλει τον πολιτισµό µας και υποβιβάζει την κοινωνία µας.
Η οργάνωση, η διεύθυνση και η χρηµατοδότηση του, ήταν παρωχηµένες και δεν
µπορούσαν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, µε επακόλουθο να οδηγούν
στην προσφορά χαµηλής ποιότητας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
Το γεγονός αυτό από µόνο του, επέβαλλε επιτακτικά την ανάγκη για εφαρµογή
ριζοσπαστικών µέτρων, ούτως ώστε να επέλθει σηµαντική ποιοτική αναβάθµιση στην
προσφορά υπηρεσιών υγείας στο κοινωνικό σύνολο.
Είναι αδιανόητο στον αιώνα της προόδου, της τεχνολογικής ανάπτυξης, να µην έχουµε
σύγχρονο καιι ολοκληρωµένο σύστηµα υγείας που να καλύπτει πλήρως τον Κυπριακό
πληθυσµό. ∆εν υπάρχει πολιτισµένη χώρα που να µη έχει σύγχρονο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας και που να συνάδει µε τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.
Πιστεύαµε και συνεχίζουµε να πιστεύουµε ότι, η εισαγ
εισαγωγή
ωγή του Γενικού Σχεδίου Υγείας είναι
επιβεβληµένη ανάγκη και είναι απαραίτητο συµπλήρωµα κοινωνικών παροχών για τη
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διασφάλιση ενός σταθερού βιοτικού επιπέδου σε όλους ανεξαίρετα τους πολίτες, το οποίο
δεν θα επηρεάζεται από αστάθµητους παράγοντες, όπως είναι η χρηµατοδότηση των
αναγκών υγείας των ιδίων ή των εξαρτωµένων τους.
Η ΣΕΚ θεωρεί ότι η εφαρµογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας αποτελεί, µετά την εφαρµογή του
Αναλογικού Συστήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την εισαγωγή της Κοινωνικής
Σύνταξης, το πιο αποφασιστικό βήµα για εµπέδωση κράτους πρόνοιας και κοινωνικής
δικαιοσύνης. Είναι γι’ αυτό το λόγο που σαν θέµα αρχής, όχι µόνο τασσόµαστε υπέρ της
εισαγωγής ενός τέτοιου σχεδίου, αλλά επικρίναµε τις εκάστοτε Κυβερνήσεις γιατί δεν
προχώρησαν νωρίτερα στην εισαγωγή του.
Από την 1η Μαρτίου2019, ξεκίνησε η καταβολή των εισφορών για το Γενικό Σχέδιο Υγείας,
σηµατοδοτώντας αφενός την εφαρµογή του και αφετέρου την προσαρµογή των
υφιστάµενων Ταµείων Υγείας που προβλέπονται στις συλλογικές συµβάσεις, στα νέα
δεδοµένα.
Μέσα στα πλαίσια της οµαλής µετάβασης στην νέα εποχή του Γενικού σχεδίου Υγείας, οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ∆ΕΟΚ και οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και
ΚΕΒΕ, υπέγραψαν συµφωνία για την διαχείριση των ρυθµίσεων ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης που προβλέπονται στις συλλογικές συµβάσεις.
Η συµφωνία στοχεύει στην διασφάλιση της συνεχούς και αδιάλειπτης παροχής
ιατροφαρµακευτικής κάλυψης προς τους εργαζόµενους και τους εξαρτώµενους τους, στο
µεταβατικό στάδιο, ενόψει της σταδιακής υλοποίησης του Γενικού Συστήµατος Υγείας.
Παράλληλα, έχει στόχο την αποφυγή των αχρείαστων διπλών καλύψεων και διπλών
εισφορών, για ωφελήµατα που παρέχονται µέσα από πρόνοιες των Συλλογικών
Συµβάσεων καθώς επίσης για σκοπούς οµοιόµορφης διαχείρισης των υφισταµένων
ρυθµίσεων.
Η υπογραφείσα συµφωνία προνοεί τα εξής:
1. Για την περίοδο από 1/3/2019 µέχρι 31/5/2019, επιχειρήσεις και εργαζόµενοι θα
συνεχίσουν να καταβάλλουν πλήρως τις εισφορές στα υφιστάµενα συντεχνιακά
σχέδια ασφάλισης υγείας µε βάση τις σχετικές συλλογικές συµβάσεις. Οι εισφορές
αυτές θα γίνονται παράλληλα µε τις εισφορές που θα γίνονται για σκοπούς ΓεΣΥ.
2. Για την περίοδο 1/6/2019 µέχρι και 31/5/2020 οι εκατέρωθεν εισφορές στα
συντεχνιακά Ταµεία Υγείας, µειώνονται κατά το ήµισυ.
3. Από την 1/6//2020 µε την πλήρη εφαρµογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, οι εισφορές
των εργαζοµένων και των εργοδοτών στα συντεχνιακά Ταµεία Υγείας τερµατίζονται.
Νοείται πως η πιο πάνω ρύθµιση σε περίπτωση που θα υπάρξει συµφωνία µεταξύ των
µερών, σε καµιά περίπτωση δεν θα εµποδίζει την εισαγωγή, την εφαρµογή ή την διατήρηση
συµπληρωµατικών ρυθµίσεων ασφάλισης υγείας, για υπηρεσίες φροντίδας υγείας που δεν
θα παρέχονται µέσω του ΓεΣΥ.
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Το Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης του Εργατικού µας Κέντρου, αποτελεί
σηµαντικό σταθµό στην ιστορία της υγείας των µελών µας, αφού τους απάλλαξε για αρκετές
δεκαετίες µέχρι και σήµερα, από τον εφιάλτη της ανασφάλειας, εξασφαλίζοντας τους
ικανοποιητικά επίπεδα ιατρικής φροντίδας και φαρµακευτικής περίθαλψης.
Παρόλα αυτά και λαµβανοµένου υπόψη της σταδιακής εφαρµογής του ΓεΣΥ σύµφωνα µε
τις ποιο πάνω εξελίξεις, το Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης του κινήµατος µας, θα
συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του προς τα µέλη µας για όλες τις υπηρεσίες που δεν
θα καλύπτονται από την Α΄ φάση λειτουργείας του ΓεΣΥ.
Για την καλύτερη ενηµέρωση σας, σχετικά µε τις διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν στις
προσφερόµενες προς τα µέλη υπηρεσίες, παραθέτουµε στη συνέχεια σηµαντικές
πληροφορίες.
1) από την 1η Ιουνίου 2019, σταµατά η έκδοση παραπεµπτικών από τα ταµεία µας
για το σύνολο των υπηρεσιών που θα καλύπτονται στην Α’ φάση του ΓεΣΥ καθότι η
παροχή εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης προς τα µέλη θα καλύπτεται από το Γενικό
Σύστηµα Υγείας.
2) Για τις περιπτώσεις ειδικοτήτων που δεν θα καλύπτονται στην Α’ φάση του ΓεΣΥ,
δηλαδή όπως, Οδοντίατροι, Ψυχολόγοι, ∆ιατροφολόγοι, Φυσιοθεραπευτές,
Εργασιοθεραπευτές και Ποδίατροι θα συνεχίσουµε να εκδίδουµε παραπεµπτικά
(∆ιατακτικά), µε την ίδια διαδικασία και τις προϋποθέσεις που εφαρµόζονται µέχρι και
σήµερα από το Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης του Εργατικού µας Κέντρου.
Παραπεµπτικά (∆ιατακτικά) για Οδοντίατρους, Ψυχολόγους, Φυσιοθεραπευτές,
Εργασιοθεραπευτές, ∆ιατροφολόγους και Ποδιάτρους
α) Τα Μέλη του Ταµείου, για κάθε επίσκεψη που διενεργούν σε γιατρό του Ταµείου κατά τις
συνηθισµένες εργάσιµες ώρες και µέρες, είναι υποχρεωµένα να παρουσιάζουν διατακτικό
που προµηθεύονται από εντεταλµένους υπαλλήλους του Ταµείου.
Σε περιπτώσεις που θα διενεργούνται επισκέψεις από ασθενείς κατά τα Σάββατα και δεν
έχουν εξασφαλίσει εκ των προτέρων παραπεµπτικό, ο γιατρός θα πληρώνεται το ποσό των
€20. Ο γιατρός θα παραχωρεί βεβαίωση της επίσκεψης στην οποία θα αναγράφεται το
ποσό που πλήρωσε ο ασθενής. Στις περιπτώσεις που το µέλος διενεργεί εισφορές στο
Ταµείο, θα προσκοµίζει την απόδειξη για να του επιστραφεί το ποσό που δικαιούται.
Οι πιο πάνω διευθετήσεις, θα ισχύουν και κατά την περίοδο των καλοκαιρινών
διακοπών του Αυγούστου, όπου τα γραφεία του Ταµείου είναι κλειστά.
β) Ιατρική Εξέταση δικαιούνται επίσης, όλα τα µέλη της ΣΕΚ που δεν συνεισφέρουν στο
Ταµείο Υγείας νοουµένου ότι, θα πληρώσουν για την εξασφάλιση του Παραπεµπτικού
ολόκληρο το αντίτιµο που επιβαρύνεται το Ταµείο. ( € 20)
Οδοντίατροι
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α) Τα µέλη παρουσιάζονται στο γιατρό µε διατακτικό που εξασφαλίζουν από το Ταµείο στην
τιµή του €1. Νοείται ότι ισχύει ένα διατακτικό για κάθε δόντι, ανεξάρτητα από το πόσες
επισκέψεις θα χρειασθούν για την ολοκλήρωση της θεραπείας.
β) Για οδοντιατρικές εργασίες, το Ταµείο έχει προβεί σε ειδικές συµφωνίες µε τους γιατρούς
για χαµηλότερες από τις συνηθισµένες τιµές.
Ψυχολόγοι
Η επιβάρυνση των µελών του Ταµείου και των εξαρτωµένων τους για επισκέψεις σε
Ψυχολόγους, θα είναι η προσκόµιση του παραπεµπτικού και η επιπρόσθετη πληρωµή του
ποσού των €20,00.
Ψυχολόγοι / Θεραπευτές Γάµου και Οικογένειας
Η επιβάρυνση των µελών του Ταµείου και των εξαρτωµένων τους για επισκέψεις σε
Ψυχολόγους/Θεραπευτές Γάµου και Οικογένειας, θα είναι η προσκόµιση του
παραπεµπτικού και η επιπρόσθετη πληρωµή του ποσού των €25,00 για χρόνο επίσκεψης
που κυµαίνεται από 40 µέχρι 50 λεπτά.
∆ιατροφολόγοι
Τα µέλη του Ταµείου και τα εξαρτώµενα τους, όταν θα διενεργούν επισκέψεις σε
διατροφολόγους, θα επιβαρύνονται για την πρώτη επίσκεψη µε την προσκόµιση στον δύο
παραπεµπτικών. Οι υπόλοιπες επισκέψεις θα γίνονται µόνον µε την προσκόµιση ενός
παραπεµπτικού.
Φυσιοθεραπευτές
Η επιβάρυνση των µελών του Ταµείου και των εξαρτωµένων τους για επισκέψεις σε
Φυσιοθεραπευτές, θα είναι µε την προσκόµιση παραπεµπτικού.
Κινησιοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων
Η επιβάρυνση των µελών του Ταµείου και των εξαρτωµένων τους, για επισκέψεις στην
κινησιοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων του Ταµείου, θα είναι µε την προσκόµιση
παραπεµπτικού.
Ορθοπτικά – οπτοµετρικά
Τα µέλη του Ταµείου και τα εξαρτώµενα τους, όταν θα διενεργούν επισκέψεις σε
Ορθοπτικούς- Οπτοµέτρες, θα επιβαρύνονται πέραν από την προσκόµιση ∆ιατακτικού και
µε συµπληρωµατικό χρηµατικό ποσό, ανάλογα µε το περιστατικό.
3) Η προοπτική για τη συνέχιση έκδοσης παροχής παραπεµπτικών (∆ιατακτικών),
για ειδικότητες που δεν θα καλύπτονται µετά την εφαρµογή της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ
(π.χ. Ποδίατροι, µη κλινικοί διαιτολόγοι και ψυχολόγοι), θα εξεταστεί στην πορεία αφού θα
πρέπει να γίνει µια πρόσθετη αξιολόγηση αλλά και συνεννόηση µε τους ιατρούς.
4) Εκπτώσεις στα Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα από 1/6/2019 µέχρι 31/5/2020
α) Για τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΗΣΥΦΑ), τα οποία δεν θα καλύπτονται
από το ΓεΣΥ, για όλα τα µέλη µας για τα οποία θα γίνονται συνεισφορές στα ΤΙΠ στο ύψος
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του 50% των σηµερινών ποσοστών, θα παραχωρείται συνολική έκπτωση 40% (15%
έκπτωση από µέρους του Μετοχικού Φαρµακείου ΣΕΚ Λευκωσίας ∆ηµόσια Εταιρεία
ΛΤ∆ και 25% επιχορήγηση από µέρους του Ταµείου Υγείας) στην τιµή πώλησης των
φαρµάκων, µε την προϋπόθεση ότι τα µέλη θα προµηθεύονται όλα τα φάρµακα που
περιλαµβάνονται στην ιατρική συνταγή από τα φαρµακεία της ΣΕΚ.
β) Για τα υπόλοιπα µέλη που δεν καλύπτονται µε συνεισφορές στα Ταµεία Υγείας καθώς
και για τους συνταξιούχους µέλη µας, θα τους παραχωρείται έκπτωση 15% από µέρους
του Φαρµακείου µας µε την προϋπόθεση να προσκοµίζουν και να διεκπεραιώνουν στο
φαρµακείο µας, το σύνολο των φαρµάκων που περιλαµβάνονται στην ιατρική συνταγή.
γ) Κατά την ανανέωση των συλλογικών συµβάσεων θα καταβληθεί προσπάθεια όπως
συνεχίσουν να λειτουργούν συνεισφορές στα ΤΙΠ µε στόχο να συνεχίσουµε ή και να
βελτιώσουµε τις παροχές υπηρεσιών, τόσο στο ύψος κάλυψης των ΜΗΣΥΦΑ όσο και για
κάποιες άλλες υπηρεσίες που δεν θα καλύπτει το ΓεΣΥ.
5) Επιπρόσθετες καλύψεις προς τα Μέλη µετά την 1η Ιουνίου 2019 για περιστατικά
που δεν καλύπτονται στην πρώτη φάση του ΓεΣΥ.
Από 1/6/2019 µέχρι 31/5/2020, το Ταµείο Υγείας θα παρέχει τις πιο κάτω αυξηµένες
παροχές προς τα µέλη του για τα οποία θα συνεχίσουν να διενεργούνται συνεισφορές στο
ύψος του 50% των υφισταµένων:
1) Χειρουργικές Επεµβάσεις / Παραµονή στην κλινική
Μέχρι €1000
€1001 - €2000
€2001 και άνω

το 1/3 µε ανώτατο €300
το 1/3 µε ανώτατο €475
€600

2) Φυσιολογικός τοκετός €275 (η καισαρική αποζηµιώνεται στη βάση των
χειρουργικών επεµβάσεων).
3) Παιδικά Εµβόλια Το Ταµείο θα συνεχίσει να επιχορηγεί τα παιδικά εµβόλια που
δεν θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ, µε το 50% της απόδειξης, µε ανώτατο ποσό
€30.
4) Οφθαλµολογικά
Επεµβάσεις Μυωπίας/πρεσβυωπίας µε laser: 1/3 µε ανώτατο €225
Ματογυάλια ή φακούς επαφής: €50 (ανά έτος)
Οι οπτικοί που είναι συµβεβληµένοι µε το Ταµείο, παρέχουν 15% έκπτωση για
αγορά µατογυαλιών ή φακών επαφής, στα µέλη και τα εξαρτώµενα τους.
5) Ορθοδοντική θεραπεία

€ 200 ανά έτος
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Επιπρόσθετα από µέρους των γιατρών που είναι συµβεβληµένοι µε το Ταµείο,
θα διενεργείται 15% έκπτωση στις συνήθεις τιµές τους, προς όφελος των µελών
του Ταµείου και των εξαρτωµένων τους.
6) Κάλτσες κιρσών 50% µε ανώτατο €25.
7) Ακουστικά βαρηκοΐας €200 ανά έτος.
8) Χηµειοθεραπείες Θα παραχωρείται βοήθηµα, ανάλογα µε τις περιπτώσεις.
Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,
Σταθερός και αναλλοίωτος στόχος της Συνοµοσπονδίας Εργαζοµένων Κύπρου (ΣΕΚ),
αποτελεί η συνεχής βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων. Με υπεύθυνη ,
ανεπηρέαστη και ανεξάρτητη πολιτική, µακριά από κοµµατικές ή άλλες δεσµεύσεις και
σκοπιµότητες, η ΣΕΚ από της ίδρυσης της το 1944 αγωνίζεται για Ελευθερία, ∆ικαιοσύνη,
Ισότητα και Πρόοδο.
Ως µέλος της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων (ITUC) και της
Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), η ΣΕΚ διαδραµάτισε και συνεχίζει να
διαδραµατίζει, σηµαίνοντα ρόλο στη χάραξη συνδικαλιστικής πολιτικής και κοινωνικών
στόχων.
Παρά το γεγονός ότι η σηµασία της συνδικαλιστικής οργάνωσης παραµένει διαχρονικά
αναλλοίωτη, σήµερα µε την επέκταση των κοινωνικών ωφεληµάτων, της σηµαντικής
βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων και την γενικότερη πρόοδο της
κοινωνίας, θα πρέπει να επισηµάνουµε και παράλληλα να τονίσουµε προς τους
εργαζόµενους ότι η συνδικαλιστική τους οργάνωση συνεχίζει να τους εξυπηρετεί, να τους
συµπαραστέκεται και να τους προστατεύει.
∆ιατηρώντας συνεχώς µια πιο ισχυρή ΣΕΚ και γενικότερα ένα πιο δυνατό συνδικαλιστικό
κίνηµα στον τόπο µας, δίνεται µεγαλύτερη δυνατότητα όχι µόνο να περιφρουρήσουµε τα
κεκτηµένα µας, αλλά και να βελτιώσουµε περαιτέρω το βιοτικό επίπεδο των εργαζοµένων
και γενικότερα της κοινωνίας.
•
Η ΣΕΚ, έχει τις γνώσεις και την πείρα των διαπραγµατεύσεων, για να επιτυγχάνει
συνεχώς τη δικαιότερη κατανοµή του εθνικού πλούτου και των οικονοµικών βαρών.
•
Η ΣΕΚ, διαθέτει τους µηχανισµούς για γρήγορη επίλυση των προβληµάτων που
απασχολούν τους εργαζόµενους καθώς επίσης επιλαµβάνεται άµεσα και παρακολουθεί την
εφαρµογή της συλλογικής σύµβασης.
•
Η ΣΕΚ, διαθέτει τους µηχανισµούς, την πείρα και την επιρροή για αντιµετώπιση των
επιπτώσεων και των προκλήσεων, που δηµιουργεί η νέα τάξη πραγµάτων.
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•
Η ΣΕΚ, διαθέτει τις γνώσεις και την ειδίκευση για προστασία της ασφάλειας και
υγείας των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας.
•
Η ΣΕΚ, διαθέτει κατάλληλα στελεχωµένα τµήµατα µελετών, ερευνών, Ευρωπαϊκών
θεµάτων, νοµικών, διαφώτισης και συνεχούς επιµόρφωσης, που της δίνουν ανεκτίµητα
στοιχεία, πληροφορίες και ειδικεύσεις οι οποίες είναι αναγκαίες και απαραίτητες στις
σύγχρονες διαπραγµατεύσεις και γενικά στις εργασιακές σχέσεις.
•
Η ΣΕΚ, είναι µια ζωντανή και σύγχρονη οργάνωση που έχει τη διορατικότητα και τη
θέληση να µελετά, ούτως ώστε να είναι πάντοτε έτοιµη να αντιµετωπίζει τις συνεχείς
προκλήσεις του 21ου αιώνα και της Ενωµένης Ευρώπης.
•
Η ΣΕΚ, µε τη συµµετοχή της σε διάφορα ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Σώµατα,
αξιοποιώντας την επιρροή και τη δύναµη που έχει, συµβάλλει στη συνεχή βελτίωση της
οικονοµικής και κοινωνικής θέσης των εργαζοµένων.
•
Η ΣΕΚ, µε τη δύναµη και τα µέσα που της δίνουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, µέσω της
συνδικαλιστικής πυκνότητας στις τάξεις της, καταξιώνοντας την έτσι ως την µεγαλύτερη
συνδικαλιστική οργάνωση στον τόπο µας, έχει καθιερώσει µια σειρά από υπηρεσίες προς
τα µέλη της, µέσω των οποίων συµβάλουν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της
ποιότητας ζωής τους.
Είµαστε πάντοτε στην διάθεση σας για
εξυπηρέτηση.

βοήθεια, συµπαράσταση, συνεργασία και

