
Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της παρουσίασης ανήκει αποκλειστικά στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, 

μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, 

ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της παρουσίασης αυτής με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή 

περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Οργανισμού.    

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 

ΓεΣΥ- Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
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Ατζέντα

1. Εισαγωγή

2. Εφαρμογή του ΓεΣΥ 

3. Κύρια χαρακτηριστικά του ΓεΣΥ

4. Οικονομική Πτυχή & Χρηματοδότηση

5. Σύστημα Πληροφορικής ΓεΣΥ

6. Σύνοψη

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ2
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Διαχείριση του ΓεΣΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ4

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΑΥ) 

Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε

με σκοπό την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος 

Υγείας (ΓεΣΥ), την παρακολούθηση και διαχείριση 

του Συστήματος, ώστε να προάγεται η κοινωνική 

αλληλεγγύη, η ισότιμη πρόσβαση και η αποδοτική 

χρήση πόρων.

Ο ΟΑΥ διοικείται από Διοικητικό 

Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από 13 

μέλη, με τετραμερή διακυβέρνηση 

(Κράτος, Εργοδότες, Εργαζόμενοι και 

Ασθενείς):

• Πρόεδρος

• Γ. Δ/ντης Υπ. Υγείας

• Γ. Δ/ντής Υπ. Οικονομικών

• Κυβέρνηση - 2 μέλη 

• Εργοδότες - 3 μέλη

• Εργαζόμενοι - 3 μέλη

• Αυτοτελώς Εργ. - 1 μέλος

• Ασθενείς - 1 μέλος

Η σύνθεση του ΔΣ παρέχει αυτονομία και 
θωράκιση από πολιτικές παρεμβάσεις και 
προωθεί τη συναίνεση στη λήψη αποφάσεων
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Υφιστάμενη Κατάσταση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ5

Προβλήματα στον τομέα της υγείας σήμερα

o Απουσία καθολικής κάλυψης & ισότιμης πρόσβασης τόσο σε υπηρεσίες 

φροντίδας υγείας στην Κύπρο αλλά και στην ΕΕ

o Καταβολή ψηλού % δαπανών απευθείας από τους ασθενείς

o Υπερφόρτωση του δημόσιου τομέα - λίστες αναμονής

o Απουσία συντονισμού μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με αποτέλεσμα 

τις διπλές υποδομές και τη σπατάλη πόρων 

o Απουσία στοιχείων

o Έλλειψη διαφάνειας

Αποτέλεσμα

Δυσκολία στην πρόσβαση 

και λήψη των αναγκαίων 

υπηρεσιών φροντίδας 

υγείας από τους πολίτες
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΣΥ
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Μέτρα που αφορούν στην αναβάθμιση της ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ7

•Μεγιστοποιείται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα. Ως αποτέλεσμα ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να λάβει 
την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Αυτό θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των 
λιστών αναμονής.

•Ενδυναμώνεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με στόχο την πρόληψη, την 
έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη αντιμετώπιση των ασθενειών. Επίσης μέσω της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση των χρόνιων 
ασθενειών καθώς και εφαρμογή εθνικών ιατροφαρμακευτικών προγραμμάτων 
προς όφελος της δημόσιας υγείας.

•Μέσω της εισαγωγής ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής δημιουργείται 
αξιόπιστη καταγραφή, αποθήκευση και επεξεργασία των ιατρικών πράξεων με 
στόχο την καλύτερη και άμεση ενημέρωση των δικαιούχων και των παροχέων. 
Επιτυγχάνεται έτσι, μεταξύ άλλων, η αποφυγή αχρείαστων και επιζήμιων, για την 
υγεία των δικαιούχων, ιατρικών πράξεων ή/και φαρμάκων. 

•Μέσω της χρήσης διεθνών και αξιόπιστων συστημάτων κωδικοποίησης των 
διαγνώσεων, φαρμάκων, εργαστηριακών εξετάσεων και ιατρικών 
διαδικασιών/πράξεων διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ορθολογιστική επεξεργασία 
δεδομένων για εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες φροντίδας υγείας.

•Ενισχύονται τα δικαιώματα των δικαιούχων. Διορίζεται Επίτροπος Εποπτείας ο 
οποίος εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται από τους δικαιούχους ή/και ο ίδιος 
εξετάζει αυτεπάγγελτα.

•Καθορίζονται ελάχιστα κριτήρια για τους παροχείς υπηρεσιών υγείας με στόχο τη 
διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

•Εφαρμόζονται κλινικές κατευθυντήριες γραμμές και κλινικοί έλεγχοι που 
αναβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

•Εισάγονται κίνητρα στον τρόπο αποζημίωσης των παροχέων για συνεχή ποιοτική 
αναβάθμιση των υπηρεσιών.

Ένας από τους 
βασικότερους 
στόχους του 

Γενικού 
Συστήματος Υγείας 

(ΓεΣΥ) είναι η 
συνεχής 

αναβάθμιση της 
ποιότητας των 
παρεχομένων 

υπηρεσιών 
φροντίδας υγείας 
προς όφελος του 

δικαιούχου.



r

Εφαρμογή του ΓεΣΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ8

Εξωνοσοκομειακή 

φροντίδα υγείας

o Προσωπικοί Ιατροί για ενήλικες και 

παιδιά

o Ειδικοί Ιατροί

o Φάρμακα

o Εργαστηριακές Εξετάσεις

1η

Φάση

Ιούνιος 

2019 

2η

Φάση

Ιούνιος 

2020 

Πλήρης εφαρμογή του ΓεΣΥ

o Ενδονοσοκομειακή Φροντίδα

o ΤΑΕΠ και Ασθενοφόρα

o Νοσηλευτές, Μαίες και Άλλοι 

Επαγγελματίες Υγείας

o Προληπτική Οδοντιατρική Φροντίδα

o Ανακουφιστική φροντίδα και 

Αποκατάσταση
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ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΣΥ
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Βασικές Αρχές του ΓεΣΥ
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HIO

Φάρμακα και 

εμβόλια

Εργαστηριακές 

Εξετάσεις

ΝοσηλευτήριαΤΑΕΠ και 

Ασθενοφόρα

Νοσηλευτές, 

Μαίες 

και άλλοι 

Επαγγελματίες 

Υγείας 

Ειδικοί 

Ιατροί

P
Ασθενής/

Δικαιούχος

Προσωπικός

Ιατρός

Καθολικό

• Κάλυψη όλου του πληθυσμού 
ανεξαρτήτως εισοδήματος και 
κατάστασης υγείας

Κοινωνικό

• Συνεισφορά από όλους στη βάση του 
εισοδήματος τους

Αλληλέγγυο

• Οι υγιείς για τους ασθενείς

• Οι έχοντες για τους μη έχοντες 

Προσβάσιμο

• Ισότιμη πρόσβαση δικαιούχων 

• Ελεύθερη επιλογή παροχέα σε δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα

Ολοκληρωμένο

• Παροχή συνολικής φροντίδας υγείας
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Οι βασικοί εμπλεκόμενοι στο 

σχεδιασμό και τη λειτουργία 

του ΓεΣΥ

• Υπηρεσίες 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων

• Τμήμα Φορολογίας

• Γενικό Λογιστήριο

Υπηρεσίες 
Συλλογής 
Εισφορών

Εισφορές

Ταμείο 
ΓεΣΥ

Δαπάνες

Σφαιρικός 
Προϋπολογισμός

Έσοδα

OAY

Διοίκηση

Υπουργός 
Υγείας

Εξουσίες

Γενικός 
Ελεγκτής

Έλεγχος

Επίτροπος 
Εποπτείας

Εποπτεία

Ιατροσυμβούλιο

Α’ βαθμού

Παροχή 

συμβουλευτικών 

υπηρεσιών

Ιατροσυμβούλιο

Β’ βαθμού

Παροχή 

Γνωμοδοτήσεων

Επιτροπή 
Ελέγχου

Έλεγχος

Υπουργός 
Οικονομικών

Εξουσίες

Άλλες Επιτροπές

Παροχή 

Συμβουλευτικών 

υπηρεσιών

Υπουργικό 
Συμβούλιο

Βουλή

• Κύπριοι

• Ευρωπαίοι

• Αλλοδαποί από τρίτες 
χώρες

και έχουν τη νόμιμη 
συνήθη διαμονή τους 
στις ελεγχόμενες από 
την Κυπριακή 
Δημοκρατία περιοχές

Συμπληρωμές

Δικαιούχοι

• Προσωπικοί Ιατροί

• Ειδικοί Ιατροί

• Εργαστήρια

• Φάρμακα

• Άλλοι επαγγελματίες 
υγείας

• Νοσηλευτήρια

• ΤΑΕΠ

• Ασθενοφόρα

• Οδοντίατροι 

• Κέντρα αποκατάστασης 
και ανακουφιστικής 
τροτεχνολογικός
εξοπλισμός

Παροχείς

Υπηρεσίες 

Υγείας

• Μισθωτοί

• Eργοδότες

• Αυτοτελώς 
Εργαζόμενοι

• Συνταξιούχοι

• Άλλοι Εισοδηματίες 
(από ενοίκια, 
μερίσματα, τόκους)

• Αξιωματούχοι

• Κράτος

Εισφορείς

Εισφορές

Συμβουλευτική 
Επιτροπή 
Φαρμάκων

Παροχή 

Συμβουλευτικών 

υπηρεσιών

Αναθεωρητικό 
Συμβούλιο 
Φαρμάκων

Παροχή 

Συμβουλευτικών 

υπηρεσιών

Συμβουλευτική 
Επιτροπή 

Αποζημίωσης 
Φαρμάκων

Παροχή 

Συμβουλευτικών 

υπηρεσιών
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Παροχείς υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ12

Συνεργασία Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα 

για ένα κοινό σκοπό

Οι υπηρεσίες υγείας εντός του ΓεΣΥ παρέχονται από 

όλους τους παροχείς υγείας του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα που είναι συμβεβλημένοι με τον 

Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). 

Για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, ο ΟΑΥ 

συμβάλλεται με φυσικά, νομικά πρόσωπα  και 

κρατικές υπηρεσίες

Για τη σύναψη σύμβασης με τον ΟΑΥ, οι παροχείς 

οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες ελάχιστες 

απαιτήσεις (προσόντα, υποδομή,  εκπαίδευση, 

κ.ο.κ.)

Δημόσιος 
Τομέας

Ιδιωτικός 
Τομέας

Φροντίδα

Υγείας/ 

Εξυπηρέτηση 

Δικαιούχων
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Δικαιούχοι του ΓεΣΥ
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Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας

που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες 
από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές

Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες 
από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και εργάζονται 
ή έχουν αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής.

Πολίτες τρίτων χωρών

που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες 
από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και πληρούν 
τις πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας.

Άλλες κατηγορίες 

υπό προϋποθέσεις
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Υπηρεσίες φροντίδας υγείας

Χρόνιες και Σπάνιες Ασθένειες

Το ΓεΣΥ παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας για την κάλυψη 

των αναγκών όλων των δικαιούχων συμπεριλαμβανομένων 

των χρόνιων ασθενών και εκείνων που πάσχουν από 

σοβαρές και σπάνιες παθήσεις.

Δαπανηρές υπηρεσίες υγείας

Το ΓεΣΥ παρέχει δια βίου οικονομική προστασία για τον κάθε 

δικαιούχο χωρίς περιορισμούς. 

Κάλυψη στην ΕΕ

Όλοι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν 

υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Περιπτώσεις που δεν καλύπτονται στην

Κύπρο

Αποστολή δικαιούχων σε συγκεκριμένα κέντρα του

εξωτερικού σε περιπτώσεις που η φροντίδα υγείας δεν

παρέχεται στην Κύπρο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ14
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ΓεΣΥ και Παιδιά

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ15
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ΓεΣΥ και Παιδιά

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ16
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Ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού στο ΓεΣΥ

Ο Προσωπικός Ιατρός 

διασφαλίζει την 

συνεχή και 

ολοκληρωμένη 

παροχή φροντίδας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ17

Θεσμός του Προσωπικού Ιατρού

o Οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας με έμφαση στην πρόληψη

o Ορθή πλοήγηση των ασθενών μέσα στο 

Σύστημα

o Αποφόρτιση των Ειδικών Ιατρών από μη 

εξειδικευμένα περιστατικά

Ελεύθερη επιλογή ΠΙ

• Όλοι οι δικαιούχοι  είναι 
ελεύθεροι να επιλέξουν 
τον ΠΙ τους και να 
εγγραφούν στον 
κατάλογό του

Αλλαγή ΠΙ

• Οι δικαιούχοι θα 
μπορούν να αλλάζουν 
τον ΠΙ τους μετά την 
παρέλευση 6 μηνών 
από την εγγραφή τους

Μέγιστος αριθμός 
δικαιούχων ανά ΠΙ

• Οι ΠΙ θα μπορούν να 
έχουν εγγεγραμμένους 
μέχρι 2500 
δικαιούχους στον 
κατάλογό τους 
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Πώς θα λαμβάνει υπηρεσίες υγείας ο δικαιούχος στο ΓεΣΥ;

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
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Πρόσβαση δικαιούχων στο ΓεΣΥ

Απευθείας 

πρόσβαση 

Προσωπικός Ιατρός

Οδοντίατροι για προληπτική οδοντιατρική φροντίδα

Ασθενοφόρα

Γυναικολόγοι (γυναίκες >15 ετών)*

Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών* 

Πρόσβαση 
μετά από εξασφάλιση 

παραπεμπτικού

Ειδικοί Ιατροί*

Εργαστηριακές Εξετάσεις*

Φάρμακα*

Νοσηλευτές Μαίες και Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας*

Νοσηλευτήρια για παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας

Κέντρα ανακουφιστικής και αποκατάστασης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ19

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Ι

Ο ΟΑΥ αποζημιώνει απευθείας πρόσβαση σε ειδικό ιατρό, εφόσον ο δικαιούχος καταβάλει

συνεισφορά Ι, που είναι ίση με 25 ευρώ ανά επίσκεψη.

* Εφαρμόζεται συμπληρωμή



r

Παραπεμπτικά
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Παραπεμπτικά από Προσωπικό Ιατρό σε Ειδικούς Ιατρούς

Κανονικό παραπεμπτικό από ΠΙ σε ΕΙ- ισχύει για 3 επισκέψεις για 3 μήνες

Μακροχρόνιο παραπεμπτικό από ΠΙ σε ΕΙ *– ισχύει για 6 επισκέψεις για  12 μήνες

Τα παραπεμπτικά καθορίζουν την κατηγορία του παροχέα 
στον οποίο παραπέμπεται ο δικαιούχος

Τα παραπεμπτικά περιέχουν πληροφορίες για την 
κατάσταση της υγείας του ασθενή

*Θα εκδίδεται μακροχρόνιο παραπεμπτικό στις περιπτώσεις  όπου ο Ειδικός Ιατρός αναγνωρίζει ότι ο 

δικαιούχος χρειάζεται συνεχή εξειδικευμένη παρακολούθηση. Εκδίδεται από τον Προσωπικό Ιατρό 

κατόπιν σύστασης του θεράποντα Ειδικού Ιατρού.

Ο δικαιούχος επισκέπτεται τον παροχέα της επιλογής του
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Εξωνοσοκομειακή φροντίδα από Ειδικούς Ιατρούς

Ελεύθερη επιλογή ειδικού ιατρού* σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ21

*Εξαιρουμένων των ιατρών που θα συμβληθούν ως ΠΙ
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Φάρμακα που θα καλύπτει το ΓεΣΥ
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Ποιά φάρμακα δε θα καλύπτει το ΓεΣΥ;

Χ ΜΗΣΥΦΑ Χ LIFESTYLE

Συνταγογραφούμενα φάρμακα και εμβόλια

Διευρυμένος κατάλογος με φάρμακα που είναι διαθέσιμα 

στον κρατικό και ιδιωτικό τομέα- Tα ισοδύναμα φάρμακα θα 

καθορίζονται στη βάση επιστημονικής τεκμηρίωσης από την 

ανεξάρτητη επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων.

Ο ΟΑΥ θα αποζημιώνει το φθηνότερο φάρμακο στη βάση 

της δραστικής ουσίας ή/και της θεραπευτικής κατηγορίας.

Ο δικαιούχος θα μπορεί να λαμβάνει πιο ακριβό φάρμακο 

(π.χ. το πρωτότυπο ή άλλο ισοδύναμο φάρμακο) 

καταβάλλοντας τη διαφορά στη τιμή, Συνεισφορά ΙΙ.

Νέες και καινοτόμες θεραπείες- Εξοικονομήσεις στα παλαιά 

φάρμακα για την εξασφάλιση νέων και καινοτόμων θεραπειών.

* Στην ενδονοσοκομειακή

φροντίδα ΔΕΝ υπάρχει 

συμπληρωμή
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕΣΥ
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Στιγμιότυπα Εγγραφής Χρήστη
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Ιστοσελίδα 
ΓεΣΥ

Εγγραφή 
Νέου Χρήστη

Επιβεβαιώση 
Στοιχείων & 
Υποβολή

Επιβεβαίωση 
Ηλεκτρονικής 
Διεύθυνσης

Δημιουργία & 
Επιβεβαιώση 
Συνθηματικού

Αποστολή 
Κωδικού Μιας 

Χρήσης

Επιβεβαίωση 
Κωδικού Μιας 

Χρήσης

Ολοκλήρωση 
Εγγραφής
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Σύνδεση στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων
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Πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων

o Από ιστοσελίδα ΓεΣΥ www.gesy.org.cy

http://www.gesy.org.cy/
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΟΥ ΓΕΣΥ
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Χρηματοδότηση του ΓεΣΥ
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Οι κατηγορίες εισφορέων στο ΓεΣΥ και τα ποσοστά εισφορών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΩΝ Μάρτιος 2019* Μάρτιος 2020**

Μισθωτοί 1,70% 2,65%

Συνταξιούχοι 1,70% 2,65%

Άλλα Εισοδήματα 1,70% 2,65%

Αξιωματούχοι 1,70% 2,65%

Αυτοτελώς Εργαζόμενοι 2,55% 4,00%

Εργοδότες 1,85% 2,90%

Κράτος  (Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας) 1,65% 4,70%

Για σκοπούς υπολογισμού του ποσού εισφοράς ανά φυσικό πρόσωπο, εφαρμόζεται οροφή στα εισοδήματα ύψους 

€180.000. 
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*Ποσοστά εισφορών που θα αποκόπτονται από 1η Μαρτίου 2019 για εφαρμογή εξωνοσοκομειακής φροντίδας 

** Ποσοστά εισφορών που θα αποκόπτονται από 1η Μαρτίου 2020 για πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ
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Συμπληρωμές
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• Υπεύθυνη χρήση

• Αποφυγή κατάχρησης και σπατάλης
ΣΤΟΧΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΩΝ

• Εφαρμογή οροφής (ανώτατο όριο συμπληρωμής
ανά έτος)

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ

• Γενικός Πληθυσμός: €150

Παιδιά κάτω των 21 ετών: €75

Χαμηλοσυνταξιούχοι: €75

Λήπτες βοηθήματος ΕΕΕ: €75

ΕΤΗΣΙΑ ΟΡΟΦΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΩΝ*

Δεν εφαρμόζεται συμπληρωμή

• Στις επισκέψεις Προσωπικού Ιατρού

• Στη χρήση Ασθενοφόρου

• Στην Ενδονοσοκομειακή Φροντίδα

* Όπως περιλαμβάνονται στα προσχέδια των σχετικών Κανονισμών
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Ποσά συμπληρωμών*
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Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας
Ύψος 

Συμπληρωμής

Ανά φαρμακευτικό προϊόν €1

Ανά ιατροτεχνολογικό προϊόν ή υγειονομικό είδος €1

Ανά εργαστηριακή εξέταση ** €1

Κάθε φορά που δικαιούχος επισκέπτεται ειδικό ιατρό εξαιρουμένων ιατρών με ειδικότητα 

στην ακτινολογία/ακτινοδιαγνωστική, πυρηνική ιατρική και παθολογική ανατομία
€6

Ανά απεικονιστική εξέταση που διενεργείται από ειδικό ιατρό με ειδικότητα στην 

ακτινολογία/ακτινοδιαγνωστική, πυρηνική ιατρική
€10

Κάθε φορά που δικαιούχος επισκέπτεται νοσηλευτές και μαίες €6

Κάθε φορά που δικαιούχος επισκέπτεται το ΤΑΕΠ €10

Κάθε φορά που δικαιούχος επισκέπτεται άλλους επαγγελματίες υγείας €10

**οροφή 10 ευρώ ανά κατηγορία εργαστηριακών εξετάσεων

* Όπως περιλαμβάνονται στα προσχέδια των σχετικών Κανονισμών 
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Ποια είναι τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για τη συλλογή των 

εισφορών του ΓεΣΥ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ31

Γενικό Λογιστήριο

• Αποδοχές μισθωτών που απασχολούνται από τη Δημοκρατία

• Συντάξεις που παρέχονται από το Πάγιο Ταμείο, εξαιρουμένης της κοινωνικής σύνταξης

• Αποδοχές αξιωματούχων της Δημοκρατίας

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Αποδοχές μισθωτών, εξαιρουμένων των μισθωτών που απασχολούνται από τη Δημοκρατία

• Ασφαλιστέες αποδοχές αυτοτελώς εργαζομένων

• Συντάξεις που παρέχει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνική σύνταξη

Τμήμα Φορολογίας

• Αποδοχές πέραν των ασφαλιστέων αποδοχών των αυτοτελώς εργαζομένων

• Συντάξεις εξαιρουμένων των συντάξεων για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Γενικός Λογιστής και ο 

Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Συντάξεις από το εξωτερικό

• Αποδοχές αξιωματούχων εξαιρουμένων των αξιωματούχων της Δημοκρατίας

• Εισοδήματα (π.χ. ενοίκια, τόκοι, μερίσματα) 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΣΥ
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Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφορικής
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Διαχείριση 
Παροχέων Υγείας

Διαχείριση 
Δικαιούχων

Αποζημίωση

Διαχείριση 
απαιτήσεων

Διαχείριση 
καταλόγων

Διαχείριση πελατειακών σχέσεων
Ηλεκτρονικός Φάκελος

Ασθενή (απαιτήσεις)

Πύλη Παροχέων 
Υγείας

Πύλη Δικαιούχων

Διαχείριση 
Ταμείου

Διαχείριση 
Παραπομπών

Συνταγογράφηση
Φαρμάκων

Διαχείριση λίστας ΠΙ

Παραγγελία Κλινικών 
εξετάσεων

Υπηρεσίες 
Πληροφορικής

Επιχειρησιακή 
Συνέχεια

Ασφάλεια 
Πληροφοριών

Λογιστικό

Διαχείριση 
Προϋπολογισμού

Σύστημα διαχείρισης
εγγράφων

Παροχείς φροντίδας υγείας 

Απαιτήσεις

Διαχείριση αποθεμάτων και Στρατηγική

Δικαιούχοι

Επιχειρησιακές διαδικασίες

Επιχειρησιακή Υποστήριξη

Αναφορές

Συστήματα

Κέντρο 
εξυπηρέτησης

Διαχείριση
Απαιτήσεων
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Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφορικής
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Υποστήριξη 
Παροχέων και 

Δικαιούχων

• Δημιουργία ιατρικού ιστορικού 
των ασθενών

• Ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση, έκδοση 
παραπεμπτικών και ταχύτερη 
εξυπηρέτηση των ασθενών

• Διαχείριση καταλόγων 
δραστηριοτήτων (ιατρικών 
πράξεων)

• Υποβολή των απαιτήσεων για 
αποζημίωση

Έλεγχος Δαπανών

• Καταγραφή, παρακολούθηση 
και έλεγχο της χρήσης 
προϊόντων και υπηρεσιών 
υγείας

• Ανάλυση στοιχείων και λήψη 
διορθωτικών μέτρων

• Καταπολέμηση σπατάλης

• Εντοπισμός και πρόληψη 
απάτης

Διαφάνεια και 
προστασία

• Ολοκληρωμένη βάση 
δεδομένων με τη δυνατότητα 
επεξεργασίας και ανάλυσης

• Παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας, της 
παραγωγικότητας και της 
ποιότητας

• Χρήση δικλείδων ασφαλείας 
για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα
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ΣΥΝΟΨΗ
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Ποιά τα οφέλη για το δικαιούχο/ασθενή;

o Οικονομική προστασία, 

o Ισότιμη πρόσβαση,

o Ο καθένας επιλέγει το γιατρό του, 

o Ποιοτική φροντίδα υγείας,

o Μείωση των λιστών αναμονής, 

o Οργάνωση της πρόληψης και ανίχνευσης,

o Ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υγείας,

o Επίτροπος Εποπτείας,

o Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου.
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Δικαίωμα στην Υγεία
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Επικοινωνήστε μαζί μας!

Δωρεάν κλήση στο17000 ή 

μέσω email στο info@gesy.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:

www.gesy.org.cy

GESYCyprus

ΗΙΟCyprus

mailto:info@gesy.org.cy
http://www.gesy.org.cy/

