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Οργανιςμόσ Αςφάλιςθσ Υγείασ (ΟΑΥ) 

• Ιδρφκθκε με βάςθ τον περί Γενικοφ Συςτιματοσ 
Υγείασ Νόμο (Ν.89(Ι)/2001) και αποτελεί 
νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου.  

• Διοικείται από Διοικθτικό Συμβοφλιο με 
τριμερι εκπροςϊπθςθ (Κυβζρνθςθ, εργοδότεσ 
και εργαηόμενοι). 

•  Ζχει ωσ αποςτολι του τθν εφαρμογι του 
Γενικοφ Συςτιματοσ Υγείασ (ΓεΣΥ) και ςτθ 
ςυνζχεια τθ διαχείριςθ του όλου ςυςτιματοσ. 

 

 

 



Κφριεσ αρμοδιότθτεσ του ΟΑΥ είναι:  
• Αρμοδιότθτεσ του ΟΑΥ 

• Διαχειρίηεται τουσ οικονομικοφσ πόρουσ του ςυςτιματοσ 

• Κακορίηει το πακζτο των υπθρεςιϊν υγείασ που 
καλφπτονται από τον Οργανιςμό 

• Συμβάλλεται με τουσ Προμθκευτζσ 

• Αγοράηει υπθρεςίεσ και αποηθμιϊνει τουσ προμθκευτζσ 

• Αςκεί ελζγχουσ 

• Μεριμνά για τον καταρτιςμό τθσ λίςτασ ςυν/νων 
φαρμάκων και τθν εκπόνθςθ ιατρικϊν πρωτοκόλλων 

• Τθρεί τα μθτρϊα δικαιοφχων και προμθκευτϊν και 
διαχειρίηεται τα παράπονα των αςκενϊν. 
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Απεςθείαρ 
ππόζβαζη για 

γςναικολογικά 

πεπιζηαηικά

Ο θεζμός ηοσ Προζωπικού  Γιαηρού ζηα πλαίζια ηοσ ΓεΣΥ.

Παπαπέμπει ζε ***

Παπαπέμπει

ζε ***

Απεςθείαρ 
ππόζβαζη 

Ιδιωηική και Δημόζια 
Ενδονοζοκομειακή 

θρονηίδα 

*Παπαπέμπει 
ζε

• Ιδιώηερ 

• Κςβεπνηηικούρ 

Ειδικούς 

Τμήμα 

Επειγόνηων 

πεπιζηαηικών 

και 

Αηςσημάηων 

Αηςσήμαηα και επείγονηα πεπιζηαηικά και άλλα πεπιζηαηικά αθού ζςμθωνηθούν με ηον ΠΙΣ 

Προζωπικοί 
ιαηροί (ΓΙ και 
άλλοι ειδικοί 

γιαηποί πος θα 
εκπαιδεςηούν ζε 
θέμαηα Γενικήρ 

ιαηπικήρ 

* Δικαιούσοι μέσπι 15 εηών εγγπάθονηαι ζε πποζωπικό παιδίαηπο

** Δικαιούσοι μεηαξύ 15 και 18 σπονών μποπούν να εγγπαθούν ζε ΠΙ ή πποζωπικό παιδίαηπο.

*** Οι αζθενείρ έσοςν ελεύθεπη επιλογή

†Δικαιούσοι άνω ηων 18 εγγπάθονηαι ζε πποζωπικό ιαηπό ενηλίκων 

Παιδίαηποι 
πποζωπικοί 

ιαηποί
Απεςθείαρ 
ππόζβαζη 

Γςναικολόγοι 

Άνηρες 
>15  

τρονών †

Παιδιά
<16 τρονών*

Γσναίκες 
>15 τρονών 

†

Εξωηεπικά 

ιαηπεία 

Ειδικοηήηων 

Νοζοκομείο 

γ ια  νοζηλεία 

Ιδιωηική και Δημόζια πρωηοβάθμια και Δεσηεροβάθμια 
Φρονηίδα Υγείας 

Παιδιά16-18
τρονών**

Απεςθείαρ 
ππόζβαζη 



Ο ΟΑΥ ρυκμίηει τισ παραπομπζσ ςε ειδικοφσ 
 και ςε άλλουσ επαγγελματίεσ υγείασ 

• Παραπομπι ςε ειδικό 
Εάν θ αςκζνεια είναι εκτόσ του πεδίου δράςθσ του ΠΙ 

Αν χρειάηονται ειδικζσ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ 

Αν χρειάηονται περαιτζρω εξετάςεισ για να επιβεβαιωκεί θ διάγνωςθ 
Όποτε κρίνει ο ΠΙ απαραίτθτο 

• Παραπομπι ςε άλλουσ ΕΥ 
Κλινικοί Διαιτολόγοι,  

Ψυχολόγοι,  

Φυςιοκεραπευτζσ,  

Λογοκεραπευτζσ,  

Ειδικοί Νοςθλευτζσ/Μαίεσ 
Εργοκεραπευτζσ  
 

• Παραπομπι ςε ΤΑΕΠ 
 

• Κλινικά εργαςτιρια και άλλεσ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ 
 



 

Ο ΟΑΥ ςυμβάλλεται με: 
• Προςωπικοφσ Ιατροφσ του ιδιωτικοφ τομζα εφόςον 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί και περιλαμβάνονται ςτθν προκιρυξθ 
    
• Τισ κρατικζσ υπθρεςίεσ ΠΦΥ -κάκε γιατρό προςωπικά- 
εφόςον πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που 
ζχουν τεκεί και περιλαμβάνονται ςτθν προκιρυξθ 
 

  
 
 



Ελάχιςτεσ Απαιτιςεισ για Υπογραφι Σφμβαςθσ 

• Απαιτιςεισ εκπαίδευςθσ 

• Απαιτιςεισ υποδομισ 

• Απαιτιςεισ για ανανζωςθ ςφμβαςθσ  

 

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ αφοροφν 

 τόςο τον δθμόςιο  

όςο και τον ιδιωτικό τομζα 

 

 



Ελάχιςτεσ Απαιτιςεισ Εκπαίδευςθσ 

Παρακολοφκθςθ ειδικϊν εκπαιδευτικϊν  
προγραμμάτων για:  

• Ιατρικά κζματα  

• Διοικθτικά κζματα του Συςτιματοσ  

• Το ςφςτθμα πλθροφορικισ του ΟΑΥ   

 

 

  



 

Ελάχιςτεσ Απαιτιςεισ Υποδομισ  
 

• Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςτισ εγκαταςτάςεισ 

• Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςτον εξοπλιςμό 

 



Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςτισ εγκαταςτάςεισ (1)  
• Επιγραφι με το όνομα του γιατροφ και ϊρεσ επιςκζψεων 

• Χϊροι για γραφείο γιατροφ, εξζταςθσ, υποδοχισ & 
αναμονισ 

• Πρόςβαςθ ςε αποχωρθτιριο 

• Χϊροσ για αςφαλι αποκικευςθ αρχείων αςκενϊν  

• Επαρκι μζςα αποκικευςθσ φαρμάκων 

• Επαρκζσ ςφςτθμα φωτιςμοφ, κζρμανςθσ και εξαεριςμοφ 

• Επαρκι ςυςτιματα πυροπροςταςίασ  

 

 



Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςτισ εγκαταςτάςεισ (2)  
• Δυνατότθτα πρόςβαςθσ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ  

• Ηλεκτρονικόσ υπολογιςτισ υψθλισ ταχφτθτασ και 
ςφνδεςθ με διαδίκτυο 

• Εκτυπωτισ και Φαξ 

Στισ περιπτϊςεισ των προςωπικϊν παιδιάτρων 

Ειδικά διαμορφωμζνοσ & διακοςμθμζνοσ χϊροσ 
αναμονισ  

 



Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ Εξοπλιςμοφ 
• Καρδιογράφοσ και απινιδωτισ 

• Εξοπλιςμόσ πρϊτων βοθκειϊν 

• Κρεβάτι εξζταςθσ 

• Στθκοςκόπιο, ωτοςκόπιο, λαρυγγοςκόπιο 

• Πιεςόμετρο, γάντια, ςφριγγεσ  

• Διαγνωςτικά κιτσ για ζλεγχο οφρων κ.λπ. 

• Επαρκισ χϊροσ για κλινικά απόβλθτα   

 

 



Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για ανανζωςθ ςφμβαςθσ  
Η ανανζωςθ τθσ ςφμβαςθσ με τον ΟΑΥ κα γίνεται κάκε 

δφο χρόνια αν τθροφνται τα ακόλουκα:  
• Απαιτιςεισ για Συνεχι Ιατρικι Εκπαίδευςθ 

• Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ υποδομισ  

• Ελάχιςτοσ αρικμόσ Δικαιοφχων - κατϊτατοσ αρικμόσ 300 

• Ηλεκτρονικι καταχϊρθςθ πλθροφοριϊν και ςυλλογι ςτοιχείων 

• Συμμόρφωςθ με τουσ κανονιςμοφσ του Οργανιςμοφ και 
εφαρμογι των κλινικϊν πρωτοκόλλων 



Η αποηθμίωςθ των ΠΙ κα γίνεται κατά κεφαλιν και βάςει 
ςυγκεκριμζνων δράςεων και ςυμπεριφορϊν  ωσ εξισ: 

 

Πλθρωμζσ των Προςωπικϊν  Ιατρϊν 
Διάςταςθ - 1 Κατά κεφαλιν ειςόδθμα ςτακμιςμζνο κατά θλικία  

και φφλο (60%) 
 

• Οι  ΠΙ κα πλθρϊνονται ζνα ετιςιο ποςό ανάλογα με τουσ δικαιοφχουσ  που κα ζχουν   
 
εγγεγραμμζνουσ  ςτθ λίςτα τουσ. 
 
 

Διάςταςθ - 2 αποηθμίωςθ για ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ (20%) 
 

• Κατ’ οίκον επιςκζψεισ ρουτίνασ (για αςκενείσ με χρόνια κινθτικά προβλιματα ι νοθτικι 

ςτζρθςθ). 

• Προλθπτικά προγράμματα (ζλεγχοσ για καρκίνο του μαςτοφ, του τραχιλου τθσ μιτρασ, 

του παχζοσ εντζρου) και κατ’ οίκον επιςκζψεισ για οξζα περιςτατικά 

• Εμβολιαςμοί  

• Διαχείριςθ χρόνιων αςκενϊν βάςει πρωτοκόλλων 

 

 



Διάςταςθ - 3 επιπρόςκετθ πλθρωμι για τθν 
ςωςτι ςυμπεριφορά για τα πιο κάτω:  

• ςυνταγογράφθςθ  

• παραπομπι ςε ειδικοφσ και άλλουσ ΕΥ 

• εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

• ςωςτι διαχείριςθ των δεδομζνων των αςκενϊν κ.λπ. 

 



Ομάδα Ηλικία  Συντελεςτισ Στάκμιςθσ  

Ε 15-18 0,56 

Η 19-39 0,56 

Θ 40-59 0,91 

Θ 60-74 1,54 

Ι >75 2,25 

Κατά κεφαλι αποηθμίωςθ Προςωπικοφ Γιατροφ 


