
                                                                                                                  

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

 

Άρση περιορισμών για την επίσκεψη σε Ειδικό Ιατρό (ΕΙ) και έκδοση παραπεμπτικού  

 

Στα πλαίσια της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων και με βάση το περί 

Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού 

COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 20) του 2020 του Υπουργού Υγείας, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 

(ΟΑΥ) ενημερώνει τους δικαιούχους ότι, για τη σωστή λειτουργία του συστήματος, η επίσκεψη σε 

ειδικό ιατρό γίνεται με βάση την πιο κάτω διαδικασία, η οποία ήταν σε ισχύ και πριν από την 

εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων κατά του Κορωνοϊού:  

Α. Επίσκεψη σε ειδικό ιατρό (ΕΙ) με παραπεμπτικό από προσωπικό ιατρό (ΠΙ)  
 
Ο προσωπικός ιατρός εκδίδει το παραπεμπτικό στα πλαίσια επίσκεψης του δικαιούχου στον ΠΙ, 
και εφόσον ο ΠΙ κρίνει ότι συντρέχουν ιατρικοί λόγοι για έκδοση παραπεμπτικού προς 
συγκεκριμένη ειδικότητα. Στη συνέχεια, ο ΠΙ εκτυπώνει και δίδει το παραπεμπτικό στον 
δικαιούχο.  
Κατά την επίσκεψη του δικαιούχου στον ειδικό ιατρό, ο ειδικός ιατρός εξακριβώνει ότι ο δικαιούχος 
διαθέτει το απαραίτητο παραπεμπτικό και καλεί το δικαιούχο όπως καταβάλει το ποσό των 6 
ευρώ (ή 10 ευρώ αν πρόκειται για ακτινοδιαγνωστική δραστηριότητα).  
 
Β. Επίσκεψη σε ΕΙ χωρίς παραπεμπτικό από ΠΙ  
 
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επισκεφθεί τον ειδικό ιατρό απευθείας, χωρίς δηλαδή να διαθέτει 
το απαραίτητο παραπεμπτικό, τότε αφού ο ειδικός ιατρός εξακριβώσει ότι δεν υπάρχει 
παραπεμπτικό, καλεί τον δικαιούχο όπως καταβάλει το ποσό των 25 ευρώ (Συνεισφορά Ι).  
Σημειώνεται ότι σε τέτοια περίπτωση, ο ειδικός ιατρός ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να ζητά την έκδοση 
παραπεμπτικού από τον προσωπικό ιατρό, ουσιαστικά εκ των υστέρων, για την εν λόγω 
επίσκεψη. Συνεπώς, οι δικαιούχοι δεν πρέπει να ζητούν από τους ΕΙ να μεσολαβούν για την 
έκδοση παραπεμπτικού από τον ΠΙ για την εν λόγω επίσκεψη.  
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η επίσκεψη σε ακτινοδιαγνωστικό κέντρο χωρίς παραπεμπτικό δεν 
αποζημιώνεται καθόλου από το ΓεΣΥ και στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η Συνεισφορά Ι 
και ο ασθενής καταβάλλει εξολοκλήρου το ποσό για τις υπηρεσίες που θα λάβει.  
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