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1.  Αντικείμενο και Σκοποί του Σχεδίου 
 

1.1 Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων υπό την μορφή οικονομικής 
ενίσχυσης, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή τις ενώσεις αυτών 
που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού (ΠΙ) 
στα πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).  

 
1.2 Το Σχέδιο «Παροχής κινήτρων για συστέγαση Προσωπικών Ιατρών του 
ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια της λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας» 
αποσκοπεί στη διαμόρφωση συνθηκών που να συνδράμουν στην προαγωγή της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και της εξυπηρέτησης 
των δικαιούχων του ΓεΣΥ από τους ΠΙ του ιδιωτικού τομέα. 

 
1.3 Η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την συστέγαση και/ή τη συνέχιση της 
συστέγασης ΠΙ του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα συμβληθούν με τον Οργανισμό 
Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας ως ΠΙ στα 
πλαίσια του ΓεΣΥ. 

 
2. Νομικό πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου 
Η εφαρμογή του Σχεδίου υλοποιείται σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΟΑΥ ημερομηνίας 11 Απριλίου 2019. Η υλοποίηση του Σχεδίου 
εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής του ΓεΣΥ και στη διαχείριση του Ταμείου 
Ασφάλισης Υγείας από τον ΟΑΥ.   
 
3. Χρηματοδότηση του Σχεδίου 
Το σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασφάλισης Υγείας του ΓεΣΥ. 

 
4. Προϋπολογισμός του Σχεδίου 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια ευρώ 
(€3.000.000) και καλύπτει την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε ΠΙ για παιδιά 
(Παιδίατρους) και σε ΠΙ για ενήλικες ως κίνητρο για την προώθηση ή/και την 
συνέχιση της συστέγασής τους. 

 
5. Δικαιούχοι και Όροι παροχής της οικονομικής ενίσχυσης 
5.1 Το Σχέδιο αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή τις ενώσεις 
αυτών που έχουν συμβληθεί με τον ΟΑΥ για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας 
υγείας ως ΠΙ για παιδιά (Παιδίατροι) ή ΠΙ για ενήλικες στα πλαίσια του ΓεΣΥ, 
σύμφωνα με τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του 2001 έως 2017.  
 
5.2 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οι ενώσεις αυτών τα οποία έχουν συμβληθεί με τον 
ΟΑΥ ή έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής και σύναψη σύμβασης μέσω του 
συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας 
ως ΠΙ για παιδιά (Παιδίατροι) ή ΠΙ για ενήλικες.  
 
Νοείται ότι ως ημερομηνία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο θα 
λογίζεται η ημερομηνία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. 
   
5.3 Το Σχέδιο καλύπτει ΠΙ οι οποίοι θα συμβληθούν να παρέχουν υπηρεσίες 
φροντίδας υγείας είτε ως φυσικά πρόσωπα ή ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου ή τις ενώσεις αυτών και λαμβάνει υπόψη τους ιδίους όταν αφορά φυσικά 
πρόσωπα ή/και τους ΠΙ που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ μέρους 
τους, όταν αφορά πρόσωπα ανεξάρτητα αν κατά την υποβολή της αίτησης ήδη 
συστεγάζονται. Σημειώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στο/στα 
πρόσωπα (φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή τις ενώσεις 
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αυτών)  που έχει / έχουν συνάψει σύμβαση με τον Οργανισμό και καθίσταται 
επιστρεπτέα (βάσει του όρου 5.5 πιο κάτω) από το πρόσωπο που την εισέπραξε.   

 
5.4 Οι αιτητές που θα τύχουν οικονομικής ενίσχυσης θα πρέπει να παραμείνουν 
συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία 
έγκρισης της αίτησής τους. 

 
5.5   Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο, η 
σύμβαση με τον ΟΑΥ τερματιστεί ή/και ο ΠΙ που έλαβε την οικονομική ενίσχυση 
σταματήσει να συστεγάζεται με άλλο ΠΙ σύμφωνα με τους όρους της παροχής της 
οικονομικής ενίσχυσης, πριν την συμπλήρωση δύο (2) ετών από την ημερομηνία 
έγκρισης της αίτησής του, η οικονομική ενίσχυση καθίσταται επιστρεπτέα στο 
Ταμείο Ασφάλισης Υγείας και από τους δύο (2) ΠΙ ή σε περίπτωση που η 
συστέγαση ήταν για περισσότερους από δύο (2) για αυτόν που αποχωρεί από την 
συστέγαση.  

 

Νοείται ότι η οικονομική ενίσχυση δεν καθίσταται επιστρεπτέα σε περίπτωση που 
ο ΠΙ αποδείξει στον ΟΑΥ ότι η συστέγασή του συνεχίζεται με διαφορετικό ΠΙ.   

 

5.6 Οι ΠΙ που θα τύχουν οικονομικής ενίσχυσης θα πρέπει να συνεχίσουν να 
συστεγάζονται με ένα ή περισσότερους ΠΙ της ίδιας κατηγορίας για τουλάχιστον 
δύο (2) έτη από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης τους, ως ακολούθως: 

 

i. Παιδίατρος να συστεγάζεται με τουλάχιστον έναν Παιδίατρο ή 
ii. ΠΙ για ενήλικες να συστεγάζεται με τουλάχιστον έναν ΠΙ για ενήλικες.  

 
5.7 Οι ΠΙ που θα τύχουν οικονομικής ενίσχυσης θα πρέπει να διευθετούν ώστε 
να μην απουσιάζουν ταυτόχρονα από τα ιατρεία τους, κατά τις ώρες που έχουν 
καθορίσει ότι θα εξυπηρετούν τους δικαιούχους τους, για να παρέχουν 
αναπληρωματική υπηρεσία για τον/τους ΠΙ της ίδιας κατηγορίας με τους οποίους 
συστεγάζονται και έτυχαν οικονομικής ενίσχυσης μέσω του Σχεδίου.  Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης του ΟΑΥ θα επιτρέπεται να 
παρέχουν αναπληρωματική υπηρεσία ΠΙ εκτός των συστεγαζόμενων ΠΙ που 
έτυχαν οικονομικής ενίσχυσης μέσω του Σχεδίου.   

 
Νοείται ότι κατά την αναπληρωματική υπηρεσία αμείβεται από τον ΟΑΥ ο 
προσωπικός ιατρός που έχει εγγεγραμμένους τους δικαιούχους στον κατάλογό 
του και ο ΟΑΥ δεν θα καταβάλει οποιαδήποτε επιπρόσθετη αμοιβή στον 
προσωπικό ιατρό που παρέχει την αναπληρωματική υπηρεσία.  
 
5.8 Ο κάθε ΠΙ που θα τύχει οικονομικής ενίσχυσης θα πρέπει να διατηρεί 
ξεχωριστό ιατρείο στον ενιαίο χώρο που θα συστεγάζεται με τον/τους άλλο/ους ΠΙ.  

 
6. Περίοδος ισχύς του Σχεδίου  
6.1 O ΟΑΥ θα προκηρύξει το Σχέδιο και θα δέχεται αιτήσεις από την ημερομηνία 
δημοσίευσής του μέχρι και την 1η Ιουνίου 2019 ή μέχρι να εξαντληθεί ο 
προϋπολογισμός του Σχεδίου (όποιο συμβεί νωρίτερα).  

 
6.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ δύναται να επεκτείνει την περίοδο 
αποδοχής των αιτήσεων με απόφασή του η οποία ανακοινώνεται στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ (www.gesy.org.cy). 

 
6.3 Σε περίπτωση τερματισμού της ισχύος του Σχεδίου, λόγω εξάντλησης του 
προϋπολογισμού, πριν από την 1η Ιουνίου 2019, ο ΟΑΥ εκδίδει σχετική 

http://www.gesy.org.cy/
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ανακοίνωση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης η οποία αναρτάται και στην 
ιστοσελίδα του ΓεΣΥ (www.gesy.org.cy). 

 
7. Ύψος και καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης 
7.1 Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ 
(€15.000) ανά ΠΙ. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας σε κάθε ΠΙ το 
αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του. 

 
8. Υποβολή και εξέταση αιτήσεων 
8.1 Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο θα πρέπει να 
παραδοθεί δια χειρός από τον αιτητή ή να παραδοθεί μέσω εταιρείας 
ταχυμεταφορών στο Αρχείο του ΟΑΥ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (πλην 
δημόσιων αργιών) μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: Κλήμεντος 17-
19, 4ος όροφος 1061 Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής με σφραγίδα που 
θα περιλαμβάνει την ημερομηνία και ώρα παραλαβής.   
 
8.2 Το ειδικό έντυπο αίτησης θα πρέπει να συμπληρώνεται στα ελληνικά. Δεν 
επιτρέπονται οι αλλοιώσεις των πεδίων της αίτησης και η συμπλήρωση όλων των 
πεδίων της αίτησης είναι υποχρεωτική.  

 

8.3 Η εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή 
Αξιολόγησης που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Γενικό Διευθυντή του ΟΑΥ. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης εκδίδει την απόφαση της εντός τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την 
εξέταση της αίτησης δύναται να καλεί για διευκρινίσεις τους αιτητές ή/και άλλους 
υπαλλήλους του ΟΑΥ ή/και άλλους ειδικούς.  

 

8.4 Η Επιτροπή Αξιολόγησης στη συνέχεια υποβάλλει τις αποφάσεις της στο 
Γενικό Διευθυντή του ΟΑΥ, για λήψη τελικής απόφασης.  

 
8.5 Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη και δεν 
συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, τότε γίνεται τηλεφωνική 
ενημέρωση του ενδιαφερομένου και η αξιολόγηση της αίτησης αναστέλλεται για 
μέγιστη περίοδο τριάντα (30) ημέρων και ο αιτητής υποχρεούται να προσκομίσει 
στον ΟΑΥ τα απαιτούμενα ελλιπή στοιχεία. Παρερχόμενης άπρακτης της 
προθεσμίας αυτής ή σε περίπτωση που και τα νέα στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή, 
η αίτηση θα απορρίπτεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή και θα ενημερώνεται 
σχετικά ο ενδιαφερόμενος.  

 
8.6 Η αξιολόγηση της αίτησης και η υλοποίηση των προϋποθέσεων παροχής της 
οικονομικής ενίσχυσης θα γίνουν στη βάση του περιεχομένου που θα υποβληθούν 
με την αίτηση.  Δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε τροποποίηση των υποβληθέντων 
στοιχείων εκ μέρους του αιτητή μετά την παραλαβή της αίτησης από τον 
Οργανισμό. Σε περίπτωση που ο αιτητής επιθυμεί να τροποποιήσει οποιοδήποτε  
στοιχείο της αίτησης θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση η οποία θα λάβει νέα 
ημερομηνία υποβολής.   

 
8.7 Η εξέταση και έγκριση των αιτήσεων θα γίνεται αυστηρά με βάση τη 
χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στο Σχέδιο. 

 

8.8 Κατά την εξέταση των αιτήσεων και κατά την διάρκεια της περιόδου των δύο 
(2) ετών που έπεται της έγκρισης οποιασδήποτε αίτησης, ο ΟΑΥ έχει το δικαίωμα 
να προβαίνει σε ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων και επιτόπιων ελέγχων, και να 
ζητά την υποβολή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος των απαραίτητων 
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πληροφοριών/στοιχείων, προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των και όρων 
παροχής της οικονομικής ενίσχυσης που καθορίζονται στην παράγραφο 5 πιο 
πάνω. Οι ΠΙ οφείλουν να υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες/στοιχεία εντός 
των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται από τον ΟΑΥ. 

 
8.9 Οι αιτητές των οποίων οι αιτήσεις εγκρίνονται, ειδοποιούνται σχετικά από τον 
ΟΑΥ μέσω της Πύλης Παροχέων ή/και με αποστολή γραπτής επιστολής. Σε 
περίπτωση που η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή ή δεν μπορεί να προχωρήσει λόγω 
εξάντλησης του σχετικού προϋπολογισμού, o OAY ενημερώνει το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο με αιτιολογημένη απόφαση του.  

 
9. Ενστάσεις – Υποβολή και Διαδικασία Εξέτασης  
9.1 Αιτητές των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της σχετικής απόφασης απόρριψης, έγγραφη ένσταση κατά της 
Απόφασης Απόρριψης. Η ένσταση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο αίτησης το 
οποίο θα πρέπει να παραδοθεί δια χειρός από τον αιτητή ή να παραδοθεί μέσω 
εταιρείας ταχυμεταφορών στο Αρχείο του ΟΑΥ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 
(πλην δημόσιων αργιών) μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: 
Κλήμεντος 17-19, 4ος όροφος 1061 Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής με 
σφραγίδα που θα περιλαμβάνει την ημερομηνία και ώρα παραλαβής.  

 

Κάθε ένσταση πρέπει να ζητά ρητώς την επανεξέταση της αίτησης υπαγωγής στο 
Σχέδιο, παραθέτοντας με σαφήνεια τους νομικούς και πραγματικούς λόγους για 
τους οποίους ο αιτητής πιστεύει ότι αυτή δεν έπρεπε να είχε απορριφθεί.   

 
9.2 Οι ενστάσεις καταχωρούνται στο Αρχείο του ΟΑΥ και εξετάζονται από τριμελή 
επιτροπή ενστάσεων, τα μέλη της οποίας δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενα σε 
οποιοδήποτε στάδιο πριν, κατά και μεταγενέστερα της διαδικασίας αξιολόγησης 
των αιτήσεων υπαγωγής στο Σχέδιο καθώς και στη διαδικασία πληρωμών και δεν 
έχουν οποιοδήποτε κώλυμα διερεύνησης των ενστάσεων. Τα μέλη της Επιτροπής 
Ενστάσεων διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ.  
 
9.3 Η Επιτροπή Ενστάσεων έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της υπό 
εξέταση υπόθεσης και εκδίδει την απόφαση της εντός τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής ένστασης, ενώ μπορεί να καλεί για 
διευκρινίσεις τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΟΑΥ. Η Επιτροπή 
Ενστάσεων εξετάζει ξανά μόνο το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης, δεν 
αποδέχεται πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που έπρεπε να είχαν ήδη 
υποβληθεί με την αίτηση. Εάν η Επιτροπή Ενστάσεων θεωρεί ότι τα υφιστάμενα 
στοιχεία είναι ανεπαρκή, τότε θα πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή 
Αξιολόγησης, η οποία θα έχει και την ευθύνη να εξασφαλίσει τις απαραίτητες 
διευκρινίσεις.  

 
9.4 Η Επιτροπή Ενστάσεων στη συνέχεια υποβάλλει τις αποφάσεις της στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ, για λήψη τελικής απόφασης.  

 
9.5 Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αμετάκλητη και δεσμευτική, 
δηλαδή σε περίπτωση που η ένσταση δεν γίνει αποδεκτή, ο αιτητής δεν μπορεί 
να υποβάλει εκ νέου ένσταση ή να ζητά εκ νέου διευκρινίσεις. 

 
9.6 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης ενστάσεων, σύμφωνα με την 
πιο πάνω διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ ενημερώνει τον αιτητή για 
το αποτέλεσμα της ένστασης. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, οι αιτητές 
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διατηρούν το δικαίωμα καταχώρησης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού 
Δικαστηρίου με βάση το άρθρο 146 του Συντάγματος. Σε περίπτωση έγκρισης της 
ένστασης, η αίτηση υπαγωγής στο Σχέδιο εγκρίνεται και προωθείται άμεσα η 
προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης, από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

 
10. Τροποποίηση του Σχεδίου.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ δύναται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις του Σχεδίου κρίνει απαραίτητες.  

 


