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1. Χαιρετισμός Προέδρου  

 

Το 2021 απετέλεσε ακόμη ένα έτος ορόσημο για το Γενικό Σύστημα Υγείας αφού ουσιαστικά 

το 2021 ήταν το πρώτο έτος όπου οι εξωνοσοκομειακές και ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες 

παρασχέθηκαν από το Σύστημα για όλο το έτος. Αυτό είχε άμεση αντανάκλαση στον 

προϋπολογισμό όπου υπήρξε μια ουσιαστική αύξηση.  

 

Δύο χρόνια λειτουργίας του ΓεΣΥ και παρά τα αρχικά αναμενόμενα προβλήματα, τα 

περισσότερα εκ των οποίων κληρονομήθηκαν από τις αδυναμίες του παλαιού συστήματος, το 

ΓεΣΥ παρουσίασε καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους σταθερότητα. Επίσης, δεν πρέπει να 

παραγνωριστεί ότι το Σύστημα κλήθηκε να ανταποκριθεί στις δικαιολογημένα ψηλές 

προσδοκίες των πολιτών εν μέσω της πολύ δύσκολης περιόδου της πανδημίας και  ο βαθμός 

ανταπόκρισης ήταν πολύ ικανοποιητικός,  αφού αξιοποιήθηκαν πλήρως όλες οι δομές και οι 

υποδομές του Συστήματος. Η εξασφάλιση Προσωπικού Ιατρού για τον κάθε πολίτη, η 

συγκροτημένη προσπάθεια από τους Ειδικούς Ιατρούς, η εύκολη πρόσβαση στα φαρμακεία, 

εργαστήρια και ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, διευκόλυνε τα μέγιστα στην ομαλή εφαρμογή 

εθνικής στρατηγικής για αντιμετώπιση της πανδημίας. Παράλληλα και μέσω του συστήματος 

πληροφορικής του ΓεΣΥ ήταν εφικτή η γρήγορη ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για την 

οργάνωση των εμβολιασμών των δικαιούχων. Την ίδια ώρα το Σύστημα εξυπηρέτησε με 

επιτυχία χιλιάδες ασθενείς σε θέματα υγείας πέραν των θεμάτων COVID-19., με αποτέλεσμα 

να αγκαλιαστεί από τους πολίτες. Αυτό έχει καταδείξει και ανεξάρτητη έρευνα αγοράς όπου 

καταγράφτηκε ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών πέραν του 80%, κάτι πρωτοφανές για ένα 

νέο σύστημα υγείας. 

 

Αναμφίβολα, το 2021 παρουσιάστηκαν και προβλήματα ορισμένα από τα οποία οφείλονται σε 

αλόγιστη χρήση των υπηρεσιών του Συστήματος από παροχείς και δικαιούχους με κίνδυνο 

την σπατάλη. Επίσης, η διαχείριση της πανδημίας από τον ΟΚΥΠΥ, του μεγαλύτερου 

παροχέα του ΓεΣΥ, δημιούργησε ακόμα περισσότερη πίεση στους παρόχους του Συστήματος. 

Το ΓεΣΥ έχει θεμελιωθεί  στη βάση ενός πρότυπου σχεδιασμού, ιδανικό για το μέγεθος και τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία της πατρίδας μας. Με τα στοχευμένα μέτρα που δρομολογήθηκαν σε 

συνδυασμό με τις ασφαλιστικές δικλείδες που περιέχει ο σχεδιασμός του, το Σύστημα είναι και 

παραμένει οικονομικά εύρωστο, έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει και ένα λογικό απόθεμα για 

τυχόν ακόμη πιο δύσκολες καταστάσεις.  

 

Εμείς, ως Οργανισμός, οφείλουμε μέσα από στοχευμένες δράσεις να θωρακίσουμε και να 

διαφυλάξουμε τις βασικές αρχές που υπηρετεί το Σύστημα, την καθολικότητα, την αλληλεγγύη 

στη χρηματοδότηση, την ισότιμη πρόσβαση και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.  

 

Στόχος τα αμέσως επόμενα χρόνια είναι η ενίσχυση της σταθερότητας αλλά και η βελτίωση 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Συστήματος. Αυτό θα σημαίνει και την 

περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στον κάθε συμπατριώτη μας, ο 

οποίος έχει πραγματικά ανάγκη την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας.  

 

Σταύρος Μιχαήλ 

Πρόεδρος  
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2. Αρμοδιότητες, Όραμα και Αποστολή 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ-ο Οργανισμός) συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 

89(Ι)/2001 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος 

Υγείας (ΓεΣΥ ή Σύστημα) στη Δημοκρατία. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) στο οποίο 

εκπροσωπούνται η κυβέρνηση, οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς. Ο Οργανισμός, 

με βάση τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας  Νόμο 89(Ι)/2001 (Νόμος), ορίζεται ως η αρμόδια 

αρχή για την εφαρμογή και λειτουργία του ΓεΣΥ. Ο Νόμος καθορίζει τη φιλοσοφία, την 

αρχιτεκτονική και τα βασικά χαρακτηριστικά του ΓεΣΥ.  

 

Οι κύριες αρμοδιότητες του Οργανισμού είναι να διαχειρίζεται το Ταμείο του ΓεΣΥ, να 

εξασφαλίζει πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας χωρίς οποιεσδήποτε 

δυσμενείς διακρίσεις στους δικαιούχους και να συμβάλλεται με τους παροχείς υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας. 

 

Όραμα του Οργανισμού είναι η βελτίωση των επιπέδων υγείας των πολιτών και η βελτίωση 

της ποιότητας ζωής τους και ταυτόχρονα η οικονομική τους προστασία από καταστροφικές 

δαπάνες υγείας.  

 

Αποστολή του Οργανισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), 

το οποίο βασίζεται στις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της 

καθολικότητας. Ο Οργανισμός έχει ως απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης 

μεταχείρισης και πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φροντίδας υγείας.  

 

Ο Οργανισμός στοχεύει όπως το ΓεΣΥ ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κύπριου πολίτη για 

ισότιμη μεταχείριση και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου φροντίδας υγείας, αξιοποιώντας με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και προσφέροντας του την 

καλύτερη δυνατή φροντίδα. 

 

 

3. Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Οργανισμός διοικείται και ενεργεί μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο διαχειρίζεται 

την περιουσία και τους πόρους του Οργανισμού και τον εκπροσωπεί ενώπιον κάθε αρχής. Το 

Συμβούλιο απαρτίζεται από: 

 

(α) Τον πρόεδρο· 

(β) δύο ως εκ της θέσης τους (ex-officio) μέλη που είναι-  

I. ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας και   

II. ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών  

(γ) δέκα διοριζόμενα μέλη από τα οποία-  

i. δύο αντιπροσωπεύουν την Κυβέρνηση 

ii. τρία αντιπροσωπεύουν τις εργοδοτικές οργανώσεις 

iii. τρία αντιπροσωπεύουν τις εργατικές οργανώσεις 

iv. ένα αντιπροσωπεύει τους αυτοτελώς εργαζόμενους και 

v. ένα αντιπροσωπεύει τους ασθενείς. 
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O πρόεδρος και τα μέλη διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με όρους που καθορίζονται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο στην πράξη του διορισμού τους για πενταετή θητεία, με 

δυνατότητα επαναδιορισμού.  

 

Τα άτομα που συμμετείχαν στο ΔΣ κατά το έτος 2021 και τα άτομα που συμμετέχουν στο ΔΣ 

κατά την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων για το 2021, αναφέρονται στο Μέρος Β 

της παρούσας έκθεσης (Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου). 

 

Για καλύτερη παρακολούθηση και εποπτεία των λειτουργιών του Οργανισμού, καθώς και την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προνοιών του Νόμου, το ΔΣ προέβη στη σύσταση 

εξειδικευμένων Επιτροπών οι οποίες υποβοηθούν και συμβουλεύουν το ΔΣ στην άσκηση των 

αρμοδιοτήτων του.  

  

i. Eπιτροπή  Ελέγχου & Δημόσιας Διακυβέρνησης  

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των 

πληροφοριακών συστημάτων.  

 Εποπτεία συμμόρφωσης με Νομοθεσίες, Κανονισμούς καθώς και την εφαρμογή του 

κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης .  

 

ii. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου 

 Διαμόρφωση στρατηγικής για τη διαχείριση σημαντικών επιχειρηματικών κινδύνων 

καθώς και στο σχεδιασμό και εφαρμογή του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων. 

 Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικής διαχείρισης κινδύνων. 

 

iii.  Επιτροπή Προσφορών (με αποφασιστική αρμοδιότητα) 

 Διαχείριση στη λήψη αποφάσεων που αφορούν διαγωνισμούς για ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

iv.  Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή Προσωπικού 

 Διαβούλευση εργασιακών θεμάτων με συντεχνίες και υποβολή σχετικών εισηγήσεων. 

 

v. Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (με αποφασιστική αρμοδιότητα) 

 Αξιολόγηση ενστάσεων που υποβάλλονται στον ΟΑΥ από συμβεβλημένους 

δικαιούχους και παροχείς. 

 

vi. Επιτροπή IT, GDPR & Προσωπικών Δεδομένων  

 Διαμόρφωση στρατηγικής ψηφιακής πολιτικής, πολιτικής για τη διαχείριση 

προσωπικών δεδομένων και επιχειρηματικής συνέχειας (business continuity).  

 

vii. Επιτροπή Επικοινωνίας 

 Διαμόρφωση στρατηγικής επικοινωνίας του Οργανισμού. 

 

viii. Ad hoc Επιτροπή  Κτηρίου   

 Διαχείριση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού  
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Όλες οι Επιτροπές διαθέτουν όρους εντολής και απαρτίζονται αποκλειστικά από μέλη του 

ΔΣ εκτός από την Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή προσωπικού στην οποία συμμετέχει ο 

Γενικός Διευθυντής και η Υπεύθυνη του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού του Οργανισμού. 

 

 

4. Διεύθυνση  

 

Των υπηρεσιών του Οργανισμού προΐσταται  ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος είναι το ανώτατο 

εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού και τελεί υπό το διοικητικό έλεγχο του ΔΣ. Κατά το υπό 

αναφορά έτος χρέη Γενικού Διευθυντή εκτελούσε, ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ο κ. 

Άθως Τσινωντίδης. 

 

Δυνάμει της οργανωτικής δομής του Οργανισμού, η οποία εγκρίθηκε από το ΔΣ στις 

14/10/2021, προβλέπονται 6 Διευθύνσεις και 4 Τμήματα στον Οργανισμό, ως ακολούθως: 

Διευθύνσεις: 

1) Διαχείρισης Οικονομικών  

2) Πληροφορικής 

3) Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκησης και Νομικών 

4) Διαχείρισης Δικαιούχων και Παροχέων 

5) Διαχείρισης Απαιτήσεων 

6) Διαχείρισης Προϊόντος 

 

Τμήματα: 

1) Εσωτερικού Ελέγχου 

2) Στρατηγικός Προγραμματισμός 

3) Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κα Ασφάλειας 

4) Γραφείο Γενικού Διευθυντή 

 

 

5. Προσωπικό 

 

Οι υπάλληλοι του Οργανισμού διορίζονται από και τελούν υπό το διοικητικό έλεγχο του ΔΣ. Η 

διάρθρωση του Οργανισμού, ο αριθμός, ο τίτλος και οι μισθολογικές κλίμακες των θέσεων, 

καθορίζονται μέσω του Προϋπολογισμού του Οργανισμού. Η πρόσληψη, προαγωγή και 

υπηρεσία του προσωπικού του Οργανισμού καθορίζονται δυνάμει των περί του Οργανισμού 

Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών του 2013 

και 2018. Κατά το υπό αναφορά έτος στον Οργανισμό υπηρετούσαν 90 μόνιμοι υπάλληλοι και 

16 αποσπασμένοι.   

 

Η οργανωτική δομή του Οργανισμού, όπως έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 14 

Οκτωβρίου 2021, φαίνεται στο διάγραμμα που βρίσκεται στο Παράρτημα Ι: Οργανόγραμμα 

Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας της ανά χείρας έκθεσης.  

 

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού χειρίζεται την πρόσληψη προσωπικού, την αξιολόγηση 

απόδοσης προσωπικού, τις άδειες, την τήρηση ωραρίου, την εκπαίδευση και την αποχώρηση 

προσωπικού.  
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Οι βασικοί σκοποί των διαδικασιών του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η 

αποτελεσματική αναγνώριση αναγκών προσωπικού σε ετήσια βάση με στόχο τον 

συστηματικό προγραμματισμό για την βελτιστοποίηση των διεργασιών του Οργανισμού 

καλύπτοντας έγκαιρα τις ανάγκες του σε προσωπικό, η αποτελεσματική αναθεώρηση των 

σχεδίων υπηρεσίας που ανταποκρίνονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του 

Οργανισμού, η αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού και η ομαλή προσαρμογή και 

ένταξη του νέου προσωπικού στον Οργανισμό. Επίσης, σκοπός του Τμήματος Ανθρώπινου 

Δυναμικού είναι η αποτελεσματική αξιολόγηση απόδοσης του προσωπικού και εκπαίδευσή 

του, η αποτελεσματική διαχείριση αδειών του προσωπικού, η συστηματική και ορθή τήρηση 

του ωραρίου και τέλος η διαχείριση της αποχώρησης του προσωπικού με στόχο την 

αναγνώριση σημείων προς βελτίωση και την εξασφάλιση πως το μέλος του προσωπικού που 

αποχωρεί έχει μια ευχάριστη εικόνα για την υπηρεσία του στον Οργανισμό. 

 

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υπεύθυνο για την σωστή διαχείριση και ανάπτυξη του 

προσωπικού και οι διαδικασίες που διενεργεί αποσκοπούν στην αποτελεσματική λειτουργία 

του. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού διασφαλίζουν τη 

διεκπεραίωση των παρακάτω ενεργειών και δραστηριοτήτων:  

 

 Την αναγνώριση αναγκών προσωπικού συμπεριλαμβανομένης της αρχικής 

ανασκόπησης και εξέτασης αναγκών και της τελικής έγκρισης. 

 Την αναθεώρηση σχεδίων υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων τη διεξαγωγή μελέτης 

των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας και την εξέταση και έγκρισή τους. 

 Τη προκήρυξη θέσεων και πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 

Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) 

Κανονισμού του 2013. 

 Τη διαχείριση αναγκών προσωπικού που δεν έχουν καλυφθεί από προκήρυξη θέσεων. 

 Τον διορισμό και ένταξη των νέων μελών του προσωπικού. 

 Την αξιολόγηση απόδοσης του προσωπικού του Οργανισμού, σύμφωνα με τις 

ενέργειες που αναγράφονται στην Απόφαση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας 

01/2014. 

 Τη χορήγηση αδειών στο ανθρώπινο δυναμικό και τον ετήσιο έλεγχο υπόλοιπου 

αδειών. 

 Την τήρηση ωραρίου για όλο το προσωπικό του Οργανισμού. 

 Την αναγνώριση αναγκών κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού και 

οργάνωση σχετικού προγράμματος κατάρτισης καθώς και τη συμμετοχή του 

προσωπικού σε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις (εντός και εκτός Κύπρου).  

 Τη διαχείριση του προσωπικού που αποχωρεί. 

 

 

6. Δικαιούχοι ΓεΣΥ 

 

Δικαιούχοι του ΓεΣΥ, είναι όλα τα πρόσωπα τα οποία πληρούν τις πρόνοιες του Άρθρου 16 

του περί ΓεΣΥ Νόμου. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι του ΓεΣΥ είναι πρόσωπα τα οποία 

εντάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες: 

 



 
 
 
 

9 
 

 Πολίτες της Δημοκρατίας: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πρόσωπα τα οποία έχουν 

κυπριακή υπηκοότητα και τα οποία έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από 

την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές ή στο έδαφος των κυρίαρχων περιοχών των βάσεων 

του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας στην Κύπρο. 

 

 Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πρόσωπα τα οποία 

είναι πολίτες της ΕΕ και έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή 

Δημοκρατία περιοχές και εργάζονται στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία 

περιοχές ή έχουν άδεια μόνιμης διαμονής στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία 

περιοχές σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί του Δικαιώματος των Πολιτών των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν 

και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου. 

 

 Πολίτες από Τρίτες Χώρες: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πρόσωπα τα οποία είναι πολίτες 

τρίτης χώρας και έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή 

Δημοκρατία περιοχές και έχουν άδεια μόνιμης διαμονής στις ελεγχόμενες από την 

Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές ή το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στους κλάδους της 

κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο. 

 

 Πρόσφυγες και πρόσωπα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας: Στην κατηγορία 

αυτή ανήκουν πρόσωπα τα οποία έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από 

την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ή πρόσωπα με 

καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας σύμφωνα με τον περί Προσφύγων Νόμο. 

 

 Πρόσωπα τα οποία είναι μέλη οικογένειας Δικαιούχου: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

πρόσωπα τα οποία είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή είναι πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι πολίτες τρίτων χώρων και έχουν τη συνήθη διαμονή τους 

στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και είναι μέλη της οικογένειας 

δικαιούχου (σύζυγοι και ανήλικα ή συντηρούμενα τέκνα). 

 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι πρόσωπα τα οποία είναι ασφαλισμένοι άλλου κράτους μέλους 

(κάτοχοι S1/λευκής κάρτας νοσηλείας από το ΥΥ) π.χ συνταξιούχοι άλλου κράτους μέλους, 

σύμφωνα με Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη από το ΓεΣΥ και η δαπάνη αποζημιώνεται από το αντίστοιχο κράτος μέλος.  

 

Επίσης, σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς για Εθελοντική Ασφάλιση, δικαίωμα 

εγγραφής στο ΓεΣΥ έχουν πολίτες της Δημοκρατίας που εργάζονται στις ελεγχόμενες 

περιοχές αλλά διαμένουν στα κατεχόμενα. Η εκτίμηση για τον αριθμό των δικαιούχων αυτών 

είναι περίπου 1000  και συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των Κυπρίων.  

 

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός δικαιούχων που έχουν εγγραφεί στο ΓεΣΥ καθώς 

και αυτών που έχουν λάβει Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας από την έναρξη του Γενικού 

Συστήματος Υγείας - τον Ιούνιο 2019 - μέχρι και το τέλος του 2021. 
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 Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας  2019 2020 2021 

1 Αριθμός Δικαιούχων ΓεΣΥ 760.330 854.550 916.645 

2 Αριθμός Δικαιούχων που έχουν επισκεφθεί τον ΠΙ 527.999 711.417 777.478 

3 Αριθμός Επισκέψεων σε ΠΙ 1.353.940 2.77.992 3.433.086 

4 Αριθμός Δικαιούχων που έχουν επισκεφθεί ΕΙ 301.851 530.784 585.142 

5 Αριθμός Δικαιούχων που έχουν επισκεφθεί 

Ακτινολογικά/ Ακτινοδιαγνωστικά Κέντρα 

118.097 291.059 326.111 

6 Αριθμός Δικαιούχων που έχουν υποβληθεί σε 

Εργαστηριακές Εξετάσεις 

286.535 442.755 498.931 

7 Αριθμός Απαιτήσεων για διενέργεια 

Εργαστηριακών Εξετάσεων 

1.126.819 2.403.554 2.893.632 

8 Αριθμός Εγχειρήσεων που διενεργήθηκαν- 

Σύνολο δικαιούχων 

Ν/Α 46.449 93.777 

9 Αριθμός Εγχειρήσεων που διενεργήθηκαν – 

Σύνολο περιστατικών 

Ν/Α 54.656 127.096 

10 Αριθμός Εξιτηρίων - Σύνολο δικαιούχων Ν/Α 49.530 99.757 

11 Αριθμός Εξιτηρίων - Σύνολο περιστατικών Ν/Α 67.326 191.838 

12 Αριθμός Ασθενών COVID που νοσηλεύτηκαν Ν/Α 574 5.103 

 

Αναλύοντας τα στατιστικά δεδομένα βάσει των κατηγοριών στις οποίες διακρίνονται οι 

Δικαιούχοι, ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τους αριθμούς των δικαιούχων σε κάθε 

κατηγορία. 

 

 Ημερομηνία 01/06/2019 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 

Κατηγορία Δικαιούχου         

Πολίτης τρίτης χώρας 5.173 23.227 44.429 63.689 

Κύπριος Πολίτης 475.877 666.966 721.634 746.639 

Ευρωπαίος πολίτης 22.147 64.772 88.509 105.381 

Άλλες κατηγορίες 366 913 337 1.094 

 ΣΥΝΟΛΟ 503.563 755.878 854.909 916.803 

 

7. Παροχείς 

 

7.1 Πρωτοβάθμια 

 

Η πρωτοβάθμια φροντίδα παρέχεται από τους προσωπικούς ιατρούς (ΠΙ). Η εφαρμογή του 

θεσμού του ΠΙ έχει στόχο την παροχή συνεχούς, ολοκληρωμένης και συντονισμένης 

φροντίδας υγείας στον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά. Ο ΠΙ αναλαμβάνει το ρόλο «καθοδηγητή 

και πλοηγού» μέσα στο Σύστημα Υγείας. Η παροχή φροντίδας υγείας από ΠΙ βασίζεται στην 

προσωπική επαφή και στη δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.  

 

Στο Γενικό Σύστημα Υγείας κατά το 2021 δραστηριοποιήθηκαν 120 ΠΙ για παιδιά, 491 ΠΙ για 

ενήλικες και 83 ΠΙ για παιδιά και ενήλικες. Στην πλειοψηφία τους οι ΠΙ είναι οργανωμένοι σε 

ατομικά ιατρεία (single practice) ενώ έχει αναπτυχθεί και αριθμός πρωτοβάθμιων κέντρων 

υγείας (primary care centres) όπου στεγάζονται πέραν του ενός ΠΙ.  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ* 2019 2020 2021 

Αριθμός ΠΙ για παιδιά 91 112 120 

Αριθμός ΠΙ για ενήλικες 406 470 491 

Αριθμός ΠΙ για παιδιά και ενήλικες 81 81 83 

ΣΥΝΟΛΟ 578 663 694 

*Κατά την τελευταία ημέρα του έτους 

 

Κατά μέσο όρο, ο αριθμός εγγεγραμμένων δικαιούχων σε κατάλογο δικαιούχων ΠΙ για το 2021 

υπολογίζεται στους 737 δικαιούχους σε κατάλογο ΠΙ για παιδιά, 1.472 δικαιούχους σε 

κατάλογο ΠΙ για ενήλικες και 1.265 δικαιούχους σε κατάλογος ΠΙ για παιδιά και ενήλικες.   

 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ* 

2019 2020 2021 

Μέσος όρος αριθμού δικαιούχων σε κατάλογο ΠΙ για παιδιά 738 727 737 

Μέσος όρος αριθμού δικαιούχων σε κατάλογο ΠΙ για ενήλικες 1.461 1.447 1.472 

Μέσος όρος αριθμού δικαιούχων σε κατάλογο ΠΙ για παιδιά και 

ενήλικες 

913 1.128 1.265 

*Κατά την τελευταία ημέρα του έτους 

 

Κατά το 2021 πραγματοποιήθηκαν 3.538.900 επισκέψεις σε ΠΙ, εκ των οποίων οι 261.104 σε 

ΠΙ για παιδιά, οι 2.919.261 σε ΠΙ για ενήλικες και οι 358.535 σε ΠΙ για παιδιά και ενήλικες. Ο 

μέσος όρος αριθμού επισκέψεων σε ΠΙ για κάθε ημερολογιακή ημέρα κατά το 2021 ήταν 9 

επισκέψεις σε ΠΙ για παιδιά, 17 επισκέψεις σε ΠΙ για ενήλικες και 12 επισκέψεις σε ΠΙ για 

παιδιά και ενήλικες.   

 

 

Κατά το 2021 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θεσμό του ΠΙ μέσω της ανάπτυξης ελέγχων και 

διαδικασιών με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του στο Σύστημα και ταυτόχρονα τη βελτίωση 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ   2021 

ΠΙ για παιδιά Συνολικός αριθμός επισκέψεων      261.104 

  
Μέσος όρος αριθμού επισκέψεων 

ανά ημέρα, ανά ιατρό 
               9 

ΠΙ για ενήλικες Συνολικός αριθμός επισκέψεων      2.919.261 

  
Μέσος όρος αριθμού επισκέψεων 

ανά ημέρα, ανά ιατρό 
             17 

ΠΙ για παιδιά 

και ενήλικες  
Συνολικός αριθμός επισκέψεων      358.535 

Μέσος όρος αριθμού επισκέψεων 

ανά ημέρα, ανά ιατρό 
             12 

ΣΥΝΟΛΟ Συνολικός αριθμός επισκέψεων σε προσωπικό ιατρό 

 
3.538.900 
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7.2  Δευτεροβάθμια από Ειδικούς Ιατρούς 

 

Με το τέλος του 2021, 1.979 ειδικοί ιατροί συμμετείχαν στο Σύστημα που αποτελούν περίπου 

το 88% του συνόλου των ειδικών ιατρών σε παγκύπρια βάση. Πιο κάτω γίνεται αναφορά στους 

αριθμούς επισκέψεων κατά το 2021 συγκρινόμενοι με τις προηγούμενες δύο χρονιές: 

 

Ειδικότητα Αριθμός Επισκέψεων ανά Ειδικότητα 

 2019 2020 2021 

Αιματολογία 14.410 37.974 48.572 

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία 9.656 24.554 22.876 

Ακτινολογία 186.199 528.962 610.402 

Αναισθησιολογία 2.809 20.155 22.628 

Γαστρεντερολογία 23.106 76.964 92.874 

Γενική Χειρουργική 38.866 134.116 146.788 

Δερματολογία - Αφροδισιολογία 53.817 180.223 203.654 

Ενδοκρινολογία 12.466 41.303 61.471 

Εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία 2.053 5.919 8.535 

Καρδιολογία 99.995 253.067 294.839 

Μαιευτική - Γυναικολογία 112.361 306.877 341.285 

Νευρολογία 25.696 74.324 90.212 

Νευροχειρουργική 8.619 36.396 47.142 

Νεφρολογία 16.587 37.836 49.862 

Ορθοπεδική 110.941 315.002 368.902 

Ουρολογία 31.804 90.302 97.286 

Οφθαλμολογία 77.211 241.841 279.670 

Παθολογία 17.894 47.134 40.422 

Παθολογική Ανατομική/Κυτταρολογία 9.943 121.723 113.308 

Παθολογική Ογκολογία 7.656 27.819 39.507 

Παιδιατρική  3.586 11.214 17.262 

Παιδοκαρδιολογία 4.606 10.579 12.947 

Παιδοψυχιατρική 1.165 6.335 9.740 

Πλαστική Χειρουργική 5.825 21.940 21.154 

Πνευμονολογία - Φυματολογία 25.483 81.078 104.039 

Πυρηνική Ιατρική 3.034 8.678 11.340 

Ρευματολογία 13.465 43.397 53.239 

Στοματογναθοπροσωποχειρουργική 1.922 6.506 8.961 

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση  111 2.046 3.993 

Χειρουργική Αγγείων - Αγγειοχειρουργική  7.800 23.362 28.918 

Χειρουργική Θώρακος 967 3.252 4.162 

Χειρουργική Παιδιών 3.469 12.043 12.613 

Ψυχιατρική  36.698 111.834 140.177 

Ωτορινολαρυγγολογία 47.569 149.329 172.344 

Άλλες Ειδικότητες 42 2.618 3.116 

ΣΥΝΟΛΟ 1.017.831 3.096.702 3.584.240 
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Προτεραιότητα του Οργανισμού για το 2021 υπήρξε ο εμπλουτισμός των προσφερόμενων 

υπηρεσιών από ειδικούς ιατρούς, μέσω της ένταξης νέων δραστηριοτήτων στους καταλόγους 

των ειδικοτήτων, καθορισμός ενδείξεων και σχετικής τεκμηρίωσης για αριθμό ιατρικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και εφαρμογή κανόνων και περιορισμών ανά ειδικότητα, με στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την αποτροπή αλόγιστης χρήσης των πόρων του 

Συστήματος. Όλα τα ανωτέρω ακολούθησαν μετά από συναντήσεις του Οργανισμού με 

επιστημονικούς φορείς, ομάδες ασθενών και άλλους εταίρους.  

 

Το 2ο τρίμηνο του 2021 δόθηκε η δυνατότητα στους ειδικούς ιατρούς όπως ανεβάζουν τα 

αποτελέσματα  ιατρικών πράξεων  στο σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ, προκειμένου αυτά 

να καταστούν διαθέσιμα σε όλους τους άλλους ιατρούς που διαχειρίζονται τον ίδιο δικαιούχο, 

προς ενημέρωση και καλύτερη παροχή φροντίδας υγείας, αλλά και να καταστούν προσβάσιμα 

στους ίδιους τους δικαιούχους. Επιπρόσθετα, και πάλι σε συνεργασία με επιστημονικούς 

φορείς, σε αρκετές περιπτώσεις καθορίστηκαν ελάχιστα στοιχεία καταγραφής στην ιατρική 

έκθεση των δραστηριοτήτων με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης 

φροντίδας υγείας. 

 

Ειδικοί Ιατροί 2020 2021 

Συνολικός αριθμός επισκέψεων 3.096.702 3.584.240 

Aριθμός Ειδικών Ιατρών 1.818 1.979 

Μέσος αριθμός επισκέψεων ανά Ειδικό Ιατρό 1.703 1.811 

   

Εντός του 2021 διευρύνθηκε ο αριθμός των ειδικοτήτων με ξεχωριστό σφαιρικό 

προϋπολογισμό ανά ειδικότητα, κάτι που ενισχύει την αυτορρύθμιση του προϋπολογισμού 

ανάμεσα στους ιατρούς της ίδιας ειδικότητας.  

 

Σημαντική είναι επίσης η συνέχιση της δυνατότητας χρήσης της τηλεϊατρικής για τις ειδικότητες 

της Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής, κάτι το οποίο αποτέλεσε πολύτιμο εργαλείο στην 

εξυπηρέτηση ασθενών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.. 

 

Το 2ο τρίμηνο του έτους ο Οργανισμός προχώρησε σε σύναψη συνεργασίας με το National 

Institute for Health and Care Excellence (NICE) του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου να 

αποτελέσει τον στρατηγικό συνεργάτη στην προσπάθεια προαγωγής επιστημονικά 

τεκμηριωμένων (Evidence-Based) και οικονομικά αποδοτικών (Cost-Effective) κλινικών 

κατευθυντήριων οδηγιών (ΚΚΟ) και κατ’ επέκταση ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο 

της συνεργασίας αυτής πραγματοποιήθηκαν σειρά προπαρασκευαστικών συναντήσεων 

μεταξύ του Οργανισμού, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και του Οργανισμού NICE, 

κάτι που οδήγησε στην έναρξη της διαδικασίας μεταφοράς τεχνογνωσίας από το NICE σε 

τοπικούς εταίρους και στον Οργανισμό, σε σχέση με την προσαρμογή και υιοθέτηση 

πρωτοκόλλων και κατευθυντηρίων οδηγιών. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε διήμερο 

υβριδικό συνέδριο τον Δεκέμβριο 2021, σημαίνοντας την έναρξη της διαδικασίας 

προσαρμογής ΚΚΟ σε συνεργασία με τον ΠΙΣ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τους 

οργανωμένους ασθενείς.  

 

Το 3ο τρίμηνο του έτους ο Οργανισμός σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς προχώρησε 

στον καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων προς διενέργεια ενδοσκοπήσεων σε 
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ενδοσκοπικές μονάδες εκτός νοσηλευτηρίου, ενώ εντός του ίδιου έτους ξεκίνησαν και οι 

επιτόπιοι έλεγχοι από τον Οργανισμό προς διασφάλιση της συμμόρφωσης των παροχέων 

στις εν λόγω προδιαγραφές. 

 

Συγκεκριμένα, πιο κάτω γίνεται αναφορά στον αριθμό των δικαιούχων που έλαβαν υπηρεσίες  

ογκολογίας ανά είδος υπηρεσίας: 

 

Υπηρεσίες Ογκολογίας Αρ. Δικαιούχων που εξυπηρετήθηκαν 

Χημειοθεραπεία 3.071 

Ακτινοθεραπεία 2.142 

PET-CT 7.202 

Θεραπεία με ραδιοϊσότοπα 253 

 

7.3 Ενδονοσοκομειακή Φροντίδα 

 

Κατά το 2021, 56 νοσηλευτήρια παρείχαν ενδονοσοκομειακή φροντίδα, με συνολικό αριθμό 

κλινών 2.696 (90% του συνόλου κλινών σε Παγκύπρια βάση), έχοντας την δυνατότητα 

διαχείρισης περιστατικών όλων των ειδικοτήτων και διαφορετικού βαθμού πολυπλοκότητας.  

Η συνολική δαπάνη για υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας από συμβεβλημένα με το 

ΓεΣΥ νοσηλευτήρια ανήλθε σε 631 εκατομμύρια ευρώ. Για το έτος 2021 η μέση διάρκεια 

νοσηλείας ήταν 3,35 μέρες. 

 

Κατά το 2021 ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση της δυνατότητας παροχής 

εξειδικευμένων υπηρεσιών χαμηλής προσφοράς εντός του ΓεΣΥ, κάτι το οποίο κατέστη 

δυνατό με την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Συγκεκριμένα, με τις ειδικές 

ρυθμίσεις που εφάρμοσε ο Οργανισμός, κατέστη δυνατή η διαχείριση του απαραίτητου 

αριθμού καρδιοθωρακοχειρουργικών επεμβάσεων, επεμβάσεων χειρουργικής ογκολογίας, 

παιδιατρικής σκολίωσης, επεμβατικής ακτινολογίας κ.α.  

 

Επιπρόσθετα, σημαντική υπήρξε και η διαδικασία συνεχούς παρακολούθησης και 

τροποποίησης των αποζημιώσεων ενδονοσοκομειακών ιατρικών πράξεων, στοχεύοντας 

πάντοτε σε ορθότερη κοστολόγηση αναλόγως της κατανάλωσης πόρων των εν λόγω 

περιστατικών. Η τροποποίηση της αποζημίωσης/κωδικοποίησης ιατρικών πράξεων έδωσε τη 

δυνατότητα διενέργειας αρκετών επεμβάσεων και άλλων δραστηριοτήτων εντός ΓεΣΥ, για τις 

οποίες μέχρι πρότινος δεν υπήρχε δυνατότητα παροχής τους, ενισχύοντας έτσι το εύρος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Τέλος, στο πλαίσιο καλύτερης διαχείρισης της κωδικοποίησης 

ιατρικών πράξεων, οι οποίες ως επί το πλείστων πραγματοποιούνται ως ημερήσια 

περιστατικά σε συνθήκες νοσηλευτηρίου, ο Οργανισμός δημιούργησε και διατηρεί ξεχωριστό 

κατάλογο διεργασιών (Ζ διεργασίες), στον οποίο εντάσσονται με σταθερή αποζημίωση, 

πολλές εκ των διαδικασιών αυτών συμπεριλαμβανομένων και των πλείστων υπηρεσιών 

ογκολογίας. Η δημιουργία του εν λόγω καταλόγου κρίθηκε σκόπιμη για την ορθότερη υποβολή 

και κοστολόγηση των υπηρεσιών αυτών, οι οποίες δεν μπορούν να τύχουν διαχείρισης μέσω 

του συστήματος DRG. 

 

Με τη βοήθεια των αρμόδιων επιστημονικών φορέων, εντός του 2021 θεσπίστηκε και τέθηκε 

σε εφαρμογή αριθμός κατευθυντήριων οδηγιών (ενδείξεων και σχετικής τεκμηρίωσης) για 

ενδονοσοκομειακές ιατρικές πράξεις όπως για παράδειγμα για τη βαριατρική χειρουργική, την 
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υστεροσκόπηση, τη μειωτική μαστού, την ωτοπλαστική, την υπερβαρική οξυγονοθεραπεία 

κ.α. Οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση της διενέργειας των εν λόγω ιατρικών 

πράξεων στη βάση τεκμηριωμένων ενδείξεων με στόχο την αποφυγή καταχρηστικών 

συμπεριφορών και την αποφυγή διενέργειας ιατρικών πράξεων οι οποίες δεν είναι ιατρικά 

απαραίτητες. 

 

Πιο κάτω αναφέρεται ενδεικτικά αριθμός συγκεκριμένων κατηγοριών επεμβάσεων οι οποίες 

διεξήχθησαν το 2021: 

 

Κατηγορία Επεμβάσεων Αρ. Δικαιούχων που 

εξυπηρετήθηκαν 

Καρδιοθωρακοχειρουργικές επεμβάσεις 625 

Γυναικολογικές Επεμβάσεις (εξαιρουμένου των τοκετών) 10.967 

Τοκετοί 6.154 

Ουρολογικές Επεμβάσεις 3.489 

Ορθοπεδικές Επεμβάσεις 8.875 

Νευροχειρουργικές Επεμβάσεις 2.298 

Οφθαλμολογικές επεμβάσεις (με εξαίρεση τον καταρράκτη) 1.141 

Ωτορινολαρυγγολογικές Επεμβάσεις 4.981 

Επεμβάσεις γενικής χειρουργικής 12.132 

 

Η ενίσχυση της δυνατότητας των παρόχων για ορθή κωδικοποίηση και υποβολή των 

περιστατικών προς αποζημίωση απασχόλησε επίσης τον Οργανισμό. Για τον σκοπό αυτό 

πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο κωδικοποίησης με στόχο την εξοικείωση των 

συμμετεχόντων με τις αρχές κωδικοποίησης του υφιστάμενου συστήματος αλλά και του 

αναβαθμισμένου συστήματος  που έθεσε  σε εφαρμογή ο Οργανισμός εντός του 2022. 

 

Η πανδημία του Covid-19 οδήγησε σε σημαντικό αριθμό νοσηλειών και στην Κύπρο. 

Συγκεκριμένα, ο αριθμός περιστατικών με διάγνωση COVID-19. κατά το 2021 ανήλθε σε 5.574 

με συνολική δαπάνη €41,9 εκ.. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο και πάλι της διαχείρισης της 

πανδημίας, πραγματοποιήθηκαν 1.184 μεταφορές ασθενών από νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ 

σε άλλα νοσηλευτήρια εντός ΓεΣΥ, προς διευκόλυνση των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ στην 

διαχείριση ασθενών με νόσο Covid-19. 

 

Το έτος 2021 υπήρξε το πρώτο πλήρες έτος παροχής ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας 

με ένταξη νέων νοσηλευτηρίων και εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για την 

διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος αλλά και την πρόληψη ή διαχείριση 

διαφόρων θεμάτων καθοριστικής σημασίας, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με αριθμό 

συνεργατών και άλλων φορέων, αποσκοπώντας στην ανταλλαγή απόψεων ως προς την 

ορθότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναδεικνυόμενων ζητημάτων. 

 

7.4 Φαρμακευτική/Υγειονομική  περίθαλψη 

 

Μέχρι το τέλος του 2021 είχαν συμβληθεί με το ΓεΣΥ 572 φαρμακεία, στα οποία 

περιλαμβάνονται 12 νοσοκομειακά φαρμακεία. 
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7.4.1 Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων (ΣΕΦ) 

 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων μεταξύ άλλων είναι αρμόδια για να παρέχει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού συμβουλές για τη συμπερίληψη φαρμακευτικών/ 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων/ 

Ιατροτεχνολογικών που αποζημιώνει το ΓεΣΥ. 

 

Κατά το 2021 η ΣΕΦ συνεδρίασε 9 φορές κατά τις οποίες αξιολογήθηκαν 119 φαρμακευτικά 

προϊόντα και 1.108 ιατροτεχνολογικά προϊόντα.  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των πιο πάνω 

προϊόντων, έγιναν εισηγήσεις για υιοθέτηση πρωτοκόλλων και εισαγωγή περιορισμών όσον 

αφορά στις ιατρικές ειδικότητες με δικαίωμα συνταγογράφησης.  

 

Επιπρόσθετα, κατά το 2021, 88 φαρμακευτικά προϊόντα έχουν συμπεριληφθεί στον Κατάλογο 

Φαρμακευτικών Προϊόντων  μετά από υποβολή αίτησης από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας 

αφού περιέχουν ίδια δραστική ουσία/δύναμη/φαρμακοτεχνική μορφή με φαρμακευτικά 

προϊόντα που αξιολόγησε στο παρελθόν η ΣΕΦ. 

 

Με βάση τις εισηγήσεις της ΣΕΦ ο Οργανισμός εφάρμοσε περιορισμούς συνταγογράφησης 

ανάλογα με την ειδικότητα ιατρού, μέγιστου αριθμού συσκευασιών, επανάληψης και 

ηλικιακούς περιορισμούς. Επιπρόσθετα, τέθηκε σε ισχύ κανόνας στο Σύστημα Πληροφορικής, 

σύμφωνα με τον οποίο δεν επιτρέπεται η έκδοση συνταγής για φάρμακο για το οποίο υπάρχει 

ενεργή συνταγή σε ισχύ. 

 

 Οι περιορισμοί τέθηκαν για τη διασφάλιση της ορθολογιστικής χρήσης και της επάρκειας για 

όλους τους δικαιούχους.  

 

7.4.2 Φάρμακα 

 

Κατά το 2021 ο Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ περιλάμβανε  περισσότερα 

από 2.100 φαρμακευτικά προϊόντα. Περίπου 1.950 αφορούν εξωνοσοκομειακή χρήση και οι 

δικαιούχοι μπορούν να τα προμηθευτούν από το φαρμακείο της γειτονιάς ή από νοσοκομειακό 

φαρμακείο. 

 

Στην περίπτωση των εξωνοσοκομειακών φαρμάκων, οι δικαιούχοι πληρώνουν συμπληρωμή 

ύψους ενός ευρώ για κάθε είδος φαρμάκου. Στην περίπτωση που τους συνταγογραφείται 

φάρμακο που δεν είναι το φθηνότερο διαθέσιμο της κατηγορίας του, τότε καταβάλλουν 

συνεισφορά ΙΙ που είναι η διαφορά του κόστους μεταξύ του φθηνότερου φαρμακευτικού 

προϊόντος της κατηγορίας που καλύπτει ο Οργανισμός και του φαρμάκου που τους 

συνταγογραφήθηκε. 

 

Κατά το 2021 εκτελέστηκαν 6.639.020 συνταγές ενώ 17.936.435 συσκευασίες φαρμάκων 

χορηγήθηκαν από τα συμβεβλημένα με το ΓεΣΥ φαρμακεία. Συνολικά, 614.987 δικαιούχοι 

έλαβαν τουλάχιστον μία φορά φάρμακο το οποίο αποζημίωσε το ΓεΣΥ.  
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7.4.3 Φαρμακευτικά προϊόντα του Καταλόγου «Ζ» 

 

Κατά το 2021,160 φαρμακευτικά προϊόντα περιλαμβάνονταν στον Κατάλογο Ζ και 

χορηγήθηκαν στους δικαιούχους είτε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους είτε κατά τη διάρκεια 

ημερήσιας νοσηλείας. Τα εν λόγω φαρμακευτικά προϊόντα- λόγω του ψηλού τους κόστους- 

δεν συμπεριλαμβάνονται στις αποζημιώσεις που λαμβάνουν τα νοσηλευτήρια από τον 

Οργανισμό στο πλαίσιο των DRG, όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα φαρμακευτικά προϊόντα. 

 

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Ζ και προορίζονται για 

ενδονοσοκομειακή χρήση, ο δικαιούχος δεν πληρώνει συμπληρωμή ή συνεισφορά ΙΙ καθώς ο 

Οργανισμός αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής των 

δικαιούχων. 

 

7.4.4 Πρωτόκολλα για φαρμακευτικά προϊόντα 

 

Για 247 Φαρμακευτικά Προϊόντα (εξωνοσοκομειακά και του Καταλόγου Ζ) υπάρχουν 

πρωτόκολλα τα οποία καθορίζουν τα κριτήρια χορήγησης  των φαρμάκων αυτών στο πλαίσιο 

του ΓεΣΥ. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι πληρούν τα κριτήρια των 

πρωτοκόλλων, οι θεράποντες ιατροί υποβάλλουν αιτήματα προέγκρισης τα οποία 

αξιολογούνται από τον Οργανισμό. Για να είναι δυνατή η συνταγογράφηση των εν λόγω 

φαρμακευτικών προϊόντων απαιτείται η έγκριση του Οργανισμού. 

 

Κατά το 2021 αξιολογήθηκαν 14.275 αιτήματα προέγκρισης. 

 

7.4.5 Αναλώσιμα του καταλόγου Ζ 

 

Κατά το 2021, ο κατάλογος Ζ περιλάμβανε 4.552 εμπορικά προϊόντα (που αφορούν 886 

χειρουργικά υλικά), τα οποία είναι διαθέσιμα στα συμβεβλημένα με τον ΟΑΥ νοσηλευτήρια. 

Τα υλικά αυτά, λόγω του υψηλού κόστους ή/και λόγω του ότι χρησιμοποιούνται σε μεγάλο 

αριθμό ανά περιστατικό, αποζημιώνονται ξεχωριστά ώστε να μην επηρεάσουν την 

αποζημίωση του χειρουργικού περιστατικού. Για τα υλικά αυτά-όπως και για τις νοσοκομειακές 

πράξεις-  δεν υφίσταται συμπληρωμή και συνεισφορά ΙΙ.  

 

Ο κατάλογος Ζ διέπεται από κλινικά πρωτόκολλα, τα οποία διασφαλίζουν την ορθολογιστική 

χρήση και αφορούν 225 προϊόντα. Για όλα τα προϊόντα έχουν επιπρόσθετα καθοριστεί 

περιορισμοί ποσότητας. Η ομάδα αναλωσίμων του καταλόγου Ζ αξιολόγησε 559 αιτήματα 

προέγκρισης που αφορούσαν χρήση των αναλωσίμων αυτών. 

 

7.5 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη εξωνοσοκομειακής φροντίδας 

 

Ανάμεσα στις υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας που παρέχονται από το ΓεΣΥ, 

περιλαμβάνονται τα αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη τα οποία 

χορηγούνται με βάση συνταγή που εκδίδει ιατρός και τα οποία περιλαμβάνονται στον 

κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών. 

 

Για το έτος 2021, εκδόθηκαν 122.713 συνταγές εξωνοσοκομειακών ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων/αναλωσίμων από τις οποίες προέκυψαν 400.576 εκτελέσεις, μεγάλο μέρος των 
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οποίων από τα φαρμακεία της γειτονιάς. Ένας σημαντικός αριθμός συνταγών συνεχίζει να 

εκτελείται από τα νοσοκομειακά φαρμακεία ή αποθήκες των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ. 

 

Μέχρι τα τέλη του 2021, ο Κατάλογος Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Αναλωσίμων Ειδών 

περιελάμβανε 806 προϊόντα/αναλώσιμα. Οι κύριες κατηγορίες φαίνονται στον πιο κάτω 

Πίνακα και η πλειοψηφία τους (σε είδη), αφορούσε οστομικά υλικά (23%), γαστροστομίες 

(23%), καθετήρες-ουροσυλλέκτες (22%) και τραχειοστομίες (10%). 

 

Κατηγορία Αριθμός διαφορετικών 

ειδών ανά κατηγορία 

Οστομικά υλικά 185 

Γαστροστομίες 182 

Καθετήρες- ουροσυλλέκτες 177 

Τραχειοστομίες 83 

Επιθέματα για κατακλύσεις, έλκη, εγκαύματα 46 

Αναλώσιμα Λαρυγγεκτομής 41 

Αναλώσιμα διαβήτη 30 

Σύριγγες για φάρμακα 19 

Αντισηπτικά/Υγειονομικό Υλικό 11 

Συσκευές έγχυσης φαρμάκων και αναλώσιμα 11 

Χειρουργικοί Καθετήρες 8 

Συστήματα Yποκλυσμού/Irrigation systems 6 

Συσκευές και αναλώσιμα θαλασσαιμίας 4 

Αναλώσιμα Ανοσοανεπάρκειας 1 

Συστήματα Yποκλυσμού 1 

Ταινίες μέτρησης αίματος & λευκώματος στα ούρα 1 

Σύνολο 806 

 

7.6 Εργαστηριακές Εξετάσεις 

 

Μέχρι το τέλος του 2021 είχαν συμβληθεί με το ΓεΣΥ 156 κλινικά εργαστήρια, στα οποία 

περιλαμβάνονται 13 νοσοκομειακά εργαστήρια. 

 

Κατά το 2021, εκδόθηκαν 2.886.608 παραπεμπτικά για εργαστηριακές εξετάσεις σε 4 

διαφορετικές κατηγορίες εργαστηριακών εξετάσεων όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.  

 

 

Αναλυτικά εκδόθηκαν 1.670.228 (57,86%) παραπεμπτικά για εργαστηριακές εξετάσεις από 

Προσωπικούς Ιατρούς, 1.116.678 (38,69%) από Ειδικούς Ιατρούς, 59.440 (2,06%) από 

αυτοπαραπομπές εργαστηρίων και 40.262 (1,39%) από ιατρούς κατά το εξιτήριο από 

ενδονοσοκομειακή νοσηλεία.  

Κατηγορία εργαστηριακών εξετάσεων  Αριθμός παραπεμπτικών  

Βιοχημεία     909.444 

Ανοσολογία    814.759 

Αιματολογία     758.299 

Μικροβιολογία    404.106 

Συνολικά  2.886.608 
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Για τη διασφάλιση της ορθολογιστικής παραπομπής, την αντιμετώπιση της κατάχρησης και 

της υπερχρήσης εργαστηριακών εξετάσεων, τέθηκαν σε ισχύ περιορισμοί. Οι περιορισμοί 

αφορούσαν ειδικότητα ιατρού, χρονικό όριο για επανάληψη, ηλικία, φύλο, συνδυασμό 

εξετάσεων.  

 

7.7 Ανακουφιστική Φροντίδα 

 

Η ένταξη των άλλων επαγγελματιών υγείας τον Δεκέμβριο του 2020 σηματοδότησε την μερική 

ένταξη των υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας στο ΓεΣΥ. Επιπρόσθετα, εντός του 2021 

ξεκίνησε και η διαδικασία επαφών του Οργανισμού με διαφόρους φορείς, αναφορικά με την 

ένταξη της ιδρυματικής ανακουφιστικής φροντίδας αλλά και της εξειδικευμένης 

ανακουφιστικής φροντίδας κατ’ οίκον. Στο πλαίσιο των επαφών αυτών αλλά και με γνώμονα 

την έκθεση που εκπόνησε ελεγκτικός οίκος κάτ’ εντολή του Οργανισμού, αξιολογήθηκαν όλες 

οι διαθέσιμες πληροφορίες και τέθηκε το πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού με 

παρόχους ανακουφιστικής φροντίδας αλλά και του προτεινόμενου τρόπου αποζημίωσης στη 

βάση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εν τη απουσία νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τις 

υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας, ο Οργανισμός προχώρησε με την ένταξη της 

ιδρυματικής ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο και 

νευρολογικές νόσους και της κατ’ οίκον ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς που πάσχουν 

από καρκίνο, θέτοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως ελάχιστο κριτήριο για ένταξη του 

παροχέα. 

 

    7.8 Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας και Νοσηλευτές και Μαίες 

 

Οι άλλοι επαγγελματίες υγείας (ΑΕΥ) εντάχθηκαν στο ΓεΣΥ τον Δεκέμβριο του 2020 και 

αφορούν την παροχή υπηρεσιών από Φυσιοθεραπευτές, Κλινικούς Ψυχολόγους, Κλινικούς 

Διαιτολόγους, Λογοπαθολόγους, Εργοθεραπευτές. Την ίδια χρονική περίοδο εντάχθηκαν οι  

Νοσηλευτές (Γενικής Νοσηλευτικής και Ψυχικής Υγείας) και Μαίες. Οι υπηρεσίες από άλλους 

επαγγελματίες υγείας είναι διαθέσιμες στους δικαιούχους μετά την έκδοση παραπεμπτικού 

από ιατρό με διάγνωση η οποία εντάσσεται σε αυτές για τις οποίες το ΓεΣΥ αποζημιώνει τις 

υπηρεσίες αυτές.  

 

Οι Νοσηλευτές κατ’ οίκον φροντίδας υγείας παρέχουν υπηρεσίες σε δικαιούχους μετά την 

έκδοση του σχετικού παραπεμπτικού, ανεξαρτήτως διάγνωσης, εφόσον ο δικαιούχος έχει 

καθοριστεί από τον προσωπικό του ιατρό ως κατακεκλιμένος (μόνιμα ή προσωρινά).  

 

Μέχρι το τέλος του 2021, εντάχθηκαν στο Σύστημα 1.272  ΑΕΥ, 158 Νοσηλευτές -εκ των 

οποίων 66 Γενικής Νοσηλευτικής και 92 Ψυχικής Υγείας– και 4 Μαίες, ενώ εξυπηρετήθηκαν 

130.095 δικαιούχοι.   

 

Η έναρξη παροχής υπηρεσιών από άλλους επαγγελματίες υγείας συνοδεύτηκε από μια ευρεία 

προσπάθεια ενημέρωσης παρόχων και δικαιούχων, αλλά και εξοικείωσης αυτών, με τις 

προϋποθέσεις λήψης των υπηρεσιών από άλλους επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο του 

ΓεΣΥ. Για τον σκοπό αυτό εκδόθηκαν σειρά ενημερωτικών εντύπων και ανακοινώσεων από 

τον Οργανισμό, ενώ πραγματοποιήθηκε και αριθμός εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων με τις 
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πλείστες επαγγελματικές ομάδες προς επίλυση ερωτημάτων και παροχή διευκρινίσεων. 

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, ο Οργανισμός πραγματοποίησε αλλεπάλληλες συναντήσεις με 

Επαγγελματικούς Συλλόγους και άλλους φορείς, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παροχή 

των υπηρεσιών αυτών στο πλαίσιο του ΓεΣΥ. 

Προτεραιότητα του Οργανισμού από το δεύτερο μισό του 2021 υπήρξε η επαναξιολόγηση, 

εκεί και όπου κρίνεται σκόπιμο, των παρεχόμενων υπηρεσιών από ΑΕΥ ούτως ώστε- στο 

βαθμό που αυτό είναι εφικτό- να υπάρξει περαιτέρω εξατομίκευση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, στη βάση ποιοτικών και άλλων χαρακτηριστικών του κάθε δικαιούχου. Για τον 

σκοπό αυτό, ο Οργανισμός ενεργοποίησε επιστημονικές επιτροπές με την συμμετοχή ΑΕΥ, 

ιατρών και ασθενών προκειμένου να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους  στον Οργανισμό. 

 

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι, ο Οργανισμός, από την πρώτη κιόλας ημέρα ένταξης 

των ΑΕΥ στο ΓεΣΥ, ενεργοποίησε διαδικασία μέσω της οποίας, μετά από σχετικό αίτημα, 

δικαιούχοι δύνανται να λάβουν θεραπείες επιπρόσθετες των προβλεπόμενων στη βάση 

τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας από τον θεράποντα ιατρό και ΑΕΥ και αφού τύχουν της 

σχετικής αξιολόγησης από τον Οργανισμό. 

 

7.9 Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 

 

Οι οδοντιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες διατίθενται στο πλαίσιο του ΓεΣΥ περιλαμβάνουν 

προληπτική οδοντιατρική φροντίδα σύμφωνα με τον κατάλογο υπηρεσιών των Οδοντιάτρων. 

Συγκεκριμένα,  το ΓεΣΥ αποζημιώνει ετήσιο έλεγχο της στοματικής κοιλότητας σε δικαιούχους 

μέχρι το 4ο έτος της ηλικίας τους καθώς και ετήσιο έλεγχο της στοματικής κοιλότητας και 

αποτρύγωση σε δικαιούχους από 6 ετών και άνω.  

 

Πρόσβαση στους Οδοντίατρους έχουν όλοι οι δικαιούχοι μέσω απευθείας πρόσβασης σε 

οδοντίατρο της επιλογής τους. Μέχρι το τέλος του 2021, εντάχθηκαν στο Σύστημα 666 

Οδοντίατροι και εξυπηρετήθηκαν 263.344 δικαιούχοι.   

 

 

8. Χρηματοδότηση και Διαχείριση Σφαιρικού Προϋπολογισμού 

 

8.1 Έσοδα 

 

Η χρηματοδότηση του Συστήματος γίνεται κυρίως από τις εισφορές που καταβάλλουν οι 

εργοδοτούμενοι, οι εργοδότες, οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι εισοδηματίες και 

το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας σύμφωνα με τον Νόμο.  

 

Άλλες κατηγορίες εσόδων για το 2021 είναι οι συμπληρωμές που καταβάλλουν οι ασθενείς, οι 

εκπτώσεις/επιστροφές που λαμβάνονται από τη φαρμακοβιομηχανία, τα έσοδα από την 

περίθαλψη ευρωπαίων πολιτών και από το Υπουργείο Υγείας για την ενδονοσοκομειακή 

περίθαλψη περιστατικών Covid-19. Αναλυτικότερα, oι βασικές κατηγορίες εσόδων 

διακρίνονται στον πιο κάτω πίνακα, ο οποίος καταγράφει τα ακριβή ποσά ανά κατηγορία για 

το 2021: 
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Κατηγορία εσόδων € εκ. % 

Έσοδα από εισφορές 1.186,7 89,5% 

   

Έσοδα από συμπληρωμές 43.4 3,3% 

Έσοδα από συνεισφορά 1 1.9 0,1% 

Έσοδα από εκπτώσεις από τη φαρμακοβιομηχανία 37,0 2,8% 

Έσοδα από την περίθαλψη ευρωπαίων πολιτών 15,0 1,1% 

Έσοδα από ενδονοσοκομειακή περίθαλψη περιστατικών Covid-19. 41,9 3,2% 

Σύνολο 1.326,6 100% 

 

Τα έσοδα από εισφορές για το 2021 αναλύονται στις κύριες κατηγορίες εισφορέων ως 

ακολούθως: 

 

Κατηγορία εισφορέων € εκ. % 

Εργαζόμενοι 244,7 20,6% 

Εργοδότες 267,8 22,6% 

Αυτοτελώς εργαζόμενοι 20,2 1,7% 

Συνταξιούχοι 57,4 4,8% 

Εισοδηματίες 39,9 3,4% 

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας 556,7 46,9% 

Σύνολο εισφορών 1.186,7 100% 

 

Επιπλέον, στο πιο κάτω γράφημα απεικονίζονται οι εισφορές ανά κατηγορία εισφορέα σε 

πραγματικά ποσά και ποσοστιαία (%): 

 

 

244.7, 21%

267.8, 22%

20.2, 2%

57.4, 5%

39.9, 3%

556.7, 47%

Εισφορές ανά κατηγορία εισφορέα (€ εκ.) 

Εργαζόμενοι

Εργοδότες

Αυτοτελώς εργαζόμενοι

Συνταξιούχοι

Εισοδηματίες

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας
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8.2 Δαπάνες 

 

Οι δαπάνες του ΓεΣΥ αφορούν τις δαπάνες προς τους παροχείς. Με βάση τις πραγματικές 

δαπάνες το μέσο κόστος ανά δικαιούχο ανέρχεται στα 1.324 Ευρώ. 

 

Το διοικητικό κόστος λειτουργίας του Οργανισμού, ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας για 

λειτουργία του ΓεΣΥ για το 2021 διαμορφώθηκε ως ακολούθως:  

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   

Διαχειριστικά έξοδα (εξαιρουμένων αποσβέσεων) € 10.711.217 

Αναπτυξιακές Δαπάνες € 1.844.540 

Σύνολο Διοικητικών εξόδων € 12.555.757 

Διοικητικά έξοδα ως % επί των συνολικών δαπανών για το έτος 0,92% 

 

Τα στοιχεία του Μέρους 8 είναι βασισμένα στις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του 

Οργανισμού για το 2021 

 

9. Διαχείριση Απαιτήσεων 

 

Κατά το 2021 έχουν υποβληθεί 14.876.129 αιτήματα για αποζημίωση υπηρεσιών φροντίδας 

υγείας από όλες τις ομάδες παροχέων. Στον πιο κάτω πίνακα, φαίνεται συγκριτικά, ο αριθμός 

απαιτήσεων που έχουν ληφθεί, για τα τρία τελευταία έτη.  

 

Κατηγορία Υπηρεσιών Αριθμός Απαιτήσεων 

 2019 2020 2021 

ΤΑΕΠ - 32.656 145.958 

Προσωπικοί ιατροί 206.076 280.863 329.586 

Ειδικοί ιατροί 1.024.920 3.103.030 3.587.133 

Οδοντίατροι - 4.447 263.685 

Εργαστηριακές Εξετάσεις 1.127.060 2.404.465 2.897.646 

Νοσηλευτές και Μαίες -   23.384 

Άλλοι επαγγελματίες υγείας - 9.869 790.852 

Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη - 67.520 192.393 

Φάρμακα 2.069.726 5.723.560 6.645.492 

Σύνολο 4.427.782 11.626.410 14.876.129 

 

Ο έλεγχος για την επιδίκαση των απαιτήσεων γίνεται σε τρία επίπεδα:  

 

(α) από το ΣΠ μέσα από αυτοματοποιημένους κανόνες σε πραγματικό χρόνο κατά την 

υποβολή των απαιτήσεων, 
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(β) από λειτουργούς του Οργανισμού ή/και την ανάδοχο εταιρεία (SPV) σε 

δειγματοληπτική βάση μετά την υποβολή και πριν την αποζημίωση των απαιτήσεων 

που επιλέγονται,  

 

(γ) με εκ των υστέρων ελέγχους κατόπιν διερεύνησης. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται μετά 

από επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων αυτεπάγγελτα ή μετά τη λήψη 

πληροφοριών/ καταγγελιών/ παραπόνων.  

 

Με την πλήρη ένταξη των υπηρεσιών φροντίδας υγείας από προσωπικούς και ειδικούς 

ιατρούς, νοσηλευτήρια, άλλους επαγγελματίες υγείας, κλινικά εργαστήρια, φαρμακεία και 

ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, ο Οργανισμός εργάζεται εντατικά στα τρία πιο πάνω επίπεδα ώστε 

οι έλεγχοι και η εποπτεία του Συστήματος να γίνονται πιο αποδοτικά, να εξελίσσονται και να 

αναβαθμίζονται. 

 

9.1 Κανόνες 

 

Μέχρι το τέλος του 2021 ενεργοποιήθηκαν 450.000 αυτοματοποιημένοι κανόνες στο 

Σύστημα Πληροφορικής.   

 

9.2  Δειγματοληπτικός έλεγχος απαιτήσεων 

 

Ο Οργανισμός έχει αναθέσει τον δειγματοληπτικό έλεγχο των απαιτήσεων σε εξωτερικούς 

συνεργάτες. Με βάση τον αυτόματο μηχανισμό δειγματοληψίας ο εξωτερικός  συνεργάτης έχει, 

κατά το 2021, εξετάσει πέραν των 400.000 απαιτήσεων εκ των οποίων 2.700 έχουν 

απορριφθεί. Επιπλέον, ο Οργανισμός αξιολογώντας απαιτήσεις που έχουν εξεταστεί 

πρωτοβάθμια από τον ανάδοχο, αλλά και απαιτήσεις που έχουν επιλεγεί βάση αναφορών, 

απέρριψε εν όλω ή εν μέρει περί των 17.000  απαιτήσεων με συνολικό ύψος απορρίψεων 

περί των €15.000.000. 

 

9.3 Διερευνήσεις 

 

Στο πλαίσιο του ελέγχου των απαιτήσεων ο Οργανισμός προβαίνει σε διερευνήσεις μέσω της 

ετοιμασίας αναφορών και ανάλυσης δεδομένων. Κατά το 2021 διερευνήθηκαν πέραν των 550 

περιπτώσεων παροχέων. Επιπλέον, μέσω αγοράς υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες 

έγινε στοχευμένος έλεγχος κωδικοποίησης 3.000 ενδονοσοκομειακών και 4.000 απαιτήσεων 

ειδικών ιατρών. Από τις υπό διερεύνηση υποθέσεις επιβλήθηκαν κυρώσεις σε πέραν των 30 

περιπτώσεων επιβάλλοντας διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πέραν των €50.000 ευρώ.  

 

 

10. Διαχείριση Παραπόνων 

 

Οι βασικοί σκοποί του Τμήματος Διαχείρισης Παραπόνων είναι η σωστή, γρήγορη και δίκαιη 

επίλυση των παραπόνων που λαμβάνει ο Οργανισμός και η δημιουργία αναφορών και πλάνου 

δράσης για τον εντοπισμό θεμάτων που χρειάζονται βελτίωση και λήψη διορθωτικών μέτρων.  

 

Ο Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των αναφορών από τα παράπονα που 

υποβάλλονται, ετοιμάζει στρατηγικό πλάνο για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που 
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παρέχονται στους δικαιούχους του ΓεΣΥ, τη δημιουργία αρμονικών σχέσεων μεταξύ παρόχων 

και δικαιούχων του ΓεΣΥ, την ομαλή λειτουργία του ΓεΣΥ αλλά και για τον έλεγχο των 

καταχρήσεων και την πάταξη φαινομένων απάτης. 

 

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ (17000) ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε 

παράπονο/αίτημα αφορά στη λειτουργία του ΓεΣΥ. Με βάση διαδικασία που ακολουθείται, τα 

παράπονα/αιτήματα για τα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα το Κέντρο 

Εξυπηρέτησης,  προωθούνται στον Οργανισμό για εξέταση και επίλυση (Escalated Issues). 

Τα εν λόγω παράπονα/καταγγελίες κατηγοριοποιούνται θεματικά και ανατίθενται, 

κωδικοποιημένα, σε αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Διαχείρισης Παραπόνων προς 

επίλυση. 

 

Το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων λειτουργεί τόσο ως συντονιστικό τμήμα όσο και ως 

εκτελεστικό.  Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με το παράπονο/αίτημα που διαχειρίζεται είτε έχει τον 

ρόλο του συνδετικού κρίκου μεταξύ του παραπονούμενου και του αρμόδιου τμήματος του 

Οργανισμού ή αναλαμβάνει απευθείας την διαχείριση του. 

 

Συμπεριλαμβανομένων και των παραπόνων που υποβάλλονται στο Γραφείο του Επιτρόπου 

Εποπτείας, το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων του Οργανισμού λαμβάνει και διαχειρίζεται 

περίπου 500 παράπονα/αιτήματα μηνιαίως, μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ, τις 

Διαδικτυακές Πύλες του ΓεΣΥ, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, επιστολών, τηλεομοιότυπου, 

αυτοπροσώπως και τηλεφωνικώς, μέσω του Υπουργείου Υγείας και της ΟΣΑΚ.  

 

Κατά το 2021 το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων επίλυσε παράπονα/αιτήματα (escalated)  

όπως  καταγράφονται πιο κάτω: 

 

Αριθμός αιτημάτων/παραπόνων που έχουν ληφθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και 

προωθήθηκαν στον Οργανισμό 

11.755 

 

Αριθμός παραπόνων που έχουν ληφθεί από το Γραφείο Επιτρόπου Εποπτείας 120 

Αριθμός παραπόνων που έχουν ληφθεί από τον Οργανισμό 290 

Σύνολο 12.165 

Αριθμός παραπόνων που έχουν τύχει χειρισμού 9.400 

 

 

11. Νομικά Θέματα 

 

Το Νομικό Τμήμα του Οργανισμού χειρίζεται θέματα τα οποία αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο 

στο οποίο ο Οργανισμός λειτουργεί. Στο πλαίσιο αυτό μεταξύ άλλων παρέχει νομικές 

συμβουλές στη Διοίκηση και Διεύθυνση του Οργανισμού επί των θεμάτων που απορρέουν 

από τις δραστηριότητες του.  

 

Τα καθήκοντα του Νομικού Τμήματος περιλαμβάνουν, κυρίως, την παρακολούθηση και 

εφαρμογή της νομοθεσίας, τη σύνταξη νομοθετημάτων και νομοθετικών πράξεων, την 

υποβολή εισηγήσεων για τροποποίηση νομοθετημάτων, τη σύνταξη και διαχείριση των 

συμβάσεων των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και άλλων οικονομικών φορέων, τη 

παρακολούθηση και εφαρμογή των διαδικασιών επιβολής διοικητικών προστίμων και 

ερευνών, την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που αφορούν τις διαδικασίες 
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προκήρυξης διαγωνισμών και ανάθεσης συμβάσεων και την εκπροσώπηση του Οργανισμού 

ενώπιων αρμόδιων αρχών, κοινοβουλευτικών επιτροπών και άλλων επιτροπών.  

 

Το Νομικό Τμήμα γνωμοδοτεί με πλήρη αμεροληψία, προφορικά ή γραπτά, κατόπιν αιτήματος 

ή με δική του πρωτοβουλία για οποιοδήποτε ζήτημα νομικής φύσεως. Λειτουργεί 

υποστηρικτικά σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διοίκηση και τα Τμήματα του 

Οργανισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η ποιότητα σύνταξης 

νομοθετικών πράξεων και αποφάσεων, λαμβάνοντας δημιουργική προσέγγιση όπου 

ενδείκνυται, για τον εντοπισμό νομικά ορθών και πολιτικά αποδεκτών λύσεων. Επίσης, 

παρακολουθεί, συντονίζει και συνεργάζεται με τους εξωτερικούς νομικούς συμβούλους του 

Οργανισμού και υποστηρίζει γραμματειακά το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.    

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021, το Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών χειρίστηκε ή/και έδωσε 

Νομικές Συμβουλές για τα πιο κάτω θέματα και υποθέσεις: 

 18 Προσφυγές εναντίον αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. 

Συγκεκριμένα. έχουν καταχωριστεί 6 προσφυγές που σχετίζονται  με τις εισφορές,  8 

προσφυγές που σχετίζονται με αποφάσεις του Οργανισμού σχετικά με την παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας, 4 προσφυγές που αφορούν αποφάσεις του Οργανισμού 

για πλήρωση κενών θέσεων σε σχέση με προαγωγές διορισμούς και μεταθέσεις 

υπαλλήλων.  

 4 αγωγές εναντίον του Οργανισμού.  

 Συγκεκριμένα, έχει καταχωριστεί μία αγωγή εναντίον του Οργανισμού ως κατ΄ 

ισχυρισμό συνυπεύθυνου προσώπου για την αμέλεια του παροχέα υπηρεσιών υγείας 

συνεπεία της οποίας επήλθε θάνατος προσώπου, μία αγωγή για ισχυριζόμενη 

παράβαση Σύμβασης από τον Οργανισμό η οποία αφορά την απόφαση του 

Οργανισμού για μείωση της κατά κεφαλήν αμοιβής των Προσωπικών Ιατρών (ΠΙ) για 

ενήλικες και των ΠΙ για παιδιά, μία αγωγή εναντίον του Οργανισμού για αποζημιώσεις 

κυρίως για απώλεια εισοδημάτων και/ή διαφυγόντων κερδών λόγω παράνομου και/ή 

αντισυμβατικού τερματισμού της Σύμβασης και μία αγωγή για ισχυριζόμενη παράβαση 

λόγω της αντισυμβατικής αναστολής της σύμβασης.   

 

 

12.  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

 

Έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών του σε σχέση με την Προστασία των Προσωπικών 

Δεδομένων τα οποία διαχειρίζεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΓεΣΥ, ο Οργανισμός κατά 

το 2021 παρέμεινε προσηλωμένος στα θέματα συμμόρφωσής του με τον Γενικό Κανονισμό 

για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΓΚΠΔ).  Ως εκ τούτου, και στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με 

τις Αρχές της Δημόσιας Διακυβέρνησης, ο Οργανισμός προχώρησε στη θεσμοθέτηση και 

ενεργοποίηση Υποεπιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα «Ψηφιακής Πολιτικής 

και Ανθεκτικότητας» της οποίας σημαντικό μέρος των εργασιών θα αποτελέσει η 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης του Οργανισμού με τον ΓΚΠΔ όπως και παρεμφερή 

θέματα ασφάλειας πληροφοριών και επιχειρησιακής συνέχειας (Ανθεκτικότητα) όπως: 

 

 Ενασχόληση με την εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης της συμμόρφωσης με τον 

ΓΚΠΔ για διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης του Οργανισμού σε όλα τα 

επίπεδα λειτουργίας του 



 
 
 
 

26 
 

 Διενέργεια ερευνών και διαχείριση παραπόνων από πολίτες αναφορικά με την 

παραβίαση των δικαιωμάτων τους όπως αυτά προκύπτουν από τον ΓΚΠΔ 

 Αξιολόγηση και παροχή συμβουλών στη διοίκηση και διευθύνσεις του Οργανισμού 

σε σχέση με αναφυόμενες ανάγκες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  

 Συνεργασία με υπουργεία και άλλες υπηρεσίες του κράτους για τη διαχείριση 

θεμάτων που αφορούσαν στην περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

τον οποίων Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο Οργανισμός.  Τα θέματα αφορούσαν 

κυρίως στη διαχείριση της Πανδημίας και περιελάμβαναν μεταξύ άλλων, τη 

διευκόλυνση της διαχείρισης των εμβολιαστικών προγραμμάτων του ΥΥ για τον 

Covid-19, της διανομής των self-tests, τη διεξαγωγή της απογραφής πληθυσμού, 

κ.α. 

 Διατήρηση συνεχούς επικοινωνίας και διαβουλεύσεις με την Επίτροπο Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων για όλα τα θέματα που αφορούσαν στην σε ευρεία 

κλίμακα περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή/και στην περαιτέρω 

επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων 

 Παρακολούθηση των ενεργειών του Ανάδοχου αναφορικά με θέματα 

συμμόρφωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου θεμάτων 

ασφάλειας πληροφοριών. 

 

 

13. Εσωτερικός Έλεγχος 

 

Κατά το 2021 το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου προχώρησε στις πιο κάτω ενέργειες: 

 Καταρτίστηκε και εγκρίθηκε πρόγραμμα ελέγχου για το 2021.  

 Για την εκτέλεση του προγράμματος ελέγχου αποφασίστηκε από την Επιτροπή 

Ελέγχου η αγορά υπηρεσιών για Εσωτερικό Έλεγχο λόγω υποστελέχωσης του 

τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου διενήργησε έλεγχο για την εφαρμογή των εισηγήσεων 

και δράσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας για την εφαρμογή 

της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ. 

  Στο πλαίσιο συμβολαίου με τον Ελεγκτικό Οίκο KPMG διενεργήθηκαν δύο Εσωτερικοί 

Έλεγχοι. Ο ένας αφορούσε τεχνικό έλεγχο του Συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ 

(Systems Audit) και ο άλλος αφορούσε την διεκπεραίωση των απαιτήσεων της 

ενδονοσοκομειακής .  

 Το Τμήμα Εσωτερικού ελέγχου διενήργησε έλεγχο για τις κωδικοποιήσεις εξιτηρίων 

στο πλαίσιο  του ελέγχου  διεκπεραίωσης των απαιτήσεων της ενδονοσοκομειακής . 

 Στο πλαίσιο  συμβολαίου με τον Ελεγκτικό Οίκο PwC άρχισε εσωτερικός έλεγχος σε 

τρία τμήματα του Οργανισμού. 

 Το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου διοργάνωσε ημερίδα σε συνεργασία με εξωτερικούς 

συμβούλους για τα μέλη του ΔΣ που αφορούσε στην εφαρμογή του κώδικα Δημόσιας 

διακυβέρνησης. 
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14. Συστήματα Πληροφορικής 

 

Το Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ (ΣΠ) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα 

πληροφορικής στην Κύπρο. Ο σχεδιασμός του ξεκίνησε το 2017 και η 1η φάση υλοποίησης 

ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019 με την εισαγωγή των υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής 

φροντίδας υγείας (Προσωπικοί Ιατροί, Ειδικοί Ιατροί, Ακτινοδιαγνωστικά Κέντρα, Εργαστήρια, 

Φαρμακεία). Ένα χρόνο αργότερα στο ΣΠ ενσωματώθηκαν οι υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής 

φροντίδας υγείας, τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, οι Άλλοι 

Επαγγελματίες Υγείας και οι Οδοντίατροι.  

 

Όλες οι διεργασίες του Οργανισμού με τους παροχείς υπηρεσιών υγείας διεξάγονται μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή και σε πραγματικό χρόνο. Η Πύλη Παροχέων αποτελεί το βασικό εργαλείο 

για παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας υγείας για περισσότερους από 20.000 

επαγγελματίες υγείας και υποστηρικτικό προσωπικό οι οποίοι το χρησιμοποιούν για  την 

καταχώριση επισκέψεων, την έκδοση και εκτέλεση παραπεμπτικών, εργαστηριακών 

εξετάσεων και συνταγών, την υποβολή απαιτήσεων για πληρωμή κ.α. Η Πύλη Δικαιούχων 

αριθμεί ήδη 230.000 ενεργούς χρήστες και περιλαμβάνει λειτουργίες όπως τη διαχείριση του 

ιατρικού ιστορικού, το ιατρικό προφίλ, τη διαχείριση των Προσωπικών Ιατρών κ.α. 

Επιπρόσθετα, το ΣΠ περιλαμβάνει όλα τα συστήματα που χρειάζεται ο Οργανισμός για να 

υποστηρίξει τις εσωτερικές του λειτουργίες όπως την διαχείριση των απαιτήσεων, την 

διαχείριση των δικαιούχων και των παροχέων, την διαχείριση του προϋπολογισμού του ΓεΣΥ 

κ.α. 

 

Κατά το 2021 το ΣΠ έχει διαχειριστεί περισσότερες από 14 εκατ. απαιτήσεις, 8 εκατ. 

επισκέψεις, 2,5 εκατ. παραπεμπτικά, 3 εκατ. συνταγές και 2,5 εκατ. εργαστηριακές εξετάσεις. 

Ταυτόχρονα 220 χιλιάδες δικαιούχοι έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ιστορικό 

τους μέσω της Πύλης Δικαιούχων. Το ΣΠ διεκπεραίωσε πληρωμές σε οκτώ διαφορετικές 

κατηγορίες επαγγελματιών υγείας της τάξεως των 1,2 δισεκατομμυρίων για το 2021. 

 

Σε σχέση με την πανδημία, το ΣΠ του ΓεΣΥ φιλοξένησε την Πύλη Εμβολιασμών όπου όλοι οι 

δικαιούχοι και οι Προσωπικοί Ιατροί μπορούσαν να κλείσουν το ραντεβού τους για 

εμβολιασμό. Ταυτόχρονα, η βάση δεδομένων υγείας του ΣΠ χρησιμοποιήθηκε για την 

προτεραιοποίηση των εμβολιασμών αξιοποιώντας ίσως για πρώτη φορά μαζικά τα ιατρικά 

δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του ΓεΣΥ. Επιπρόσθετα δόθηκε η δυνατότητα μέσω 

του ΣΠ οι Προσωπικοί Ιατροί να μπορούν να εμβολιάζουν τους δικαιούχους της λίστας τους 

όπως και οι φαρμακοποιοί να μπορούν να διαθέτουν τεστ αυτοελέγχου για τον Covid-19. 

 

Η αποδοτικότητα και διαθεσιμότητα του Συστήματος, παρόλα τα προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν λόγω της υποστήριξης της Πύλης Εμβολιασμού, παρέμεινε σε πολύ ψηλά 

επίπεδα.  

 

Κατά το έτος 2021, το ΣΠ  συνέχισε να αναπτύσσεται ώστε να ανταποκριθεί στους στόχους 

του Οργανισμού για πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του, τον έλεγχο και την εποπτεία 

του ΓεΣΥ αλλά και τις ανάγκες των παρόχων. Η ανάγκη για νέες επιχειρησιακές 

δραστηριότητες σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που λειτουργεί ο Οργανισμός είναι 

συνεχής και οι μεγάλοι όγκοι χρήσης των υπηρεσιών καθώς και το εύρος των υπηρεσιών που 

προσφέρει ο Οργανισμός καθιστούν τη διαρκή αναβάθμιση του ΣΠ απαραίτητη. 
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Οι πιο σημαντικές αλλαγές που προστέθηκαν στο ΣΠ το 2021 αφορούσαν κατά κύριο λόγο 

την βελτίωση των λειτουργιών της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, όπως την πλήρη 

ενσωμάτωση του υπολογισμού της αποζημίωσης των νοσηλευτηρίων συμπεριλαμβανομένης 

της ξεχωριστής αποζημίωσης των ιατρών, τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλο το συνδεδεμένο 

προσωπικό των νοσηλευτηρίων στις επισκέψεις και απαιτήσεις του νοσηλευτηρίου, τη 

δυνατότητα καταχώρισης υποστηρικτικών εγγράφων για συγκεκριμένες δραστηριότητες (π.χ 

καρδιογραφήματα), τη βελτίωση της διαδικασίας αιτημάτων για προ-έγκριση καθώς και άλλες 

λειτουργίες που αφορούν στην καταπολέμηση της κατάχρησης. Επιπρόσθετα, το τμήμα 

αναφορών και αναλύσεων έχει υλοποιήσει εκατοντάδες αναφορές και εξειδικευμένες 

αναλύσεις που αφορούσαν τις λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού και την καταπολέμηση 

της κατάχρησης. Επίσης, έχουν αξιοποιηθεί εργαλεία αυτοματοποίησης διαδικασιών (RPA 

tools) για την αυτοματοποίηση επαναλαμβανομένων εσωτερικών διαδικασιών του 

Οργανισμού.  

 

Όσο αφορά το αναπτυξιακό πλάνο του ΣΠ, κατά το 2021 ξεκίνησε ο σχεδιασμός για την 

υλοποίηση της διασύνδεσης του ΣΠ με άλλα πληροφοριακά συστήματα (APIs). Για το θέμα 

αυτό ολοκληρώθηκε η μελέτη των εξειδικευμένων συμβούλων που προσέλαβε ο Οργανισμός 

και αναμένεται η τελική προσφορά από τον Ανάδοχο του έργου για την υλοποίηση του έργου. 

Επιπρόσθετα έχει δρομολογηθεί η αγορά και εφαρμογή συστήματος αποθήκης πληροφορίων 

(data warehouse) καθώς και η μεταφορά των εργασιών που αφορούν στην ανάλυση 

δεδομένων από το σύστημα παραγωγής στο εφεδρικό σύστημα με στόχο την αύξηση των 

διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων για σκοπούς αναλύσεων. Επιπλέον, προγραμματίζεται η 

αναβάθμιση του λογισμικού για την κωδικοποίηση και αποζημίωση της ενδονοσομειακής 

περίθαλψης, η έναρξη μέρος των λειτουργιών που αφορούν στην ανακουφιστική φροντίδα 

υγείας και την αποκατάσταση, η υλοποίηση διαφόρων μέτρων καταπολέμησης της 

κατάχρησης με την εφαρμογή νέων κανόνων καθώς και η ενσωμάτωση λειτουργίας για 

επισκόπηση των ανοικτών παραπεμπτικών, συνταγών και εργαστηριακών εξετάσεων από 

τους επαγγελματίες υγείας και τους δικαιούχους.    
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Μέρος Β: Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου  

 

Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, απαρτίζεται από τα εξής μέλη (εντός 

παρένθεσης καταγράφεται ο χρόνος θητείας εκάστου μέλους): 

 

Πρόεδρος 

Σταύρος Μιχαήλ (Από 04/10/2022 μέχρι Σήμερα) 

Θωμάς Αντωνίου (Από 09/01/2013 μέχρι 14/09/2022) 

 

Αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών  

Ηλίας Μαλλής (Από 24/05/2013 μέχρι Σήμερα) 

                                                                                                                          

Αναπληρωτής/ρια της Γενικής Διευθυντρίας του Υπουργείου Υγείας  

Ευαγόρας Ταμπούρης (Από 09/11/2022 μέχρι Σήμερα) 

Αναστασία Χριστοδουλίδου (Από 20/11/2020 μέχρι 09/11/2022) 

 

Εκπρόσωπος Κυβέρνησης  

Ιωάννης Κωνσταντινίδης (Από 09/112022 μέχρι Σήμερα)                                                                    

Παναγιώτης Καϊσερλίδης (Από 18/09/2022 μέχρι Σήμερα)                  

Ειρένα Γεωργιάδου (Από 20/01/2021 μέχρι 09/11/2022)                     

Μελίνα Πύργου  (Από 07/03/2018 μέχρι 17/09/2022) 

Εκπρόσωπος Εργοδοτικών Οργανώσεων –ΟΕΒ  

Άρτεμις Παντελίδου (Από 20/01/2021 μέχρι Σήμερα) 

 

Εκπρόσωπος Εργοδοτικών Οργανώσεων –ΚΕΒΕ 

Νικόλας Θεοχαρίδης (Από 21/112022 μέχρι Σήμερα) 

Κυριάκος Δρουσιώτης (Από 18/09/2022 μέχρι Σήμερα) 

Δήμος Δημοσθένους  (Από 28/02/2019 μέχρι 21/11/2022) 

Μάριος Τσιακκής  (Από 01/09/2018 μέχρι 17/09/2022) 

 

Εκπρόσωπος Εργατικών Οργανώσεων –ΣΕΚ 

Μιχάλης Μιχαήλ (Από 27/07/2016 μέχρι Σήμερα) 

 

Εκπρόσωπος Εργατικών Οργανώσεων –ΠΕΟ 

Χρίστος Τομπάζος (Από 30/11/2022 μέχρι Σήμερα) 

Σωτηρούλλα Χαραλάμπους (Από 22/11/2017 μέχρι 21/11/2022) 

 

Εκπρόσωπος Εργατικών Οργανώσεων –ΠΑΣΥΔΥ 

Ευστράτιος Ματθαίου (Από 20/01/2021 μέχρι Σήμερα) 

 

Εκπρόσωπος Αυτοτελώς Εργαζομένων 

Δημήτρης Μέσσιος (Από 02/10/2021 μέχρι Σήμερα) 

 

Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων 

Μίλτος Μιλτιάδους (Από 07/10/2020 μέχρι Σήμερα) 
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1. Οικονομικές Καταστάσεις (Συνοπτικά)  

 

 
Πραγματικά, 

Ελεγμένα 

Πραγματικά, 

Ελεγμένα 

Προκαταρτικά,  

Μη Ελεγμένα 

 

Περιγραφή 2019 2020 2021 
 

     
    

 

Λειτουργικά Έσοδα € 488.554.576 € 927.853.266 € 1.329.330.952 
 

Άλλα Έσοδα € 395.061 € 17.101.445 € 151.479 
 

Σύνολο Εσόδων € 488.949.637 € 944.954.711 € 1.329.482.431 
 

    
 

Κόστος Υπηρεσιών € 235.788.459 € 769.822.649 € 1.348.503.941 
 

Έξοδα Διοικητικής 

Λειτουργίας 
€ 9.253.256 € 12.749.458 € 15.088.307 

 

Σύνολο Κόστους και 

Εξόδων 
€ 245.041.715 € 782.572.107 € 1.363.592.248 
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2. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την 

ολοκλήρωση του, οι Οικονομικές Καταστάσεις του 2021 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

Οργανισμού. 

 

Δεδομένων των πιο πάνω, επισυνάπτονται οι ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 

2020 ως Παράρτημα ΙΙ: Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 2020. 
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Παράρτημα: Οργανόγραμμα Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας  
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Παράρτημα ΙΙ : Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 2020 

 

 












































































