
  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΕΝΑΡΞΗ 01/06/2019 

ΩΡΑΡΙΟ  

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08 00 – 13 00  / 15 00 – 20 00 

• Σε περίπτωση επίσκεψης ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ τότε θα καταβάλλεται από 
τον δικαιούχο το ποσό των €25 

  

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ  
• ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ 

 
• ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ) 
 

• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΙΑΤΡΟ) 

1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΧΗΜΕΙΟ) 
2. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ) 

 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 
 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
 ΥΠΕΡΗΧΟΣ 
 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 
 

• ΦΑΡΜΑΚΑ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ) 

 

 

 

 

 



ΤΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

• ΕΝΔΟΝΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Μέχρι την 1η Ιουνίου του 2020, οι ασθενείς θα λαμβάνουν 
υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας με τον ίδιο 
τρόπο που ισχύει σήμερα, δηλαδή αν κάποιος είναι δικαιούχος 
του δημοσίου θα λαμβάνει  δωρεάν υπηρεσίες από τα δημόσια 
νοσηλευτήρια. Αν δεν είναι δικαιούχος του δημοσίου, θα 
λαμβάνει αυτές τις υπηρεσίες, που είναι προς το παρόν εκτός 
ΓεΣΥ, με προσωπικά του έξοδα ή  μέσω  ιδιωτικής ή ομαδικής 
ασφαλιστικής κάλυψης. 
 

• ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 

• ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ  

 
 
 
Αριθμός επισκέψεων ΑΝΑ ΕΤΟΣ που καθορίζεται με βάση την 
ηλικιακή σας ομάδα όπως πιο κάτω:   
   

Ηλικία 

δικαιούχου 

Αριθμός 

επισκέψεων  

0-1 10 

1-3 8 

3-5 7 

6-10 4 

11-18 3 

18-40 4 

41-50 6 

51-65 8 

>65 10 



  

Σε περίπτωση που υπερβείτε τον πιο πάνω αριθμό επισκέψεων, ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ  €15 ανά επίσκεψη.  

Από  προσωπικό ιατρό  προς ειδικό ιατρό – το κανονικό παραπεμπτικό 

ισχύει  για 3 συνολικά  επισκέψεις  

Το παραπεμπτικό για διαγνωστικές εξετάσεις προς ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ, 

ισχύει για 30 μέρες. 

Έχετε δικαίωμα αλλαγής του προσωπικού σας ιατρού μετά την 

παρέλευση 6 μηνών από την εγγραφή του σε αυτόν. 

 

Παιδιά-δικαιούχοι μέχρι τη συμπλήρωση του 2ου έτους της ηλικίας τους 

μπορούν να αλλάζουν παιδίατρο πιο συχνά ως ακολούθως: 

• Παιδιά μέχρι τη συμπλήρωση των 3 μηνών έχουν δικαίωμα αλλαγής 

προσωπικού ιατρού/παιδιάτρου  όποτε το επιθυμούν. 

• Παιδιά που έχουν συμπληρώσει τους 3 μήνες της ηλικίας τους και 

μέχρι τη συμπλήρωση του 2ου έτους της ηλικίας τους, έχουν 

δικαίωμα αλλαγής προσωπικού ιατρού/παιδιάτρου μια φορά κάθε 

3 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους στον κατάλογο 

προσωπικού ιατρού/παιδιάτρου. 

 

 Σε περίπτωση που έχετε ήδη προγραμματισμένο ραντεβού με 

ιατρό/ειδικό στο δημόσιο νοσοκομείο αυτό ΙΣΧΥΕΙ κανονικά χωρίς 

παραπομπή από τον προσωπικό ιατρό. 

 



 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ 

 Ανα φαρμακευτικό προιον - €1 
 

 Ανα εργαστηριακή εξέταση - €1  
(η συνολική μέγιστη δυνατή χρέωση ανά κατηγορία εργαστηριακών 
εξετάσεων είναι €10 ευρώ (10) 

 
 Ανά επίσκεψη σε ειδικό ιατρό με παραπεμπτικό από προσωπικό 

ιατρό – €6 
 
 

 Ανά υπηρεσία που διενεργείται από ειδικό ιατρό στην ακτινολογία 
/ ακτινοδιαγνωστική - €10 

 

Μέχρι την 1η Ιουνίου 2020, οι ασθενείς που λαμβάνουν υπηρεσίες 

ενδονοσκοκομειακής φροντίδας υγείας με τον ίδιο τρόπο που ισχυεί 

σημέρα, δηλαδή αν κάποιος είναι δικαιούχος του ΔΗΜΟΣΙΟΥ λαμβάνει 

δωρεάν υπηρεσίες από τα δημόσια νοσηλευτήρια. 

Αν δεν είναι δικαιούχος του δημοσίου, τότε λαμάβνει υπηρεσίες 

ενδονοσοκομειακής φροντίδας με προσωπικά του έξοδα ή μέσω ιδιωτικής 

ασφαλιστικής κάλυψης. 

 


