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Οδηγίες προς  ΑΕΥ 

Έλεγχος παραπεμπτικών και απαιτήσεων από ΑΕΥ  

 
 

Στόχος των οδηγιών αυτών είναι να επεξηγηθεί ο τρόπος ελέγχου των παραπεμπτικών από 

τους ΑΕΥ πριν την παροχή υπηρεσιών.  

 

 

1. Σημειώνεται  ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα αποζημιώνει μόνο τις 

παραπομπές που αφορούν τις συγκεκριμένες διαγνώσεις ανά  ΑΕΥ που 

παρουσιάζονται στις γενικές οδηγίες / ενημέρωση που αποστάλθηκαν στους 

Προσωπικούς (ΠΙ) και Ειδικούς Ιατρούς(ΕΙ) και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του 

ΓεΣΥ  κάτω από την ενότητα «Παροχείς – Νοσηλευτές / Μαίες και Άλλοι Επαγγελματίες 

Υγείας». 

 

2. Επομένως είναι σημαντικό όταν δικαιούχος καλεί για να κλείσει ραντεβού, ο ΑΕΥ να 

ελέγχει και να επιβεβαιώνει ότι η διάγνωση στο παραπεμπτικό που έκδωσε ο ΠΙ / ΕΙ 

για ΑΕΥ καλύπτεται από το ΓεΣΥ, και να ενημερώνει ανάλογα το δικαιούχο.   

 

i. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνεται ρωτώντας το δικαιούχο για τη διάγνωση που 

αναγράφεται στο τυπωμένο παραπεμπτικό που του έχει δοθεί από τον 

παραπέμπων ιατρό του. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει είτε από τον ΑΕΥ είτε 

από το υποστηρικτικό προσωπικό του.  

 

ii. Εναλλακτικά, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το σημείο (ι) δεν ήταν εφικτό, ο 

έλεγχος μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, όταν ο δικαιούχος καλεί για ραντεβού, με τη 

δημιουργία επίσκεψης χρησιμοποιώντας είτε τον αριθμό του παραπεμπτικού είτε 

την ημερομηνία γεννήσεως και την ταυτότητα του δικαιούχου. (σημείο Α.1). Σε 

περίπτωση που ο έλεγχος διενεργήθηκε με τη δημιουργία επίσκεψης, τότε 

αυτή ΠΡΕΠΕΙ να διαγραφεί.  

 

iii. Αναλόγως του τι αναγράφεται στο παραπεμπτικό θα ενημερώνεται ο δικαιούχος 

για το αν η διάγνωση που καταχωρήθηκε καλύπτεται από το ΓεΣΥ.  Σε περίπτωση 

που η διάγνωση που αναφέρεται στο παραπεμπτικό ΔΕΝ καλύπτεται από το ΓεΣΥ, 

τότε ο ΑΕΥ ενημερώνει το δικαιούχο ότι οι υπηρεσίες είναι εκτός ΓεΣΥ (και ότι θα 

καταβάλει το σχετικό κόστος) και επικοινωνεί με τον παραπέμπων ιατρό για να τον 

ενημερώσει  για την ανάγκη ακύρωσης του εν λόγω παραπεμπτικού. Εναλλακτικά 

τον παραπέμπων ιατρό θα μπορεί να τον ενημερώσει και ο δικαιούχος.  
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iv. Θα δημιουργηθεί νέα επίσκεψη όταν ο δικαιούχος επισκεφθεί τον ΑΕΥ για την 

παροχή υπηρεσιών την ημέρα του ραντεβού.  

 

 

v. Στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες ΑΕΥ εμπίπτουν στις καλυπτόμενες από το 

ΓεΣΥ, συστήνεται όπως γίνεται έλεγχος μέσω της επιλογής κατάστασης 

απαιτήσεων (σημείο Α.4) σε περίπτωση που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί το 

παραπεμπτικό από τον ίδιο ΑΕΥ για να γνωρίζει πόσες συνεδρίες έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί για τον εν λόγω δικαιούχο. 

 

 

 

 

Τα παραδείγματα στις οδηγίες αυτές είναι από το περιβάλλον δοκιμών ή / και 

εκπαίδευσης/προσομοίωσης του συστήματος πληροφορικής (ΣΠ) του ΓεΣΥ, οι διαδικασίες 

όμως που επεξηγούνται είναι οι ίδιες με το Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

Α. Διαχείριση επισκέψεων 

1. Δημιουργία επίσκεψης 

2. Έλεγχος Παραπεμπτικού 

2A. Έλεγχος Παραπεμπτικού από AEY 

2B. Έλεγχος Παραπεμπτικού από Υποστηρικτικό Προσωπικό 

3. Διαγραφή επίσκεψης 

4. Αναζήτηση επισκέψεων 

4Α. Έλεγχος κατάστασης απαιτήσεων από τον ΑΕΥ 

4Β. Έλεγχος κατάστασης απαιτήσεων από Υποστηρικτικό Προσωπικό 
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Α. Διαχείριση επισκέψεων 

1. Δημιουργία επίσκεψης  

 
1: Από την αρχική σελίδα επιλέγουμε νέα επίσκεψη 

 

 
1,2: Γράφουμε είτε τον αριθμό του παραπεμπτικού είτε αριθμό ταυτότητας και ημερομηνία 

γεννήσεως και ακολούθως επιλέγουμε αναζήτηση. 
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Εφόσον εντοπιστεί ο δικαιούχος, παρουσιάζονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

1: Στοιχεία του δικαιούχου 

2: Στοιχεία του παραπεμπτικού. Διαθέσιμα είδη παραπεμπτικών: 

• βραχυπρόθεσμο – 3 επισκέψεις ή 6 μήνες  

• μεσοπρόθεσμο – 6 επισκέψεις ή 6 μήνες  

• μιας χρήσης – 1 επίσκεψη ή 6 μήνες. 

3: Δημιουργία επίσκεψης 

 

Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε τις σημειώσεις παραπεμπτικού του ιατρού που το εξέδωσε 

κάνοντας κλικ στο εικονίδιο : 
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Η επίσκεψη έχει δημιουργηθεί. 

2. Έλεγχος Παραπεμπτικού  

Ο ΟΑΥ εξέδωσε λίστα με συγκεκριμένες διαγνώσεις ICD10 που είναι αποδεκτές για την 

κάλυψη υπηρεσιών από ΑΕΥ. Τονίζεται ότι θα αποζημιώνονται ΜΟΝΟ υπηρεσίες από 

παραπεμπτικά με τις συγκεκριμένες διαγνώσεις ICD10, άλλες ICD10 διαγνώσεις ΔΕΝ 

είναι αποδεκτές. Επιπλέον, διαγνώσεις ICPC II ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται, καθώς δεν 

θεωρούνται αποδεκτές από τον ΟΑΥ.  

 

Οι πιο κάτω παράγραφοι παρουσιάζουν τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να 

προβείτε στον έλεγχο της διάγνωσης που χρησιμοποιήθηκε στο παραπεμπτικό. 

2A. Έλεγχος Παραπεμπτικού από AEY 

Ανοίξτε την επίσκεψη που δημιουργήσατε. Η διάγνωση παρουσιάζεται στο πάνω μέρος της 

επίσκεψης που δημιουργήσατε, όπως φαίνεται πιο κάτω: 
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2B. Έλεγχος Παραπεμπτικού από Υποστηρικτικό 

Προσωπικό 

Από τη λίστα επισκέψεων, εντοπίστε την επίσκεψη που επιθυμείτε να ανοίξετε. Κάντε κλικ 

στο εικονίδιο «Εκτύπωση Παραπεμπτικού» : 
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Το παραπεμπτικό αποθηκεύεται στον Η/Υ σας. Κάντε κλικ στο παραπεμπτικό για να ανοίξει. 

 
 

Η διάγνωση παρουσιάζεται εδώ: 

 

3. Διαγραφή επίσκεψης 

Από τις επισκέψεις επιλέγουμε την επίσκεψη που θέλουμε να διαγράψουμε και επιλέγουμε 

το εικονίδιο «Διαγραφή επίσκεψης»:  
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. 

 

 

4. Αναζήτηση επισκέψεων 

Από την ενότητα επισκέψεις, είναι αυτόματα προεπιλεγμένη η σημερινή μέρα. Έχετε την 

επιλογή να επιλέξετε «Σήμερα», «Τελευταίες 7 ημέρες», «Τελευταίες 30 ημέρες» και 

«Τελευταίους 3 μήνες». 

 

  
 

Αν χρειάζεστε να αναζητήσετε επίσκεψη από χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 3 μηνών, τότε 

επιλέξτε το εικονίδιο Σύνθετη Αναζήτηση και εισάγετε την ημερομηνία που εσείς θέλετε. Με 

την επιλογή της σύνθετης αναζήτησης μπορείτε αναζητήσετε με περισσότερα στοιχεία όπως 

με αριθμό ταυτότητας, όνομα δικαιούχου κτλ. 

 

 
 

Συγκεκριμένα όταν θέλετε να δείτε για ένα δικαιούχο τις επισκέψεις που έκανε τους 

τελευταίους 3 μήνες μπορείτε για παράδειγμα να συμπληρώσετε την ταυτότητα του και να 

πατήσετε το κουμπί «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ». 
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Στο παράδειγμα πιο πάνω ο συγκεκριμένος δικαιούχος επισκέφτηκε τον ΑΕΥ 4 φορές και 

αναγράφεται και η ημερομηνία της επίσκεψης του. 

4Α. Έλεγχος κατάστασης απαιτήσεων από τον ΑΕΥ 

Για να δείτε την κατάσταση απαιτήσεων σας, από την Διαχείριση Φροντίδας Υγείας, θα 

επιλέξετε την ενότητα Απαιτήσεις. 

 

 
 

Η ημερομηνία είναι προεπιλεγμένη για τις σημερινές επισκέψεις, αλλά έχετε την επιλογή να 

αλλάξετε την περίοδο για να δείτε τις συνολικές σας απαιτήσεις.  

 

Από την ενότητα ‘Απαιτήσεις’ μπορείτε να δείτε και την αμοιβή σας, καθώς και τις απαιτήσεις 

που έχουν υποβάλει οι υπάλληλοι σας εφόσον τους έχετε συνδέσει. 

 

Στο σημείο ‘Επαγγελματίας Υγείας’ αναγράφετε το άτομο που έχει υποβάλει την απαίτηση. 
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4Β. Έλεγχος κατάστασης απαιτήσεων από Υποστηρικτικό 

Προσωπικό 

Το υποστηρικτικό προσωπικό μπορεί να δει μόνο κατά πόσο απαιτήθηκε μία επίσκεψη ή όχι, 

δεν μπορεί να δει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με την απαίτηση. 

 

Για να δείτε την κατάσταση απαιτήσεων του επιλεγμένου επαγγελματία, από την Διαχείριση 

Φροντίδας Υγείας, θα επιλέξετε την ενότητα επισκέψεις. 

 

 
 

Η ημερομηνία είναι προεπιλεγμένη για τις σημερινές επισκέψεις, αλλά έχετε την επιλογή να 

αλλάξετε την περίοδο για να δείτε τις συνολικές σας απαιτήσεις.  
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Στο σημείο ‘Απαιτήθηκε’ μπορείτε να δείτε αν έχετε υποβάλει τις απαιτήσεις σας. 

 


