
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΓεΣΥ 

Κατά την εγγραφή σας ως προσωπικός ιατρός παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τις 

ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες: 

1. Για να εγγραφείτε ως προσωπικός ιατρός θα πρέπει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

του ΟΑΥ (www.gesy.org.cy) και να δημιουργήσετε λογαριασμό επιλέγοντας το 

εικονίδιο «Δημιουργία Λογαριασμού» που βρίσκεται στην αρχική σελίδα. Αφού 
ολοκληρώσετε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού, θα πρέπει να επιλέξετε την  
«Πύλη Παροχέων» που βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας για να 
ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής. Σημειώνεται ότι η διαδικασία εγγραφής ως 
Παροχέας περιλαμβάνει και τη διαδικασία εγγραφής ως Δικαιούχος. 
 

2. Τα υποστηρικτικά έγγραφα τα οποία πρέπει να επισυνάψετε με την αίτησή σας και να 
αποστείλετε στον ΟΑΥ δε χρειάζεται να είναι πιστοποιημένα αντίγραφα, αλλά 
απλά αντίγραφα. Τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα, για σκοπούς ελέγχου, 
θα σας ζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Τα εν λόγω έγγραφα, τα οποία αφορούν 
στην εγγραφή ΠΙ (α) ως φυσικό πρόσωπο και (β) ως άλλο πρόσωπο, μπορείτε να τα 
βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-
gr/&lookuppage=hionewsandannouncements 
 

3. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δύναται να είναι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
για το έτος 2018. Θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε την άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος για το 2019 στον Οργανισμό πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την 
έναρξη της παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας την 1η Ιουνίου 2019.   
 

4. Ιατροί οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΓεΣΥ ως προσωπικοί ιατροί επειδή 
πληρούν το κριτήριο συμμετοχής στο ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο 
ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας,  δύναται να αιτηθούν εγγραφή στο ΓεΣΥ, πριν την 
ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, εφόσον αποστείλουν στον 
Οργανισμό βεβαίωση ότι έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. 
 

5. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής μπορείτε να αποθηκεύσετε την αίτηση σας 
προσωρινά ως προσχέδιο και να την επανακτήσετε, να την ολοκληρώσετε και να την 
υποβάλετε σε μεταγενέστερο στάδιο. 
 

6. Για οποιεσδήποτε απορίες ή/και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 μεταξύ των ωρών 08:00 π.μ. 
και 08:00 μ.μ. 
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