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Ανακοίνωση 

Εγγραφή  συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων ως δικαιούχοι του ΓεΣΥ 

μέσω υποβολής αιτήματος εγγραφής σε έντυπη μορφή 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας  ενημερώνει ότι πρόσωπα τα οποία είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ βάσει 

της νομοθεσίας και για τα οποία δεν υπάρχει συστημικά η δυνατότητα να υποβληθεί ηλεκτρονικό 

αίτημα εγγραφής τους στο ΓεΣΥ, δύνανται από τις 27 Σεπτεμβρίου 2021 να υποβάλλουν αίτημα 

εγγραφής στο ΓεΣΥ σε έντυπη μορφή.   

Αιτήματα εγγραφής σε έντυπη μορφή μπορούν να υποβάλλονται μόνο από τα πρόσωπα που 

εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες εφόσον δεν είναι εφικτό να υποβληθεί ηλεκτρονικό αίτημα 

εγγραφής: 

Α. Πρόσωπα που εξαιρούνται από μεταναστευτικές διατυπώσεις και εμπίπτουν σε μια από τις πιο 

κάτω κατηγορίες:  

i) Κάτοχοι S1 οι οποίοι είναι Διπλωμάτες / προσωπικό πρεσβειών /μέλη της οικογένειάς 

τους και οι οποίοι εργάζονται σε πρεσβείες χωρών της ΕΕ στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

ii) Πρόσωπα με καθεστώς «Ημεδαπού/Native» που τους παραχωρείται από το Τμήμα 

Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ). 

Β. Πρόσωπα τα οποία κατέχουν έγκυρη και σε ισχύ άδεια διαμονής στη Δημοκρατία από το ΤΑΠΜ 

και είναι καταχωρημένα στο αρχείο του ΤΑΠΜ και: 

i) στο πεδίο «όνομα», έχουν καταχωρηθεί αριθμοί  ή  

ii) στο πεδίο «υπηκοότητα», έχει καταχωρηθεί η περιγραφή «απροσδιόριστη»  

Το αίτημα εγγραφής στο ΓεΣΥ σε έντυπη μορφή το οποίο συμπληρώνεται από τα πιο πάνω πρόσωπα, 

είναι αναρτημένο στη ιστοσελίδα του ΟΑΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://www.gesy.org.cy/el-

gr/announcementdef/paper-ghs-formel-u.pdf. Το αίτημα θα πρέπει να συμπληρώνεται και να 

αποστέλνεται στον Οργανισμό μαζί με τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα που υποδεικνύονται 

πάνω στο έντυπο ανάλογα με την περίπτωση.  

Τα αιτήματα θα αξιολογούνται από τον Οργανισμό με σειρά προτεραιότητας και εφόσον εγκριθούν, 

οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά και  θα μπορούν να προχωρούν με την εγγραφή τους 

σε κατάλογο Προσωπικού Ιατρού (ΠΙ) της επιλογής τους.   

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αιτήματος εγγραφής σε έντυπη μορφή έχουν μόνο τα 

πρόσωπα που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες και αιτήματα που τυχών υποβληθούν μέσω του 

εν λόγω εντύπου από πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες προσώπων δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη.  

 

Σεπτέμβριος 2021  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

https://www.gesy.org.cy/el-gr/announcementdef/paper-ghs-formel-u.pdf
https://www.gesy.org.cy/el-gr/announcementdef/paper-ghs-formel-u.pdf

