
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΑΥ  

Ενημέρωση κοινού για τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών 
εφημερίας προσωπικού ιατρού  

για το Σάββατο και την Κυριακή 3 & 4 Δεκεμβρίου 2022 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ενημερώνει το κοινό για τα στοιχεία επικοινωνίας των 

υπηρεσιών εφημερίας προσωπικού ιατρού (ΠΙ) για το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 

Δεκεμβρίου 2022 ανά επαρχία.  

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών εφημερίας ΠΙ θα 

προσαρμόζονται σε εβδομαδιαία βάση και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ 

www.gesy.org.cy καθώς και στους επίσημους λογαριασμούς του Οργανισμού στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

 

 

Επαρχία
Υπηρεσίες 

εφημερίας
Τηλέφωνο Διεύθυνση Κέντρου Εφημερίας

ΠΙ για ενήλικες 24 818743

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Γρηγόρη Αυξεντίου 40, 6023 Λάρνακα

ΠΙ για παιδιά 
24 206132 

24 800438

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ηνωμένων Πολιτειών, 6301 Λάρνακα

ΠΙ για ενήλικες 25 804250
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ

Γωνία Κολονακίου και Γυψοκαμίνου, 4102 Λεμεσός

ΠΙ για παιδιά 25 202816
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Νίκαιας 1, 4131 Κάτω Πολεμίδια

ΠΑΦΟΣ

ΠΙ για ενήλικες 

& 

ΠΙ για παιδιά

26 803335
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

Αχέπανς, 8026 Αναβαργός, Πάφος

ΚΕΝΤΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΟΚΥΠΥ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΠΙ για ενήλικες 

& 

ΠΙ για παιδιά

23 200135
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ιπποκράτους, 5310 Παραλίμνι 

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΙ για ενήλικες 

& 

ΠΙ για παιδιά

22 849150
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΤΣΙΩΝ

Δημήτρη Σταύρου 11, 2224 Λατσιά

http://www.gesy.org.cyκ/


 

 

 

Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες εφημερίες προσωπικού ιατρού παρέχονται σε ενήλικες και 

παιδιά οι οποίοι είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ τα Σαββατοκύριακα και τις Δημόσιες Αργίες και 

περιλαμβάνουν την παροχή φροντίδας υγείας για έκτακτα προβλήματα όπως είναι η οξεία 

έναρξη ανησυχητικών συμπτωμάτων, ο απότομος και έντονος πόνος, η επιδείνωση 

συμπτωμάτων σοβαρής χρόνιας ασθένειας, ο υψηλός πυρετός που συνοδεύεται από άλλα 

συμπτώματα. Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να απευθύνονται στις υπηρεσίες εφημερίας ΠΙ για 

προϋπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις, έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών, έκδοση 

παραπεμπτικών σε άλλες υπηρεσίες του ΓεΣΥ ή στις περιπτώσεις που δεν έχουν τον χρόνο 

να επισκεφθούν τον Προσωπικό Ιατρό τους. 

Οι ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών είναι τα Σαββατοκύριακα και τις Δημόσιες Αργίες τις 

ακόλουθες ώρες: 

▪ Σάββατο: 9.00 – 17.00 

▪ Κυριακή και Δημόσια Αργία: 15.00 – 19.00 

Για την εξυπηρέτησή τους, οι δικαιούχοι επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τις υπηρεσίες 

εφημερίας ΠΙ της επαρχίας τους κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών εφημερίας. Κατόπιν 

αξιολόγησης του προβλήματος υγείας, διευθετείται ραντεβού εντός της ημέρας και των ωρών 

λειτουργίας των υπηρεσιών εφημερίας. Τονίζεται ότι, για την εύρυθμη εξυπηρέτηση των 

δικαιούχων, οι υπηρεσίες λειτουργούν μόνο με προγραμματισμένα ραντεβού. 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

30 Νοεμβρίου 2022 


