
 
 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΓΕΣΥ) 

 

Κατά την εγγραφή σας ως Φαρμακοποιός παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τις ακόλουθες 

σημαντικές πληροφορίες: 

 

1. Για να εγγραφείτε ως Φαρμακοποιός 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 ξεκινήσετε τη διαδικασία εγγραφής σας ως Παροχέας. 

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 

 (α) ως φυσικό πρόσωπο και (β) ως νομικό πρόσωπο, μπορείτε να τα βρείτε πιο κάτω. 

 

3. 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. 

 

4. Στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ, μπορείτε να βρείτε σχετική παρουσίαση καθώς και εκπαιδευτικά 

βίντεο που επεξηγούν τη διαδικασία εγγραφής παροχέων στο ΓεΣΥ. Το εν λόγω ενημερωτικό 

υλικό βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-

gr/&lookuppage=hioinformationmaterialproviders 

 

5. 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. 

  

http://www.gesy.org.cy/
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hioinformationmaterialproviders
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hioinformationmaterialproviders


Υποστηρικτικά Έγγραφα για Έγγραφή Φαρμακοποιών 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

A. ΩΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

 Αίτηση εγγραφής Παροχέα (τυπωμένη από το Σύστημα Πληροφορικής και 
υπογεγραμμένη) 

 Αντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης σε ισχύ (Δελτίου Ταυτότητας ή Δελτίου 
Εγγραφής Αλλοδαπού) 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Φαρμακοποιού στο Μητρώο Εγγραφής 
Φαρμακοποιών 

 Λογαριασμός κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή σταθερής τηλεφωνίας) 
που να επιβεβαιώνει τη διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)   

B. ΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 'Η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 'Η ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ 
ΑΥΤΩΝ 'Η ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (όπου ισχύουν) 

 Αίτηση εγγραφής Παροχεα (τυπωμένη από το Σύστημα Πληροφορικής και 
υπογεγραμμένη) 

 Αντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης σε ισχύ (Δελτίου Ταυτότητας ή Δελτίου 
Εγγραφής Αλλοδαπού) 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Φαρμακοποιού  

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού ΦΠΑ 

 Λογαριασμός κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή σταθερής τηλεφωνίας) 
που να επιβεβαιώνει τη διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)   

 Λογαριασμός κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή σταθερής τηλεφωνίας) 
που να επιβεβαιώνει τη διεύθυνση του υποστατικού που θα παρέχονται οι 
υπηρεσίες φροντίδας υγείας 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Φαρμακείου  

 Έντυπο ωραρίου λειτουργίας υποστατικού  

 Αντίγραφο Ασφάλειας Επαγγελματικής Ευθύνης 

 Βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από αδειοδοτημένο πιστωτικό 
ίδρυμα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

A. ΩΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

 Αίτηση εγγραφής Παροχεα (τυπωμένη από το Σύστημα Πληροφορικής και 
υπογεγραμμένη) 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου/Διεύθυνσης 

 Απόδειξη διεύθυνσης του υποστατικού που παρέχονται οι υπηρεσίες όπως 
πρότυπο πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή 
σταθερής τηλεφωνίας) 

 Έντυπο ωραρίου λειτουργίας ανά υποστατικό (Έντυπο ΓΕΣΥ.11.ΩΡΑ-001) 

 Αντίγραφο Ασφάλειας Επαγγελματικής Ευθύνης 

 Βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από αδειοδοτημένο πιστωτικό 
ίδρυμα 
 

 

B. ΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 'Η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 'Η ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ 
ΑΥΤΩΝ 'Η ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (όπου ισχύουν) 

1. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Αίτηση εγγραφής Παροχεα (τυπωμένη από το Σύστημα Πληροφορικής και 
υπογεγραμμένη) 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης  

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου/Διεύθυνσης 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού με τον κατάλογο των Διευθυντών και του Γραμματέα  

 Απόδειξη διεύθυνσης επικοινωνίας της Εταιρείας, όπως πρότυπο πρόσφατο 
λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή σταθερής τηλεφωνίας) 

 Απόδειξη διεύθυνσης του υποστατικού που παρέχονται οι υπηρεσίες όπως 
πρότυπο πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή 
σταθερής τηλεφωνίας) 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Φαρμακείου  

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού ότι η Εταιρεία υφίσταται 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού ΦΠΑ 

 Επίσημο αποδεικτικό έγγραφο εκπροσώπησης της Εταιρείας και το δικαίωμα του 
εκπροσώπου να δεσμεύει την Εταιρεία 

 Λίστα εγγεγραμμένων φαρμακοποιών στο σύστημα πληροφορικής που παρέχουν 
υπηρεσίες φροντίδας υγείας από φαρμακοποιούς εκ μέρους του αιτητή 

 Απαιτούμενα έγγραφα για εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα: Αντίγραφο Δελτίου 
Ταυτότητας για Κύπριους πολίτες, Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού για αλλοδαπούς 
(ARC) 

 Απαιτούμενα έγγραφα για εξουσιοδοτημένο διαχειριστή συστήματος αιτητή:  
Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας για Κύπριους πολίτες, Δελτίου Εγγραφής 
Αλλοδαπού για αλλοδαπούς (ARC) 

 Έντυπο ωραρίου λειτουργίας ανά υποστατικό (Έντυπο ΓΕΣΥ.11.ΩΡΑ-001) 

 Αντίγραφο Ασφάλειας Επαγγελματικής Ευθύνης 

 Βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από αδειοδοτημένο πιστωτικό 
ίδρυμα  

 

Επιπρόσθετα Υποστηρικτικά Στοιχεία (αν και όπου ισχύει)  

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού αλλαγής Ονόματος 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας  

  



2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 Αίτηση εγγραφής Παροχεα (τυπωμένη από το Σύστημα Πληροφορικής και 
υπογεγραμμένη) 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης  

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου/Διεύθυνσης 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης  Έδρας (αν διαφέρει) 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού με τον κατάλογο των Διευθυντών και του Γραμματέα  

 Απόδειξη διεύθυνσης εποικοινωνίας της Εταιρείας, όπως πρότυπο πρόσφατο 
λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή σταθερής τηλεφωνίας) 

 Απόδειξη διεύθυνσης του υποστατικού που παρέχονται οι υπηρεσίες  όπως 
πρότυπο πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή 
σταθερής τηλεφωνίας) 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Φαρμακείου  

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού ότι η Εταιρεία υφίσταται 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού ΦΠΑ 

 Επίσημο αποδεικτικό έγγραφο εκπροσώπησης της Εταιρείας και το δικαίωμα του 
εκπροσώπου να δεσμεύει την Εταιρεία 

 Λίστα εγγεγραμμένων φαρμακοποιών στο σύστημα πληροφορικής που παρέχουν 
υπηρεσίες φροντίδας υγείας από φαρμακοποιούς εκ μέρους του αιτητή 

 Απαιτούμενα έγγραφα για εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα: Αντίγραφο Δελτίου 
Ταυτότητας για Κύπριους πολίτες, Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού για αλλοδαπούς 
(ARC) 

 Απαιτούμενα έγγραφα για εξουσιοδοτημένο διαχειριστή συστήματος αιτητή:  
Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας για Κύπριους πολίτες, Δελτίου Εγγραφής 
Αλλοδαπού για αλλοδαπούς (ARC) 

 Έντυπο ωραρίου λειτουργίας ανά υποστατικό (Έντυπο ΓΕΣΥ.11.ΩΡΑ-001) 

 Αντίγραφο Ασφάλειας Επαγγελματικής Ευθύνης 

 Βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από αδειοδοτημένο πιστωτικό 
ίδρυμα  

 

Επιπρόσθετα Υποστηρικτικά Στοιχεία (αν και όπου ισχύει)  

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού αλλαγής Ονόματος 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας  

  

3. ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 Αίτηση εγγραφής Παροχεα (τυπωμένη από το Σύστημα Πληροφορικής και 
υπογεγραμμένη) 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού  Εγγραφής της Αλλοδαπής Εταιρείας 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού με τον κατάλογο των Διευθυντών και του Γραμματέα  

 Αντίγραφο πιστοποιητικού Εξουσιοδοτημένων Προσώπων να εκπροσωπούν την 
εταιρεία και τον τόπο εργασίας στις συναλλαγές με τρίτους και ενώπιον των 
Δικαστηρίων και των Αρχών. 

 Αντίγραφο πιστοποιητικού Εξουσιοδοτημένων Προσώπων που να αποδέχονται 
για λογαριασμό της εταιρείας επίδοση νομικών εγγράφων και οποιωνδήποτε 
ειδοποιήσεων που απαιτούνται να επιδοθούν στην εταιρεία 

 Απόδειξη διεύθυνσης εποικοινωνίας της Εταιρείας, όπως πρότυπο πρόσφατο 
λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή σταθερής τηλεφωνίας) 

 Απόδειξη διεύθυνσης του υποστατικού που παρέχονται οι υπηρεσίες  όπως 
πρότυπο πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή 
σταθερής τηλεφωνίας) 



 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Φαρμακείου  

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού ότι η αλλοδαπή εταιρεία υφίσταται 

 Λίστα εγγεγραμμένων φαρμακοποιών στο σύστημα πληροφορικής που παρέχουν 
υπηρεσίες φροντίδας υγείας από φαρμακοποιούς εκ μέρους του αιτητή 

 Απαιτούμενα έγγραφα για εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα: Αντίγραφο Δελτίου 
Ταυτότητας για Κύπριους πολίτες, Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού για αλλοδαπούς 
(ARC) 

 Απαιτούμενα έγγραφα για εξουσιοδοτημένο διαχειριστή συστήματος αιτητή:  
Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας για Κύπριους πολίτες, Δελτίου Εγγραφής 
Αλλοδαπού για αλλοδαπούς (ARC) 

 Έντυπο ωραρίου λειτουργίας ανά υποστατικό (Έντυπο ΓΕΣΥ.11.ΩΡΑ-001) 

 Αντίγραφο Ασφάλειας Επαγγελματικής Ευθύνης 

 Βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από αδειοδοτημένο πιστωτικό 
ίδρυμα  

 

Επιπρόσθετα Υποστηρικτικά Στοιχεία (αν και όπου ισχύει)  

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού αλλαγής Ονόματος 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας  

 


