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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 
 
 

 
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του 

άρθρου 30(ε) στη βάση του οποίου καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες φροντίδας 

υγείας που κατά την κρίση του Οργανισμού περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες φροντίδας 

υγείας και δυνάμει του άρθρου 64(3) του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, εκδίδει, 

την παρούσα εγκύκλιο για την ακόλουθη εφαρμοζόμενη πρακτική που αφορά στην παροχή 

υπηρεσιών εφημερίας από προσωπικούς ιατρούς, για την οποία θα εκδοθούν Κανονισμοί 

σύμφωνα με τα άρθρα 64(2)(α), 64(2)(β), 64(2)(γ), 64(2)(δ), 64(2)(θ) του περί Γενικού 

Συστήματος Υγείας Νόμου. 

 
ΜΕΡΟΣ Ι 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Ερμηνεία: 

 
1.1. Ορισμοί 
 
«έκτακτα περιστατικά υγείας» σημαίνει περιστατικά τα οποία χρήζουν άμεσης 
ιατρικής φροντίδας από ιατρό σε περιβάλλον ιατρείου τα οποία δεν απειλούν με άμεσο 
κίνδυνο τη ζωή ή με σοβαρή μη αναστρέψιμη ανικανότητα, σε περίπτωση που η 
φροντίδα υγείας δεν παρέχεται∙  
 
«Νόμος» σημαίνει τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο∙ 
 
«υπηρεσίες εφημερίας από προσωπικούς ιατρούς» σημαίνει τις υπηρεσίες 
φροντίδας υγείας από προσωπικό ιατρό που καθορίζονται στον όρο 3 του Μέρους ΙΙ· 
 
«υποστηρικτικές υπηρεσίες εφημερίας» σημαίνει τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας οι 

οποίες καθορίζονται στον όρο 9 του Μέρους ΙΙΙ·  

 
Όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρούσα Εγκύκλιο και δεν ερμηνεύονται 
διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από το Νόμο και τους περί 
Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμούς. 
 

2. Σκοπός και Πλαίσιο 
 
2.1 Σκοπός της παρούσας Εγκυκλίου είναι:  
 

(α) o καθορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εφημερίας από προσωπικό 
ιατρό, των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών εφημερίας, 
τις διαδικασίες και μεθόδους αμοιβής τους, της διαδικασίας εγγραφής για 
την παροχή υπηρεσιών εφημερίας και τις υποχρεώσεις του προσωπικού 
ιατρού.  

(β) ο καθορισμός των υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας που εμπίπτουν 
στις υπηρεσίες, της αμοιβής, των ελάχιστων απαιτήσεων, της διαδικασίας 
εγγραφής και σύναψης σύμβασης με τον Οργανισμό των παροχέων 
υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας, και της τήρησης αρχείου για την 
παροχή υπηρεσιών εφημερίας. 
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2.2 Πλαίσιο 
 
Για λόγους απλοποίησης και διαφάνειας, η παρούσα Εγκύκλιος αντικαθιστά 
την Εγκύκλιο για την παροχή υπηρεσιών εφημερίας από προσωπικούς ιατρούς 
η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στις 19 Ιουνίου 2022.  

 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ 
 

3. Υπηρεσίες εφημερίας από προσωπικό ιατρό  
 

(α) Όλοι οι προσωπικοί ιατροί οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό   
για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από προσωπικούς ιατρούς ή 
οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού εκ 
μέρους παροχέα, υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες εφημερίας από 
προσωπικούς ιατρούς.   
 

(β) Ο τρόπος παροχής και πρόσβασης των δικαιούχων στις υπηρεσίες 
εφημερίας από προσωπικούς ιατρούς καθορίζεται με εσωτερικούς 
κανονισμούς.  

 
3.1 Παρεχόμενες υπηρεσίες εφημερίας  

 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εφημερίας από προσωπικούς ιατρούς αφορούν 
ιατρικά αναγκαίες υπηρεσίες φροντίδας υγείας για τη διάγνωση ή/και 
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών ως ακολούθως-   
 
(α) Ιατρικές πράξεις ή/και δραστηριότητες στη βάση τεκμηριωμένης κλινικής 

πρακτικής και όπως εύλογα αναμένεται σύμφωνα με το καθήκον της 
επιμέλειας. 

 
(β) Παραπομπή σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και όπως καθορίζεται με 

εσωτερικούς κανονισμούς, για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας από 
παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας, με βάση πρωτόκολλα ή/και κλινικές 
κατευθυντήριες οδηγίες, όπου εφαρμόζεται, που υιοθετούνται και 
ανακοινώνονται από τον Οργανισμό.  

 
(γ) Συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμακευτικών προϊόντων, 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Νόμου και με βάση πρωτόκολλα ή/και κλινικές κατευθυντήριες 
οδηγίες, όπου εφαρμόζεται, που υιοθετούνται και ανακοινώνονται από τον 
Οργανισμό Η συνταγογράφηση δεν περιλαμβάνει την έκδοση 
επαναλαμβανόμενής συνταγής.   

 
3.2 Οι υπηρεσίες εφημερίας από προσωπικούς ιατρούς που καθορίζονται στον όρο 

3.1, παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου, 
του περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) Νόμου, του περί 
Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδομένων 
Κανονισμών, Εσωτερικών Κανονισμών, Αποφάσεων και Εγκυκλίων καθώς και 
οποιασδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία αφορά στους ιατρούς και με βάση 
πρωτόκολλα ή/και κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, που υιοθετούνται και 
ανακοινώνονται από τον Οργανισμό, όπου εφαρμόζονται. 
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4. Χώρος παροχής υπηρεσιών εφημερίας  
 

Ο χώρος όπου παρέχονται οι υπηρεσίες εφημερίας από προσωπικούς ιατρούς 
καθορίζεται και ανακοινώνεται από τον Οργανισμό σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Μέρους ΙΙΙ. 

 
5. Αμοιβή 

 
5.1. Μέθοδος αμοιβής για παροχή υπηρεσιών εφημερίας από προσωπικούς 

ιατρούς 
 
(α) Με την επιφύλαξη των προνοιών του όρου 5.2, ο προσωπικός ιατρός 

αμείβεται στη βάση σταθερής τιμής ανά ώρα για την παροχή υπηρεσιών 
εφημερίας που καθορίζονται στον όρο 3.  
 

(β) O προϋπολογισμός και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στο ύψος της 
αμοιβής που προβλέπεται στην παράγραφο (α) καθορίζεται με Αποφάσεις. 
 

5.2. Καταβολή αμοιβής σε προσωπικό ιατρό για την παροχή υπηρεσιών 
εφημερίας.  
 
(α) Η αμοιβή του προσωπικού ιατρού για τις υπηρεσίες εφημερίας 

καταβάλλεται κάθε μήνα. 
 
(β) Η αμοιβή του προσωπικού ιατρού που καταβάλλεται σύμφωνα με την 

παράγραφο (α) αφορά στην αμοιβή του προηγούμενου μήνα στη βάση του 
συνόλου των ωρών που ο προσωπικός ιατρός παρείχε υπηρεσίες 
εφημερίας. 

 
(γ) Ο Οργανισμός καταβάλλει την αμοιβή στον προσωπικό ιατρό εφόσον 

ικανοποιηθεί ότι παρείχε υπηρεσίες εφημερίας κατά την ημέρα, ώρα και 
στο χώρο που καθορίστηκε από τον Οργανισμό.  

 
(δ) Ο Οργανισμός διενεργεί ελέγχους με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει αναγκαίο 

και αποτελεσματικό  σχετικά με την παράγραφο (γ) οι οποίοι δύναται να 
περιλαμβάνουν ελέγχους μέσω του συστήματος πληροφορικής ή/και 
συμπλήρωση ειδικού εντύπου από τον προσωπικό ιατρό. 

 

(ε) Ο Οργανισμός δύναται κατά την καταβολή αμοιβής να συμψηφίζει τα 
ακόλουθα: 

 
(i) τυχόν ποσό διαφοράς που προκύπτει από οποιαδήποτε πληρωμή στον 

προσωπικό ιατρό εντός των δύο προηγούμενων ετών, η οποία ήταν 
χαμηλότερη ή ψηλότερη από την προβλεπόμενη για το μήνα 
πληρωμής· 
 

(ii) τυχόν οφειλόμενο ποσό από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, 
τέλη και έξοδα που επιβλήθηκαν δυνάμει του Νόμου και των δυνάμει 
αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών, 
Αποφάσεων.  

 
Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο προσωπικός ιατρός παρέχει 
υπηρεσίες εφημερίας εκ μέρους παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας από 
προσωπικό ιατρό, η αμοιβή καταβάλλεται στον παροχέα.  
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Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που για την παροχή υπηρεσιών 
εφημερίας ορίζεται αντικαταστάτης προσωπικός ιατρός, η αμοιβή  για την 
παροχή υπηρεσιών εφημερίας για τη μέρα και το χρόνο αντικατάστασης, 
καταβάλλεται στον αντικαταστάτη προσωπικό ιατρό.  
 

6. Εγγραφή προσωπικών ιατρών στο Σύστημα για παροχή υπηρεσιών εφημερίας 
   
Ο Οργανισμός, όπου εφαρμόζεται, καλεί τους προσωπικούς ιατρούς να εγγραφούν 
μέσω του συστήματος πληροφορικής για την παροχή υπηρεσιών εφημερίας, σε τύπο 
που καθορίζει ο Οργανισμός.  
  

7. Πρόσβαση/Τήρηση αρχείου και λοιπές υποχρεώσεις προσωπικού ιατρού  
 
7.1.  Τήρηση αρχείου  

 
(α) Ο Οργανισμός τηρεί στο σύστημα πληροφορικής φάκελο που αφορά στο 

δικαιούχο και τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο 
Σύστημα. 
  

(β) Ο προσωπικός ιατρός, για σκοπούς παροχής υπηρεσιών εφημερίας, έχει 
πρόσβαση στο φάκελο δικαιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και 
τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, εσωτερικών 
κανονισμών και Αποφάσεων.  

 
7.2. Υποχρεώσεις προσωπικού ιατρού  

 
(α) Οι προσωπικοί ιατροί σε κάθε επίσκεψη δικαιούχου στις υπηρεσίες 

εφημερίας οφείλουν να:  
 

(i) επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του δικαιούχου·  
 

(ii) δημιουργούν επίσκεψη στο σύστημα πληροφορικής κατά το χρόνο που 
ο δικαιούχος βρίσκεται στο χώρο παροχής υπηρεσιών εφημερίας·   
 

(iii) καταχωρούν στο φάκελο του δικαιούχου στο σύστημα πληροφορικής, 
σε σχέση με κάθε επίσκεψη, όλες τις πληροφορίες που αφορούν στις 
κλινικές σημειώσεις, στη διάγνωση ή στην πιθανή διάγνωση, στη 
θεραπευτική αγωγή που παρέχεται, στα δεδομένα, εκτιμήσεις και 
πληροφορίες κάθε είδους σχετικά με την κατάσταση του δικαιούχου· 
 

(iv) καταχωρούν στον φάκελο του δικαιούχου στο σύστημα πληροφορικής, 
τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (iii) πριν από την έκδοση 
συνταγής ή παραπεμπτικού· 

 

(v) εφαρμόζουν τις οδηγίες ή/και κανόνες ή/και πρωτόκολλα που 
υιοθετούνται από τον Οργανισμό· 

 
(vi) διαχειρίζονται τις ιατρικές πληροφορίες του δικαιούχου σύμφωνα με τον 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τον περί της Προστασίας 
των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 
Δεδομένων αυτών Νόμο. 
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(β) Ο προσωπικός ιατρός έχει την υποχρέωση να παρέχει όλες τις ζητούμενες 
πληροφορίες ή/και στοιχεία στα εξουσιοδοτημένα από τον Οργανισμό 
πρόσωπα. 
 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ  

 
8. Παροχείς υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας  

 
8.1 Ο Οργανισμός για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας 

συμβάλλεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή τις 

ενώσεις αυτών ή τις κρατικές υπηρεσίες υγείας, οι οποίοι πληρούν τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι.  

 

8.2 Οι παροχείς υπηρεσιών υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας παρέχουν τις 

υπηρεσίες που καθορίζονται στον όρο 9. 

 

8.3 Ο τρόπος παροχής και πρόσβασης των δικαιούχων στις υπηρεσίες εφημερίας 

από προσωπικούς ιατρούς από τους παροχείς υποστηρικτικών υπηρεσιών 

εφημερίες καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς.  

 

9. Παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες εφημερίας  
 
Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εφημερίας περιλαμβάνουν- 

 

(α) Υπηρεσίες νοσηλευτικού προσωπικού για υποστήριξη του προσωπικού 
ιατρού κατά την παροχή των υπηρεσιών εφημερίας από προσωπικό ιατρό.  
 

(β) Υπηρεσίες γραμματειακού προσωπικού.  
 

(γ) Φάρμακα και αναλώσιμα σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως 
καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ.  
 

(δ) Ιατρικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ιατρείου σύμφωνα με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όπως καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ. 
 

(ε) Κτηριακές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως 
καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

10. Ελάχιστες απαιτήσεις/υποχρεώσεις 
 

Οι παροχείς υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας οφείλουν να 
διαθέτουν/τηρούν/υποβάλλουν:  

 
(α) το απαραίτητο νοσηλευτικό και γραμματειακό προσωπικό·  
(β) τον ελάχιστο ιατρικό εξοπλισμό·  
(γ) τον ελάχιστο εξοπλισμό ιατρείου·  
(δ) τα ελάχιστα απαιτούμενα φάρμακα και αναλώσιμα· 
(ε) τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις κτιριακές εγκαταστάσεις·  
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(στ) τα έγγραφα που απαιτούνται από τον Οργανισμό, περιλαμβανομένου του 
εντύπου που αφορά στο υποστηρικτικό τους προσωπικό, στην μορφή και 
συχνότητα που καθορίζει ο Οργανισμός σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ. 

 
11.  Αμοιβή 

 
11.1. Μέθοδος αμοιβής  

 

(α) Με την επιφύλαξη των προνοιών του όρου 11.2, οι παροχείς 
υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας αμείβονται σε σταθερή τιμή ανά 
ώρα.  
  

(β) O προϋπολογισμός και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά το ύψος της 
αμοιβής που προβλέπεται στον όρο 11.1(α) καθορίζεται με Απόφαση. 

 
11.2. Διαδικασία υποβολής απαίτησης από παροχέα υποστηρικτικών 

υπηρεσιών εφημερίας για καταβολή αμοιβής 
 

Ο παροχέας υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας υποβάλλει απαίτηση για την 
καταβολή της αμοιβής κάθε μήνα για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 
εφημερίας εντός χρονικής περιόδου που καθορίζεται από τον Οργανισμό στον τύπο 
που καθορίζεται από τον Οργανισμό. Η απαίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση pd_outofhours@hio.org.cy. 

 
11.3. Έγκριση ή απόρριψη απαίτησης 

 
(α) Οργανισμός δεν εγκρίνει απαίτηση, εκτός εάν ικανοποιηθεί ότι η απαίτηση- 

 
(i) τηρεί τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς, που 

καθορίζονται από τον Οργανισμό και γνωστοποιούνται στους παροχείς 
στην ιστοσελίδα του ή/και μέσα από ανακοινώσεις στο σύστημα 
πληροφορικής ή/και καθορίζονται από τον Νόμο και τους δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενους Κανονισμούς, εσωτερικούς κανονισμούς, Αποφάσεις, και 
Εγκυκλίους∙ 
 

(ii) έχει υποβληθεί μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία, όπου εφαρμόζεται, 
στον καθορισμένο από τον Οργανισμό τύπο, και πληροί τα κριτήρια και 
τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Οργανισμός αναφορικά με την 
υποβολή της απαίτησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία 
ζητηθούν από τον Οργανισμό, και έχει υποβληθεί σύμφωνα με τους 
περιορισμούς που εκδίδει κατά καιρούς στην ιστοσελίδα του ο 
Οργανισμός.  
 

Νοείται ότι ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει από τον παροχέα 
υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας την υποβολή οποιουδήποτε άλλου 
στοιχείου προς επιβεβαίωση της ορθότητας της απαίτησης. 

 
(β) Οποιαδήποτε απαίτηση δεν τηρεί τις διατάξεις της παραγράφου (α) δεν 

εγκρίνεται από τον Οργανισμό.  
 
(γ) Σε περίπτωση όπου ο Οργανισμός δεν εγκρίνει την απαίτηση καθώς, εκ 

παραδρομής, από την απαίτηση απουσιάζουν συνοδευτικά στοιχεία ή/και 
τεκμήρια ο παροχέας υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας δύναται να 
ζητήσει αναπροσαρμογή της υποβληθείσας απαίτησης για να υποβάλλει τα 
απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία ή/και τεκμήρια.  

mailto:pd_outofhours@hio.org.cy
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11.4. Εξέταση απαίτησης 
 

(α) Η απαίτηση εξετάζεται από το Γενικό Διευθυντή ή/και υπαλλήλους του 
Οργανισμού που εξουσιοδοτούνται από το Γενικό Διευθυντή για το 
σκοπό σε εύλογο χρόνο.  

 
(β) Ο αιτητής παρέχει στον Οργανισμό όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 

αναφορικά με την απαίτηση και, σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
αυτές είναι ανεπαρκείς, ο Γενικός Διευθυντής ή/και οι υπάλληλοι του 
Οργανισμού που εξουσιοδοτούνται από το Γενικό Διευθυντή δύνανται 
να απαιτούν την υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών. 

 

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία είναι απαραίτητη η υποβολή 
επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών, η προβλεπόμενη στην 
παράγραφο (α) προθεσμία αναστέλλεται και αρχίζει να υπολογίζεται 
μετά την υποβολή των επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών.  

 

(δ) Τηρουμένων των προνοιών της παρούσας Εγκυκλίου, η απαίτηση 
δύναται- 

 
(i) να εγκριθεί εν όλω ή εν μέρει, ή 
 
(ii) να απορριφθεί: 
 
Νοείται ότι, πριν από την έγκριση ή απόρριψη της απαίτησης, ο Γενικός   
Διευθυντής δύναται να παραπέμψει την απαίτηση σε εμπειρογνώμονες 
ή επιτροπή που συστήνεται από τον Οργανισμό για το σκοπό αυτό, για 
εξέταση και λήψη συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητας 
τους. 

 
(ε) Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει την απαίτηση, ο 

παροχέας υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας αμείβεται σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του όρου 11.5.  

 
(στ) Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής απορρίψει την απαίτηση, η 

απόφαση για απόρριψή της κοινοποιείται στον αιτητή. 
 

(ζ) Εναντίον της απόφασης του Γενικού Διευθυντή για απόρριψη της 
απαίτησης δύναται να υποβληθεί από τον αιτητή γραπτή ένσταση στο 
Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν 
της απόφασης, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται 
η ένσταση. 

 
(η) Το Συμβούλιο εξετάζει χωρίς υπαίτια βραδύτητα την ενώπιον του 

ένσταση, αποφασίζει γι’ αυτή και γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση την 
απόφασή του στον αιτητή. 

 

Νοείται ότι το Συμβούλιο, προτού εκδώσει την απόφασή του, δύναται, 
κατά την κρίση του, να δώσει την ευκαιρία στον αιτητή να εκθέσει 
γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζει την ένστασή του. 
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11.5. Καταβολή αμοιβής σε παροχέα υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας  
 

(α) Η αμοιβή του παροχέα υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας  
καταβάλλεται κάθε μήνα και αφορά στις απαιτήσεις για καταβολή αμοιβής 
που αφορούν στις υποστηρικτικές υπηρεσίες εφημερίας που καθορίζονται 
με βάση τον όρο 9, μέχρι την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, και 
υποβάλλονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Εγκυκλίου και 
εγκρίνονται από τον Οργανισμό μέχρι και τη δέκατη εργάσιμη ημέρα του 
μήνα.  
 
Νοείται ότι οι πρόνοιες της παραγράφου (α) δεν ισχύουν σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ενδεχόμενης παράβασης, πράξης ή 
παράλειψης, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απαίτησης παροχέα 
υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας, για την οποία υπάρχει 
εύλογη υποψία ότι διενεργήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου 
ή δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών,  
Αποφάσεων ή Εγκυκλίων.  

 

(β) Ο Οργανισμός δύναται κατά την καταβολή αμοιβής να συμψηφίζει τα 
ακόλουθα: 
(i) Τυχόν ποσό διαφοράς που προκύπτει από οποιαδήποτε πληρωμή 

στον παροχέα υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας εντός των δύο 
προηγούμενων ετών, η οποία ήταν χαμηλότερη ή ψηλότερη από την 
προβλεπόμενη για τον μήνα πληρωμής∙ 

(ii) Τυχόν οφειλόμενο ποσό από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, 
τέλη και έξοδα που επιβλήθηκαν δυνάμει του Νόμου και των δυνάμει 
αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και 
Αποφάσεων. 
 

12. Διαδικασία εγγραφής στο σύστημα για παροχή υπηρεσιών εφημερίας και 
σύναψη σύμβασης  

 
12.1. Αίτηση εγγραφής και σύναψης σύμβασης  

 
(α) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου ή ενώσεις αυτών 

ή κρατικές υπηρεσίες υγείας που επιθυμούν να παρέχουν υποστηρικτικές 
υπηρεσίες εφημερίας οφείλουν να: 
 
(i) συμπληρώσουν και να υποβάλουν στον Οργανισμό αίτηση εγγραφής 

και  σύναψης σύμβασης σε έντυπη μορφή, στον τύπο που καθορίζει για 
το σκοπό αυτό ο Οργανισμός στο Παράρτημα IV, συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη μαζί με αντίγραφα των υποστηρικτικών έγγραφων που 
καθορίζονται στην αίτηση.  

(ii) υποβάλλουν ως πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα από την 
αρμόδια αρχή ή όργανο ή πιστοποιών υπάλληλο, ανάλογα με την 
περίπτωση, τα στοιχεία που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α)(i) 
του όρου 12.1 στον Οργανισμό, όποτε του ζητηθεί ή/και ετησίως 
προκειμένου για στοιχεία που ανανεώνονται ετησίως. 

 
(β) (i) Σε περίπτωση που ο Οργανισμός ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής πληροί τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για εγγραφή και σύναψης σύμβασης, η 
αίτηση εγκρίνεται και ο αιτητής ενημερώνεται από τον Οργανισμό και 
καλείται να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης σε χρόνο και τόπο 
που υποδεικνύεται από τον Οργανισμό. 
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(iii) Ο παροχέας υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας που συνάπτει 
σύμβαση με τον Οργανισμό οφείλει να συνεχίσει να πληροί τους όρους 
και τις προϋποθέσεις εγγραφής και σύναψης σύμβασης και να τηρεί τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α)(i) της παραγράφου 
(1) του όρου 12, έγκυρα και σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 
καθώς και να γνωστοποιεί αμέσως κάθε μεταβολή, τροποποίηση ή 
ακύρωση των στοιχείων στον Οργανισμό.  
 

(γ) Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, εφαρμόζονται οι πρόνοιες του 
όρου 12.2. 
 

12.2. Εξέταση αίτησης για εγγραφή και σύναψης Σύμβασης  
 

(α) Η αίτηση για εγγραφή και σύναψη σύμβασης εξετάζεται σε εύλογο χρόνο 
από το Γενικό Διευθυντή ή/και υπαλλήλους του Οργανισμού που 
εξουσιοδοτούνται από το Γενικό Διευθυντή για το σκοπό αυτό. 
 

(β) Τηρουμένων των προνοιών της παρούσας Εγκυκλίου, η αίτηση δύναται- 
 

(i) να εγκριθεί, ή 
 

(ii) να απορριφθεί: 
 

Νοείται ότι, πριν από την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης, ο Γενικός 
Διευθυντής δύναται να παραπέμψει την αίτηση για εξέταση από 
εμπειρογνώμονες ή άλλους ειδικούς ή επιτροπή που συστήνεται για το 
σκοπό αυτό, για την παροχή συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα της 
ειδικότητας τους. 

 
(γ) Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει την αίτηση εφαρμόζονται 

οι πρόνοιες του όρου 12.1(β). 
  

(δ) Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, η απόφαση του Οργανισμού 
κοινοποιείται στον αιτητή μαζί με τους λόγους απόρριψής της. 

 

(ε) Εναντίον της απόφασης του Γενικού Διευθυντή για απόρριψη της αίτησης 
δύναται να υποβληθεί από τον αιτητή γραπτή ένσταση στο Συμβούλιο εντός 
τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης, στην 
οποία εκτίθενται οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η ένσταση. 

 

(στ) Το Συμβούλιο εξετάζει, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, την ενώπιόν του 
ένσταση, αποφασίζει γι’ αυτήν και γνωστοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, την 
απόφασή του στον αιτητή. 

 

Νοείται ότι το Συμβούλιο, προτού εκδώσει την απόφασή του, δύναται, κατά 
την κρίση του, να δώσει την ευκαιρία στον αιτητή να εκθέσει γραπτώς τους 
λόγους στους οποίους στηρίζει την ένστασή του. 

 
13. Τήρηση Αρχείου  

 
Ο παροχέας υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας διατηρεί αρχείο και υποβάλλει 

στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των τηλεφωνημάτων και τον αριθμό επισκέψεων 

δικαιούχων που έγιναν κατά την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας ανά 

ημέρα ανά ιατρό, στην μορφή και συχνότητα που καθορίζονται από τον Οργανισμό.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Οι προϋποθέσεις εγγραφής και σύναψης σύμβασης για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 
ανά επαρχία, εκτός εάν καθοριστεί διαφορετικά από τον Οργανισμό, έχουν ως ακολούθως: 

1. Λευκωσία:   
 Τρεις (3) χώρους ιατρείου στην ίδια κτιριακή εγκατάσταση εκ των οποίων τα δύο 

θα χρησιμοποιούνται από προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες και το τρίτο από 
προσωπικό ιατρό για παιδιά. 

 Τουλάχιστον ένα (1) γραμματέα ανά κτιριακή εγκατάσταση.   
 Τουλάχιστον ένα (1) νοσηλευτή/νοσηλεύτρια ανά κτιριακή εγκατάσταση, 

εγγεγραμμένο βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου που κατέχει 
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος σε ισχύ.  

2. Λεμεσός 
 Τρεις (3) χώρους ιατρείου στην ίδια κτιριακή εγκατάσταση εκ των οποίων τα δύο 

θα χρησιμοποιούνται από προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες και το τρίτο από 
προσωπικό ιατρό για παιδιά. 

 Τουλάχιστον ένα (1) γραμματέα ανά κτιριακή εγκατάσταση.   
 Τουλάχιστον ένα (1) νοσηλευτή/νοσηλεύτρια ανά κτιριακή εγκατάσταση, 

εγγεγραμμένο βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου που κατέχει 
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος σε ισχύ.  

3. Λάρνακα 
 Δύο (2) χώρους ιατρείου στην ίδια κτιριακή εγκατάσταση εκ των οποίων το ένα θα 

χρησιμοποιείται από προσωπικό ιατρό για ενήλικες και το άλλο από προσωπικό 
ιατρό για παιδιά. 

 Τουλάχιστον ένα (1) γραμματέα ανά κτιριακή εγκατάσταση.   
 Τουλάχιστον ένα (1) νοσηλευτή/νοσηλεύτρια ανά κτιριακή εγκατάσταση, 

εγγεγραμμένο βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου που κατέχει 
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος σε ισχύ.  

4. Αμμόχωστος 
 Δύο (2) χώρους ιατρείου στην ίδια κτιριακή εγκατάσταση εκ των οποίων το ένα θα 

χρησιμοποιείται από προσωπικό ιατρό για ενήλικες και το άλλο από προσωπικό 
ιατρό για παιδιά. 

 Τουλάχιστον ένα (1) γραμματέα ανά κτιριακή εγκατάσταση.   
 Τουλάχιστον ένα (1) νοσηλευτή/νοσηλεύτρια ανά κτιριακή εγκατάσταση, 

εγγεγραμμένο βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου που κατέχει 
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος σε ισχύ.  

5. Πάφος 
 Δύο (2) χώρους ιατρείου στην ίδια κτιριακή εγκατάσταση εκ των οποίων το ένα θα 

χρησιμοποιείται από προσωπικό ιατρό για ενήλικες και το άλλο από προσωπικό 
ιατρό για παιδιά. 

 Τουλάχιστον ένα (1) γραμματέα ανά κτιριακή εγκατάσταση.  
 Τουλάχιστον ένα (1) νοσηλευτή/νοσηλεύτρια ανά κτιριακή εγκατάσταση, 

εγγεγραμμένο βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου που κατέχει 
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος σε ισχύ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Oι ελάχιστες απαιτήσεις καθορίζονται ως ακολούθως: 
 
(α) Κτιριακές εγκαταστάσεις:  

 χώρος ιατρείου σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επαρχίας  
 χώρος υγιεινής ανά κτιριακή εγκατάσταση   
 χώρος αναμονής ανά κτιριακή εγκατάσταση   
 χώρος στάθμευσης ανά κτιριακή εγκατάσταση   
 πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα  
 διαχείριση εύρυθμης λειτουργίας και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων    

 
(β) Εξοπλισμός ιατρείου:  

 ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά ιατρείο  
 σύνδεση με το διαδίκτυο 
 συσκευές εκτυπωτή, σαρωτή και δημιουργίας αντιγράφων 
 τηλεφωνική γραμμή στην οποία επικοινωνούν οι ασθενείς για διευθέτηση 

ραντεβού 
 τεχνική υποστήριξη για τη χρήση του εξοπλισμού ιατρείου 
 διαχείριση εύρυθμης λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισμού ιατρείου  

   
(γ) Ιατρικός εξοπλισμός:  

 θερμόμετρο ανά ιατρείο 
 κρεβάτι εξέτασης ανά ιατρείο 
 χώρος ασφαλούς φύλαξης φαρμάκων 
 πιεσόμετρο ανά ιατρείο 
 στηθοσκόπιο ανά ιατρείο 
 ωτοσκόπιο ανά ιατρείο 
 καρδιογράφος  
 μηχάνημα καρδιακής παρακολούθησης και απιδινωτή  
 διευθέτηση για την αποθήκευση και απόρριψη κλινικών αποβλήτων 
 διαχείριση εύρυθμης λειτουργίας και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού    

 
(δ) Φάρμακα και αναλώσιμα πρωτοβάθμιου ιατρείου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 

Ημερομηνία Μέρα 
& 
Ώρα 

Γραμματειακό Προσωπικό Νοσηλευτικό Προσωπικό 

Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
Ταυτότητας 

Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
Ταυτότητας 

Αριθμός 
Μητρώου 

       

       

       

 
Ο παροχέας υποστηρικτών υπηρεσιών εφημερίας ενημερώνει τον Οργανισμό, στη συχνότητα που 
καθορίζει ο Οργανισμός και στον τύπο που καθορίζεται πιο πάνω για, (i) το νοσηλευτικό προσωπικό 
και (ii) το γραμματειακό προσωπικό το οποίο θα παρέχει εκ μέρους του τις υπηρεσίες που 
καθορίζονται στον όρο  9 της παρούσας Εγκυκλίου. 
 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής σε σχέση με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 
εφημερίας από νοσηλευτικό και γραμματειακό  προσωπικό, ο παροχέας υποστηρικτικών υπηρεσίας 
οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον Οργανισμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
  

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΣΥ. ……. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ  ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΓεΣΥ) - ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

Αρ. Αίτησης: …………………………. 

(Συμπληρώνεται από τον Οργανισμό) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 

Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες στο Μέρος Θ πριν συμπληρώσετε και αποστείλετε την αίτηση. 

 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΤΗ 

 
Τίτλος: 
 
Όνομα: 
 
Επίθετο: 
 
Πατρικό Επώνυμο: 
 
Ημερ. Γέννησης: 
 
Φύλο: ΑΡΡΕΝ          ΘΗΛΥ 
 
Υπηκοότητα:  
 
Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης: Ταυτότητα                      Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού 
 
Αρ. Εγγράφου Ταυτοποίησης: 
 
Αριθμός Φορολογικής 
Ταυτότητας (ΑΦΤ): 
 
Αριθμός ΦΠΑ: 
 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
  

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΣΥ. ……. 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 
 
Επιθυμείτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις στο ηλ. ταχυδρομείο σας;      ΝΑΙ          ΟΧΙ  
  
Γλώσσα επικοινωνίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ            ΑΓΓΛΙΚΑ 
 

                                   
Διεύθυνση επικοινωνίας  
 
Οδός:  
  

Ταχ. Κωδ.:                              Δήμος/Κοινότητα:                                 Πόλη:                             Χώρα:  
 
Αρ. τηλεφώνου:                                                   
 
Αρ. κινητού τηλεφώνου: 
 
 
Ταχ. Θυρίδα: 
 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 

Διεύθυνση : 

 
Οδός: 
 
Ταχ. Κωδ.:                              Δήμος/Κοινότητα:                                 Πόλη:                               
 
Αρ. τηλεφώνου εργασίας:                                                    Αρ. κινητού τηλεφώνου:  
 

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Λίστα υποστηρικτικού προσωπικού (α) γραμματειακού προσωπικού και (β) νοσηλευτών οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νοσηλευτών και κατέχουν σε ισχύ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και οι οποίοι θα 
συμμετέχουν στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας εκ μέρους  του αιτητή, σύμφωνα με το 
Παράρτημα II. 

Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
 

 
Όνομα κατόχου λογαριασμού:  
 
Επωνυμία αδειοδοτημένου  
πιστωτικού ιδρύματος:  
 
SWIFT CODE: 
Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού  (IBAN):  

                                  

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
  

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΣΥ. ……. 

ΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
Υπογράφοντας πιο κάτω, βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί ή/και συναφθεί στο παρόν 
έντυπο είναι πλήρεις, ακριβείς  και αληθείς. Περαιτέρω αναλαμβάνω να πληροφορήσω άμεσα τον Οργανισμό 
Ασφάλισης Υγείας αν οποιαδήποτε από τα πιο πάνω στοιχεία αλλάξουν ή παύσουν να είναι ακριβή ή/και αληθή 
και να εφοδιάσω τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας με έγγραφα που υποστηρίζουν τις εν λόγω αλλαγές. Δια του 
παρόντος αναγνωρίζω ότι εκκρεμούσης της παροχής των υποστηρικτών εγγράφων η ειδοποίηση για αλλαγή των 
στοιχείων δεν θα δεσμεύει τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας με οποιοδήποτε τρόπο.  
 
Περαιτέρω αναλαμβάνω να εφοδιάσω τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας με οποιαδήποτε άλλη σχετική 
πληροφορία δυνατόν να μου ζητηθεί στο μέλλον.   
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί για τις πρόνοιες των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 έως 
2020, καθώς και για τις πρόνοιες των Κανονισμών, Εσωτερικών Κανονισμών και Αποφάσεων  που εκδίδονται 
δυνάμει των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 έως 2020, και τηρώ τις πρόνοιες  τους για την 
παροχή:  
 
 
 
 
----------------------------------------------------                           ----------------                 --------------------------------- 
Ονοματεπώνυμο                                                                   Ημερομηνία                            Υπογραφή  
 
 
 

Ζ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Παρακαλώ ενημερωθείτε σχετικά στο Παράρτημα Ι του παρόντος Εντύπου. 

 

Η. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
ΜΕΡΟΣ Α 

 Αντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης σε ισχύ (Δελτίο Ταυτότητας ή Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού) 
 
ΜΕΡΟΣ Β 

 Λογαριασμός κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή σταθερή τηλεφωνία) που να επιβεβαιώνει τη 
διεύθυνση επικοινωνίας 

 
ΜΕΡΟΣ Γ 

 Λογαριασμός κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή σταθερής τηλεφωνίας) που να επιβεβαιώνει τη 
διεύθυνση του χώρου εφημερίων που θα παρέχονται οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εφημερίας  

 
ΜΕΡΟΣ Ε 

 Βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα  
 

ΑΛΛΑ  

 Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής Νοσηλευτή στο Μητρώο Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλευτικής 

 Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή για το τρέχων έτος 
 

Σημείωση: Όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα μπορούν να είναι πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα, και τα  
υποστηρικτικά έγγραφα των μερών Β και Γ πρέπει να είναι πρόσφατα (όχι παλαιότερα των 3 μηνών). 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: ΠΑΡΟΧΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
  

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΣΥ. ……. 

 

Θ. ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Υπογράψετε την αίτηση πριν την υποβάλετε 
2. Διαβάστε το Παράρτημα Ι που αφορά στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων 
3. Υποβάλετε τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα όπως αναγράφονται στο μέρος Η της αίτησης 
4. Ταχυδρομήστε ή υποβάλετε την υπογεγραμμένη αίτηση σας μαζί με τα υποστηρικτικά έγγραφα στην 

ακόλουθη διεύθυνση: 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Τ.Θ. 26765 
1641 Λευκωσία, Κύπρος 
 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
  

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΣΥ. ……. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

 

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία υποβάλλετε με το παρόν έντυπο θα απολαμβάνουν την προστασία που προβλέπει 

ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 και η εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως εκάστοτε 

τροποποιούνται.   

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας μόνο για σκοπούς εκτέλεσης των συμβατικών/ διοικητικών  

υποχρεώσεων του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας έναντι του ατόμου σας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για 

την εκτέλεσή τους.   

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν από τα αρχεία του Οργανισμού εντός έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης των πιο 

πάνω υποχρεώσεων, εκτός εάν ασκηθεί οποιαδήποτε νομική διοικητική διαδικασία/προσφυγή σε οποία περίπτωση, 

τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στα αρχεία μας μέχρι την λήξη των οποιονδήποτε σχετικών διοικητικών 

ή/και νομικών διαδικασιών. 

Κατά το διάστημα που ο ΟΑΥ φυλάσσει και/ή επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, διατηρείτε τα πιο κάτω 

δικαιώματα: 

α) πρόσβασης 

β) διόρθωσης ή τροποποίησης 

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας είναι αναρτημένη στον ιστότοπο 

του Οργανισμού στη διεύθυνση:  

www.gesy.org.cy/dataprotection και μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα/αίτημά σας στην 

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων στις πιο κάτω διευθύνσεις: 

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων, ΟΑΥ, Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία ή dataprotection@hio.org.cy 

  

http://www.gesy.org.cy/dataprotection
mailto:dataprotection@hio.org.cy


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
  

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΣΥ. ……. 

        

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 

Ημερομηνία Γραμματειακό Προσωπικό Νοσηλευτικό Προσωπικό 

Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
Ταυτότητας 

Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
Ταυτότητας 

Αριθμός Μητρώου 

      

      

      

 

 

 

  



  
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΣΥ………. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ  ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΓεΣΥ) - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ / ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ / ΕΝΩΣΕΙΣ 

Αρ. Αίτησης: ………………. (Συμπληρώνεται από τον Οργανισμό) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΕΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ  

Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες στο Μέρος Θ. πριν συμπληρώσετε και αποστείλετε την 

αίτηση εγγραφής και σύναψης Σύμβασης. 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΤΗ 

1. Εγγραφή ως:   
i. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου - Κυπριακή εταιρεία 

ii. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου - Ευρωπαϊκή εταιρεία 

iii. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου - Αλλοδαπή εταιρεία 

iv. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

v. Συνεταιρισμός Εγγεγραμμένος στον Έφορο Εταιρειών 

vi. Συνεταιρισμός μη Εγγεγραμμένος στον Έφορο Εταιρειών 

vii. Ένωση Φυσικών Προσώπων 

viii. Ένωση Νομικών Προσώπων  

ix. Ένωση Φυσικών και Νομικών Προσώπων 

 

2. Στοιχεία αιτητή: 

Όνομα:  

Εμπορική Επωνυμία (αν υπάρχει): 

Χώρα Εγγραφής: 

Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ): 

Αριθμός ΦΠΑ: 

Αριθμός εγγραφής εταιρείας/συνεταιρισμού: 

 

3. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου υπογράφοντα: 

Όνομα: 

Επίθετο:  

Ημερ. Γέννησης: 

Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης:     Ταυτότητα                       Αρ. Εγγράφου Ταυτοποίησης:                                                

                     Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού 

  



  
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΣΥ………. 

  

Υπηκοότητα: 
 
Ιδιότητα:  

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΤΗΤΗ 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  

Επιθυμείτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις στο ηλ. ταχυδρομείο σας;      ΝΑΙ          ΟΧΙ  

Γλώσσα επικοινωνίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ            ΑΓΓΛΙΚΑ 

 Διεύθυνση Επικοινωνίας: 

Οδός:  

Ταχ. Κωδ.:                              Δήμος/Κοινότητα:                                 Πόλη:                             Χώρα:  

Αρ. Τηλεφώνου:                                                     

Αρ. Κινητού Τηλεφώνου¨ 

Ταχ. Θυρίδα: 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ  

Διεύθυνση Χώρου Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Εφημεριών: 

Οδός: 

Ταχ. Κωδ.:                                   Δήμος/Κοινότητα:                                 Πόλη:                              

Αρ. τηλεφώνου εργασίας:                                                    Αρ. κινητού τηλεφώνου:  

 

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Όνομα κατόχου λογαριασμού:  

 

Επωνυμία Αδειοδοτημένου  

Πιστωτικού Ιδρύματος:  

SWIFT CODE:  

 

Auto-populated 



  
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΣΥ………. 

Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού  (IBAN):  

                                   

 

Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 

Λίστα υποστηρικτικού προσωπικού (α) γραμματειακού προσωπικού και (β) νοσηλευτών οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νοσηλευτών και κατέχουν σε ισχύ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και οι οποίοι θα 
συμμετέχουν στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών εφημερίας εκ μέρους  του αιτητή, σύμφωνα με το 
Παράρτημα II. 

ΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Υπογράφοντας πιο κάτω, βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί ή/και συναφθεί στο παρόν 

έντυπο είναι πλήρεις, ακριβείς  και αληθείς. Περαιτέρω αναλαμβάνω να πληροφορήσω άμεσα τον Οργανισμό 

Ασφάλισης Υγείας αν οποιαδήποτε από τα πιο πάνω στοιχεία αλλάξουν ή παύσουν να είναι ακριβή ή/και αληθή 

και να εφοδιάσω τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας με έγγραφα που υποστηρίζουν τις εν λόγω αλλαγές. Δια του 

παρόντος αναγνωρίζω ότι εκκρεμούσης της παροχής των υποστηρικτών εγγράφων η ειδοποίηση για αλλαγή των 

στοιχείων δεν θα δεσμεύει τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας με οποιοδήποτε τρόπο.  

Περαιτέρω αναλαμβάνω να εφοδιάσω τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας με οποιαδήποτε άλλη σχετική 

πληροφορία δυνατόν να μου ζητηθεί στο μέλλον.   

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί για τις πρόνοιες των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων 2001 έως 

2020, καθώς και για τις πρόνοιες των Κανονισμών, Εσωτερικών Κανονισμών και Αποφάσεων  που εκδίδονται 

δυνάμει των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων 2001 έως 2020, και τηρώ τις πρόνοιες  τους για την παροχή:  

 

 

 

----------------------------------------------------                           ----------------                 --------------------------------- 

Ονοματεπώνυμο κατά νόμο εκπροσώπου                       Ημερομηνία              Υπογραφή και  Σφραγίδα  

 

 

Ζ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Παρακαλώ ενημερωθείτε σχετικά στο Παράρτημα Ι του παρόντος Εντύπου. 

 

Η. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
Σημείωση: Όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα μπορούν να είναι πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα, και τα  
υποστηρικτικά έγγραφα των μερών  Β και Γ πρέπει να είναι πρόσφατα (όχι παλαιότερα των 3 μηνών). 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: ΠΑΡΟΧΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 



  
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΣΥ………. 

1. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

i. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης  
ii. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου/Διεύθυνσης  

iii. Αντίγραφο Πιστοποιητικού με τον κατάλογο των Διευθυντών και του Γραμματέα  
iv. Απόδειξη διεύθυνσης επικοινωνίας της Εταιρείας, όπως πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας 
v. Απόδειξη διεύθυνσης του χώρου εφημερίων που θα παρέχονται οι υποστηρικτικές υπηρεσίες 

εφημερίας όπως πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας 
vi. Αντίγραφο Πιστοποιητικού ότι η Εταιρεία υφίσταται 

vii. Αντίγραφο Πιστοποιητικού ΦΠΑ (εάν υφίσταται) 
viii. Επίσημο αποδεικτικό έγγραφο εκπροσώπησης της Εταιρείας και το δικαίωμα του εκπροσώπου να 

δεσμεύει την Εταιρεία 
ix. Απαιτούμενα Έγγραφα για τον εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα: Αντίγραφο Εθνικού Δελτίου 

Ταυτότητας σε ισχύ για Κύπριους Πολίτες , Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού για αλλοδαπούς (ARC)  
x. Βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα  

 

Επιπρόσθετα Υποστηρικτικά Στοιχεία (αν και όπου ισχύει) 

i. Αντίγραφο Πιστοποιητικού αλλαγής Ονόματος 

ii. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας  

 

2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

i. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης  
ii. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου/Διεύθυνσης 

iii. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Έδρας (αν διαφέρει) 
iv. Αντίγραφο Πιστοποιητικού με τον κατάλογο των Διευθυντών και του Γραμματέα  
v. Απόδειξη διεύθυνσης επικοινωνίας της Εταιρείας, όπως πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας 

vi. Απόδειξη διεύθυνσης του χώρου εφημερίων που θα παρέχονται οι υποστηρικτικές υπηρεσίες 
εφημερίας όπως πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας 

vii. Αντίγραφο Πιστοποιητικού ότι η Εταιρεία υφίσταται 
viii. Αντίγραφο Πιστοποιητικού ΦΠΑ (εάν υφίσταται) 

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

x. Απαιτούμενα Έγγραφα για τον εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα: Αντίγραφο Εθνικού Δελτίου 
Ταυτότητας σε ισχύ για Κύπριους Πολίτες,  Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού για αλλοδαπούς (ARC)  

xi. Βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα 
 

Επιπρόσθετα Υποστηρικτικά Στοιχεία (αν και όπου ισχύει) 

i. Αντίγραφο Πιστοποιητικού αλλαγής Ονόματος 
ii. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας  

 
 

3. ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

i. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής της Αλλοδαπής Εταιρείας  
ii. Αντίγραφο Πιστοποιητικού με τον κατάλογο των Διευθυντών και του Γραμματέα  

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



  
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΣΥ………. 

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

v. Απόδειξη διεύθυνσης επικοινωνίας της Εταιρείας, όπως πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας 
vi. Απόδειξη διεύθυνσης του χώρου εφημερίων που θα παρέχονται οι υποστηρικτικές υπηρεσίες 

εφημερίας, όπως πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας 
vii. Αντίγραφο Πιστοποιητικού ότι η Εταιρεία υφίσταται  

viii. Απαιτούμενα Έγγραφα για τον εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα: Αντίγραφο Εθνικού Δελτίου 
Ταυτότητας σε ισχύ για Κύπριους Πολίτες , Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού για αλλοδαπούς (ARC) 

ix. Βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα 
 

Επιπρόσθετα Υποστηρικτικά Στοιχεία (αν και όπου ισχύει) 

i. Αντίγραφο Πιστοποιητικού αλλαγής Ονόματος 
ii. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας  

 

 

4. (α) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

i. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνεταιρισμού  
ii. Απόδειξη διεύθυνσης επικοινωνίας, όπως πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας 

iii. Απόδειξη διεύθυνσης του χώρου εφημερίων που θα παρέχονται οι υποστηρικτικές υπηρεσίες 
εφημερίας όπως πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας 

iv. Αντίγραφο Πιστοποιητικού ότι ο συνεταιρισμός υφίσταται 
v. Αντίγραφο Πιστοποιητικού ΦΠΑ (εάν υφίσταται) 

vi. Αντίγραφο της συμφωνίας συνεταίρων  
vii. Επίσημο αποδεικτικό έγγραφο εκπροσώπησης του Συνεταιρισμού και το δικαίωμα του εκπροσώπου 

να δεσμεύει το Συνεταιρισμό 
viii. Απαιτούμενα Έγγραφα για τον εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα: Αντίγραφο Εθνικού Δελτίου 

Ταυτότητας σε ισχύ για Κύπριους Πολίτες , Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού για αλλοδαπούς (ARC)  
ix. Βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα 

 

Επιπρόσθετα Υποστηρικτικά Στοιχεία (αν και όπου ισχύει) 

i. Αντίγραφο Πιστοποιητικού αλλαγής Ονόματος 
ii. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας  

 

 

(β) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

i. Απόδειξη διεύθυνσης επικοινωνίας, όπως πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας 
ii. Απόδειξη διεύθυνσης του χώρου εφημερίων που θα παρέχονται οι υποστηρικτικές υπηρεσίες 

εφημερίας, όπως πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας 
iii. Αντίγραφο Πιστοποιητικού ΦΠΑ (εάν υφίσταται) 
iv. Αντίγραφο της συμφωνίας συνεταίρων  
v. Επίσημο αποδεικτικό έγγραφο εκπροσώπησης του Συνεταιρισμού και το δικαίωμα του εκπροσώπου 

να δεσμεύει το Συνεταιρισμό 
vi. Απαιτούμενα Έγγραφα για τον εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα: Αντίγραφο Εθνικού Δελτίου 

Ταυτότητας σε ισχύ για Κύπριους Πολίτες, Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού για αλλοδαπούς (ARC)  
vii. Ταυτότητας σε ισχύ για Κύπριους Πολίτες, Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού για αλλοδαπούς (ARC) 

viii. Βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα 



  
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΣΥ………. 

 

Επιπρόσθετα Υποστηρικτικά Στοιχεία ( αν και όπου ισχύει) 

i. Αντίγραφο Πιστοποιητικού αλλαγής Ονόματος 
ii. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας  

 

 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ 

i. Αντίγραφο αποδεικτικού εγγράφου της μορφής της Ένωσης   
ii. Στοιχεία των Μελών της ‘Ένωσης:  Για νομικά πρόσωπα:  Όνομα, Εμπορική Επωνυμία (αν 

χρησιμοποιείται), αριθμός εγγραφής σε επίσημο μητρώο εγγραφής σε υπηρεσίες της Δημοκρατίας 
της Κύπρου. Για φυσικά πρόσωπα: Αντίγραφο Εθνικού Δελτίου Ταυτότητας σε ισχύ για Κύπριους 
πολίτες, Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού για αλλοδαπούς (ARC) και  απόδειξη διεύθυνση κατοικίας, 
όπως πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας. 

iii. Επίσημο αποδεικτικό έγγραφο εκπροσώπησης της Ένωσης, και το δικαίωμα του εκπροσώπου να 
δεσμεύει την Ένωση 

iv. Απόδειξη διεύθυνσης επικοινωνίας, όπως πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας 
v. Απόδειξη διεύθυνσης του χώρου εφημερίων που θα παρέχονται οι υποστηρικτικές υπηρεσίες 

εφημερίας όπως πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας 
vi. Αντίγραφο Πιστοποιητικού ΦΠΑ (εάν υφίσταται) 

vii. Απαιτούμενα Έγγραφα για τον εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα: Αντίγραφο Εθνικού Δελτίου 
Ταυτότητας σε ισχύ για Κύπριους Πολίτες , Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού για αλλοδαπούς (ARC)  

viii. Βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα 
 

 
Επιπρόσθετα Υποστηρικτικά Στοιχεία ( αν και όπου ισχύει) 

i. Αντίγραφο Πιστοποιητικού αλλαγής Ονόματος 
ii. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας  

 
 
     6.  ΑΛΛΑ  

 Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής Νοσηλευτή στο Μητρώο Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλευτικής 

 Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή για το τρέχων έτος 
 

 

 

Θ. ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Υπογράψετε την αίτηση πριν την υποβάλετε 
2. Διαβάστε το Παράρτημα Ι που αφορά στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων 
3. Υποβάλετε τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα όπως αναγράφονται στο Μέρος Θ της αίτησης 
4. Ταχυδρομήστε ή υποβάλετε την υπογεγραμμένη αίτηση σας μαζί με τα υποστηρικτικά έγγραφα στην 

ακόλουθη διεύθυνση: 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Τ.Θ. 26765 
1641 Λευκωσία, Κύπρος 
 



  
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΣΥ………. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία υποβάλλετε με το παρόν έντυπο θα απολαμβάνουν την προστασία που προβλέπει 

ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 και η εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως εκάστοτε 

τροποποιούνται.   

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας μόνο για σκοπούς εκτέλεσης των συμβατικών/ διοικητικών  

υποχρεώσεων του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας έναντι του ατόμου σας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για 

την εκτέλεσή τους.   

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν από τα αρχεία του Οργανισμού εντός έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης των πιο 

πάνω υποχρεώσεων, εκτός εάν ασκηθεί οποιαδήποτε νομική διοικητική διαδικασία/προσφυγή σε οποία περίπτωση, 

τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στα αρχεία μας μέχρι την λήξη των οποιονδήποτε σχετικών διοικητικών 

ή/και νομικών διαδικασιών. 

Κατά το διάστημα που ο ΟΑΥ φυλάσσει και/ή επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, διατηρείτε τα πιο κάτω 

δικαιώματα: 

α) πρόσβασης 

β) διόρθωσης ή τροποποίησης 

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας είναι αναρτημένη στον ιστότοπο 

του Οργανισμού στη διεύθυνση:  

www.gesy.org.cy/dataprotection και μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα/αίτημά σας στην 

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων στις πιο κάτω διευθύνσεις: 

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων, ΟΑΥ, Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία ή dataprotection@hio.org.cy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gesy.org.cy/dataprotection
mailto:dataprotection@hio.org.cy


  
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΣΥ………. 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 

Ημερομηνία Γραμματειακό Προσωπικό Νοσηλευτικό Προσωπικό 

Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
Ταυτότητας 

Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
Ταυτότητας 

Αριθμός Μητρώου 

      

      

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


