
      πράγματα που  
πρέπει να γνωρίζεις 
για το ΓεΣΥ 

Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) είναι ένα 

σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα υγείας 

που προσφέρει σε όλους τους πολίτες ισότιμη 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας με δυνατότητα 

επιλογής του παροχέα υγείας τόσο από τον 

ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα.



1  Ποιες υπηρεσίες φροντίδας υγείας 
   καλύπτονται;
•	 Φροντίδα	υγείας	από	προσωπικούς	ιατρούς	
•	 Φροντίδα	υγείας	από	ειδικούς	ιατρούς
•	 Φάρμακα
•	 Εργαστηριακές	εξετάσεις
•	 Ενδονοσοκομειακή	φροντίδα	υγείας
•	 	Φροντίδα	υγείας	σε	περιπτώσεις	ατυχημάτων	
	 και	επειγόντων	περιστατικών	
•	 Μεταφορά	με	ασθενοφόρο
•	 	Φροντίδα	υγείας	από	νοσηλευτές,	μαίες,	κλινικούς	
	 ψυχολόγους,	κλινικούς	διαιτολόγους,	φυσιοθεραπευτές,		
	 εργοθεραπευτές	και	λογοπαθολόγους
•	 Προληπτική	οδοντιατρική	φροντίδα	υγείας
•	 Ανακουφιστική	φροντίδα	υγείας	
 και ιατρική αποκατάσταση

2  Πότε εφαρμόζεται;
•	 1η	Ιουνίου	2019
	 	Εισαγωγή	των	υπηρεσιών	προσωπικού	και	ειδικού	
ιατρού,	εργαστηριακών	εξετάσεων	και	φαρμάκων	

	 για	εξωνοσοκομειακούς	ασθενείς.
•	 1η	Ιουνίου	2020
	 	Πλήρης	εφαρμογή	του	Συστήματος	με	εισαγωγή	των	
υπηρεσιών	ενδονοσοκομειακής	φροντίδας	υγείας,	
Τμημάτων	Ατυχημάτων	και	Επειγόντων	Περιστατικών	
(ΤΑΕΠ),	ασθενοφόρων,	νοσηλευτών	και	μαιών,	άλλων	

	 επαγγελματιών	υγείας,	ανακουφιστικής	φροντίδας,		 	
	 ιατρικής	αποκατάστασης,	προληπτικής	οδοντιατρικής		
 φροντίδας και κατ’ οίκον επισκέψεων.

3  Ποιοι είναι δικαιούχοι;
Όλοι	οι	πολίτες	που	έχουν	τη	συνήθη	διαμονή	
τους	στις	ελεγχόμενες	από	την	Κυπριακή	
Δημοκρατία	περιοχές	και εμπίπτουν σε μια από 
τις πιο κάτω κατηγορίες: 
•	 Κύπριοι	πολίτες
•	 	Ευρωπαίοι	πολίτες	που	εργάζονται	ή	έχουν	αποκτήσει	

δικαίωμα μόνιμης διαμονής σύμφωνα με τις πρόνοιες 
της	εθνικής	νομοθεσίας



•	 	Πολίτες	τρίτης	χώρας	οι	οποίοι	έχουν	αποκτήσει	
νόμιμα δικαίωμα μόνιμης διαμονής ή  δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

	 εθνικής	νομοθεσίας
•	 	Τα	μέλη	της	οικογένειας	των	πιο	πάνω	κατηγοριών	
σύμφωνα	με	τις	πρόνοιες	της	εθνικής	νομοθεσίας

•	 	Πρόσφυγες	και	πρόσωπα	με	καθεστώς	
 συμπληρωματικής προστασίας

4  Ποιος είναι ο τρόπος πρόσβασης 
     σε υπηρεσίες;
Ο δικαιούχος αποκτά το δικαίωμα να λαμβάνει 
υπηρεσίες υγείας εφόσον εγγραφεί στο ΓεΣΥ και σε 
κατάλογο προσωπικού ιατρού της επιλογής του. 

Η	εγγραφή	στο	ΓεΣΥ	και	στον	προσωπικό	ιατρό	θα	
γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή κατόπιν 
επίσκεψης του δικαιούχου σε προσωπικό ιατρό.

Ο	προσωπικός	ιατρός		είναι	το	πρώτο	σημείο	επαφής	
του	δικαιούχου	με	το	Σύστημα	και	είναι	υπεύθυνος	να	
παρέχει	την	απαραίτητη	φροντίδα	υγείας,	καθώς	και	να	
κατευθύνει	και	να	παραπέμπει	το	δικαιούχο	σε	πιο	
εξειδικευμένες	υπηρεσίες	υγείας	όταν	και	εφόσον	
χρειάζεται. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει	τον	ειδικό	ιατρό,	φαρμακείο,	εργαστήριο,	
νοσηλευτήριο ή άλλο παροχέα του ιδιωτικού ή 
δημόσιου	τομέα	απ’	όπου	επιθυμεί	να	εξυπηρετηθεί.	
 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας   
(ΟΑΥ) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου και έχει την ευθύνη για την 
εφαρμογή και διαχείριση του ΓεΣΥ



5  Ποιοι θα εισφέρουν και πόσο για το ΓεΣΥ; 

Εισφορείς Ποσοστά  Ποσοστά
 Εισφορών Εισφορών 
 01/03/19-28/2/20 01/03/20

Μισθωτοί	 1,70%	 2,65%

Εργοδότες*		 1,85%	 2.90%

Κράτος		 1,65%	 4,70%

Αυτοτελώς	εργαζόμενοι	 2,55%	 4,00%

Συνταξιούχοι	 1,70%	 2,65%

Εισοδηματίες	(τόκοι,	
ενοίκια,	μερίσματα	κλπ.)	 1,70%	 2,65%

Αξιωματούχοι	 1,70%	 2,65%

*(συμπεριλαμβανομένου του Κράτους ως εργοδότης)

Η	συλλογή	των	εισφορών	γίνεται	από	τις	Υπηρεσίες	
Κοινωνικών	Ασφαλίσεων,	το	Τμήμα	Φορολογίας	και	
το Γενικό Λογιστήριο.

6  Τι είναι οι συμπληρωμές και σε ποιες 
      περιπτώσεις εφαρμόζονται;
Ο δικαιούχος καταβάλλει μικρά ποσά συμπληρωμής 
κατά	τη	λήψη	υπηρεσιών	από	ειδικούς	ιατρούς,	
εργαστήρια,	φαρμακεία,	νοσηλευτές,	μαίες,	άλλους	
επαγγελματίες	υγείας	και	τα	ΤΑΕΠ,	όπως	για	παράδειγμα	
€1	ανά	φαρμακευτικό	προϊόν,	€1	ανά	εργαστηριακή	
εξέταση,	€6	ανά	επίσκεψη	σε	ειδικό	ιατρό.	Σημειώνεται	
ότι η πρόσβαση σε προσωπικούς ιατρούς και σε 
ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας είναι δωρεάν. 

Η	ετήσια	οροφή	συμπληρωμών	ανά	άτομο	είναι:
•	 Γενικός	Πληθυσμός:	€150	|	Χαμηλοσυνταξιούχοι:	€75
•	 Λήπτες	βοηθήματος	ΕΕΕ:	€75	|	Παιδιά:	€75



Στο ΓεΣΥ συνεισφέρουν όσοι 

έχουν εισοδήματα και λαμβάνουν 

υπηρεσίες αυτοί που τις έχουν

ανάγκη, οι δικαιούχοι

“

”
7  Τι καλύπτει το ΓεΣΥ;
Το ΓεΣΥ καλύπτει όλες τις ανάγκες ιατρο-
φαρμακευτικής	περίθαλψης	των	δικαιούχων	
συμπεριλαμβανομένων	των	χρόνιων,	σπάνιων	
και	σοβαρών	παθήσεων.	

8  Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα των 
      παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας;
Στο σχεδιασμό του ΓεΣΥ εφαρμόζονται βέλτιστες 
πρακτικές	οι	οποίες	αποσκοπούν	στην	αναβάθμιση	
της	ποιότητας	των	υπηρεσιών	υγείας,	όπως	είναι	η	
εισαγωγή	του	θεσμού	του	προσωπικού	ιατρού,	
η	εφαρμογή	κατευθυντήριων	οδηγιών	και	η	χρήση	
ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής.

9  Καλύπτονται οι δαπανηρές υπηρεσίες υγείας;
Το ΓεΣΥ παρέχει δια βίου οικονομική προστασία για 
τον	κάθε	δικαιούχο	ακόμα	και	για	απρόβλεπτες	και	
δαπανηρές ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας.

10  Καλύπτονται οι πολίτες χωρίς εισόδημα;
Το δικαίωμα στην υγεία στα πλαίσια του ΓεΣΥ είναι 
ανεξάρτητο	από	την	καταβολή	εισφοράς.	Δικαιούχοι	
χωρίς	εισοδήματα	(άνεργοι,	παιδιά,	φοιτητές,	
στρατιώτες	κ.α.)	έχουν	ισότιμη	πρόσβαση	στις	
υπηρεσίες υγείας.



Επικοινωνήστε	μαζί	μας!

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Κλήμεντος	17-19,	1061	Λευκωσία

Τηλ:	17000

Email: info@gesy.org.cy

Web: www.gesy.org.cy

•	 Καθολική κάλυψη στην υγεία

•	 Ισότιμη πρόσβαση στις 
 υπηρεσίες υγείας

•	 Ελεύθερη επιλογή παροχέα 
 από ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

•	 Ολοκληρωμένο πακέτο 
 υπηρεσιών υγείας

•	 Δια βίου κάλυψη για κάθε δικαιούχο

•	 Αναβάθμιση της ποιότητας των   
 παρεχόμενων υπηρεσιών


