
ΓεΣΥ και συνταξιούχοι

Πότε εφαρμόζεται το ΓεΣΥ και τι υπηρεσίες καλύπτει ; 1

1η Ιουνίου 2019

Από την 1η Ιουνίου 2019, εντάσσονται στο ΓεΣΥ οι υπηρεσίες προσωπικού ιατρού, οι υπηρεσίες 
ειδικών ιατρών, οι εργαστηριακές εξετάσεις και τα φάρμακα για εξωνοσοκομειακούς ασθενείς.  

1η Ιουνίου 2020

Από την 1η Ιουνίου 2020 εντάσσονται στο ΓεΣΥ οι υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, 
τα Τμήματα  Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ),  τα ασθενοφόρα, οι νοσηλευτές 
και οι μαίες, οι άλλοι επαγγελματίες υγείας, η ανακουφιστική φροντίδα, η ιατρική αποκατάσταση, 
η προληπτική οδοντιατρική φροντίδα και η κατ’ οίκον φροντίδα.

Τι οφέλη προκύπτουν για τους συνταξιούχους από την εφαρμογή του ΓεΣΥ;2

Δια βίου κάλυψη για όλους και ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις.

Ελεύθερη επιλογή παροχέα (ιατρού, εργαστηρίου,  φαρμακείου, κ.α.).

Δυνατότητα λήψης δεύτερης ή και τρίτης γνώμης από ειδικό ιατρό μέσω χρήσης του  
παραπεμπτικού  που θα σας εκδώσει ο προσωπικός ιατρός σας. 

Άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και αποφυγή χρόνου αναμονής.

Ετήσια Οροφή στις συμπληρωμές (150 ευρώ για τον γενικό πληθυσμό, 75 ευρώ 
για χαμηλοσυνταξιούχους, λήπτες ΕΕΕ και παιδιά μέχρι 21 ετών). Όταν συμπληρωθεί αυτό το ποσό 
δεν θα καταβάλλετε άλλες συμπληρωμές για το συγκεκριμένο έτος.

Δικαίωμα σε υπηρεσίες υγείας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οικονομική προστασία από δαπανηρές υπηρεσίες υγείας.

Δυνατότητα συχνών επισκέψεων στην ειδικότητα που σας παρακολουθεί αν είστε χρόνιος ασθενής 
μέσω της έκδοσης του μακροχρόνιου παραπεμπτικού από τον προσωπικό ιατρό σας. 

Συνέχιση περιοδειών από τον ΟΚΥπΥ στις αγροτικές περιοχές για παροχή υπηρεσιών φροντίδας 
υγείας από προσωπικό ιατρό.

 



• Τηλεφωνώντας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στον αριθμό 17000 χωρίς χρέωση. 
• Από την ιστοσελίδα του ΓεΣΥ (www.gesy.org.cy).

Πώς θα βρω τους ιατρούς/φαρμακεία/εργαστήρια που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ;3

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ο οποίος διαχειρίζεται το Ταμείο του ΓεΣΥ είναι οργανισμός 
δημοσίου δικαίου και τα έσοδα  του Ταμείου του ΓεΣΥ προορίζονται, βάσει Νόμου, για 
αποκλειστική χρήση στον τομέα της υγείας.

Πού πηγαίνουν οι εισφορές που καταβάλλω για το ΓεΣΥ;5

Πώς θα εγγραφώ στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού;4

Ηλεκτρονικά  - μπορείτε να εγγραφείτε στο ΓεΣΥ από μόνοι σας ή μέσω οικείου σας ατόμου 
και να επιλέξετε τον προσωπικό σας ιατρό μέσω του Συστήματος Πληροφορικής του ΟΑΥ.  

Μέσω επίσκεψης στον προσωπικό ιατρό που θα επιλέξετε, ο οποίος θα σας εγγράψει στο ΓεΣΥ 
και στον κατάλογο δικαιούχων του.

* Για την εγγραφή σας θα χρειαστείτε την Ταυτότητα σας. 
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