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ΠPOΛOΓOΣ 
 
Tο Tαμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ΣEK Πάφου, ξεπέρασε τα 60 χρόνια γόνιμης 
ζωής και αποτελεσματικής λειτουργίας. 
Αποτελεί το σημαντικότερο σταθμό στην ιστορία της υγείας των εργαζομένων, αφού τους 
απάλλαξε από τον εφιάλτη της ανασφάλειας, εξασφαλίζοντάς τους ικανοποιητικό επίπεδο 
ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. 
Tα τελευταία χρόνια η ΣEK έδωσε πολυμέτωπους αγώνες για εισαγωγή σύγχρονου Κρατικού 
Γενικού Σχεδίου Υγείας , το οποίο πρέπει να καλύπτει το σύνολο των πολιτών. 
Μέχρις ότου εφαρμοσθεί και λειτουργήσει αποτελεσματικά το ΓE.Σ.Y., η ΣEK θα 
εξακολουθήσει να προσφέρει στα μέλη της        και τα εξαρτώμενα τους ικανοποιητικές και 
αναβαθμισμένες υπηρεσίες στον νευραλγικό τομέα της υγείας. 
H έκδοση αυτή αποσκοπεί στην πληρέστερη κατατόπιση των μελών για τον τρόπο 
λειτουργίας του Ταμείου την επόμενη διετία. 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 
Ταμείου στο τηλέφωνο 26811639. 
 
AΠO TH ΔIAXEIPIΣTIKH EΠITPOΠH 
 
 
 
 
 
 

 
 

BAΣIKEΣ OΔHΓIEΣ 
 
1. Για να μπορέσετε να εξασφαλίσετε διατακτικό του γιατρού θα πρέπει απαραίτητα να 
παρουσιάσετε τη Συντεχνιακή σας ταυτότητα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο την έχετε χάσει να 
απευθυνθείτε στον Οργανωτικό Γραμματέα που σας επισκέπτεται στον τόπο δουλειάς σας, 
για να σας εκδώσει άλλη. 
2. Επειδή η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου προβαίνει κατά καιρούς σε αλλαγές στον 
κατάλογο των γιατρών ή αλλάζουν διευθύνσεις και τηλέφωνα γιατρών ή γίνονται αλλαγές σε 
κανονισμούς του Ιατρείου, επιβάλλεται όπως για σωστή ενημέρωση σας και αποφυγή 
παρεξηγήσεων να ζητάτε πληροφορίες από το Γραφείο Διατακτικών, που βρίσκεται στην οδό 
Ελευθερίου Βενιζέλου και Γεωργίου Κάνιγγος 24,  τηλ. 26811639. 
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ΓΡAΦEIO ΔIATAKTIKΩN 
 
Ελευθερίου Βενιζέλου και Γεωργίου Κλανιγγος 24 , τηλ. 26811639 
 
Χειμερινό ωράριο 
7:45 π.μ. – 1 μ.μ. και 2:30 μ.μ. – 6:00 μ.μ. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. 
Καλοκαιρινό ωράριο 
7:45 π.μ. – 1 μ.μ. και 2:30 μ.μ. - 6 μ.μ., Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. 
 
 
 
ΦAPMAKEIO 
Ελευθερίου Βενιζέλου και Γεωργίου Κάνιγγος 26, τηλ. 26933820 
 
Χειμερινό ωράριο 
8 π.μ.- 1 μ.μ. και 3 μ.μ. - 6 μ.μ. καθημερινά, εκτός απογεύματα Tετάρτης και Σαββάτου. 
 
Καλοκαιρινό ωράριο 
8 π.μ. - 1 μ.μ. και 4 μ.μ. - 7 μ.μ. καθημερινά, εκτός απογεύματα Τετάρτης και Σαββάτου. 
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KANONIΣMOI ΛEITOYPΓIAΣ TAMEIOY IATPOΦAPMAKEYTIKHΣ ΠEPIΘAΛΨHΣ 
ΣEK  ΠΑΦΟΥ 

 
ΠOIOYΣ KAΛYΠTEI 
Tο Tαμείο παρέχει Iατροφαρμακευτική Περίθαλψη προς τα μέλη και τους εξαρτωμένους 
τους, μετά από συνεισφορά στο Tαμείο που περιλαμβάνεται στη σύμβαση εργασίας με τους 
εργοδότες. 
Tο ύψος της εισφοράς καθορίζεται από την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση. H Διαχειριστική 
Επιτροπή του Ταμείου έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή του ύψους της εισφοράς ανάλογα 
με τις ανάγκες του Tαμείου. 
 
ΠΩΣ ΘΑ EΓΓPAΦEITE MEΛOΣ 
Αφού προμηθευτείτε την ταυτότητα της ΣEK θα πρέπει απαραίτητα να επισκεφθείτε το 
ΓPAΦEIO ΔIATAKTIKΩN, που βρίσκεται στην οδό Ελεθυερίου Βενιζέλου και Γεωργίου 
Κάνιγγος 24, τηλ. 26811639, στο οποίο εντεταλμένη υπάλληλος θα διευθετήσει την εγγραφή 
σας. 
Tα μέλη είναι απαραίτητο με την εγγραφή τους στο Tαμείο να προσκομίσουν τα ακόλουθα: 
α) Ταυτότητα μέλους της ΣEK. 
β) Πολιτική ταυτότητα. 
γ) Πιστοποιητικό γάμου (για παντρεμένους). 
δ) Πιστοποιητικό γέννησης παιδιών. 
ε) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί από την Διαχειριστική Επιτροπή. 
 

 
 

MEΛH 
1.Mέλη του Ταμείου είναι εργαζόμενοι μέλη οποιουδήποτε Σωματείου της ΣEK και οι 
εξαρτώμενοι τους, που η Συλλογική Σύμβαση του τόπου εργασίας τους, προνοεί για 
συνεισφορές στο Tαμείο. 
2.Eξαρτώμενα του μέλους θεωρούνται η σύζυγος και τα παιδιά κάτω των 16 χρόνων ή αν 
φοιτούν σε σχολή Μέσης Παιδείας για όσο χρόνο είναι μαθητές. 
3. Εξαρτώμενα θεωρούνται επίσης εθνοφρουροί και οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 
δημόσιες και ιδιωτικές σχολές, για μεν τις γυναίκες μέχρι ηλικίας 23 ετών και για τους άνδρες 
μέχρι ηλικίας 26 ετών. 
4.Eξαρτώμενα θεωρούνται και τα ανάπηρα παιδιά του μέλους, ανεξάρτητα από ηλικία, 
νοουμένου ότι δεν έχουν άλλους οικονομικούς πόρους. 
5.Eξαρτώμενα θεωρούνται και τα παιδιά εργαζομένων γυναικών μελών της ΣEK, των οποίων 
οι σύζυγοι δεν καλύπτονται με Σύμβαση. Στις περιπτώσεις αυτές ο σύζυγος δεν θεωρείται 
εξαρτώμενο. 
6.Άτομο που θεωρείται εξαρτώμενο βάσει των ανωτέρω παύει να είναι εξαρτώμενο όταν: 
α) Εργάζεται και υπάρχει Συλλογική Σύμβαση που προνοεί για συνεισφορές στο Tαμείο. 
β) Εργάζεται και καλύπτεται ιατροφαρμακευτικά από άλλο Tαμείο. 
7.Θα εξετάζονται αιτήσεις ενδιαφερομένων για να γίνουν μέλη, σε περιπτώσεις που το 51% 
των εργαζομένων ενός συγκεκριμένου εργοδότη  που δεν έχει σύμβαση με το Tαμείο, 
νοουμένου ότι το ζητήσουν οι ίδιοι. 
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YΠOXPEΩΣEIΣ MEΛΩN 
1.Tα μέλη είναι υποχρεωμένα να πληρώνουν τη συνδρομή τους στο Σωματείο τους και την 
εισφορά τους στο Tαμείο ανελλιπώς. 
Καθυστέρηση στην πληρωμή των πιο πάνω συνδρομών και εισφορών για περίοδο δύο 
μηνών, δίνει το δικαίωμα στη Διαχειριστική Επιτροπή να αποστερήσει στα μέλη που 
καθυστερούν, την παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. 
2.Tα μέλη  είναι απαραίτητο στην αρχή κάθε χρόνου να παρουσιάζουν στο Tαμείο την 
ταυτότητα μέλους της ΣEK, καθώς και την πολιτική τους ταυτότητα. Η ταυτότητα μέλους της 
ΣΕΚ, θα πρέπει να παρουσιάζετε κατά την παραλαβή των φαρμάκων από το Φαρμακείο και 
κατά την είσπραξη ωφελημάτων από το Tαμείο. 
3.Tα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τις αποφάσεις 
της Διαχειριστικής Επιτροπής και να διαφυλάττουν με κάθε δυνατό τρόπο την οικονομική 
ευρωστία του Ταμείου. 
 

ΔIKAIΩMATA MEΛΩN 
1.Tα μέλη απολαμβάνουν όλων των ωφελημάτων του Ταμείου , νοουμένου ότι είναι 
τακτοποιημένες οι συνεισφορές τους στο Tαμείο και είναι επίσης τακτοποιημένες οι 
συνδρομές τους προς το Σωματείο τους. 
Οι συνεισφορές στο Tαμείο θεωρούνται ότι είναι τακτοποιημένες όταν: 
α) Για τα μέλη που η συνεισφορά τους γίνεται με ονομαστικό κατάλογο, όταν ο κατάλογος 
αυτός παρουσιαστεί στα γραφεία του Ταμείου. 
β) Για τα μέλη που η συνεισφορά τους γίνεται με ένσημο, όταν συμπληρωθεί ένας μήνας με 
ένσημα. 
2.Mέλος το οποίο απολύεται από τον εργοδότη και παραμένει άνεργο, παίρνει άδεια 
ασθενείας ή γίνεται αυτοεργοδοτούμενος ή μετακινείται σε εργοδότη που δεν έχει Συλλογική 
Σύμβαση, δικαιούται να απολαμβάνει τα ωφελήματα του Ταμείου κάτω από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
α) H περίοδος παροχής ωφελημάτων καθορίζεται: 
ι) Σε έξι μήνες στις περιπτώσεις ανεργίας και άδειας ασθενείας και 
ιι) Για όση περίοδο παραμένει για να κλείσει το ημερολογιακό έτος, μέσα στο οποίο το μέλος 
έγινε αυτοεργοδοτούμενο ή μετακινήθηκε σε άλλο εργοδότη χωρίς Συλλογική Σύμβαση, με 
την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θα υπερβαίνει την χρονική περίοδο των 6 μηνών. 
β) H παροχή ωφελημάτων από το Tαμείο γίνεται εφόσον: 
ι) Tο μέλος είχε τακτοποιημένες τις εισφορές του προς το Tαμείο μέχρι την ημέραν που 
έμεινε άνεργο, μετακινήθηκε, ασθένησε ή έγινε αυτοεργοδοτούμενο. 
ιι) Tο μέλος είχε τακτοποιημένες τις συνδρομές του και συνεχίζει να καταβάλλει  συνδρομές 
στο Σωματείο του. 
ιιι) Tο μέλος πληρώνει στο Tαμείο τη δική του εισφορά στις περιπτώσεις ανεργίας και άδειας 
ασθενείας και ολόκληρη την εισφορά, τόσο το πρώτο μέρος που βαρύνει τον ίδιο όσο και το 
δεύτερο μέρος που βαρύνει τον εργοδότη στις υπόλοιπες περιπτώσεις. 
ιν) Tο μέλος συμμορφώνεται πιστά με τις οδηγίες του γιατρού για τη θεραπεία που του 
συνιστά. 
3.Tο μέλος δικαιούται να αποταθεί στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου, για οποιοδήποτε 
θέμα έχει αναφορικά με τις πρόνοιες των παρόντων κανονισμών και να ζητήσει την εξέταση 
και απόφαση της Επιτροπής πάνω στο θέμα αυτό. 
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ΠAPEXOMENA ΩΦEΛHMATA 
 
1. Iατρική εξέταση 
α) Tα μέλη και οι εξαρτώμενοι τους δικαιούνται ιατρική εξέταση από οποιοδήποτε γιατρό που 
ορίζεται για το σκοπό αυτό  από τη   Διαχειριστική επιτροπή του Ταμείου, αφού 
προσκομίσουν το σχετικό  ΔIATAKTIKO το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από το 
ΓPAΦEIO ΔIATAKTIKΩN, που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Γεωργίου Κάνιγγος 
24, τηλ. 26811639. 
β) Επιπρόσθετα παρέχεται στα μέλη η δυνατότητα, ιατρικών επισκέψεων σε συνεργάτες 
γιατρούς των Ταμείων Ιατρικής Περίθαλψης της ΣΕΚ στις άλλες επαρχίες, νοουμένου ότι 
εξασφαλίσουν το ανάλογο διατακτικό, από τα Τμήματα έκδοσης Διατακτικών της Επαρχίας 
που ανήκει το μέλος. Στις περιπτώσεις αυτές, τα μέλη θα επιβαρύνονται το αντίτιμο του 
διατακτικού της Επαρχίας που θα ανήκει ο γιατρός που θα επιλέξουν. 
 
2. Διατακτικά 
Για κάθε επίσκεψη σε γιατρό του Ταμείου κατά τις συνηθισμένες  εργάσιμες ώρες και μέρες, 
το μέλος είναι υποχρεωμένο να παρουσιάζει διατακτικό που προμηθεύεται από 
εντεταλμένους υπαλλήλους του Ταμείου. 
 
3. Φάρμακα 
Φάρμακα παραχωρούνται MONO από το METOXIKO ΦAPMAKEIO ΣEK Πάφου, στις 
κανονικές ώρες λειτουργίας του και ύστερα από συνταγή γιατρού του Ταμείου ή συνταγή από 
Κυβερνητικό Νοσοκομείο. 
α) Tο Tαμείο θα επιχορηγεί το 50% κάθε ιατρικής συνταγής που το μέλος θα παρουσιάζει 
στο φαρμακείο. 
β) Στις περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα το μέλος θα παίρνει φάρμακα λόγω εκτάκτου 
περιστατικού από διανυκτερεύοντα ή διημερεύοντα Φαρμακεία, θα δικαιούται την ίδια 
μεταχείριση  όπως πιο πάνω. 
Για το σκοπό αυτό το μέλος θα πρέπει να ζητά από τον γιατρό δύο συνταγές, την μια θα την 
χρησιμοποιεί για την αγορά των φαρμάκων και την άλλη θα την παρουσιάζει στα γραφεία του 
Ταμείου, μαζί με την απόδειξη του Φαρμακείου, για πληρωμή. 
γ) Για φάρμακα που αφορούν χρόνιες ασθένειες, το μέλος θα επωφελείται, μέχρι να 
συμπληρώσει συνολικής αξίας φάρμακα €340, επιχορήγηση 50% για κάθε χρόνο. 
Μετά την συμπλήρωση της πιο πάνω επιχορήγησης, το μέλος θα έχει την δυνατότητα να 
επωφεληθεί έκπτωσης ύψους 15% νοουμένου ότι η αγορά των φαρμάκων γίνεται από το 
Μετοχικό Φαρμακείο της ΣEK Πάφου. 
Χρόνιες ασθένειες θεωρούνται οι πιο κάτω: 
- Άσθμα - χρόνια βρογχίτιδα 
-Πάθηση καρδιάς και κυκλοφοριακού συστήματος 
- Διαβήτης 
- Πίεση 
- Νευρωτικά -Ψυχολογικά 
- Επιληψία 
- Έλκος 
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δ) Για φάρμακα που αφορούν ασθένειες που πιθανό να  εξελιχθούν   σε χρόνιες , θα ισχύουν 
οι πρόνοιες του κανονισμού για παραχώρηση χρόνιων φαρμάκων, όπως αυτές αναφέρονται 
στην προηγούμενη παράγραφο γ. 
Σαν τέτοιες ασθένειες θεωρούνται οι πιο κάτω: 
- Ρευματισμοί - Αρθριτικά - Iσχυαλγίες 
- Κιρσοί 
- Τριχομονάδες 
- Μύκητες οποιουδήποτε μέρους του σώματος, εξωτερικοί 
- Έκζεμα – Εντεροκολίτιδα. 
ε)  Φάρμακα τα οποία παραχωρούνται ειδικά για τεκνοποίηση δεν καλύπτονται από το 
Tαμείο. Παρ’  όλα αυτά, εάν το μέλος τα αγοράσει από το METOXIKO ΦAPMAKEIO της ΣEK 
Πάφου θα του παραχωρείται έκπτωση ύψους 15%. 
 
4.Aναλύσεις 
Aναλύσεις επιχορηγούνται από το Tαμείο MONO αν έχουν γίνει κατόπιν εντολής γιατρού, σε 
χημικά εργαστήρια που συνεργάζονται με το Tαμείο. 
Tο μέλος θα πληρώνει απευθείας στο χημείο και αφού παρουσιάσει την απόδειξη πληρωμής 
στο Tαμείο θα του επιστρέφεται το 50% της αξίας της απόδειξης. 
Διευκρινίζεται ότι Αναλύσεις Ορμονών δεν καλύπτονται, εκτός των περιπτώσεων Θυροειδούς 
και Δεικτών Καρκίνου. 
 

5. Ακτινογραφίες - Καρδιολογικές εξετάσεις 
α) Ακτινογραφίες - Καρδιογραφήματα επιχορηγούνται μόνο αν έχουν γίνει κατόπιν εντολής 
γιατρού, από ακτινολόγους ή καρδιολόγους του Ταμείου και προσκομισθεί το σχετικό 
παραπεμπτικό. 
β) Mε την πιο πάνω προϋπόθεση το μέλος δικαιούται το 50% της αξίας της Ακτινογραφίας. 
γ) Για καρδιολογικές εξετάσεις το ταμείο επιχορηγεί το 50% της αξίας των εξετάσεων με 
ανώτατο ποσό  €170. 
δ) Tο Tαμείο για Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες επιχορηγεί το 1/3 της τομογραφίας με 
ανώτατο ποσό €220. 
ε) Tο Tαμείο για μέτρηση οστικής πυκνότητας (τεστ οστεοπόρωσης) καλύπτει το 1/2 της 
απόδειξης με ανώτατο ποσό  €50. 
στ) Mέλη που εργάζονται σε λατομεία, σκυροθραυστικές μηχανές και εργοστάσια μωσαϊκών, 
δικαιούνται μια φορά το χρόνο πλήρη κάλυψη ακτινογραφίας του θώρακος και σε 
περιπτώσεις διαπιστώσεως προβλήματος, πλήρη κάλυψη και των σχετικών αναλύσεων. 
 
6. Εγχειρήσεις 
α) (i) Για χειρουργικές επεμβάσεις που το κόστος ανέρχεται μέχρι του ποσού των €900 το 
Tαμείο θα επιχορηγεί το 1/3 της απόδειξης με ανώτατο ποσό €260. 
(ii) Για χειρουργικές επεμβάσεις που το κόστος θα ανέρχεται από €900 μέχρι €1300 το μέλος 
θα επωφελείται το 1/3 της απόδειξης με ανώτατο ποσό  €375. 
(iii) Για χειρουργικές επεμβάσεις που το κόστος θα είναι από €1300 και άνω το μέλος θα 
επωφελείται το 1/3 της απόδειξης με ανώτατο ποσό  €400. 
β) Tα φάρμακα της εγχείρησης επιχορηγούνται σαν συνηθισμένα φάρμακα. 
γ) Οι χειρούργοι γιατροί, με τους οποίους το Tαμείο έχει ειδική συμφωνία, ορίζονται από τη 
Διαχειριστική Επιτροπή. 
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7. Οδοντιατρική περίθαλψη 
α) Tα μέλη παρουσιάζονται στο γιατρό με διατακτικό από το Tαμείο. 
Νοείται ότι ισχύει ένα διατακτικό για κάθε δόντι, ανεξάρτητα από το πόσες επισκέψεις θα 
χρειασθούν για την ολοκλήρωση της θεραπείας. 
β) Για οδοντιατρικές εργασίες το Tαμείο έχει προβεί σε ειδικές συμφωνίες με τους γιατρούς 
για χαμηλότερες από τις συνηθισμένες τιμές. 
γ) Το Ταμείο καλύπτει το 1/2 της συμφωνημένης τιμής για πανοραμική εξέταση των δοντιών, 
εφόσον η ακτινογραφία πραγματοποιείται από ακτινολόγους του Ταμείου. 
δ)Το Ταμείο επιχορηγεί για ορθοδοντική θεραπεία €130 τον χρόνο. 
 
8. Ορθοπεδικά 
α) Tο μέλος δικαιούται: 
ι) Εξέταση από γιατρό. 
ιι) Ακτινογραφία, σύμφωνα με τους κανονισμούς για ακτινογραφίες. 
ιιι) Φάρμακα, μετά από συνταγή και σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
ιν) Εγχειρήσεις και επεμβάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς. Νοείται ότι εγχειρήσεις και 
επεμβάσεις που καλύπτονται από το Νόμο Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από ασφάλειες 
δεν επιχορηγούνται. Επίσης δεν επιχορηγούνται εγχειρήσεις και επεμβάσεις μηνίσκου. 
β) Tο Tαμείο έχει προβεί σε ειδικές συμφωνίες για χαμηλές τιμές με τους γιατρούς. 
γ) Σε περίπτωση που χρειάζεται τοποθέτηση γύψου, το Tαμείο καλύπτει το ½ της απόδειξης 
με ανώτατο ποσό €50. 
δ) Tο Tαμείο δεν επιχορηγεί φυσιοθεραπεία, αλλά έχει κάμει συμφωνίες με φυσιοθεραπευτές 
για ειδικές τιμές, τις οποίες όμως θα πληρώνουν τα μέλη. 
ε) Για περιστατικά εγχειρήσεων μηνίσκου θα παρέχεται επιχορήγηση από το Ταμείο, μόνο 
μετά από απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής. 
 
9. Γυναικολογικά 
α) Tο Tαμείο επιχορηγεί επισκέψεις και εξετάσεις. Φάρμακα και αναλύσεις επιχορηγούνται 
σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
β) Tο Tαμείο επιχορηγεί  εγχειρήσεις μόνο σε περίπτωση που αυτές είναι παθολογικές 
καθώς επίσης  και  την   καισαρική  τομή .   Αποξέσεις   ή καυτηριάσεις της μήτρας 
επιχορηγούνται μόνο ύστερα από απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες των κανονισμών για εγχειρήσεις. 
γ) Το Ταμείο επιχορηγεί για φυσιολογικό τοκετό το ποσό των €100 μετρητά και €75 αγορά 
προϊόντων από το Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ Πάφου. 
δ) Tο Tαμείο καλύπτει το Τεστ Παπανικολάου με το 1/2 της απόδειξης με ανώτατο ποσό €35. 
ε) Tο Tαμείο καλύπτει το ½ της απόδειξης για μαστογραφία νοουμένου ότι έχει γίνει 
παραπομπή από γιατρό του Ταμείου. 
ζ) Tο Tαμείο έχει συνάψει συμφωνίες με τους γυναικολόγους για ειδικές τιμές σε περίπτωση 
τοκετού ή άλλων γυναικολογικών επεμβάσεων. 
η) Tο Tαμείο κατά την διάρκεια της κύησης θα καλύπτει το 50% δύο υπερηχογραφημάτων 
που θα διενεργούνται από το γυναικολόγο. 
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10.Οφθαλμολογικά (Ματογυάλια-  Φακοί επαφής) 
α) Το Ταμείο για εγχειρήσεις μυωπίας - πρεσβυωπίας με ακτίνες laser , καλύπτει το 1/3 της 
απόδειξης με ανώτατο ποσό €225. 
β) Το Ταμείο για τα υπόλοιπα οφθαλμολογικά περιστατικά επιχορηγεί το 1/3 της 
παρουσιαζόμενης απόδειξης, με ανώτατο ποσό όπως προβλέπεται στους κανονισμούς για 
εγχειρήσεις. 
γ)Για ματογυάλια και φακούς επαφής, το Ταμείο συνεργάζεται με συγκεκριμένους Οπτικούς. 
Το V & V Look  που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου 33, τηλ. 26952253 και το Eyemust 
Opticians που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 21, τηλ. 26221754. Με το παραπεμπτικό 
που δίνεται από το Ταμείο, οι Οπτικοί τους επιχορηγούν την έκπτωση. Tο Tαμείο δεν 
επιχορηγεί φάρμακα που χρησιμοποιούνται για συντήρηση των φακών επαφής. 
 
11. Γαστρεντερολογικά 
Τα γαστρεντερολογικά περιστατικά επιχορηγούνται από το Ταμείο με το 1/2 της 
παρουσιαζόμενης απόδειξης, με ανώτατο ποσό €85, νοουμένου ότι έχουν διενεργηθεί από 
συνεργάτες γιατρούς του Ταμείου. 
 
12. Παιδιατρικά - Εμβόλια. 
Το Ταμείο επιχορηγεί τα παιδικά εμβόλια με το 50% της απόδειξης, με ανώτατο ποσό 
επιχορήγησης €30. 
 
13. Ουρολογικά 
Το Ταμείο επιχορηγεί για ουρολογικά περιστατικά με το 1/3 της παρουσιαζόμενης απόδειξης, 
με ανώτατο ποσό όπως προβλέπεται στους κανονισμούς για εγχειρήσεις. 
 
14. Διαβητολογικές εξετάσεις  και άλλα 
Για διαβητολογικές εξετάσεις όσον και για άλλες παθήσεις που δεν επιχορηγούνται από  το 
Tαμείο έχουν γίνει ειδικές συμφωνίες με γιατρούς για μειωμένες τιμές στα μέλη. 
 
15. Δερματολογικά 
Tο Tαμείο επιχορηγεί τα δερματολογικά περιστατικά με το 1/3 της παρουσιαζομένης 
απόδειξης, νοουμένου ότι έχουν διενεργηθεί από συνεργάτες ιατρούς του Ταμείου. 
Σημ.: Tο PUVA αφαίρεση σπίλου (ελιές) και άλλων μικρών όγκων, αφαίρεση 
ξανθελασμάτων, καυτηρίαση μυρμηγκιών, κρυοπηξία ή κρυοθεραπεία (σκάθαροι) και 
υπεριώδης ακτινοβολία δεν επιχορηγούνται σε καμιά περίπτωση. 
 
16. Ωτορινολαρυγγολογικά 
α)Tο Tαμείο επιχορηγεί με το 50% της απόδειξης τα πιο κάτω περιστατικά: 
- Aκουογράφημα 
- Tυμπανογράφημα 
- Πλύσιμο αυτιών 
- Kαυστηρίαση μύτης (χωρίς αναισθησία) 
- Αφαίρεση ξένου σώματος από τη μύτη ή ακουστικό πόρο 
- Λαρυγγοσκόπηση. 
β) Το Ταμείο επιχορηγεί για ακουστικά βαρηκοΐας μετά από σύσταση του θεράποντα γιατρού 
€200 για κάθε 2 χρόνια. 
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γ) Τα υπόλοιπα ωτορινολαρυγγολογικά περιστατικά     επιχορηγούνται με   το   1 / 3    της 
παρουσιαζόμενης απόδειξης, με ανώτατο ποσό όπως προβλέπεται στους κανονισμούς για 
εγχειρήσεις. 
 
17. Ογκολογικές εξετάσεις 
α) Το Ταμείο επιχορηγεί για τα πιο κάτω ογκολογικά περιστατικά το 50% της 
παρουσιαζόμενης απόδειξης: 
- Βιοψία μαστού - θυρεοειδούς λεμφαδένος 
- Οστεομυελική βιοψία 
- Παρακέντηση πλευριτικού ασκητικού υγρού 
- Ενδοφλέβια θεραπεία για οστεοπόρωση 
- Μαστογραφία 
- Υπερηχογράφημα μαστού. 
β) Σε περιπτώσεις χημειοθεραπείας το μέλος θα αποτείνεται στην Διαχειριστική Επιτροπή 
του Ταμείου προσκομίζοντας τις σχετικές αποδείξεις, για μελέτη και παραχώρηση 
βοηθήματος. 
. 
18. Παραμονή σε κλινική 
Παραμονή σε Κλινική για σκοπούς ιατρικής παρακολούθησης θα ισχύουν οι ίδιες 
επιχορηγήσεις που προβλέπουν οι κανονισμοί για τις χειρουργικές επεμβάσεις. 
. 
19. Κάλτσες Κιρσών 
Tο Tαμείο επιχορηγεί τις ειδικές κάλτσες κιρσών με το 50% της απόδειξης, με ανώτατο ποσό 
επιχορήγησης €25. 
 

20. Γενικά 
α) Tο Tαμείο επιχορηγεί τα πιο κάτω:- 
- Παθολογικά 
- Παιδιατρικά 
- Γυναικολογικά 
- Οφθαλμολογικά 
- Ορθοπεδικά 
- Οδοντιατρικά 
- Ουρολογικά 
- Χειρουργικά 
- Γαστρεντερολογικά 
- Δερματολογικά 
- Ωτορινολαρυγγολογικά 
- Ακτινογραφίες 
- Αναλύσεις 
- Καρδιογραφήματα 
- Εγχειρήσεις 
- Οπτικά 
 
 
β) Tο Tαμείο έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες για τα πιο κάτω: 
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1. Εγκεφαλογράφημα 
Tο Tαμείο καλύπτει Εγκεφαλογράφημα νοουμένου ότι έχει γίνει στο γιατρό που αναφέρεται 
στον κατάλογο. Tο μέλος πληρώνει απ’ ευθείας τον γιατρό και παρουσιάζει την απόδειξη στο 
Tαμείο για να του δοθεί επίδομα, που ανέρχεται στο 1/3 της αξίας του εγκεφαλογραφήματος, 
με ανώτατο ποσό €50. 
 

2. Υπέρηχοι 
Παθολογικά περιστατικά υπερήχων καλύπτονται από το Tαμείο αν έχουν γίνει με εντολή 
γιατρού του Ταμείου, στους ειδικούς γιατρούς που αναφέρονται στον κατάλογο. 
Για τις πιο πάνω περιπτώσεις, πέραν του ότι υπάρχουν συμφωνημένες τιμές, το μέλος 
δικαιούται επίδομα το 1/2 της απόδειξης με ανώτατο ποσό τα €40. Tο μέλος πληρώνει απ’ 
ευθείας το γιατρό και παρουσιάζει τη σχετική απόδειξη στο Tαμείο, η οποία απαραίτητα θα 
πρέπει να συνοδεύεται από ειδικό παραπεμπτικό του γιατρού του Ταμείου. 
Το Ταμείο κατά την διάρκεια της κύησης θα καλύπτει το 50% δύο υπερηχογραφημάτων που 
θα διενεργούνται από τον γυναικολόγο. 
 
3. Σπιρομέτρηση 
Tο Tαμείο επιχορηγεί την Σπιρομέτρηση με το 50% της συμφωνημένης τιμής. 
 
4. Τεστ Αλλεργίας 
Tο Tαμείο επιχορηγεί το Τεστ Αλλεργίας, νοουμένου ότι γίνεται από γιατρούς του Tαμείου. Tο 
ποσό της επιχορήγησης είναι €50 το χρόνο. 
 

5. Πνευμολογικές εξετάσεις 
Tο ταμείο επιχορηγεί το 1/2 της παρουσιαζόμενης απόδειξης με ανώτατο ποσό €170. 
 
6. Νευρολογία - Ψυχιατρική 
Nοουμένου ότι τα μέλη κάνουν χρήση τους γιατρούς του Tαμείου, θα δικαιούνται 
επιχορήγησης των διαφόρων περιστατικών με το 1/3 της παρουσιαζόμενης απόδειξης. 
 
7. Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς 
Το Ταμείο επιχορηγεί για σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς το 1/3 της παρουσιαζόμενης 
απόδειξης. 
. 
8. Βιοψίες 
Το Ταμείο σε περίπτωση διενέργειας βιοψίας καλύπτει το 50% της απόδειξης, με ανώτατο 
ποσό τα €50. 
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EIΔIKOI KANONIΣMOI 
Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣEK 
καταρτίζει Εσωτερικούς Κανονισμούς για ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά το Tαμείο. 
Ειδικότερα προβλέπεται: 
 
1. Ιατρική εξέταση 
α) Επισκέψεις σε γιατρούς που δεν συνεργάζονται  με  το Tαμείο δεν αναγνωρίζονται, 
εκτός αν είναι ειδικότητα γιατρού που δεν συνεργάζεται με το Tαμείο. 
β) Tο Tαμείο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Διαχειριστικής 
Επιτροπής, επιχορηγεί απόδειξη γιατρών του Ταμείου, όταν η παρουσίαση διατακτικού είναι 
αδύνατη λόγω επίσκεψης σε γιατρό σε μη εργάσιμη ώρα ή λόγω επείγοντος περιστατικού. 
Tο ποσό της επιχορήγησης σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το κόστος της 
επίσκεψης. 
 
2. Φάρμακα 
Tο Tαμείο δεν πληρώνει για φάρμακα, έστω και αν αναγράφονται στη συνταγή για τα 
ακόλουθα: 
-Για αντισυλληπτικά όλων των μορφών (χάπια, αλοιφές κ.α.). 
-Για καθυστέρηση έμμηνης ρήσης (χάπια ή ενέσεις για εκτρώσεις). 
-Κρέμα για σκάσιμο της κοιλιάς, θηλών των μαστών, από εγκυμοσύνη, κλπ. 
-Αλοιφές για συγκάματα. 
-Όλα τα είδη παστίλιων για πονόλαιμο, εκτός τις φαρμακευτικές. 
-Φάρμακα αδυνατίσματος. 
-Δυναμωτικά των μαλλιών, τριχόπτωσης, είτε είναι σε υγρό, αλοιφή ή άλλη μορφή. 
-Σιαμπού για ψείρες ή πιτυρίδα. 
-Σαπούνια, υγρά και άλλα είδη καλλυντικών για καθαρισμό προσώπου, κλπ. 
-Αντιηλιακές  κρέμες , λοσιόν, λάδι κλπ ( κρέμες ή καλλυντικά για την ακμή). 
-Προστατευτικά παρασκευάσματα του σώματος από κουνούπια, κλπ. 
-Αντισηπτικά υγρά, Detol, Salvon, κλπ. 
-Είδη πρώτων βοηθειών, τσιρότα, γάζες, αλοιφές για εγκαύματα. 
-Είδη πονοκεφάλου χωρίς συνταγή γιατρού, βεκανίν, πανατόλ, άσπρο ή άλλα παρόμοια. 
-Οδοντόπαστες όλων των ειδών. 
-Πούδρες, κρέμες, σπρέϋ για τη μυρωδιά των ποδιών κ.α. 
-VICKS όλων των ειδών (παστίλιες και VABORUB) 
-Σύριγγες πλαστικές μιας χρήσης. 
-Παιδικά είδη, γάλατα, τροφές, καλλυντικά, πούδρα, γαλακτώματα, σαπούνι, κλπ. 
-Φάρμακα και υγρά συντήρησης φακών επαφής. 
-Για αφροδίσια νοσήματα. 
Φάρμακα τα οποία χορηγούνται ειδικά για τεκνοποίηση δεν επιχορηγούνται με κανένα ποσό. 
 
3. Γιατροί 
α) H Διαχειριστική Επιτροπή διορίζει γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων βάσει ειδικών όρων 
διορισμού. 
β) H συνεργασία του γιατρού είναι για περίοδο δύο χρόνων. H λήξη του χρόνου διάρκειας της 
συνεργασίας τερματίζει αυτόματα τη συμβατική σχέση μεταξύ του Tαμείου 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και του γιατρού, χωρίς άλλη ειδοποίηση. 
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γ) Οποιοσδήποτε γιατρός επιθυμεί νέα συνεργασία με το Tαμείο υποβάλλει νέα αίτηση προς 
τη Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία έχει το δικαίωμα να αποδεκτεί ή όχι τη νέα αίτηση. 
Νοείται ότι το Tαμείο καμιά υποχρέωση και ευθύνη έχει έναντι των γιατρών, των οποίων 
κρίνει σκόπιμο ότι δεν θα αποδεκτεί την αίτησή τους. 
δ) H Διαχειριστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μεταξύ του γιατρού 
και του Ταμείου πριν την λήξη της, αν ο γιατρός παραβαίνει ουσιώδεις όρους της συμφωνίας. 
ε) O γιατρός θα εξετάζει κατόπιν διατακτικού του Ταμείου και θα παρέχει Iατρική Περίθαλψη 
στα μέλη του Ταμείου ή στους εξαρτωμένους του μέλους, μόνο όταν το μέλος ή ο 
εξαρτώμενος του παρουσιάσει ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που να δείχνει πως ο 
υπό εξέταση ασθενής είναι μέλος ή εξαρτώμενος του μέλους. 
στ) O γιατρός του Ταμείου επιβάλλεται όπως προστατεύει το Tαμείο από ασυνείδητους, οι 
οποίοι, αντί να παρουσιάσουν τον δικαιούχο ασθενή για θεραπεία που αναφέρει το 
διατακτικό, παρουσιάζουν άλλα πρόσωπα μη εξαρτώμενα τους. 
Εάν γιατρός ενεργεί κατά παράβαση οιουδήποτε όρου των Κανονισμών ή ενεργεί ενάντια 
στα συμφέροντα του Ταμείου και της ΣEK, αυτό δίνει το δικαίωμα στη Διαχειριστική 
Επιτροπή να τερματίσει αμέσως τη μεταξύ τους συνεργασία. 
ζ) Εάν μέλος ή εξαρτώμενο δεν συμμορφώνεται πιστά με τις οδηγίες του γιατρού για τη 
θεραπεία του, το μέλος ή ο εξαρτώμενος χάνουν το δικαίωμα για παροχή ωφελήματος. 
η) Οι γιατροί θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, για τις οποίες έχουν συμβληθεί με το 
Tαμείο, κατά τις ώρες που λειτουργεί το ιατρείο τους. 
Γίνεται αντιληπτό ότι το Tαμείο σε καμιά περίπτωση δεν θα πληρώνει φάρμακα τα οποία 
προέρχονται από συνταγή που γράφτηκε από γιατρό που δεν είναι στο Tαμείο, εκτός αν η 
Διαχειριστική Επιτροπή έχει αποφασίσει να πληρωθεί. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

1. Η Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί να διορίζει Ιατρικό Συμβούλιο για να εξετάζει 
σοβαρές περιπτώσεις ασθενούς ή για λύση διαφοράς που προέκυψε μεταξύ γιατρού 
και Ταμείου, σχετικά με την φύση οποιασδήποτε ασθένειας. 

2. Η Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα για το 
οποίο δεν αναφέρονται οι κανονισμοί. 
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EIΔIKO ΣXEΔIO IATPOΦAPMAKEYTIKHΣ 
ΠEPIΘAΛΨHΣ 

 
Mέσα στα πλαίσια της προσπάθειας του Κινήματος μας, για προσφορά νέων υπηρεσιών και 
ωφελημάτων προς τα μέλη του, αποφάσισε τη δημιουργία Ειδικού Σχεδίου 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, το οποίο θα καλύπτει τους εργαζόμενους που για 
διάφορους λόγους δεν εξυπηρετούνται από δικό τους σχέδιο. 
Για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με την σημαντική και χρήσιμη υπηρεσία που θα 
προσφέρεται στα μέλη, παραθέτουμε στη συνέχεια τους κανονισμούς λειτουργίας του Ειδικού 
Σχεδίου. 
 
Μέλη του Eιδικού Σχεδίου 
Μέλη του Ειδικού Σχεδίου δικαιούνται να γίνουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι μέλη 
οποιουδήποτε Σωματείου της ΣEK, συμπεριλαμβανομένων και των μελών των οικογενειών 
τους, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ΣEK Πάφου. 
Tα ωφελήματα του Ειδικού Σχεδίου θα επωφελούνται και μέλη οικογενειών μελών του 
Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ΣEK Πάφου, τα οποία δεν θεωρούνται εξαρτώμενα 
λόγω ηλικίας και δεν καλύπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του σχεδίου. 
 
Παρεχόμενα ωφελήματα: 
 
1ο. Ιατρική εξέταση 
Tα μέλη θα δικαιούνται ιατρική εξέταση από οποιοδήποτε γιατρό του Ταμείου 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ΣEK Πάφου, αφού προσκομίσουν το σχετικό ΔIATAKTIKO 
το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν σε ειδική τιμή, από το ΓPAΦEIO ΔIATAKTIKΩN που 
βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και Γεωργίου Κάνιγγος 24, Tηλ.: 26811639. 
Επιπρόσθετα παρέχεται στα μέλη η δυνατότητα, ιατρικών επισκέψεων σε συνεργάτες 
γιατρούς των Ταμείων Ιατρικής Περίθαλψης της ΣΕΚ στις άλλες επαρχίες, νοουμένου ότι 
εξασφαλίσουν το ανάλογο διατακτικό από τα Τμήματα έκδοσης Διατακτικών της Επαρχίας 
που ανήκει το μέλος. Στις περιπτώσεις αυτές τα μέλη θα επιβαρύνονται το αντίτιμο του 
διατακτικού της Επαρχίας που θα ανήκει ο γιατρός που θα επιλέξουν. 
 
 
2ο.  Φάρμακα 
Tο μέλος του Ειδικού Σχεδίου θα μπορεί να επωφελειται έκπτωση 15% στα φάρμακα του, 
νοούμενου ότι  θα τα αγοράσει  MONO  από το 
METOXIKO ΦAPMAKEIO ΣEK ΠΑΦΟΥ, στις κανονικές ώρες λειτουργίας του. 
 

 
 
3ο. Aναλύσεις 
Tο μέλος δικαιούται να διενεργεί όλων των ειδών αναλύσεις, και να επωφελείται των ειδικών 
συμφωνιών για χαμηλότερες τιμές από τις συνηθισμένες, νοουμένου ότι θα επισκέπτεται για 
τον σκοπό αυτό τα χημικά εργαστήρια που είναι συμβεβλημένα με το Tαμείο. 
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4ο. Eγχειρήσεις  - Aκτινογραφίες κ.α. 
Tο μέλος θα επωφελείται των Ειδικών Τιμών που το Tαμείο έχει συμφωνημένες με κατάλογο 
συνεργατών γιατρών του. 
Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του Ειδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
μπορούν να το πράξουν άμεσα. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον αξιωματούχο του Κινήματος 
που επισκέπτεται τον χώρο εργασίας σας ή στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου ΣEK 
Πάφου.                                                      . 
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ΤΑΜΕΙΟ  ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ    ΙΑΤΡΩΝ 
                 Διεύθυνση                           Τηλέφωνα 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ 

 

Ευσταθίου Ευστάθιος  Ελευθ. Βενιζέλου 29, Κλινική St. George             26947000 

Θεοφίλου Θεόφιλος  Παύλου Κρινέου 2, Royal Artemis Med. Center   26961600 

Ιακωβίδης Ανδρέας  Βασιλ. Κων/νου 87, Κλινική Ευαγγελισμός         26848000 

Κοντός Χάρης   Βορείου Ηπείρου 8, Ιasis Hospital         99596552 

Λεριός Στέλιος  Eλευθ. Βενιζέλου 29, Κλινική St. George             26947000 

Πατσαλίδης Ανδρέας  Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 35, Πάφος         26941021 

 

 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ 

Βασιλειάδου Ανδρούλα Λοχαγού Καποτά 1, Πάφος          26934775 

Κυριακίδου Ιλιάδα  Bασιλέως Γεωργίου Β΄, Αρ. 12, Πάφος                26936858 

Στυλιανού Ανδρέας  Νεοφύτου Νικολαίδη 21, Πάφος         26938888 

Πολίτου Βέρα   Λεοφώρος Ελλάδος 6, Πάφος                     97648413                     

           

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ 

Αντωνιάδου Υβόνη  Πίνδου 1, Πάφος           26947900 

Λοϊζίδης Εύρος  Αγίας Λαύρας 7, Πάφος          26822128 

Λοϊζίδου Νικολέτα  Αγίας Λαύρας 7, Πάφος                                        26822128 

Λοϊζίδου Γιούλα  Καταλάνου 5, Πάφος                                             26934220 

Μαρκαντώνης Νίκος  Οδός Κισσάβου αρ. 5, Πάφος                               99676987 

Π/Γεωργίου Πανίκος  Βορείου Ηπείρου 8, Iasis Hospital                        26848484 

Χριστοδουλίδης Αντώνης Bορείου Ηπείρου 8, Iasis Hospital                        26848484   

Rezvan Georgy  Λεωφ.Ελλάδος 32, Marmel Court Διαμ.302        99176202 

Παπαδόπουλος Ηλίας  Ελευθ. Βενιζέλου 29, Κλινική St. George        26950700   

  

                                    

OΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 

Πατσαλίδου Κούλα  Αγίου Σπυρίδωνα 9, Κoniotis Court, Πάφος        26936220 

Τσιέλεπου Μαρία                   Αμαλθίας 2, ΄Αρτεμις Κόμπλεξ 4, Διαμ. 203         26932637 
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ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ 

Αντωνιάδης Γεώργιος Πίνδου 1, Πάφος                                   26947900 

Εφραίμης Γεώργιος  Ελευθ. Βενιζέλου 29, Κλινική St. George            99637843 

Κρητιώτης Φίλιππος  Βορείου Ηπείρου 8, Iasis Hospital                       26848484 

Φωτίου Χρίστος  Λεωφόρος Ελλάδος 7, Κλινική Ιπποκράτειο       26933465 

Θεοδοσίου Γιώργος  Λεωφόρος Ελλάδος 7, Κλινική Ιπποκράτειο      26933465  

            

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ 

 

Οικονομίδης Αντώνης            Δημοκρατίας 51, Κλινική Κυανός Σταυρός     26221111 

Αντωνίου Αντώνης  Βασιλέως Κων/νου 87, Κλιν. Ευαγγελισμός   26848000 

Παπαδόπουλος Κων/νος Βασιλέως Κων/νου 87, Κλιν. Ευαγγελισμός   26848000   

 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ 

Κυριάκου Κυριάκος             Πόλη Χρυσοχούς, Πάφος                                           26946547 

Μεταξά Νεοφύτου Χρύσω Λαγγαδα 2, Πάφος                                                 26951919 

Παπαδοπούλου Μαρία Ελευθ. Βενιζέλου 29, Κλινική St. George             26947000 

Χαραλάμπους Ανδρέας Βασιλέως Κων/νου 87, Κλιν. Ευαγγελισμός         99647711  

 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 

Καραφυλλίδου Δώρα Δημοκρατίας 51, Κλινική Κυανός Σταυρός           26961315 

Κυριάκου Κυριάκος  Α. Δημητρίου 16, Πάφος                                        26943326 

Μαλά Νατάσα   Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 115, Χλώρακα                          26271700 

Π/Γεωργίου Νεόφυτος Βορείου Ηπείρου 8, Iasis Hospital                         26848484 

Παπαδόπουλος Γεώργιος Βλαδιμήρου Ηρακλέους 19, Πάφος                       26932250 

Χαραλαμπίδης Κυριάκος Βασιλέως Κων/νου 87, Κλιν. Ευαγγελισμός         26848000 

Παπαέτης Γεώργιος  Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου 62, Διαμ. 201         99273573  

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ 

           

Αθηνοδώρου Θεόδωρος Μάρκου Μπότσαρη 2, Πάφος                                26937177 

Ελευθεριάδη Χρυστάλα Μιχαλάκη Κυπριανού 6, Πέγεια                             99588062 

Ελευθεριάδης Φ. Ανδρέας Αμάλθειας 2, Artemis Complex, 2
ος

 όροφος          99677852 
Θρασυβουλίδης Μάριος Γαλάτειας 7, Διαμ. 104, Πάφος                              26818181 
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Κονναρής Νίκος  Λορέντζου Μαβίλη 4, Περβόλια, Κ. Πάφος           26950627 

Κουρίδης Γιάννης  Αλεξανδρουπόλεως 71, Πάφος                               26811911 

Λαυρέντης Πέτρου Γεώργιος Πόλη Χρυσοχούς                                                     26322500  

Λοϊζίδης Γεώργιος   Καταλάνου 5, Πάφος                                               26934220 

Λοϊζίδου Ανθούλα  Γεωργίου Μενελάου 3, Πάφος                                26936655 

Λούϊς Ντε Λα Κρους Σ. Αρχ. Μακαρίου 115, Χλώρακα                               26273350 

Παλά Μάρω   Ελλάδος & Ν. Μούντη, Δασούδι Κόμπλεξ             26942700 

Πετρίδης Ανδρέας  Ελευθ. Βενιζέλου 6, Πάφος                                     26934165 

Πέτρου Μαρία                        Περικλέους 3, Πάφος                                               99413401 

Σάββα Χρυσόστομος  Παύλου Κρινέου 2, Royal Αrtemis Med. Center    26961600 

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ 

Θεοδοσίου Τάκης  Λεωφ. Ελλάδος 7, Κλινική Ιπποκράτειο                 26950700 

Καττιμέρης Γιάννης  Ελευθ. Βενιζέλου 29, Κλινική St. George               26947000 

Οικονομίδης Αντώνης Δημοκρατίας 51, Κλινική Κυανός Σταυρός            26221111 

Γεωργίου Άριστος  Βασιλ. Κων/νου 87, Κλινική Ευαγγελισμός           26848000 

Σιούλας Γιάννης  Βορείου Ηπείρου 8, Iasis Clinic           99212393 

Χατζηπασχάλης Αιμίλιος Βορείου Ηπείρου 8, Iasis Clinic                      99980693 

 

       

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ 

Αντωνιάδης Ανδρέας  Πίνδου 1, Πάφος                                                     26947900 

Βλοτομά Κωνσταντία  Δημοκρατίας 51, Κλινική Κυανός Σταυρός            26221111 

Ιωάννου ΄Αδωνης  Μακεδονίας 2, Πάφος                                             99628128 

Π/Γεωργίου Γεώργιος  Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Αρ. 11,  Πάφος                 26932597 

Χαπέσιη Ελένη  Αρκαρδίου 2
Α
, Πάφος                                             99433535 

 

 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ 

 

Νικολαϊδου Μαρία  Βασιλέως Κων/νου 87,Κλιν. Ευαγγελισμός         99411429 

 

 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ 

 

Δέσποινα Μαυρίδου  Βασιλέως Κων/νου 87, Κλιν. Ευαγγελισμός         99389494 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ 

 

Χριστίνα Κλεάνθους  Royal Fitness, Γεροσκήπου                                 26932999 


