
 
 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 160/2021 
Αρ. 5502, 23.1.2021 

Αριθμός 160 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2020 
______________________ 

Αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 37(1) 

89(Ι) του 2001 
134(Ι) του 2002 
101(Ι) του 2004 
62(Ι) του 2005 
74(Ι) του 2017 
25(I) του 2020. 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του 
άρθρου 37(1) των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 έως 2020, εκδίδει  τις 
ακόλουθες Αποφάσεις: 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρούσες Αποφάσεις θα αναφέρονται ως οι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας 

(Ύψος Αμοιβής Ειδικών Ιατρών, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 
31η Δεκεμβρίου 2021) Αποφάσεις του 2021. 

 
Ερμηνεία. 
 

2. (1) Στις παρούσες Αποφάσεις, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 
 
«Νόμος» σημαίνει τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο∙ 

 
(2) Οι όροι που χρησιμοποιούνται στις παρούσες Αποφάσεις και δεν ερμηνεύονται 
διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από το Νόμο και τους δυνάμει 
αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς. 

 
Σκοπός των 
παρουσών 
Αποφάσεων. 
 
 
Παράρτημα Ι.  

3. Σκοπός των παρουσών Αποφάσεων είναι ο καθορισμός του ύψους της αμοιβής: 
 

(α) των ειδικών ιατρών ή των ειδικών ιατρών με εξειδίκευση όπως καθορίζονται στο 
Μέρος Α και Μέρος Β του Παραρτήματος Ι, 
 
(β) των ειδικών ιατρών με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική και Ακτινολογία, 
 
(γ) των  ειδικών  ιατρών  με  ειδικότητα στην Παθολογική Ανατομική ή στην Κυτταρολογία, 
και 
 
(δ) των ειδικών ιατρών με ειδικότητα στην Πυρηνική Ιατρική, 

 
αναφορικά με υπηρεσίες φροντίδας υγείας που θα παρέχουν στο Σύστημα από την 1η 
Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021, εξαιρουμένης της 
ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
 ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΙ 

ΜΕΡΟΣ Β ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι  
 

Αμοιβή ανά υπηρεσία 
στη βάση τιμής 
μονάδας. 
 
 
 
 
Παράρτημα ΙΙ. 
 

4. (1) Το ύψος της αμοιβής του ειδικού ιατρού ή ειδικού ιατρού με εξειδίκευση όπως 
καθορίζονται στο Μέρος Α και στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι, για τις ιατρικές πράξεις 
ή/και δραστηριότητες που καθορίζονται για την ειδικότητά του με βάση την υποπαράγραφο 
(β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 5 των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί 
Ιατροί) Κανονισμών του 2019, υπολογίζεται με βάση τον αριθμό μονάδων της 
συγκεκριμένης ιατρικής πράξης ή/και δραστηριότητας και την τιμή μονάδας για τον 
συγκεκριμένο μήνα. 
 
(2) (α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), για σκοπούς υπολογισμού της 
αμοιβής των ειδικών ιατρών, η τιμή μονάδας κάθε μήνα κυμαίνεται από δεκατρία (13) ευρώ 
μέχρι δεκαεπτά (17) ευρώ, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός των  μονάδων για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021 δεν υπερβαίνει 
τον αριθμό μονάδων που καθορίζεται για την κάθε ειδικότητα ή σύνολο ειδικοτήτων και 
εξειδικεύσεων στο Μέρος Α και στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙ. 
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(β) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (2) πιο πάνω, 
σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μονάδων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021, υπερβεί τον αριθμό μονάδων που καθορίζεται για 
κάθε ειδικότητα ή σύνολο ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων στο Μέρος Α και στο Μέρος Β του 
Παραρτήματος ΙΙ, η τιμή μονάδας για κάθε ειδικότητα ή σύνολο ειδικοτήτων και 
εξειδικεύσεων, αναπροσαρμόζεται ανάλογα ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του σφαιρικού 
προϋπολογισμού που καθορίζεται στο Μέρος Α και στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙΙ. 
 

Ύψος σφαιρικού 
προϋπολογισμού. 
 
 
 
Παράρτημα ΙΙΙ.  

5. (α) Το ύψος του σφαιρικού προϋπολογισμού για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021, για τους ειδικούς ιατρούς, για τις ιατρικές πράξεις 
ή/και δραστηριότητες που καθορίζονται με βάση την υποπαράγραφο (β) της παραγράφου 
(1) του Κανονισμού 5 των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμών του 
2019, καθορίζεται για την κάθε ειδικότητα ή σύνολο ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων στο 
Μέρος Α και στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙΙ. 
 
Νοείται ότι, μέρος του σφαιρικού προϋπολογισμού που καθορίζεται στο Μέρος Α και στο 
Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙΙ για την κάθε ειδικότητα ή σύνολο ειδικοτήτων και 
εξειδικεύσεων, δύναται να διατίθεται με σταθερή τιμή αναφορικά με το κόστος αναλωσίμων, 
υπηρεσιών ή/και υποδομών. Ο υπολογισμός της τιμής μονάδας θα γίνεται μετά από την 
αφαίρεση τού ποσού που θα διατίθεται με σταθερή τιμή για το κόστος αναλωσίμων, 
υπηρεσιών ή/και υποδομών.  

 
(β) O Οργανισμός δύναται να αποζημιώνει την τιμή μονάδας στα δεκατρία (13) ευρώ έστω 
και αν ο αριθμός μονάδων ανά ειδικότητα ή σύνολο ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων είναι 
κατά 5% αυξημένος σε σχέση με τον αριθμό μονάδων που καθορίζεται στο Μέρος Α και 
στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙ, με αντίστοιχη αύξηση των επιμέρους 
προϋπολογισμών που καθορίζονται στο Μέρος Α και στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙΙ. 
Σε περίπτωση που ο αριθμός μονάδων υπερβεί το όριο του 5%, τότε θα εφαρμόζεται 
αναπροσαρμογή της τιμής μονάδας ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση των επιμέρους 
προϋπολογισμών που καθορίζονται στο Μέρος Α και στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙΙ, 
αυξημένων κατά 5%.  
 
(γ) Κάθε τέλος της εξαμηνίας, ο Οργανισμός δύναται να προχωρεί σε αναπροσαρμογή 
των επιμέρους προϋπολογισμών του Μέρους Α και του Μέρους Β του Παραρτήματος ΙΙΙ, 
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ιατρών προσαρμοσμένου στη βάση του 
πραγματικού ποσοστού απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω αύξηση δεν θα 
υπερβαίνει το 5%. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ  

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 

Αμοιβή ειδικού ιατρού 
με ειδικότητα στην 
Ακτινοδιαγνωστική 
και Ακτινολογία στη 
βάση τιμής μονάδας. 
 

 
Παράρτημα ΙΙ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. (1) Το ύψος της αμοιβής του ειδικού ιατρού με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική και 
Ακτινολογία για τις ιατρικές πράξεις ή/και δραστηριότητες που καθορίζονται για την 
ειδικότητά του με βάση την υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 5 των 
περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμών του 2019, υπολογίζεται με 
βάση τον αριθμό μονάδων της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης ή/και δραστηριότητας και 
την τιμή μονάδας για τον συγκεκριμένο μήνα. 
 
(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), για σκοπούς υπολογισμού της 
αμοιβής, η τιμή μονάδας κάθε μήνα καθορίζεται ως ακολούθως: 

 
(α) Για ιατρικές πράξεις ή δραστηριότητες που αφορούν MRIs και CTs, η τιμή μονάδας 
καθορίζεται στα δεκαπέντε (15) ευρώ νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός μονάδων των 
πράξεων ή δραστηριοτήτων που αφορούν στις μαγνητικές τομογραφίες (ΜRI) και στις 
αξονικές τομογραφίες (CT) για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 δεν υπερβαίνει τον αριθμό μονάδων που καθορίζεται στο Μέρος Γ (i) του 
Παραρτήματος ΙΙ.  

 
Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μονάδων των πράξεων ή 
δραστηριοτήτων που αφορούν στις μαγνητικές τομογραφίες (ΜRI) και στις αξονικές 
τομογραφίες (CT) για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 υπερβεί τον αριθμό μονάδων που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος 
Γ (i), η τιμή μονάδας αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του 
σφαιρικού προϋπολογισμού που καθορίζεται στο Μέρος Γ (i) του Παραρτήματος ΙΙΙ.  
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(β) Για ιατρικές πράξεις ή δραστηριότητες οι οποίες δεν αφορούν MRIs και CTs, η τιμή 
μονάδας καθορίζεται στα δεκαπέντε (15) ευρώ νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός 
μονάδων των πράξεων ή δραστηριοτήτων οι οποίες δεν αφορούν ΜRIs και CTs για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021 δεν υπερβαίνει 
τον αριθμό μονάδων που καθορίζεται στο Μέρος Γ (ii) του Παραρτήματος ΙΙ.  

 
Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μονάδων των πράξεων ή 
δραστηριοτήτων οι οποίες δεν αφορούν MRIs και CTs για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021 υπερβεί τον αριθμό μονάδων που 
καθορίζεται στο Μέρος Γ (ii) του Παραρτήματος ΙΙ, η τιμή μονάδας αναπροσαρμόζεται 
ανάλογα ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του σφαιρικού προϋπολογισμού που καθορίζεται 
στο Μέρος Γ (ii) του Παραρτήματος ΙΙI. 
 

Ύψος σφαιρικού 
προϋπολογισμού. 
 
 
 
Παράρτημα ΙΙΙ.  
 

7. Το ύψος του σφαιρικού προϋπολογισμού για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021, για τους ειδικούς ιατρούς με ειδικότητα στην 
Ακτινοδιαγνωστική και Ακτινολογία, για τις ιατρικές πράξεις ή/και δραστηριότητες που 
καθορίζονται για την ειδικότητα του με βάση την υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) 
του Κανονισμού 5 των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμών του 
2019, καθορίζεται στο Μέρος Γ (i) και (ii) του Παραρτήματος ΙΙΙ. 

 
Νοείται ότι, μέρος του σφαιρικού προϋπολογισμού που καθορίζεται στο Μέρος Γ (i) και (ii) 
του Παραρτήματος ΙΙΙ, δύναται να διατίθεται με σταθερή τιμή αναφορικά με το κόστος 
αναλωσίμων υπηρεσιών ή/και υποδομών. Ο υπολογισμός της τιμής μονάδας θα γίνεται 
μετά από την αφαίρεση τού ποσού που θα διατίθεται με σταθερή τιμή για το κόστος 
αναλωσίμων, υπηρεσιών ή/και υποδομών.   
 
Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αριθμός μονάδων υπερβεί τον αριθμό μονάδων που 
καθορίζεται στο Μέρος Γ (i) και (ii) του Παραρτήματος ΙΙ, τότε θα εφαρμόζεται 
αναπροσαρμογή της τιμής μονάδας ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση των επιμέρους 
προϋπολογισμών που καθορίζονται στο Μέρος Γ (i) και (ii) του Παραρτήματος ΙΙΙ.  

 
Νοείται, περεταίρω, ότι μέχρι να καταστεί δυνατός ο υπολογισμός ξεχωριστής τιμής 
μονάδας όπως καθορίζεται στις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου (2) της 
Απόφασης 6, θα υπολογίζεται ενιαία τιμή μονάδας για όλες τις ιατρικές πράξεις ή 
δραστηριότητες που καθορίζονται στην παράγραφο (1) της Απόφασης 6, με βάση τον 
συνολικό προϋπολογισμό όπως αυτός καθορίζεται στο Μέρος Γ (i) και (ii) του 
Παραρτήματος ΙΙΙ. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙV 

 ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ  
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ή ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ  

Αμοιβή ειδικού ιατρού 
με ειδικότητα στην 
Παθολογική 
Ανατομική ή  
Κυτταρολογία στη 
βάση τιμής μονάδας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. (1) Το ύψος της αμοιβής του ειδικού ιατρού με ειδικότητα στην Παθολογική Ανατομική ή 
στην Κυτταρολογία για τις ιατρικές πράξεις ή/και δραστηριότητες που καθορίζονται για την 
ειδικότητά του με βάση την υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 5 των 
περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμών του 2019, υπολογίζεται με 
βάση τον αριθμό μονάδων της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης ή/και δραστηριότητας και 
την τιμή μονάδας για τον συγκεκριμένο μήνα. 

 
(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), για σκοπούς υπολογισμού της 
αμοιβής, η τιμή μονάδας κάθε μήνα καθορίζεται ως ακολούθως: 
 
(α) Για δραστηριότητες που αφορούν το τεστ Παπανικολάου, η τιμή μονάδας υπολογίζεται 
με βάση τον σφαιρικό προϋπολογισμό που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος Γ (iii), ο 
οποίος κατανέμεται στον συγκεκριμένο μήνα, και τον συνολικό αριθμό μονάδων για 
δραστηριότητες που αφορούν το τεστ Παπανικολάου για τον συγκεκριμένο μήνα, με 
μέγιστη τιμή μονάδας τα δεκαπέντε (15) ευρώ.  

 
(β) Για δραστηριότητες οι οποίες δεν αφορούν το τεστ Παπανικολάου, η τιμή μονάδας 
υπολογίζεται με βάση τον σφαιρικό προϋπολογισμό που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, 
Μέρος Γ (iv), ο οποίος κατανέμεται στον συγκεκριμένο μήνα, και τον συνολικό αριθμό 
μονάδων για δραστηριότητες οι οποίες δεν αφορούν το τεστ Παπανικολάου για τον 
συγκεκριμένο μήνα, με μέγιστη τιμή μονάδας τα δεκαπέντε (15) ευρώ. 
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Ύψος σφαιρικού 
προϋπολογισμού. 
 
 
 
Παράρτημα ΙΙΙ.  
 

9. Το ύψος του σφαιρικού προϋπολογισμού για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021 για τους ειδικούς ιατρούς με ειδικότητα στην Παθολογική 
Ανατομική ή στην Κυτταρολογία, για τις ιατρικές πράξεις ή/και δραστηριότητες που 
καθορίζονται για την ειδικότητα τους με βάση την υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) 
του Κανονισμού 5 των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμών του 
2019, καθορίζεται στο Μέρος Γ (iii) και (iv) Παραρτήματος ΙΙΙ. 
 
 
 
Οποιοδήποτε πλεόνασμα στον σφαιρικό προϋπολογισμό που κατανέμεται κάθε μήνα σε 
σχέση με δραστηριότητες που αφορούν το τεστ  Παπανικολάου, το οποίο προκύπτει με 
βάση το εδάφιο (α) της παραγράφου (2) της Απόφασης 8, προστίθεται στον σφαιρικό 
προϋπολογισμό που κατανέμεται στον συγκεκριμένο μήνα σε σχέση με δραστηριότητες οι 
οποίες δεν αφορούν το τεστ Παπανικολάου. 

ΜΕΡΟΣ V 
 ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 
Αμοιβή ειδικού ιατρού 
με ειδικότητα στην 
Πυρηνική Ιατρική ανά 
υπηρεσία στη βάση 
τιμής μονάδας. 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα ΙΙ. 
 
 
 
 
 

10. (1) Το ύψος της αμοιβής του ειδικού ιατρού με ειδικότητα στην Πυρηνική Ιατρική για τις 
ιατρικές πράξεις ή/και δραστηριότητες που καθορίζονται για την ειδικότητά του με βάση την 
υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 5 των περί Γενικού Συστήματος 
Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμών του 2019, υπολογίζεται με βάση τον αριθμό μονάδων 
της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης ή/και δραστηριότητας και την τιμή μονάδας για τον 
συγκεκριμένο μήνα. 

 
(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), για σκοπούς υπολογισμού της 
αμοιβής, η τιμή μονάδας κάθε μήνα κυμαίνεται από δεκατρία (13) ευρώ μέχρι δεκαεπτά 
(17) ευρώ, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός των  μονάδων για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021 δεν υπερβαίνει τον αριθμό μονάδων 
που καθορίζεται στο Μέρος Γ (iii) του Παραρτήματος ΙΙ.  

 
(3) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), σε περίπτωση που ο συνολικός 
αριθμός μονάδων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 υπερβεί τον αριθμό μονάδων που καθορίζεται στο Μέρος Γ (iii) του 
Παραρτήματος ΙΙ, η τιμή μονάδας αναπροσαρμόζεται ανάλογα ώστε να μην υπάρξει 
υπέρβαση του σφαιρικού προϋπολογισμού που καθορίζεται στο Μέρος Γ (v) του 
Παραρτήματος ΙIΙ. 
 

Ύψος σφαιρικού 
προϋπολογισμού.  
 
 
 
Παράρτημα ΙΙΙ.  
 

11. Το ύψος του σφαιρικού προϋπολογισμού, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021, για τους ειδικούς ιατρούς με ειδικότητα στην 
Πυρηνική Ιατρική, για τις ιατρικές πράξεις ή/και δραστηριότητες που καθορίζονται στην 
υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 5 των περί Γενικού Συστήματος 
Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμών του 2019, καθορίζεται στο Μέρος Γ (v) του 
Παραρτήματος ΙΙΙ.  
 
Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αριθμός μονάδων υπερβεί τον αριθμό μονάδων που 
καθορίζεται στο Μέρος Γ (iii) του Παραρτήματος ΙΙ, τότε θα εφαρμόζεται αναπροσαρμογή 
της τιμής μονάδας ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του επιμέρους προϋπολογισμού που 
καθορίζεται στο Μέρος Γ (v) του Παραρτήματος ΙΙΙ. 
 

Προϋπολογισμός 
σκιαγραφικών και 
ραδιοφαρμακευτικών 
προϊόντων. 
Παράρτημα ΙΙΙ.  
 

12. Το ύψος του προϋπολογισμού για το κόστος αγοράς των σκιαγραφικών και 
ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθορίζεται στο Μέρος Γ (vi) του Παραρτήματος ΙΙΙ. 
 

Νοείται ότι, οποιοδήποτε πλεόνασμα στον προϋπολογισμό που κατανέμεται κάθε μήνα σε 
σχέση με το κόστος αγοράς των σκιαγραφικών και ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων για την 
ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής, προστίθεται στον σφαιρικό προϋπολογισμό που 
κατανέμεται στο συγκεκριμένο μήνα σε σχέση με τις ιατρικές πράξεις και δραστηριότητες 
της εν λόγω ειδικότητας, και αντίστροφα. 

 
Νοείται, περεταίρω, ότι οποιοδήποτε έλλειμμα στον προϋπολογισμό που κατανέμεται σε 
οποιονδήποτε μήνα σε σχέση με το κόστος αγοράς των σκιαγραφικών και 
ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων για την ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής, καλύπτεται 
από τον σφαιρικό προϋπολογισμό που κατανέμεται στον συγκεκριμένο μήνα σε σχέση με 
τις ιατρικές πράξεις και δραστηριότητες της εν λόγω ειδικότητας. 
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 ΜΕΡΟΣ VΙ  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Εξισορρόπηση 
Συστήματος και 
στήριξη τιμής 
μονάδας. 

13. (α) Επιπρόσθετα από τους σφαιρικούς προϋπολογισμούς που καθορίζονται στην 
Απόφαση 5, ο Οργανισμός δύναται για σκοπούς εξισορρόπησης του Συστήματος και για 
στήριξη της τιμής μονάδας των ειδικοτήτων ή του συνόλου ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων 
που καθορίζονται στην Απόφαση 5, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, να διαθέτει ποσό μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού που 
αναφέρεται στο Μέρος Α και Β του Παραρτήματος ΙΙΙ. 
 
(β) Επιπρόσθετα από τους σφαιρικούς προϋπολογισμούς που καθορίζονται στις  
Αποφάσεις 7, 9, 11 και 12, ο Οργανισμός δύναται, για σκοπούς εξισορρόπησης του 
Συστήματος και για στήριξη της τιμής της μονάδας των ειδικοτήτων που καθορίζονται στις 
Αποφάσεις 6, 8 και 10 σε οποιονδήποτε μήνα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021, να διαθέτει ποσό μέχρι 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού που αναφέρεται στο Μέρος Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ. 
 
Νοείται ότι, οποιοδήποτε πλεόνασμα που αναφέρεται στην Απόφαση 13(α) δύναται να 
χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εξισορρόπησης του Συστήματος και στήριξης της τιμής της 
μονάδας οποιασδήποτε ειδικότητας που αναφέρεται στην Απόφαση 13(β) και αντίστροφα. 
 

Μεταφορά  
πλεονάσματος ή 
μέρους αυτού στον 
σφαιρικό 
προϋπολογισμό 
μεταξύ ειδικοτήτων. 

14. Τηρουμένων των διατάξεων των Αποφάσεων 4 έως 12, οποιοδήποτε πλεόνασμα ή 
μέρος αυτού που προκύπτει σε οποιοδήποτε μήνα στο σφαιρικό προϋπολογισμό 
οποιασδήποτε ειδικότητας ή συνόλου ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων που καθορίζονται στις 
Αποφάσεις 5, 7, 9, 11 και 12 και κατανέμεται στο συγκεκριμένο μήνα, δύναται να προστεθεί 
στο σφαιρικό προϋπολογισμό οποιασδήποτε ειδικότητας ή συνόλου ειδικοτήτων και 
εξειδικεύσεων της/του οποίας/ου η τιμή μονάδας για το συγκεκριμένο μήνα είναι μικρότερη 
των δεκατριών (13) ευρώ. 

 
Νοείται ότι, ο Οργανισμός δεν υποχρεούται να προσθέσει το σύνολο του πλεονάσματος 
που προκύπτει στον σφαιρικό προϋπολογισμό οποιασδήποτε ειδικότητας ή συνόλου 
ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, στο σφαιρικό προϋπολογισμό άλλης ειδικότητας ή συνόλου 
ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. 

Κατανομή σφαιρικού 
προϋπολογισμού ανά 
μήνα. 
 

15. Ο Οργανισμός κατανέμει ανά μήνα το σφαιρικό προϋπολογισμό οποιασδήποτε 
ειδικότητας ή συνόλου ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων που καθορίζεται στις  Αποφάσεις 5, 
7, 9, 11 και 12, είτε ισόποσα είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνεται κατάλληλος 
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την εποχικότητα στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας 
υγείας. 

Μεταβατικές 
διατάξεις. 
 

16. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των Αποφάσεων 4(2)(α), 6(2) και 10(2) και για 
μεταβατική περίοδο μέχρι το ΑΕΠ να αποκλίνει λιγότερο από 2,5% από το αντίστοιχο 
επίπεδο της 31ης Δεκεμβρίου 2019, η τιμή μονάδας που καθορίζεται στις εν λόγω 
Αποφάσεις δεν δύναται να υπερβεί τα δεκαπέντε (15) ευρώ. 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κατάλογος ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων 

Μέρος Α. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(i) Γαστρεντερολογία 
(ii) Καρδιολογία 
(iii) Μαιευτική - Γυναικολογία 
(iv) Οφθαλμολογία 
(v) Δερματολογία - Αφροδισιολογία 
(vi) Ορθοπαιδική 
(vii) Ωτορυνολαρυγγολογία 
(viii) Ενδοκρινολογία 
(ix) Ρευματολογία 
(x) Νευρολογία 
(xi) Ψυχιατρική 
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Μέρος Β. (i) Αναισθησιολογία  
(ii) Αιματολογία  
(iii) Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία  
(iv) Αλλεργιολογία  
(v) Γενική Χειρουργική/Γαστρεντερική Χειρουργική  
(vi) Γηριατρική  
(vii) Εκειδίκευση στην Παιδονευρολογία  
(viii) Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία  
(ix) Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία Νεογνών  
(x) Εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία  
(xi) Ιατρική Γενετική  
(xii) Νευροχειρουργική  
(xiii) Νεφρολογία  
(xiv) Ουρολογία  
(xv) Παθολογία  
(xvi) Παθολογική Ογκολογία  
(xvii) Παιδιατρική  
(xviii) Παιδοκαρδιολογία  
(xix) Παιδοψυχιατρική  
(xx) Πλαστική Χειρουργική  
(xxi) Πνευμονολογία -Φυματιολογία  
(xxii) Στοματογναθοπροσωποχειρουργική 
(xxiii) Τραυματολογία  
(xxiv) Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση  
(xxv) Χειρουργική Αγγείων  
(xxvi) Χειρουργική Θώρακος/Χειρουργική Καρδίας  
(xxvii) Χειρουργική Παίδων 

Μέρος Γ. (i) Ακτινοδιαγνωστική και Ακτινολογία 
(ii) Παθολογική Ανατομική ή Κυτταρολογία 
(iii) Πυρηνική Ιατρική 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

Αριθμός μονάδων ειδικοτήτων ή συνόλου ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων 
 
Μέρος Α. (i) Τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (422.000) μονάδες για την ειδικότητα της 

Γαστρεντερολογίας, 
 

(ii) Δύο εκατομμύρια εκατό εξήντα δύο χιλιάδες (2.162.000) μονάδες για την 
ειδικότητα της Καρδιολογίας, 

 
(iii) Ένα εκατομμύριο εκατό εβδομήντα επτά χιλιάδες (1.177.000) μονάδες για την 

ειδικότητα της Μαιευτικής - Γυναικολογίας, 
 

(iv) Ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.720.000) μονάδες για την 
ειδικότητα της Οφθαλμολογίας, 

 
(v) Εξακόσιες είσκοσι τρεις χιλιάδες (623.000) μονάδες για την ειδικότητα της 

Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, 
 

(vi) Εννιακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (914.000) μονάδες για την ειδικότητα της 
Ορθοπαιδικής, 

 
(vii) Εξακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (615.000) μονάδες για την ειδικότητα της 

Ωτορυνολαρυγγολογίας, 
 

(viii) Εκατό εξήντα δύο χιλιάδες (162.000) μονάδες για την ειδικότητα της 
Ενδοκρινολογίας, 
 

(ix) Διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες (223.000) μονάδες για την ειδικότητα της 
Ρευματολογίας, 

 
(x) Τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (415.000) μονάδες για την ειδικότητα της 

Νευρολογίας, 
 

(xi) Τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μονάδες για την ειδικότητα της Ψυχιατρικής. 
 

Μέρος Β. (i) Τρία εκατομμύρια τριάντα οκτώ χιλιάδες (3.038.000) μονάδες για το σύνολο των 
ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β. 

 
Μέρος Γ. (i) Ένα εκατομμύριο τρακόσιες τριάντα εφτά χιλιάδες (1.337.000) μονάδες, για την 

ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής και Ακτινολογίας, για ιατρικές πράξεις ή 
δραστηριότητες που αφορούν MRIs και CTs, 
 

(ii) Ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τρεις χιλιάδες (1.503.000) μονάδες για την 
ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής και Ακτινολογίας, για ιατρικές πράξεις ή 
δραστηριότητες που δεν αφορούν MRIs και CTs, 

 
(iii) Διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (215.000) μονάδες για την ειδικότητα της 

Πυρηνικής Ιατρικής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

Σφαιρικός Προϋπολογισμός ειδικοτήτων ή συνόλου ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων 
 
Μέρος Α. (i) Οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€8.500.000) για την ειδικότητα της 

Γαστρεντερολογίας, 
 

(ii) Είκοσι οκτώ εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (€28.100.000) για την ειδικότητα της 
Καρδιολογίας, 

 
(iii) Δεκαπέντε εκατομμύρια τρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€15.300.000) για την ειδικότητα 

της Μαιευτικής - Γυναικολογίας, 
 

(iv) Είκοσι δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€22.700.000) για την ειδικότητα 
της Οφθαλμολογίας, 

 
(v) Οκτώ εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (€8.100.000) για την ειδικότητα της 

Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, 
 

(vi) Δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€12.200.000) για την ειδικότητα της 
Ορθοπαιδικής, 

 
(vii) Οκτώ εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (€8.100.000) για την ειδικότητα της 

Ωτορυνολαρυγγολογίας, 
 

(viii) Δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (€2.100.000) για την ειδικότητα της 
Ενδοκρινολογίας, 

 
(ix) Δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (€2.900.000) για την ειδικότητα της 

Ρευματολογίας, 
 

(x) Πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€5.400.000) για την ειδικότητα της 
Νευρολογίας, 

 
(xi) Πέντε εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€5.200.000) για την ειδικότητα της 

Ψυχιατρικής. 
 

Μέρος Β. (i) Σαράντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€41.400.000) για το σύνολο 
των ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β. 

 
Μέρος Γ.  (i) Είκοσι ένα εκατομμύρια ευρώ (€21.000.000) για την ειδικότητα της 

Ακτινοδιαγνωστικής και Ακτινολογίας, για ιατρικές πράξεις ή δραστηριότητες που 
αφορούν MRIs και CTs, 

 
(ii) Είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€22.600.000) για την ειδικότητα 

της Ακτινοδιαγνωστικής και Ακτινολογίας, για ιατρικές πράξεις ή δραστηριότητες 
που δεν αφορούν MRIs και CTs, 

 
(iii) Ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ  (€1.800.000) για την ειδικότητα της 

Παθολογικής Ανατομικής ή Κυτταρολογίας, για δραστηριότητες που αφορούν στο 
τεστ Παπανικολάου, 

 
(iv) Τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€3.600.000). για την ειδικότητα της 

Παθολογικής Ανατομικής ή Κυτταρολογίας, για δραστηριότητες που δεν αφορούν 
στο τεστ Παπανικολάου, 

 
(v) Δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€2.800.000) για την ειδικότητα της 

Πυρηνικής Ιατρικής, 
 

(vi) Εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) για το κόστος αγοράς των σκιαγραφικών και 
ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων για την ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής. 
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