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Αριθμός 620 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2020 

___________________ 

Αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 37(4) 

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(4) 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 Άλλων Επαγγελματιών Υγείας, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 
και την 31η Δεκεμβρίου 2021) Αποφάσεις του 2020. 

Ερμηνεία. 
 

2. (1) Στις παρούσες Αποφάσεις, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 
 
«άλλοι επαγγελματίες υγείας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 
Κανονισμό 4 των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) 
Κανονισμών του 2020  

 
«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. 
 
 

3. Σκοπός των παρουσών Αποφάσεων είναι ο καθορισμός του ύψους της αμοιβής των 
επαγγελματιών υγείας, 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 ΑΛΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

 
Αμοιβή ανά υπηρεσία 
στη βάση τιμής 
μονάδας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. (1) Το ύψος της αμοιβής των άλλων επαγγελματιών υγείας, για κάθε δραστηριότητα που 
καθορίζεται με βάση τον Κανονισμό 5 των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι 
Επαγγελματίες Υγείας) Κανονισμών του 2020, υπολογίζεται με βάση τον αριθμό μονάδων 
της συγκεκριμένης δραστηριότητας και την τιμή μονάδας για τον συγκεκριμένο μήνα. 

(2) (α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), για σκοπούς υπολογισμού της αμοιβής 
των άλλων επαγγελματιών υγείας, η τιμή μονάδας κάθε μήνα κυμαίνεται: 

(i) για τους εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές, από είκοσι ευρώ (€20) μέχρι είκοσι 
δύο ευρώ (€22), νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός των  μονάδων για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021 δεν 
υπερβαίνει τις εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (996,000) μονάδες 

(ii) για τους εγγεγραμμένους επαγγελματίες εργοθεραπευτές, από δεκαπέντε ευρώ 
(€15) μέχρι δεκαέξι ευρώ και πενήντα σεντς (€16.50), νοουμένου ότι ο συνολικός 
αριθμός των  μονάδων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και 
την 31η Δεκεμβρίου 2021 δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες τριάντα εφτά χιλιάδες 
(437,000) μονάδες 

(iii) για τους εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους, από δεκαπέντε ευρώ (€15) μέχρι 
δεκαέξι ευρώ και πενήντα σεντς (€16.50) νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός των  
μονάδων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες 
(485,000) μονάδες 

(iv) για τους εγγεγραμμένους ψυχολόγους με ειδικότητα στην κλινική ψυχολογία, από 
δεκαπέντε ευρώ (€15) μέχρι δεκαέξι ευρώ και πενήντα σεντς (€16.50), 
νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός των  μονάδων για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021 δεν υπερβαίνει τις 
τετρακόσιες δεκατρείς χιλιάδες (413,000) μονάδες 
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Ύψος σφαιρικού 
προϋπολογισμού.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καταβολή αμοιβής 
άλλων 
επαγγελματιών 
υγείας. 
Έγκριση 
προϋπολογισμού. 
 

(v) για τους κλινικούς διαιτολόγους από δεκαπέντε ευρώ (€15) μέχρι δεκαέξι ευρώ 
και πενήντα σέντς (€16.50), νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός των  μονάδων 
για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021 
δεν υπερβαίνει τις διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260,000) μονάδες 

(β) Ο Οργανισμός θα αποζημιώνει την ελάχιστη τιμή μονάδας για κάθε επάγγελμα ή 
επάγγελμα με συγκεκριμένη ειδικότητα, έστω και αν το κάθε επάγγελμα ή επάγγελμα με 
συγκεκριμένη ειδικότητα υπερβεί αριθμό μονάδων που καθορίζονται στην παράγραφο (α) 
του εδαφίου (2) της παρούσας Απόφασης  αυξημένο μέχρι το ποσοστό που καθορίζεται 
στις πιο κάτω υποποπαραγράφους, αυξάνοντας o Οργανισμός αντίστοιχα τον σφαιρικό 
προϋπολογισμό του κάθε επαγγέλματος ή επαγγέλματος με συγκεκριμένη ειδικότητα όπως 
αυτός καθορίζεται στην Απόφαση 5:  

i. 10% για τους εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές, 

ii. 10% για τους εγγεγραμμένους επαγγελματίες εργοθεραπευτές, 

iii. 10% για τους εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους, 

iv. 15% για τους εγγεγραμμένους ψυχολόγους με ειδικότητα στην κλινική 
ψυχολογία, 

v. 10% για τους κλινικούς διαιτολόγους,  

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο αριθμός μονάδων για κάθε επάγγελμα ή επάγγελμα με 
συγκεκριμένη ειδικότητα, υπερβεί το ποσοστό που καθορίζεται στο παρόν εδάφιο, θα 
αναπροσαρμόζεται η τιμής της μονάδας ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του αντίστοιχου 
σφαιρικού προϋπολογισμού που καθορίζεται στην Απόφαση 5.  

5. (1) Το ύψος του σφαιρικού προϋπολογισμού για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021, για τους άλλους επαγγελματίες υγείας, για τις 
δραστηριότητες που καθορίζονται με βάση το Κανονισμό 5 των περί Γενικού Συστήματος 
Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) Κανονισμών του 2020, καθορίζεται ως ακολούθως: 

i. δεκαεννιά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (€19,920,000) για τους 
εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές, 

ii. έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€6,560,000) για τους 
εγγεγραμμένους επαγγελματίες εργοθεραπευτές, 

iii. εφτά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€7,280,000) για τους 
εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους, 

iv. έξι εκατομμύρια εκατό ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€6,195,000) για τους 
εγγεγραμμένους ψυχολόγους με ειδικότητα στην κλινική ψυχολογία, 

v. τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (€3,900,000) για τους κλινικούς 
διαιτολόγους, 

6. Η μηνιαία αμοιβή των άλλων επαγγελματιών υγείας για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 
2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021 καταβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του 
επόμενου μήνα.  

7. Η καταβολή αμοιβής των άλλων επαγγελματιών υγείας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τις Αποφάσεις 4 και 5 νοουμένου ότι θα εγκριθεί ο σχετικός προϋπολογισμός.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3406


