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Αριθμός 517 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2020 
_________________________ 

Αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 37(3) 

89(Ι) του 2001 
134(Ι) του 2002 
101(Ι) του 2004 

62(Ι) του 2005 
74(Ι) του 2017 

25(Ι) του 2020. 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του 
άρθρου 37(3) 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 Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος

Αμοιβής Φαρμακοποιών για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η 

Δεκεμβρίου 2022) Αποφάσεις του 2022.

Ερμηνεία. 2. (1) Στις παρούσες Αποφάσεις, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Σκοπός των 
παρούσων 
Αποφάσεων. 

Αμοιβή στη βάση 
ποσοστού επί της 
χονδρικής τιμής. 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο∙ 

«χονδρική τιμή» σημαίνει την ανώτατη τιμή πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων στα 
φαρμακεία και σε πρόσωπα που νόμιμα μπορούν να κατέχουν φαρμακευτικά προϊόντα. 

(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.

3. Σκοπός των παρούσων Αποφάσεων είναι ο καθορισμός του ύψους της αμοιβής των 
φαρμακοποιών αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που θα παρέχουν στο Σύστημα 
και του προϋπολογισμού για το κόστος αγοράς των φαρμακευτικών προϊόντων, 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών που καταβάλλεται στους 
φαρμακοποιούς για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 
2022, εξαιρουμένης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ 

4. Το ύψος της αμοιβής του φαρμακοποιού το οποίο υπολογίζεται με τη μέθοδο ποσοστού επί 
της χονδρικής τιμής, για τα αναγκαία φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται από τον 
φαρμακοποιό με βάση συνταγή που εκδίδει ιατρός ή οδοντίατρος και τα οποία 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων, καθορίζεται στο τέσσερα τοις 
εκατό (4%) επί της χονδρικής τιμής των φαρμακευτικών προϊόντων.

Νοείται ότι, μέχρι την εφαρμογή της καταβολής της αμοιβής στη βάση ποσοστού επί της 
χονδρικής τιμής, η αμοιβή που αναφέρεται στην παρούσα Απόφαση καταβάλλεται σύμφωνα με 
την Απόφαση 5. 
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Αμοιβή ανά 
υπηρεσία στη βάση 
τιμής μονάδας. 

5. (1) Το ύψος της αμοιβής του φαρμακοποιού ανά υπηρεσία στη βάση τιμής μονάδας, για τις
υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι των περί Γενικού Συστήματος
Υγείας (Φαρμακοποιοί, Φαρμακευτικά Προϊόντα, Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και Υγειονομικά
Είδη) Κανονισμών του 2019, υπολογίζεται με βάση τον αριθμό μονάδων που συγκέντρωσε ο
φαρμακοποιός για τη συγκεκριμένη υπηρεσία και την τιμή μονάδας για το συγκεκριμένο μήνα.

(2) Η τιμή μονάδας κάθε μήνα υπολογίζεται μετά την αφαίρεση της αμοιβής που καθορίζεται
σύμφωνα με την Απόφαση 4 από τον προϋπολογισμό που κατανέμεται στο συγκεκριμένο
μήνα.

(3) Η τιμή μονάδας κάθε μήνα υπολογίζεται με βάση το σφαιρικό προϋπολογισμό που
καθορίζεται στην Απόφαση 6 ο οποίος κατανέμεται στο συγκεκριμένο μήνα, και το συνολικό
αριθμό μονάδων για το συγκεκριμένο μήνα.

Ύψος σφαιρικού 
προϋπολογισμού για 
τις αμοιβές που 
καθορίζονται στις 
Αποφάσεις 4 και 5. 

6. (1) Το ύψος του σφαιρικού προϋπολογισμού για τις αμοιβές που καθορίζονται στις

Αποφάσεις 4 και 5 για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου
2022 για το σύνολο των υπηρεσιών που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι των περί Γενικού
Συστήματος Υγείας (Φαρμακοποιοί, Φαρμακευτικά Προϊόντα, Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
και Υγειονομικά Είδη) Κανονισμών του 2019, καθορίζεται σε είκοσι εννιά εκατομμύρια
εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (€29.630.000) μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

(2) Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μονάδων υπερβεί τα δεκαπέντε εκατομμύρια
εξακόσιες τριάντα τέσσερις (15.634.000) μονάδες, ο σφαιρικός προϋπολογισμός αυξάνεται
ανάλογα ώστε η τιμή μονάδας για τις επιπρόσθετες μονάδες να είναι η ίδια με την τιμή
μονάδας για τις πρώτες δεκαπέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τέσσερις (15.634.000)
μονάδες, με μέγιστη αύξηση του σφαιρικού προϋπολογισμού ένα εκατομμύριο πενήντα
χιλιάδες ευρώ (€1.050.000) μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Νοείται ότι, η τιμή μονάδας κάθε μήνα υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό μονάδων 
ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του συνολικού σφαιρικού προϋπολογισμού που καθορίζεται 
στις παραγράφους (1) και (2) της παρούσας Απόφασης. 

Αμοιβή ανά 
διανυκτέρευση/ 
διημέρευση. 

7. Το ύψος της αμοιβής του φαρμακοποιού ανά διανυκτέρευση/διημέρευση υπηρεσία στη
βάση τιμής μονάδας, για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καθορίζονται στο Παράρτημα
ΙΙΙ των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Φαρμακοποιοί, Φαρμακευτικά Προϊόντα,
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και Υγειονομικά Είδη) Κανονισμών του 2019, υπολογίζεται με
βάση τον αριθμό μονάδων που συγκέντρωσε ο φαρμακοποιός για τη συγκεκριμένη
υπηρεσία και την τιμή μονάδας για το συγκεκριμένο μήνα.

Ύψος σφαιρικού 
προϋπολογισμού για 
την αμοιβή ανά 
διανυκτέρευση/ 
διημέρευση. 

8. Το ύψος του σφαιρικού προϋπολογισμού για τις αμοιβές που καθορίζονται στην Απόφαση

7, για τις διανυκτερεύσεις/διημερεύσεις, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι
και την 31η Δεκεμβρίου 2022, καθορίζεται σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€550,000).

Νοείται ότι, η τιμή μονάδας κάθε μήνα υπολογίζεται ανάλογα με το συνολικό αριθμό των 
μονάδων που προκύπτουν από τις διανυκτερεύσεις/διημερεύσεις του μήνα, ώστε να μην 
υπάρχει υπέρβαση του σφαιρικού προϋπολογισμού που καθορίζεται στην παρούσα 
Απόφαση. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Προϋπολογισμός 
φαρμακευτικών 
προϊόντων. 

9. Το ύψος του προϋπολογισμού για το κόστος αγοράς των φαρμακευτικών προϊόντων,
σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Φαρμακοποιοί,
Φαρμακευτικά Προϊόντα, Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και Υγειονομικά Είδη) Κανονισμών του

2019, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022,
καθορίζεται στα διακόσια ένα εκατομμύρια εννιακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ (€201.905.000)
μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός 
ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και 
υγειονομικών ειδών. 

10. Το ύψος του προϋπολογισμού για το κόστος αγοράς των ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ή/και υγειονομικών ειδών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των περί Γενικού Συστήματος
Υγείας (Φαρμακοποιοί, Φαρμακευτικά Προϊόντα, Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και

Υγειονομικά Είδη) Κανονισμών του 2019, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι

και την 31η Δεκεμβρίου 2022, καθορίζεται στα πέντε εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες
ευρώ (€5.210.000) μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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