
 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 134/2021 
Αρ. 5492, 26.3.2021 
 
Αριθμός 134 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2020 
_____________________ 

Αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 36(2)  
 

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 
36(2) 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 Προσωπικών 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-  
«κατάλογος δικαιούχων» σημαίνει τον κατάλογο που περιλαμβάνει τους δικαιούχους που είναι 
εγγεγραμμένοι στον προσωπικό ιατρό∙ 
«Νόμος» σημαίνει τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο∙ 
«προσωπικός ιατρός για ενήλικες» σημαίνει προσωπικό ιατρό ο οποίος παρέχει υπηρεσίες 
φροντίδας υγείας σε δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους∙ 
«προσωπικός ιατρός για παιδιά» σημαίνει προσωπικό ιατρό ο οποίος παρέχει υπηρεσίες 
φροντίδας υγείας σε δικαιούχους μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. 
(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 
προσωπικών ιατρών για παιδιά και των προσωπικών ιατρών για ενήλικες, εξαιρουμένης της 
ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, αναφορικά με υπηρεσίες φροντίδας υγείας που θα 
παρέχουν στο Σύστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

 ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 

Ύψος κατά 
κεφαλήν αμοιβής 
προσωπικού 
ιατρού για παιδιά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Το ύψος της ετήσιας κατά κεφαλήν αμοιβής του προσωπικού ιατρού για παιδιά για κάθε 
δικαιούχο καθορίζεται σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα: 

Νοείται ότι, η μηνιαία αμοιβή του προσωπικού ιατρού για παιδιά υπολογίζεται ανάλογα με τον 
αριθμό των ημερών που ο δικαιούχος είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο δικαιούχων του για τον 
συγκεκριμένο μήνα. 
 

Ηλικιακή ομάδα δικαιούχου Ετήσια κατά κεφαλήν 
αμοιβή 

Από τη γέννηση μέχρι τη 
συμπλήρωση του 3ου έτους της 

ηλικίας του  
€210 

Από τη συμπλήρωση του 3ου έτους 
της ηλικίας του μέχρι την 

συμπλήρωση του 8ου έτους της 
ηλικίας του  

  

€155 

983



 

Aπό τη συμπλήρωση του 8ου έτους 
της ηλικίας του μέχρι την 

συμπλήρωση του 18ου έτους της 
ηλικίας του  

€91 

 

 
Αμοιβή 
προσωπικού 
ιατρού για παιδιά, 
για κάθε τοκετό. 

 
5. Ο προσωπικός ιατρός για παιδιά αμείβεται με διακόσια πενήντα (250) ευρώ για κάθε τοκετό, (α) 
για τη φροντίδα νεογνού μέχρι το εξιτήριο με μέγιστη περίοδο παραμονής του νεογνού σε 
νοσηλευτήριο εβδομήντα δύο (72) ώρες, ή/και (β) τη μεταφορά/συνοδεία του νεογνού σε άλλο 
νοσηλευτήριο όταν κρίνεται ιατρικά αναγκαίο. 
 

Καταβολή 
αμοιβής 
προσωπικού 
ιατρού για παιδιά. 

6. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021, η αμοιβή του 
προσωπικού ιατρού για παιδιά για κάθε μήνα καταβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του 
επόμενου μήνα. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙI 
 ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ  

 
Ύψος κατά 
κεφαλήν αμοιβής 
προσωπικού 
ιατρού για 
ενήλικες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Το ύψος της ετήσιας κατά κεφαλήν αμοιβής του προσωπικού ιατρού για ενήλικες για κάθε 
δικαιούχο καθορίζεται σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα: 

 

Νοείται ότι, η μηνιαία αμοιβή του προσωπικού ιατρού για ενήλικες υπολογίζεται ανάλογα με τον 
αριθμό των ημερών που ο δικαιούχος είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο δικαιούχων του για τον 
συγκεκριμένο μήνα. 

 

Ηλικιακή ομάδα δικαιούχου Ετήσια κατά κεφαλήν 
αμοιβή 

Από τη συμπλήρωση του 15ου έτους 
της ηλικίας του μέχρι την 

συμπλήρωση του 18ου έτους της 
ηλικίας του  

€91 

Από τη συμπλήρωση του 18ου έτους 
της ηλικίας του μέχρι την 

συμπλήρωση του 51ου έτους της 
ηλικίας του  

€83 

Από τη συμπλήρωση του 51ου έτους 
της ηλικίας του μέχρι την 

συμπλήρωση του 71ου έτους της 
ηλικίας του  

€117 

Από τη συμπλήρωση του 71ου έτους 
και μετά  €145 

 

Αμοιβή 
προσωπικού 
ιατρού για 
ενήλικες για την 
συμπλήρωση του 
Ερωτηματολόγιου 
Δημιουργίας 
Προφίλ 
Δικαιούχου.  
 

8. Για την περίοδο από την 1η  Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021 ο προσωπικός 
ιατρός για ενήλικες αμείβεται με πέντε (5) ευρώ για κάθε δικαιούχο που εγγράφεται στον κατάλογο 
δικαιούχων του και για τον οποίο συμπληρώνει το Ερωτηματολόγιο Δημιουργίας Προφίλ 
Δικαιούχου.  
 
Νοείται ότι, η αμοιβή των πέντε (5) ευρώ ισχύει μία φορά μόνο για κάθε δικαιούχο. 

 

 

Καταβολή 
αμοιβής 
προσωπικού 
ιατρού για 
ενήλικες. 

9. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021, η αμοιβή του 
προσωπικού ιατρού για ενήλικες για κάθε μήνα καταβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του 
επόμενου μήνα. 
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ΜΕΡΟΣ IV 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ  
ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

Αναπροσαρμογή 
της κατά κεφαλήν 
αμοιβής 
προσωπικού 
ιατρού για παιδιά 
και προσωπικού 
ιατρού για 
ενήλικες λόγω 
των επιπτώσεων 
της πανδημίας 
του κορωνοϊού 
στην οικονομία 
και κατ’ επέκταση 
στο Ταμείο. 
 

10. Αναφορικά με τις πρόνοιες του Μέρους ΙΙ και του Μέρους ΙΙΙ των παρουσών Αποφάσεων που 
αφορούν το ύψος της ετήσιας κατά κεφαλήν αμοιβής των προσωπικών ιατρών για παιδιά και των 
προσωπικών ιατρών για ενήλικες και κατόπιν επαναξιολόγησης της κατάστασης που επικρατεί, 
λόγω συνέχισης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία και κατ’ επέκταση 
στο Ταμείο, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021, το 
ύψος της ετήσιας κατά κεφαλήν αμοιβής του προσωπικού ιατρού για παιδιά για κάθε δικαιούχο 
καθορίζεται σύμφωνα με την Απόφαση 4 και το ύψος της ετήσιας κατά κεφαλήν αμοιβής του 
προσωπικού ιατρού για ενήλικες για κάθε δικαιούχο καθορίζεται σύμφωνα με την Απόφαση 7, 
όπου η μηνιαία αμοιβή που προκύπτει αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα: 

 

Μηνιαία αμοιβή  Ποσοστό μείωσης  

Για κάθε ευρώ μέχρι €4,000 5% 

 Για κάθε ευρώ πάνω από €4,000  12.5% 

 

Νοείται ότι, το ύψος της κατά κεφαλήν αμοιβής του προσωπικού ιατρού για παιδιά και του 
προσωπικού ιατρού για ενήλικες θα τυγχάνει επαναξιολόγησης κάθε τρεις (3) μήνες και σε 
περίπτωση που συνεχίσουν να υφίστανται οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στην 
οικονομία και κατ’ επέκταση στο Ταμείο, θα εφαρμόζεται η Απόφαση 10, ενώ σε περίπτωση που 
δεν υφίστανται οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία και κατ’ επέκταση στο 
Ταμείο, το ύψος της ετήσιας κατά κεφαλήν αμοιβής του προσωπικού ιατρού για παιδιά για κάθε 
δικαιούχο θα καθορίζεται σύμφωνα με την Απόφαση 4 και το ύψος της ετήσιας κατά κεφαλήν 
αμοιβής του προσωπικού ιατρού για  ενήλικες  για  κάθε  δικαιούχο  θα  καθορίζεται  σύμφωνα με 
την Απόφαση 7. 

ΜΕΡΟΣ V 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ 

 
Επίτευξη δεικτών 
απόδοσης ή/και 
τη διενέργεια 
ιατρικών 
πράξεων και 
δραστηριοτήτων  
από 
προσωπικούς 
ιατρούς για 
παιδιά ή/και από 
προσωπικούς 
ιατρούς για 
ενήλικες. 

11. Ο Οργανισμός, για την επίτευξη δεικτών απόδοσης ή/και τη διενέργεια ιατρικών πράξεων και 
δραστηριοτήτων που  θα καθορίσει, δύναται, να διαθέσει συνολικό ποσό μέχρι διακόσιες πενήντα 
χιλιάδες (250.000) ευρώ για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 
2021, σε προσωπικούς ιατρούς για παιδιά ή/και σε προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες, που 
αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και την εφαρμογή 
καλών πρακτικών από τους προσωπικούς ιατρούς. 
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