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Διαφοροποιήσεις στον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής των ειδικών ιατρών 

(εξαιρουμένων των ειδικοτήτων Ακτινοδιαγνωστικής, Ακτινολογίας, Παθολογικής 

Ανατομικής, Κυτταρολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής)  οι οποίες εφαρμόζονται για το 2ο 

εξάμηνο του 2022  

Σε συνέχεια των διαβουλεύσεων με τις επιστημονικές εταιρείες και τον Παγκύπριο Ιατρικό 

Σύλλογο, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ενημερώνει τους ειδικούς ιατρούς ότι σύμφωνα με τις 

περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ύψος Αμοιβής Ειδικών Ιατρών, για την περίοδο από την 1η 

Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022) Αποφάσεις του 2022 (Κ.Δ.Π. 256/2022) οι 

οποίες δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 24/6/2022, από τον μήνα 

Ιούλιο 2022 τίθενται σε εφαρμογή τα πιο κάτω σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής 

των ειδικών ιατρών (εξαιρουμένων των ειδικοτήτων Ακτινοδιαγνωστικής, Ακτινολογίας, 

Παθολογικής Ανατομικής, Κυτταρολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής) , επιπρόσθετα των οριζόντιων 

περιορισμών που κατά καιρούς ανακοινώνονται και εφαρμόζονται για κάθε ειδικότητα ειδικών 

ιατρών μέχρι την υιοθέτηση δεικτών απόδοσης και κατευθυντηρίων οδηγιών/πρωτοκόλλων : 

 

(1) Εφαρμογή μέγιστου μηνιαίου αριθμού μονάδων ανά γιατρό ο οποίος θα αποζημιώνεται 

από τον Οργανισμό: 

Για κάθε ειδικότητα ή εξειδίκευση θα εφαρμόζεται μέγιστος μηνιαίος αριθμός μονάδων ανά γιατρό, 

ο οποίος θα αποζημιώνεται κάθε μήνα από τον Οργανισμό και ισούται για κάθε ειδικότητα ή 

εξειδίκευση με δυόμισι (2.5) φορές επί τον μέσο μηνιαίο αριθμό μονάδων ανά ειδικό γιατρό, όπως 

αυτός υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία για το σύνολο των ειδικών γιατρών κάθε 

ειδικότητας ή εξειδίκευσης για το προηγούμενο έτος.  

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε μήνα υποβληθούν απαιτήσεις οι οποίες 

ξεπερνούν τον καθορισμένο μέγιστο μηνιαίο αριθμό μονάδων ανά γιατρό για κάθε ειδικότητα ή 

εξειδίκευση, ο Οργανισμός δεν θα τις αποζημιώνει. Επισημαίνεται  ότι ο υπολογισμός του 

μηνιαίου αριθμού μονάδων ανά ιατρό δύναται να ενσωματώνει για κάποιες ειδικότητες τυχόν 

ιδιαιτερότητες της εν λόγω ειδικότητας, όπως ιατρικές πράξεις οι οποίες πραγματοποιούνται μόνο 

από μικρό αριθμό ιατρών της ειδικότητας, στις περιπτώσεις που παρατηρείται μικρός αριθμός 

ειδικών, κ.α. όπως αυτά θα καθορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

(2) Ενίσχυση της τιμής μονάδας μέχρι αριθμό μονάδων ίσο με το 50% του μέσου μηνιαίου 

αριθμού μονάδων ανά ειδικό ιατρό 

Για κάθε ειδικότητα ή εξειδίκευση για την οποία εφαρμόζεται ξεχωριστός προϋπολογισμός, ο 

Οργανισμός θα ενισχύει κάθε μήνα με ποσοστό μέχρι 15% του εν λόγω προϋπολογισμού την τιμή 

μονάδας με την οποία θα υπολογίζεται η αμοιβή κάθε ειδικού ιατρού , μέχρι αριθμό μονάδων ίσο 



με το 50% του μέσου μηνιαίου αριθμού μονάδων ανά ειδικό ιατρό , όπως αυτός υπολογίζεται με 

βάση τα πραγματικά στοιχεία για το προηγούμενο έτος για κάθε ειδικότητα ή εξειδίκευση.   

Διευκρινίζεται ότι η τιμή μονάδας που θα υπολογίζεται για τις πρώτες μονάδες κάθε ειδικού 

γιατρού μέχρι το πιο πάνω όριο (50% του μέσου μηνιαίου αριθμού μονάδων ανά ειδικό) θα είναι 

αυξημένη σε σχέση με την τιμή μονάδας που θα υπολογίζεται για τις μονάδες κάθε γιατρού πέραν 

του πιο πάνω ορίου. 

 

 

 

13 Ιουλίου 2022  

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 

 


