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Κ.Δ.Π. 135/2021

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2020
_____________________
Αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 31(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 31(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 Νοσηλευτηρίων και Αποζημίωσης των Ειδών των Καταλόγων Ζ και ΖΦ και των
Υπηρεσιών του Καταλόγου ΖΔ 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 «Εγκύκλιος» σημαίνει την Εγκύκλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ημερομηνίας 23
Ιουλίου 2020 για την Ενδονοσοκομειακή Φροντίδα Υγείας∙
«Κατάλογος Z» σημαίνει τον κατάλογο που περιλαμβάνει υψηλής δαπάνης προϊόντα,
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, υγειονομικά είδη, ιατρικά αναλώσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται ή
εμφυτεύονται στα πλαίσια παροχής ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας ή/και ημερήσιας
νοσηλείας και δεν περιλαμβάνονται στην αμοιβή που προκύπτει από την κωδικοποίηση και
αποζημίωση των ομάδων συγγενών διαγνώσεων∙
«Κατάλογος ZΔ» σημαίνει τον κατάλογο που περιλαμβάνει κλινικές διαδικασίες οι οποίες
παρέχονται στα πλαίσια παροχής ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας ή/και ημερήσιας
νοσηλείας και δεν κωδικοποιούνται ώστε να αποζημιώνονται με τη μέθοδο των ομάδων
συγγενών διαγνώσεων∙
«Κατάλογος ZΦ» σημαίνει τον κατάλογο που περιλαμβάνει i) υψηλής δαπάνης φαρμακευτικά
προϊόντα τα οποία παρέχονται στα πλαίσια παροχής ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας
ή/και ημερήσιας νοσηλείας και δεν περιλαμβάνονται στην αμοιβή που προκύπτει από την
κωδικοποίηση και αποζημίωση των ομάδων συγγενών διαγνώσεων∙
«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
νοσηλευτηρίων αναφορικά με τις υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας που θα
παρέχουν στο Σύστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021 καθώς
και ο καθορισμός της αποζημίωσης των ειδών των Καταλόγων Ζ και ΖΦ και των υπηρεσιών
του Καταλόγου ΖΔ.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ

Αμοιβή ανά
υπηρεσία στη βάση
τιμής μονάδας.

4. (1) Το ύψος της αμοιβής του νοσηλευτηρίου ανά υπηρεσία στη βάση τιμής μονάδας για τις
υπηρεσίες που καθορίζονται στην παράγραφο (1) του όρου 3 της Εγκυκλίου, υπολογίζεται με
βάση τον συντελεστή βαρύτητας της κάθε υπηρεσίας που προκύπτει από την κωδικοποίησή
της και την τιμή μονάδας κάθε νοσηλευτηρίου.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), για σκοπούς υπολογισμού της αμοιβής, η
τιμή μονάδας κάθε νοσηλευτηρίου καθορίζεται σύμφωνα με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών
φροντίδας υγείας που συνάπτεται μεταξύ του νοσηλευτηρίου και του Οργανισμού.

987
Ύψος σφαιρικού
προϋπολογισμού
για την αμοιβή ανά
υπηρεσία στη βάση
τιμής μονάδας.

5. Το ύψος του σφαιρικού προϋπολογισμού για την αμοιβή ανά υπηρεσία στη βάση τιμής
μονάδας, για την περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021, για
τις υπηρεσίες που καθορίζονται στην παράγραφο (1) του όρου 3 της Εγκυκλίου, καθορίζεται σε
τρακόσια ογδόντα έξι εκατομμύρια (386.000.000) ευρώ.

Προϋπολογισμός
για τους
Καταλόγους Ζ, ΖΔ
και ΖΦ.

6. Το ύψος του προϋπολογισμού για το συνολικό κόστος των προϊόντων ή/και υλικών ή/και
ειδών ή/και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους Καταλόγους Ζ, ΖΔ και ΖΦ που
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και καθορίζονται στην υποπαράγραφο (β) της
παραγράφου (1) του όρου 3 της Εγκυκλίου, καθορίζεται σε:
(α) Τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) ευρώ για τον Κατάλογο Ζ∙
(β) Σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) ευρώ για τον Κατάλογο ΖΔ∙
(γ) Τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) ευρώ για τον Κατάλογο ΖΦ.

Μεταφορά
εξοικονόμησης
μεταξύ των
σφαιρικών
προϋπολογισμών
των Αποφάσεων 5
και 6 της
ενδονοσοκομειακής
φροντίδας.

7. Τηρούμενων των διατάξεων των Αποφάσεων 5 και 6, οποιοδήποτε πλεόνασμα ή μέρος
αυτού που προκύπτει στους σφαιρικούς προϋπολογισμούς που καθορίζονται στην Απόφαση 5
και στις υποπαραγράφους (α), (β) και (γ) της Απόφασης 6, δύναται να διατεθεί και να
δαπανηθεί για κάλυψη οποιουδήποτε ελλείμματος το οποίο δύναται να προκύψει από τα όσα
αναφέρονται στις υπό αναφορά Αποφάσεις και υποπαραγράφους.

Σταθερές τιμές
υπηρεσιών που
καθορίζονται στους
Καταλόγους Ζ, ΖΔ
και ΖΦ.

8. Οι σταθερές τιμές των υπηρεσιών που καθορίζονται στους Καταλόγους Ζ, ΖΔ και ΖΦ,
καθορίζονται στους αντίστοιχους Καταλόγους.

