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ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2001 ΕΩ 2017 

___________________ 

Απνθάζεηο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 36(2) 
 

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

62(Ι) ηνπ 2005 
74(Ι) ηνπ 2017. 

Ο Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Τγείαο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 36(2) ησλ πεξί Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο Νόκσλ ηνπ 2001 έσο 2017, εθδίδεη ηηο 
αθόινπζεο Απνθάζεηο: 

  
 ΜΕΡΟ Ι - ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
  
πλνπηηθόο ηίηινο. 
 

1. Οη παξνύζεο Απνθάζεηο ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (Ύςνο 
Ακνηβήο  Πξνζσπηθώλ  Ιαηξώλ  γηα  ηελ  πεξίνδν  από  ηελ  1

ε
 Ινπλίνπ  2019  κέρξη θαη ηελ 

31
ελ

 Δεθεκβξίνπ 2019) (Σξνπνπνηεηηθέο) (Αξ. 3) Απνθάζεηο ηνπ 2019 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί 
κε ηηο πεξί Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (Ύςνο Ακνηβήο Πξνζσπηθώλ Ιαηξώλ γηα ηελ πεξίνδν 
από ηελ 1

ε
 Ινπλίνπ 2019 κέρξη θαη ηελ 31

ε
  Δεθεκβξίνπ 2019) Απνθάζεηο ηνπ 2019 έσο (Αξ. 2) 

ηνπ 2019 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο νη «βαζηθέο Απνθάζεηο»), θαη νη «βαζηθέο 
Απνθάζεηο» θαη νη παξνύζεο Απνθάζεηο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Γεληθνύ πζηήκαηνο 
Τγείαο (Ύςνο Ακνηβήο Πξνζσπηθώλ Ιαηξώλ γηα ηελ πεξίνδν από ηελ 1

ε
 Ινπλίνπ 2019 κέρξη θαη 

ηελ 31
ε  

Δεθεκβξίνπ 2019) Απνθάζεηο ηνπ 2019 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2019.  

Σξνπνπνίεζε ησλ 
βαζηθώλ 
Απνθάζεσλ κε ηελ 
πξνζζήθε ηεο 
Απόθαζεο 8

Α
. 

 
 
 
 

2.  Οη βαζηθέο Απνθάζεηο ηξνπνπνηνύληαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο  Απόθαζεο 9 ακέζσο κεηά ηελ 
Απόθαζε 8. 

«ρέδην 
παξνρήο 
θηλήηξσλ γηα 
ζπζηέγαζε 
πξνζσπηθώλ 
ηαηξώλ. 

9. ηνπο πξνζσπηθνύο ηαηξνύο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε θαη εγθξίλνληαη 
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ «ρεδίνπ παξνρήο θηλήηξσλ γηα ζπζηέγαζε 
πξνζσπηθώλ ηαηξώλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ζηα πιαίζηα ηεο  ιεηηνπξγίαο  
ηνπ Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο» εκεξνκελίαο 16 Απξηιίνπ 2019, 
θαηαβάιιεηαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε ύςνπο δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) 
επξώ αλά  πξνζσπηθό ηαηξό ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ ρεδίνπ.». 

 

Έλαξμε ηζρύνο. 3. Οη παξνύζεο Απνθάζεηο ηίζεληαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ 
Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο.  

 

2148


