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ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΨΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΙΑΤΡΩΝ)ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2019» 

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2017 

 

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. 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 

δυνάμει του άρθρου 36(2) των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 

2001 έως 2017, 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 Ιουνίου 2019 μέχρι και την 31ην Δεκεμβρίου 2019) 

Αποφάσεις του 2019.  

 

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 τον Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους 

Κανονισμούς. 
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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 Ιουνίου 2019 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

 ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 

Ύψος κατά κεφαλήν 

αμοιβής 

προσωπικού ιατρού 

για παιδιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Το ύψος της ελάχιστης 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 κατάλογό δικαιούχων του για τον 

συγκεκριμένο μήνα. 

 

Ηλικιακή ομάδα δικαιούχου 
Ελάχιστη ετήσια κατά 

κεφαλήν αμοιβή 

0-3 ετών €210 

4-7 ετών €155 

8-18 ετών €91 

 

 

Αμοιβή προσωπικού 

ιατρού για παιδιά, 

για κάθε τοκετό. 

 

5. Ο προσωπικός ιατρός για παιδιά αμείβεται με εκατό πενήντα (150) 

ευρώ για κάθε τοκετό και τη φροντίδα νεογνού μέχρι το εξιτήριο με 

μέγιστη περίοδο παραμονής του νεογνού στο νοσηλευτήριο σαράντα 

οκτώ (48) ώρες. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

 ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ  

 

Ύψος κατά κεφαλήν 

αμοιβής 

προσωπικού ιατρού 

για ενήλικες. 

 

 

 

 

6. Το ύψος της ελάχιστης 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 
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είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογό δικαιούχων του για τον 

συγκεκριμένο μήνα. 

 

Ηλικιακή ομάδα δικαιούχου 
Ελάχιστη ετήσια κατά 

κεφαλήν αμοιβή 

16-50 ετών €83 

51-70 ετών €117 

>70 ετών €145 

 

 

Αμοιβή προσωπικού 

ιατρού για ενήλικες 

για την 

συμπλήρωση του 

Ερωτηματολόγιου 

Δημιουργίας Προφίλ 

Δικαιούχου.  

 

 

7. 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. Η αμοιβή των πέντε (5) ευρώ ισχύει μία φορά μόνο για 

κάθε δικαιούχο. 

 

 


