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Αριθμός 442 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2001 ΔΩ 2020 

___________________ 

Απνθάζεηο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 31(4) 
 

 
89(Η) ηνπ 2001 

134(Η) ηνπ 2002 
101(Η) ηνπ 2004 

62(Η) ηνπ 2005 
74(Η) ηνπ 2017 

25(I) ηνπ 2020. 

Ο Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 31(4) ησλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκσλ ηνπ 2001 έσο 2020, εθδίδεη  ηηο 
αθφινπζεο Απνθάζεηο: 

ΜΔΡΟ Η 
ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Οη παξνχζεο Απνθάζεηο ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηνπ Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Ύςνο 
Ακνηβήο Ννζειεπηεξίσλ θαη Απνδεκίσζεο ησλ Δηδψλ ησλ Καηαιφγσλ Ε θαη ΕΦ θαη ησλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Καηαιφγνπ ΕΓ γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1

ε
 Ηνπλίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31

ε
 

Γεθεκβξίνπ 2020) Απνθάζεηο ηνπ 2020.  

Δξκελεία. 
 

2. (1) ηηο παξνχζεο Απνθάζεηο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα-  
 
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκν∙ 
 
«θαηάινγνο Z» ζεκαίλεη ηνλ θαηάινγν πνπ πεξηιακβάλεη πςειήο δαπάλεο πξντφληα, 
ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, πγεηνλνκηθά είδε,  ηαηξηθά αλαιψζηκα ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηνχληαη ή εκθπηεχνληαη ζηα πιαίζηα παξνρήο ελδνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο 
πγείαο ή/θαη εκεξήζηαο λνζειείαο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ακνηβή πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηελ θσδηθνπνίεζε θαη απνδεκίσζε ησλ νκάδσλ ζπγγελψλ δηαγλψζεσλ∙ 
 
«θαηάινγνο ZΓ» ζεκαίλεη ηνλ θαηάινγν πνπ πεξηιακβάλεη θιηληθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 
παξέρνληαη ζηα πιαίζηα παξνρήο ελδνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο πγείαο ή/θαη εκεξήζηαο 
λνζειείαο θαη δελ ζα θσδηθνπνηνχληαη ψζηε λα απνδεκηψλνληαη κε ηε κέζνδν ησλ νκάδσλ 
ζπγγελψλ δηαγλψζεσλ∙ 
 
«θαηάινγνο ZΦ» ζεκαίλεη ηνλ θαηάινγν πνπ πεξηιακβάλεη i) πςειήο δαπάλεο 
θαξκαθεπηηθά πξντφληα ηα νπνία παξέρνληαη ζηα πιαίζηα παξνρήο ελδνλνζνθνκεηαθήο 
θξνληίδαο πγείαο ή/θαη εκεξήζηαο λνζειείαο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ακνηβή πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ θσδηθνπνίεζε θαη απνδεκίσζε ησλ νκάδσλ ζπγγελψλ δηαγλψζεσλ∙  
 
(2) Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξνχζεο Απνθάζεηο θαη δελ εξκελεχνληαη 
δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν θαη ηνπο δπλάκεη 
απηνχ εθδηδφκελνπο Καλνληζκνχο. 

 
θνπφο ησλ 
παξνπζψλ 
Απνθάζεσλ. 

3. θνπφο ησλ παξνπζψλ Απνθάζεσλ είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο ακνηβήο ησλ 
λνζειεπηεξίσλ αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο ελδνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο πγείαο πνπ ζα 
παξέρνπλ ζην χζηεκα απφ ηελ 1

ε
 Ηνπλίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31

ε 
Γεθεκβξίνπ 2020 θαζψο 

θαη ν θαζνξηζκφο ηεο απνδεκίσζεο ησλ εηδψλ ησλ Καηαιφγσλ Ε θαη ΕΦ θαη ησλ ππεξεζηψλ 
ηνπ Καηαιφγνπ ΕΓ. 

 
 

ΜΔΡΟ ΗΗ 
 ΑΜΟΗΒΖ ΝΟΖΛΔΤΣΖΡΗΟΤ 

Ακνηβή αλά 
ππεξεζία ζηε βάζε 
ηηκήο κνλάδαο. 
 

4.   (1) Σν χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ λνζειεπηεξίνπ αλά ππεξεζία ζηε βάζε ηηκήο κνλάδαο γηα ηηο 
ππεξεζίεο πνπ θαζνξίδνληαη  ζηελ  ππνπαξάγξαθν (α) ηεο  παξαγξάθνπ (1) ηνπ φξνπ 3 ηεο 
Δγθπθιίνπ γηα ηελ Δλδνλνζνθνκεηαθή Φξνληίδα Τγείαο εκεξνκελίαο 23 Ηνπιίνπ 2020 (εθεμήο 
ε «Δγθχθιηνο») ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηεο θάζε ππεξεζίαο πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ θσδηθνπνίεζή ηεο θαη ηελ ηηκή κνλάδαο θάζε λνζειεπηεξίνπ.  

(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (1), γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο ακνηβήο, 
ε ηηκή κνλάδαο θάζε λνζειεπηεξίνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε παξνρήο 
ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ λνζειεπηεξίνπ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ. 
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Ύςνο ζθαηξηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 
γηα ηελ ακνηβή αλά 
ππεξεζία ζηε βάζε 
ηηκήο κνλάδαο. 

5. Σν χςνο ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ ακνηβή αλά ππεξεζία ζηε βάζε ηηκήο 
κνλάδαο, γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1

ε 
Ηνπλίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31

ε 
Γεθεκβξίνπ 2020, 

γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ 
φξνπ 3 ηεο Δγθπθιίνπ θαζνξίδεηαη ζε εθαηφλ νγδφληα εθαηνκκχξηα επξψ (€180.000.000). 

Πξνυπνινγηζκφο 
γηα ηνπο 
Καηαιφγνπο Ε, ΕΓ 
θαη ΕΦ 
 
 
 
 
 
Μεηαθνξά  
εμνηθνλφκεζεο 
κεηαμχ άξζξσλ ηεο 
ελδνλνζνθνκεηαθήο 
θξνληίδαο. 

Σηκέο ππεξεζηψλ 
πνπ 
πεξηιακβάλνληαη 
ζηνπο Καηαιφγνπο 
Ε, ΕΓ θαη ΕΦ. 

Καηαβνιή ακνηβήο 
λνζειεπηεξίνπ. 

6. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ πξντφλησλ ή/θαη πιηθψλ, ή/θαη 
εηδψλ ή/θαη ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Καηαιφγνπο Ε, ΕΓ θαη ΕΦ πνπ 
δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ θαη θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 
(β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ φξνπ 3 ηεο Δγθπθιίνπ,  θαζνξίδεηαη ζε : 

(i) 15 εθαηνκκχξηα επξψ (€ 15.000.000) γηα ηνλ Καηάινγν Ε∙ 

(ii) 14 εθαηνκκχξηα επξψ (€ 14.000.000) γηα ηνλ Καηάινγν ΕΓ∙ 

(iii) 12 εθαηνκκχξηα επξψ (€ 12.000.000) γηα ηνλ Καηάινγν ΕΦ. 

7. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ Απνθάζεσλ 5 θαη 6, νπνηνδήπνηε πιεφλαζκα ή κέξνο 
απηνχ πνπ πξνθχπηεη ζηνπο ζθαηξηθνχο πξνυπνινγηζκνχο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο 
ππνπαξαγξάθνπο 5, 6(i), 6(ii) θαη 6(iii), δχλαηαη λα δηαηεζεί θαη δαπαλεζεί γηα θάιπςε 
ειιείκκαηνο πνπ δχλαηαη λα πξνθχςεη ζηηο ππφ αλαθνξά ππνπαξαγξάθνπο. 

 

8. Οη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Καηαιφγνπο Ε, ΕΓ θαη ΕΦ 
θαζνξίδνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Καηαιφγνπο. 

 
 
 

9. Ζ ακνηβή ηνπ λνζειεπηεξίνπ θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ην πνζφ ακνηβήο ζε ηαηξνχο πνπ 
δχλαηαη λα θαζνξίδεη ην λνζειεπηήξην θαηά ηελ ππνβνιή απαίηεζεο, θαηαβάιινληαη θάζε 
κήλα ζχκθσλα κε ηνλ φξν 5.9 ηεο Δγθπθιίνπ. 
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