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Αριθμός  268
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2001 ΔΧ 2017 
_____________________ 

 
Απνθάζεηο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 37(1)  

 
 

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

62(Η) ηνπ 2005 
74(Η) ηνπ 2017. 

Ο Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 37(1) ησλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκσλ ηνπ 2001 έσο 2017, εθδίδεη  ηηο 
αθφινπζεο Απνθάζεηο: 

ΜΔΡΟ Η 
ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

πλνπηηθφο 
Σίηινο. 

1. Οη παξνχζεο Απνθάζεηο ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηνπ Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 
(Ύςνο Ακνηβήο Δηδηθψλ Ηαηξψλ κε εηδηθφηεηα ζηελ Αθηηλνδηαγλσζηηθή ή ζηελ 
Αθηηλνινγία γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2019 κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2019) Απνθάζεηο ηνπ 2019.  

Δξκελεία. 
 

2. (1) ηηο παξνχζεο Απνθάζεηο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα-  

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκν∙ 
 
(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 
παξνχζσλ 
Απνθάζεσλ. 

3. θνπφο ησλ παξνχζσλ Απνθάζεσλ είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο ακνηβήο ησλ 
εηδηθψλ ηαηξψλ κε εηδηθφηεηα ζηελ Αθηηλνδηαγλσζηηθή ή ζηελ Αθηηλνινγία, αλαθνξηθά κε 
ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο πνπ ζα παξέρνπλ ζην χζηεκα απφ ηελ 1

ε
 Ηνπλίνπ 2019 

κέρξη θαη ηελ 31
 ε

  Γεθεκβξίνπ 2019, εμαηξνπκέλεο ηεο ελδνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο 
πγείαο. 



ΜΔΡΟ ΗΗ 

 ΑΜΟΗΒΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΗΑΣΡΟΤ 

Ακνηβή αλά 
ππεξεζία ζηε 
βάζε ηηκήο 
κνλάδαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ύςνο ζθαηξηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

Καηαβνιή ακνηβήο 
εηδηθνχ ηαηξνχ κε 
εηδηθφηεηα ζηελ 
Αθηηλνδηαγλσζηηθή 
ή ζηελ Αθηηλνινγία 

4. (1) Σν χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ εηδηθνχ ηαηξνχ κε εηδηθφηεηα ζηελ Αθηηλνδηαγλσζηηθή ή 
ζηελ Αθηηλνινγία γηα θάζε ηαηξηθή πξάμε ή δξαζηεξηφηεηα πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηελ 
εηδηθφηεηά ηνπ κε βάζε ηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 
ησλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δηδηθνί Ηαηξνί) Καλνληζκψλ, ππνινγίδεηαη κε 
βάζε ηνλ αξηζκφ κνλάδσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθήο πξάμεο ή δξαζηεξηφηεηαο θαη 
ηελ ηηκή κνλάδαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κήλα. 

(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (1), γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο 
ακνηβήο, ε ηηκή κνλάδαο θάζε κήλα θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο: 

(α) Γηα ηαηξηθέο πξάμεηο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ MRIs θαη CTs, ε ηηκή κνλάδαο 
θαζνξίδεηαη ζηα δεθαπέληε επξψ (€15), λννπκέλνπ φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 
πξάμεσλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ γηα 
ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1

ε
 Ηνπλίνπ 2019 κέρξη θαη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2019 δελ ππεξβαίλεη 

ηηο είθνζη πέληε ρηιηάδεο (25.000) καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο (MRI) θαη ηηο εμήληα ρηιηάδεο 
(60.000) αμνληθέο ηνκνγξαθίεο (CT). 

Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ, γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ 2019 κέρξη θαη ηελ 

31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2019, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο πξάμεσλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ θαη αθνξνχλ είηε MRIs είηε CTs, 
ππεξβεί ηηο είθνζη πέληε ρηιηάδεο (25.000) ή ηηο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) αληίζηνηρα, ε 
ηηκή κνλάδαο γηα MRIs ή/θαη CTs αλαπξνζαξκφδεηαη πξνο ηα θάησ αλαιφγσο ηνπ 
πνζνχ ηεο ππέξβαζεο, κε κέγηζηε αλαπξνζαξκνγή πξνο ηα θάησ ηεο ηηκήο κνλάδαο 
κέρξη 13,4%. 

(β) Γηα ηαηξηθέο πξάμεηο ή δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ αθνξνχλ MRI θαη CTs, ε ηηκή 
κνλάδαο θαζνξίδεηαη ζηα δεθαπέληε επξψ (€15), λννπκέλνπ φηη ε ζπλνιηθή ακνηβή πνπ 
εγθξίλεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηηο ελ ιφγσ ηαηξηθέο πξάμεηο ή δξαζηεξηφηεηεο γηα 
ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1

ε
 Ηνπλίνπ 2019 κέρξη θαη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2019 δελ ππεξβαίλεη 

ηνλ ζθαηξηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφθαζε 5. 

Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ, γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ 2019 κέρξη θαη ηελ 

31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2019, ε ζπλνιηθή ακνηβή γηα ηηο ελ ιφγσ πξάμεηο ή δξαζηεξηφηεηεο 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ  ζθαηξηθνχ  πξνυπνινγηζκνχ   πνπ  θαζνξίδεηαη ζηελ 
Απφθαζε 5, ε ηηκή κνλάδαο αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα ψζηε λα κελ ππάξμεη 
ππέξβαζε ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

5. Σν χςνο ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ 2019 

κέρξη θαη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2019, γηα ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο κε εηδηθφηεηα ζηελ 

Αθηηλνδηαγλσζηηθή ή ζηελ Αθηηλνινγία, γηα ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 
ησλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δηδηθνί Ηαηξνί) Καλνληζκψλ, θαζνξίδεηαη σο 
αθνινχζσο: 

(α) Γηα ηαηξηθέο πξάμεηο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ MRIs θαη CTs, ν ζθαηξηθφο 
πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1

ε
 Ηνπλίνπ 2019 κέρξη θαη ηελ 31

ε
 

Γεθεκβξίνπ 2019, θαζνξίδεηαη ζε δεθαεπηά εθαηνκκχξηα θαη εμαθφζηεο πελήληα 
ρηιηάδεο επξψ  (€17.650.000). 

(β) Γηα πξάμεηο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αθνξνχλ MRIs θαη CTs, ν ζθαηξηθφο 
πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1

ε
 Ηνπλίνπ 2019 κέρξη θαη ηελ 31

ε
 

Γεθεκβξίνπ 2019, θαζνξίδεηαη ζε δψδεθα εθαηνκκχξηα επξψ (€12.000.000). 

6. Ζ ακνηβή ηνπ εηδηθνχ ηαηξνχ κε εηδηθφηεηα ζηελ Αθηηλνδηαγλσζηηθή ή ζηελ Αθηηλνινγία 
θαηαβάιιεηαη σο αθνινχζσο: 

(α)  Μέρξη ηηο 15 Ηνπλίνπ 2019 ν Οξγαληζκφο θαηαβάιιεη πνζφ πξνθαηαβνιήο γηα ηελ 
ακνηβή ηνπ κελφο Ηνπλίνπ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε, θαη κέρξη ηε 10

ε
 Ηνπιίνπ 

2019 ν Οξγαληζκφο πξνρσξεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αθξηβνχο ακνηβήο γηα νιφθιεξν ην 
κήλα Ηνχλην θαζψο θαη ζηηο ζρεηηθέο αλαπξνζαξκνγέο ζηηο πιεξσκέο. 

(β)    Γηα ηνπο κήλεο Ηνχιην κέρξη Γεθέκβξην 2019, ε ακνηβή γηα θάζε ππφ αλαθνξά κήλα 
θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δηδηθνί Ηαηξνί)  
Καλνληζκνχο ηνπ 2019. 
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