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Αριθμός 196 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΓΔΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2001 ΔΩ 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 Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 36(2) ησλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκσλ ηνπ 2001 έσο 2017, εθδίδεη ηηο 
αθφινπζεο Απνθάζεηο: 

 ΜΔΡΟ Ι - ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
  
πλνπηηθφο ηίηινο. 
 

1. Οη παξνχζεο Απνθάζεηο ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Ύςνο 
Ακνηβήο Πξνζσπηθψλ Ιαηξψλ γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1

ε
 Ινπλίνπ 2019 κέρξη θαη ηελ 31

ε 

Γεθεκβξίνπ 2019) (Σξνπνπνηεηηθέο) (Αξ. 2) Απνθάζεηο ηνπ 2019 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηηο 
πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Ύςνο Ακνηβήο πξνζσπηθψλ Ιαηξψλ γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 
1

ε
 Ινπλίνπ 2019 κέρξη θαη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2019) Απνθάζεηο ηνπ 2019 (πνπ ζην εμήο ζα 

αλαθέξνληαη σο νη «βαζηθέο Απνθάζεηο») θαη νη βαζηθέο Απνθάζεηο θαη νη παξνχζεο Απνθάζεηο 
ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Ύςνο Ακνηβήο Πξνζσπηθψλ Ιαηξψλ 
γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1

ε
 Ινπλίνπ 2019 κέρξη θαη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2019) Απνθάζεηο ηνπ 

2019 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2019.  
 
Σξνπνπνίεζε ησλ 
βαζηθψλ 
Απνθάζεσλ κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηνπ 
πίλαθα ζηελ 
Απφθαζε 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Οη βαζηθέο Απνθάζεηο ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ  πίλαθα ζηελ Απφθαζε 4 κε 
ηνλ αθφινπζν πίλαθα. 
 

Ηιηθηαθή νκάδα δηθαηνχρνπ Δηήζηα θαηά θεθαιήλ ακνηβή 

Απφ ηε γέλλεζε κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 
3

νπ
 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ 

€210 

Απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 3
νπ

 έηνπο ηεο 
ειηθίαο ηνπ κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 8

νπ
 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ 
€155 

Aπφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 8
νπ

 έηνπο ηεο 
ειηθίαο ηνπ κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 18

νπ
 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ 
€91 

 

Σξνπνπνίεζε ησλ 
βαζηθψλ 
Απνθάζεσλ κε ηελ 
πξνζζήθε ηεο 
Απφθαζε 4Α.  
 

3. Οη βαζηθέο Απνθάζεηο ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο Απφθαζεο 4Α, 
ακέζσο κεηά ηελ Απφθαζε 4.  
 
 

«Αχμεζε 
ειάρηζηεο 
ακνηβήο 
πξνζσπηθψλ 
ηαηξψλ γηα 
παηδηά. 

4Α. Σν χςνο ηεο εηήζηαο θαηά θεθαιήλ ακνηβήο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ 
Απφθαζε 4 θαζνξίδεηαη σο ε ειάρηζηε ακνηβή θαη δχλαηαη λα απμεζεί 
κέρξη 15% ζε πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα 
ηελ θαηά θεθαιήλ ακνηβή ησλ πξνζσπηθψλ ηαηξψλ γηα παηδηά παξακείλεη 
αδηάζεην.» 

 

Σξνπνπνίεζε ησλ 
βαζηθψλ 
Απνθάζεσλ κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο  
Απφθαζεο 5. 

4. Οη βαζηθέο Απνθάζεηο ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο  Απφθαζεο 5 κε ηελ 
αθφινπζε λέα Απφθαζε 5. 

 «Ακνηβή πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα παηδηά, γηα θάζε ηνθεηφ. 
5. Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο γηα παηδηά ακείβεηαη κε δηαθφζηαπελήληα (250) επξψ γηα θάζε 
ηνθεηφ (α) γηα ηε θξνληίδα λενγλνχ κέρξη ην εμηηήξην κε κέγηζηε πεξίνδν παξακνλήο ηνπ 
λενγλνχ ζην λνζειεπηήξην εβδνκήληα δχν (72) ψξεο ή/θαη (β) ηε κεηαθνξά/ζπλνδεία ηνπ 
λενγλνχ ζε άιιν λνζειεπηήξην φηαλ θξίλεηαη ηαηξηθά αλαγθαίν.» 
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Σξνπνπνίεζε ησλ 
βαζηθψλ 
Απνθάζεσλ κε ηελ 
πξνζζήθε ηεο 
Απφθαζεο 5Α. 
 
 

5. Οη βαζηθέο Απνθάζεηο ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο  Απφθαζεο 5Α ακέζσο κεηά ηελ 
Απφθαζε 5. 
 

«Καηαβνιή 
ακνηβήο 
πξνζσπηθνχ 
ηαηξνχ γηα 
παηδηά. 

5Α. Η ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα παηδηά  γηα ηελ πεξίνδν  απφ 
1

ε
 Ινπλίνπ κέρξη ηε 15

ε
 Ινπλίνπ 2019 θαηαβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

30
ε
  Ινπλίνπ 2019 θαη γηα ηελ πεξίνδν απφ ηε 16

ε
 Ινπλίνπ κέρξη ηελ 30

ε
 

Ινπλίνπ 2019 θαηαβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηε 15
ε
 Ινπιίνπ 2019 ελψ 

γηα ηελ πεξίνδν απφ 1
ε
 Ινπιίνπ κέρξη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2019 ε ακνηβή 

γηα θάζε ππφ αλαθνξά κήλα θαηαβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο 
ηνπ επφκελνπ κήλα.» 

 

Σξνπνπνίεζε ησλ 
βαζηθψλ 
Απνθάζεσλ κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηνπ 
πίλαθα ζηελ 
Απφθαζε 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σξνπνπνίεζε ησλ 
βαζηθψλ 
Απνθάζεσλ κε 
ηελπξνζζήθε ηεο  
Απφθαζεο 6

Α
. 

6. Οη βαζηθέο Απνθάζεηο ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πίλαθα ζηελ Απφθαζε 6 κε 
ηνλ αθφινπζν πίλαθα. 
 

Ηιηθηαθή νκάδα δηθαηνχρνπ 
Δηήζηα θαηά θεθαιήλ 

ακνηβή 

Απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 15
νπ

 έηνπο ηεο 
ειηθίαο ηνπ κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 18

νπ
 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ 
€91 

Απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18
νπ

 έηνπο ηεο 
ειηθίαο ηνπ κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 51

νπ
 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ  
€83 

Απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 51
νπ

 έηνπο ηεο 
ειηθίαο ηνπ κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 71

νπ
 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ  
€117 

Aπφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 71
νπ

 έηνπο θαη κεηά €145 

 
7. Οη βαζηθέο Απνθάζεηο ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο Απφθαζεο 6Α, 
ακέζσο κεηά ηελ Απφθαζε 6: 
 

«Αχμεζε 
ειάρηζηεο 
ακνηβήο 
πξνζσπηθψλ 
ηαηξψλ γηα 
ελήιηθεο.  

6Α. Σν χςνο ηεο εηήζηαο θαηά θεθαιήλ ακνηβήο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ 
Απφθαζε 6 θαζνξίδεηαη σο ε ειάρηζηε ακνηβή θαη δχλαηαη λα απμεζεί κέρξη 
15% ζε πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ 
θαηά θεθαιήλ ακνηβή ησλ πξνζσπηθψλ ηαηξψλ γηα ελήιηθεο παξακείλεη 
αδηάζεην.» 

 

 Σξνπνπνίεζε ησλ 
βαζηθψλ 
Απνθάζεσλ κε ηελ 
πξνζζήθε ηεο 
Απφθαζεο 8. 
 
 

8. Οη βαζηθέο Απνθάζεηο ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο  Απφθαζεο 8 ακέζσο κεηά ηελ 
Απφθαζε 7. 
 

«Καηαβνιή 
ακνηβήο 
πξνζσπηθνχ 
ηαηξνχ γηα 
ελήιηθεο. 

8. Η ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα  ελήιηθεο  γηα ηελ  πεξίνδν απφ 
1

ε
 Ινπλίνπ κέρξη 15

ε 
Ινπλίνπ 2019 θαηαβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 30

ε 

Ινπλίνπ 2019 θαη γηα ηελ πεξίνδν απφ ηε 16
ε  

Ινπλίνπ κέρξη ηελ 30
ε  

Ινπλίνπ 
2019 θαηαβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηε 15

ε 
Ινπιίνπ 2019 ελψ γηα ηελ 

πεξίνδν απφ 1
ε
 Ινπιίνπ κέρξη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2019 ε ακνηβή γηα θάζε 

ππφ αλαθνξά κήλα θαηαβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ 
επφκελνπ κήλα.» 

 

Έλαξμε ηζρχνο.          9. Οη παξνχζεο Απνθάζεηο ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.  
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