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Κ.Δ.Π. 310/2019

Αριθμός 310
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:

πλνπηηθφο
ηίηινο.

1.

Δξκελεία.

2.

ΜΔΡΟ Η
ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Οη παξνχζεο Απνθάζεηο ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηνπ Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Ύςνο
Ακνηβήο Δηδηθψλ Ηαηξψλ κε εηδηθφηεηα ζηελ Παζνινγηθή Αλαηνκηθή ή ζηελ Κπηηαξνινγία γηα ηελ
πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2019 κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019) Απνθάζεηο ηνπ 2019.
(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 ηνλ Νφκν θαη ηνπο δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελνπο
Καλνληζκνχο.
θνπφο ησλ
παξνπζψλ
Απνθάζεσλ.

3.

θνπφο ησλ παξνπζψλ Απνθάζεσλ είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο ακνηβήο ησλ εηδηθψλ
ηαηξψλ κε εηδηθφηεηα ζηελ Παζνινγηθή Αλαηνκηθή ή ζηελ Κπηηαξνινγία, αλαθνξηθά κε
ε
ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο πνπ παξέρνπλ ζην χζηεκα απφ ηελ 1 Ηνπλίνπ 2019 κέρξη θαη ηελ
ε
31 Γεθεκβξίνπ 2019, εμαηξνπκέλεο ηεο ελδνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο πγείαο.
ΜΔΡΟ ΗΗ
ΑΜΟΗΒΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΗΑΣΡΟΤ

Ακνηβή αλά
ππεξεζία ζηε
βάζε ηηκήο
κνλάδαο.

4.

(1) Σν χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ εηδηθνχ ηαηξνχ κε εηδηθφηεηα ζηελ Παζνινγηθή Αλαηνκηθή ή ζηελ
Κπηηαξνινγία γηα θάζε 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 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 δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέηαζε Παπαληθνιάνπ (Παπ Σεζη), ε ηηκή κνλάδαο
ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ζθαηξηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ θαζνξίδεηαη ζην εδάθην (α) ηεο
Απφθαζεο 5 ν νπνίνο θαηαλέκεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν κήλα, θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ κνλάδσλ γηα
ην ζπγθεθξηκέλν κήλα, κε κέγηζηε ηηκή κνλάδαο ηα δεθαπέληε επξψ (€15).
(β) Γηα δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ αθνξνχλ εμέηαζε Παπαληθνιάνπ, ε ηηκή κνλάδαο
ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ζθαηξηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ θαζνξίδεηαη ζην εδάθην (β) ηεο
Απφθαζεο 5 ν νπνίνο θαηαλέκεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν κήλα, θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ κνλάδσλ γηα
ην ζπγθεθξηκέλν κήλα, κε κέγηζηε ηηκή κνλάδαο ηα δεθαπέληε επξψ (€15).

Ύςνο
ζθαηξηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ.

5.

ε

Σν χςνο ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1 Ηνπλίνπ 2019 κέρξη θαη ηελ
ε
31 Γεθεκβξίνπ 2019, γηα ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο κε εηδηθφηεηα ζηελ Παζνινγηθή Αλαηνκηθή ή
ζηελ Κπηηαξνινγία, γηα ηηο 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 δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ εμέηαζε Παπαληθνιάνπ, ν ζθαηξηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα
ε
ε
ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1 Ηνπλίνπ 2019 κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2019 θαζνξίδεηαη ζε
εμαθφζηεο εβδνκήληα ρηιηάδεο επξψ (€670.000).
(β) Γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αθνξνχλ εμέηαζε Παπαληθνιάνπ, ν ζθαηξηθφο πξνυπνινγηζκφο
ε
ε
γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1 Ηνπλίνπ 2019 κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2019, θαζνξίδεηαη ζε έλα
εθαηνκκχξην πεληαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ (€1.500.000).
Ννείηαη φηη νπνηνδήπνηε πιεφλαζκα ζην ζθαηξηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ θαηαλέκεηαη θάζε κήλα
ζε ζρέζε κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέηαζε Παπαληθνιάνπ, ην νπνίν πξνθχπηεη κε
βάζε ην εδάθην (α) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο Απφθαζεο 4, πξνζηίζεηαη ζην ζθαηξηθφ
πξνυπνινγηζκφ πνπ θαηαλέκεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν κήλα ζε ζρέζε κε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο
δελ αθνξνχλ ηελ εμέηαζε Παπαληθνιάνπ.

