1264
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
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Κ.Γ.Π. 253/2020

Απιθμόρ 253
ΟΙ ΠΔΡΙ ΓΔΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2001 ΔΩ 2020
___________________
Απνθάζεηοδπλάκεη ηνπ άξζξνπ 36(2)
Πξννίκην.

ΔΠΔΙΓΗ νη πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκνη ηνπ 2001 κέρξη 2020 εηζήγαγαλ ην Γεληθφ
χζηεκα Τγείαο θαη θαζφξηζαλ φηη ζε νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ έηνο ε ακνηβή γηα νπνηαδήπνηε
ππεξεζία θξνληίδαο πγείαο πξνζαξκφδεηαη αλάινγα, έηζη ψζηε ε πξαγκαηηθή δαπάλε λα κελ
ππεξβεί ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε πνπ θαζνξίζηεθε ζηνλ ζθαηξηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ
νκάδα ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο ζηελ νπνία αληηζηνηρεί.
ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ ην απξφβιεπην μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ είρε απξφβιεπηεο
επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο Γεκνθξαηίαο νη νπνίεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ δηαηήξεζε ηεο
θαηαβνιήο εηζθνξψλ ζην χζηεκα κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο πξψηεο θάζεο εθαξκνγήο,
επεξέαζαλ ηα έζνδα ηνπ Σακείνπ.
ε

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ ν Νφκνο θαζνξίδεη ηελ 1 Ινπλίνπ 2020 σο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πιήξεο
εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο θαηά ηελ νπνία ζα παξέρνληαη φιεο νη ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο
πνπ πξνλνεί ν Νφκνο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελδνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο πγείαο.
ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ θαζίζηαηαη απνιχησο αλαγθαίνο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο δεκφζηαο πγείαο γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε
βησζηκφηεηα ηνπ πζηήκαηνον θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο ακνηβήο γηα ηνπο παξνρείο ππεξεζηψλ
ε
θξνληίδαο πγείαο κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2020 κεηά ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ ΓεΤ.
ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ ν Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ην Σακείν κε
ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο.
89(Ι) ηνπ 2001
134(Ι) ηνπ 2002
101(Ι) ηνπ 2004
62(Ι) ηνπ 2005
74(Ι) ηνπ 2017
25(Ι) ηνπ 2020.

Ο Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ
36(2) ησλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκσλ ηνπ 2001 έσο 2020, εθδίδεη ηηο αθφινπζεο
Απνθάζεηο:

ΜΔΡΟ Ι
ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
πλνπηηθφο
ηίηινο.

1.

Οη παξνχζεο Απνθάζεηο ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Ύςνο
ε
ε
Ακνηβήο Πξνζσπηθψλ Ιαηξψλ γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2020) Απνθάζεηο ηνπ 2020.

Δξκελεία.

2.

(1) ηηο παξνχζεο Απνθάζεηο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα«θαηάινγνο δηθαηνχρσλ» ζεκαίλεη ηνλ θαηάινγν πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ
είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ πξνζσπηθφ ηαηξφ∙
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκν∙
«πξνζσπηθφο ηαηξφο γηα ελήιηθεο» ζεκαίλεη πξνζσπηθφ ηαηξφ ν νπνίνο παξέρεη
ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο ζε δηθαηνχρνπο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 15ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο∙
«πξνζσπηθφο ηαηξφο γηα παηδηά» ζεκαίλεη πξνζσπηθφ ηαηξφ ν νπνίνο παξέρεη ππεξεζίεο
θξνληίδαο πγείαο ζε δηθαηνχρνπο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο.
(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
πξνζσπηθψλ ηαηξψλ γηα παηδηά θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηαηξψλ γηα ελήιηθεο, εμαηξνπκέλεο ηεο
ελδνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο πγείαο, αλαθνξηθά κε ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο πνπ ζα
ε
ε
παξέρνπλ ζην χζηεκα απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2020.
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ΜΔΡΟ ΙΙ
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΙΑΣΡΟΤ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ
Ύςνο θαηά θεθαιήλ
ακνηβήο πξνζσπηθνχ
ηαηξνχ γηα παηδηά.

4.

Σν χςνο ηεο εηήζηαο θαηά θεθαιήλ ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα παηδηά γηα θάζε
δηθαηνχρν θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πην θάησ πίλαθα:
Ννείηαη φηη ε κεληαία ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα παηδηά ππνινγίδεηαη αλάινγα κε
ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ ν δηθαηνχρνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ θαηάινγν δηθαηνχρσλ
ηνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κήλα.
Ηιηθηαθή νκάδα δηθαηνχρνπ

Δηήζηα θαηά θεθαιήλ
ακνηβή

Απφ ηε γέλλεζε κέρξη ηε
νπ
ζπκπιήξσζε ηνπ 3 έηνπο ηεο
ειηθίαο ηνπ

€210

νπ

Απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 3 έηνπο
ηεο ειηθίαο ηνπ κέρξη ηελ
νπ
ζπκπιήξσζε ηνπ 8 έηνπο ηεο
ειηθίαο ηνπ

€155

νπ

Aπφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 8 έηνπο
ηεο ειηθίαο ηνπ κέρξη ηελ
νπ
ζπκπιήξσζε ηνπ 18 έηνπο ηεο
ειηθίαο ηνπ

€91

Ακνηβή πξνζσπηθνχ
ηαηξνχ γηα παηδηά, γηα
θάζε ηνθεηφ.

5.

Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο γηα παηδηά ακείβεηαη κε δηαθφζηα πελήληα (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.

Καηαβνιή ακνηβήο
πξνζσπηθνχ ηαηξνχ
γηα παηδηά.

6.

Γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2020, ε ακνηβή
ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα παηδηά γηα θάζε κήλα θαηαβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ην
ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα.

ε

ε

ΜΔΡΟ ΙΙI
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΙΑΣΡΟΤ ΓΙΑ ΔΝΗΛΙΚΔ
Ύςνο θαηά θεθαιήλ
ακνηβήο πξνζσπηθνχ
ηαηξνχ γηα ελήιηθεο.

7. Σν χςνο ηεο εηήζηαο θαηά θεθαιήλ ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα ελήιηθεο γηα θάζε
δηθαηνχρν θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πην θάησ πίλαθα:
Ννείηαη φηη ε κεληαία ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα ελήιηθεο ππνινγίδεηαη αλάινγα
κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ ν δηθαηνχρνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ θαηάινγν
δηθαηνχρσλ ηνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κήλα.
Ηιηθηαθή νκάδα δηθαηνχρνπ

Δηήζηα θαηά θεθαιήλ
ακνηβή

νπ

Απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 15 έηνπο
ηεο ειηθίαο ηνπ κέρξη ηελ
νπ
ζπκπιήξσζε ηνπ 18 έηνπο ηεο
ειηθίαο ηνπ

€91

νπ

Απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18 έηνπο
ηεο ειηθίαο ηνπ κέρξη ηελ
νπ
ζπκπιήξσζε ηνπ 51 έηνπο ηεο
ειηθίαο ηνπ

€83

νπ

Απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 51 έηνπο
ηεο ειηθίαο ηνπ κέρξη ηελ
νπ
ζπκπιήξσζε ηνπ 71 έηνπο ηεο
ειηθίαο ηνπ
Aπφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 71
θαη κεηά

νπ

έηνπο

€117

€145
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Ακνηβή πξνζσπηθνχ
ηαηξνχ γηα ελήιηθεο
γηα ηελ ζπκπιήξσζε
ηνπ Δξσηεκαηνιφγηνπ
Γεκηνπξγίαο Πξνθίι
Γηθαηνχρνπ.

8.

Καηαβνιή ακνηβήο
πξνζσπηθνχ ηαηξνχ
γηα ελήιηθεο.

9.

Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο γηα ελήιηθεο ακείβεηαη κε πέληε (5) επξψ γηα θάζε δηθαηνχρν πνπ
εγγξάθεηαη ζηνλ θαηάινγν δηθαηνχρσλ ηνπ θαη γηα ηνλ νπνίν ζπκπιεξψλεη ην
Δξσηεκαηνιφγην Γεκηνπξγίαο Πξνθίι Γηθαηνχρνπ.
Ννείηαη φηη ε ακνηβή ησλ πέληε (5) επξψ ηζρχεη κία θνξά κφλν γηα θάζε δηθαηνχρν.

ε

ε

Γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2020, ε ακνηβή
ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα ελήιηθεο γηα θάζε κήλα θαηαβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ην
ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα.
ΜΔΡΟ IV
ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΙΑΣΡΟΤ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ
ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΙΑΣΡΟΤ ΓΙΑ ΔΝΗΛΙΚΔ

Αλαπξνζαξκνγή ηεο
θαηά θεθαιήλ
ακνηβήο πξνζσπηθνχ
ηαηξνχ γηα παηδηά θαη
πξνζσπηθνχ ηαηξνχ
γηα ελήιηθεο
ιακβάλνληαο ππφςηλ
ηηο επηπηψζεηο ηεο
παλδεκίαο ηνπ
θνξσλντνχ ζηελ
νηθνλνκία θαη θαη’
επέθηαζε ζην Σακείν.

10. Σν χςνο ηεο εηήζηαο θαηά θεθαιήλ ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα παηδηά θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα ελήιηθεο αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πην θάησ πίλαθα:

Μεληαία ακνηβή

Πνζνζηφ κείσζεο

Γηα θάζε επξψκέρξη €4,000

5%

Γηα θάζε επξψ πάλσ απφ €4,000

12.5%

ΜΔΡΟ V
ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Μεηαβαηηθέο
δηαηάμεηο.

11. Αλαθνξηθά κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Μέξνπο ΙΙ θαη ηνπ Μέξνπο ΙΙΙ πνπ αθνξνχλ ην θαηά
θεθαιήλ χςνο ακνηβήο ησλ πξνζσπηθψλ ηαηξψλ γηα παηδηά θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηαηξψλ
γηα ελήιηθεο, γηα ηελ πεξίνδν ε

ή

(α)

Απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 30 Απξηιίνπ 2020 ην χςνο ηεο εηήζηαο
θαηά θεθαιήλ ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα παηδηά γηα θάζε δηθαηνχρν
θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 4 θαη ην χςνο ηεο εηήζηαο θαηά θεθαιήλ
ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα ελήιηθεο γηα θάζε δηθαηνχρν θαζνξίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 7∙

(β)

απφ ηελ 1 Μαΐνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31 Ινπιίνπ 2020, ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο
παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ ζηελ νηθνλνκία θαη θαη’ επέθηαζε ζην Σακείν, ην χςνο
ηεο εηήζηαο θαηά θεθαιήλ ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα παηδηά γηα θάζε
δηθαηνχρν θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 4 θαη ην χςνο ηεο εηήζηαο θαηά
θεθαιήλ ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα ελήιηθεο γηα θάζε δηθαηνχρν
θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 7 φπνπ ε κεληαία ακνηβή πνπ πξνθχπηεη
αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 10∙

(γ)

απφ ηελ 1 Απγνχζηνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2020 ην χςνο ηεο
εηήζηαο θαηά θεθαιήλ ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα παηδηά θαη
πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα ελήιηθεο γηα θάζε δηθαηνχρν θαη ζα ηπγράλεη
επαλαμηνιφγεζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη νη επηπηψζεηο
ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ ζηελ νηθνλνκία θαη θαη’ επέθηαζε ζην Σακείν, ζα
εθαξκφδεηαη ε Απφθαζε 11 (β) ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαληαη νη
επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ ζηελ νηθνλνκία θαη θαη’ επέθηαζε ζην
Σακείν, ζα εθαξκφδεηαη ε Απφθαζε 11 (α).

ε

ε

ε

ε
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Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
1445 Λεπθσζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα.

