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Αριθμός 187
ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2001 ΔΩ 2017
____________________
Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 22(6) θαη 28(2)(α)
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 22(6), 28(2)(α), ησλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκσλ ηνπ 2001 έσο 2017,
εθδίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο ηνπο αθφινπζνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο:

ΜΔΡΟ Η
ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
πλνπηηθφο
ηίηινο.

1. Οη παξφληεο Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο
(Δηδηθνί Ηαηξνί) Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί ηνπ 2019.

Δξκελεία.

2. (1) ηνπο παξφληεο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη
δηαθνξεηηθή έλλνηα –
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκν∙
«ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ» ζεκαίλεη πξνζσπηθφ πνπ έρεη δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο θαη είλαη εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ παξνρέα ππεξεζηψλ
θξνληίδαο πγείαο γηα λα έρεη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο εθ κέξνπο ηνπ.
(2) Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο παξφληεο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο θαη δελ
εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν θαη ηνπο
δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελνπο Καλνληζκνχο.

θνπφο ησλ
παξφλησλ
Δζσηεξηθψλ
Καλνληζκψλ.

3. θνπφο ησλ παξφλησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ παξνρήο θαη
πξφζβαζεο ησλ δηθαηνχρσλ ζηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο εηδηθνχ ηαηξνχ θαη ηνπ σξαξίνπ
ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ γηα εμππεξέηεζε ησλ δηθαηνχρσλ.

Καηαρψξεζε
δηάγλσζεο.

ΜΔΡΟ ΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΑΖ
4. Ο εηδηθφο ηαηξφο ζε θάζε επίζθεςε δηθαηνχρνπ θαηαρσξεί ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο ηε
δηάγλσζε ή ηελ πηζαλή δηάγλσζε ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ 5.

χζηεκα
θσδηθνπνίεζεο.

5. Οη δηαγλψζεηο ή πηζαλέο δηαγλψζεηο ηνπ εηδηθνχ ηαηξνχ θσδηθνπνηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
πιεξνθνξηθήο κε βάζε ην δηεζλέο ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο ICD-10.

Έθδνζε
6. (1) Οη εηδηθνί ηαηξνί εθηφο ησλ εηδηθνηήησλ ηεο αθηηλνδηαγλσζηηθήο, ηεο θπηηαξνινγίαο θαη ηεο
παξαπεκπηηθνχ
παζνινγηθήο αλαηνκίαο εθδίδνπλ παξαπεκπηηθφ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο, ζε
πξνο άιινπο
δηθαηνχρν γηα λα ιάβεη ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο απφ άιινπο παξνρείο ππεξεζηψλ
παξνρείο
θξνληίδαο πγείαο σο αθνινχζσοππεξεζηψλ
(α) Γηα επίζθεςε ζε εηδηθφ ηαηξφ άιιεο εηδηθφηεηαο, κε εμαίξεζε ηηο εηδηθφηεηεο ηεο
θξνληίδαο πγείαο.
αθηηλνδηαγλσζηηθήο, θπηηαξνινγίαο θαη παζνινγηθήο αλαηνκίαο παξαπεκπηηθφ κε ηζρχ ηξηψλ
(3) επηζθέςεσλ, δηάξθεηαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ∙
(β) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (α), γηα επίζθεςε ζε εηδηθφ ηαηξφ κε
εηδηθφηεηα ζηελ ππξεληθή ηαηξηθή, αθηηλνδηαγλσζηηθή, θπηηαξνινγία θαη παζνινγηθή αλαηνκία
γηα ηε δηεμαγσγή δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εηδηθφ ηαηξφ,
παξαπεκπηηθφ κε ηζρχ ελφο (1) κελφο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ.
(γ) Γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, παξαπεκπηηθφ κε ηζρχ ελφο (1) κελφο απφ ηελ εκεξνκελία
ηζρχνο πνπ θαζνξίδεη ν εηδηθφο ηαηξφο πνπ εθδίδεη ην παξαπεκπηηθφ
(2) Ο εηδηθφο ηαηξφο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζην δηθαηνχρν ην παξαπεκπηηθφ ζε έληππε
κνξθή, φπσο απηφ εθδίδεηαη απφ ην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο, θαηά ηελ επίζθεςε.
Τπνβνιή
αηηήκαηνο γηα
παξαπεκπηηθφ
γηα ζπρλή θαη
παξαηεηακέλε
παξαθνινχζεζε.

7. Ο εηδηθφο ηαηξφο ππνβάιιεη αίηεκα πξνο ηνλ πξνζσπηθφ ηαηξφ ηνπ δηθαηνχρνπ, κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο, γηα έθδνζε παξαπεκπηηθνχ πνπ αθνξά πεξηζηαηηθφ γηα ην νπνίν
απαηηείηαη ζπρλή θαη παξαηεηακέλε παξαθνινχζεζε απφ εηδηθφ ηαηξφ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ, κε
ηζρχ δψδεθα (12) επηζθέςεηο θαη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ.
Ννείηαη φηη φπνπ ππάξρεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε ν εηδηθφο ηαηξφο δχλαηαη
λα ππνβάιεη εθ λένπ αίηεκα γηα έθδνζε επηπξφζζεηνπ παξαπεκπηηθνχ πνπ αθνξά
πεξηζηαηηθφ γηα ην νπνίν απαηηείηαη ζπρλή θαη παξαηεηακέλε παξαθνινχζεζε.
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Έθδνζε ζπληαγήο 8. (1) Ο εηδηθφο ηαηξφο εθδίδεη ζπληαγή γηα ηα αλαγθαία θαξκαθεπηηθά πξντφληα, κέζσ ηνπ
γηα θαξκαθεπηηθά
ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν θαξκαθεπηηθψλ
πξντφληα,
πξντφλησλ.
ηαηξνηερλνινγηθά
(2) Ο εηδηθφο εθδίδεη ζπληαγή γηα ηα αλαγθαία ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη πγεηνλνκηθά
πξντφληα θαη
είδε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν
πγεηνλνκηθά είδε.
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη πγεηνλνκηθψλ εηδψλ.
(3) Ο εηδηθφο ηαηξφο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζην δηθαηνχρν ηε ζπληαγή ππνγεγξακκέλε,
ζε έληππε κνξθή φπσο απηή εθδίδεηαη απφ ην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο, θαηά ηελ επίζθεςε.
(4) Ο εηδηθφο ηαηξφο θαηά ηελ έθδνζε ζπληαγήο θαηαρσξεί, φπνπ ρξεηάδεηαη, δηάγλσζε κε
βάζε ην δηεζλέο ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο ICD-10.
Τπνβνιή
αηηήκαηνο πξνέγθξηζεο.

9. Ο εηδηθφο ηαηξφο ππνβάιιεη αίηεκα γηα ηαηξηθέο πξάμεηο ή/θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο
απαηηείηαη πξν-έγθξηζε θαη νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ θαη γλσζηνπνηνχληαη
ζηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο φπσο θαζνξίδεηαη,κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο.

Απφθηεζε
δηθαηψκαηνο
πξφζβαζεο ζε
εηδηθφ ηαηξφ.

10. Γηθαηνχρνο απνθηά πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο απφ εηδηθφ ηαηξφ εθφζνλ έρεη:
(α) εγγξαθεί ζην χζηεκα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο ή κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ
ηαηξνχ πνπ έρεη επηιέμεη.
Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηθαηνχρνο επηιεγεί λα εγγξαθεί ζην χζηεκα κέζσ ηνπ
πξνζσπηθνχ ηαηξνχ, ν πξνζσπηθφο ηαηξφο ή ην ππνζηεξηθηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ εγγξάθεη ζην
χζηεκα ην δηθαηνχρν.
(β) εγγξαθεί ζηνλ θαηάινγν δηθαηνχρσλ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ.

Γηεξγαζίεο πνπ
εθηειεί ην
ππνζηεξηθηηθφ
πξνζσπηθφ.

11. Σν ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ δχλαηαη λα εθηειεί ηηο πην θάησ δηεξγαζίεο ζην ζχζηεκα
πιεξνθνξηθήο:
(α) επηβεβαηψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ ζηνλ εηδηθφ ηαηξφ,
(β) δεκηνπξγεί επίζθεςε ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο,
(γ) ηππψλεη έγγξαθν απφ ην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα πφζα πνπ
απαηηνχληαη απφ ηνλ δηθαηνχρν λα θαηαβάιεη σο ζπκπιεξσκή ή ζπλεηζθνξά Ηθαη ηα πνζά
πνπ δχλαηαη λα θαηαβάιεη σο πξφζζεηε ζπκπιεξσκή, θαη ην παξαδίδεη ζηνλ δηθαηνχρν.
ΜΔΡΟ ΗΗΗ
ΩΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ

Ωξάξην.

Παξάξηεκα Η.

12. (1) Οη εηδηθνί ηαηξνί θαζνξίδνπλ ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο φπσο θξίλνπλ ψζηε λα
εμππεξεηνχλ ηνπο δηθαηνχρνπο.
(2) Γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο ησλ δηθαηνχρσλ νη εηδηθνί ηαηξνί δχλαληαη λα ζπκπιεξψλνπλ ην
Έληππν Γήισζεο Ωξαξίνπ Λεηηνπξγίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Η θαη ην
ππνβάιινπλ ζηνλ Οξγαληζκφ γηα αλάξηεζε ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο ή/θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ.
(3) Σν σξάξην είλαη ελδεηθηηθφ θαη νη εηδηθνίηαηξνί κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα ην
δηαθνξνπνηήζνπλ ζπκπιεξψλνληαο θαη ππνβάιινληαο λέν Έληππν Γήισζεο Ωξαξίνπ
Λεηηνπξγίαο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
(εζσηεξηθφο θαλνληζκφο 12 (2))

ΓΕΣΥ.11 .ΩΡΑ-001
ΔΝΣΤΠΟ ΓΖΛΩΖ ΩΡΑΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Γηεχζπλζε Τπνζηαηηθνχ:
Οδφο: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Υσξηφ/Πφιε: ……………………………………………………………………………. Σαρ. Κσδ.: ………………………
Αξ. Σειεθψλνπ Δξγαζίαο: ……………………………………….
Ωξάξην:

Απφ – Μέρξη

Απφ – Μέρξη

Γεπηέξα

……………..–………………..

……………..–………………..

Σξίηε

……………..–………………..

……………..–………………..

Σεηάξηε

……………..–………………..

……………..–………………..

Πέκπηε

……………..–………………..

……………..–………………..

Παξαζθεπή

……………..–………………..

……………..–………………..

άββαην

……………..–………………..

……………..–………………..

Κπξηαθή

……………..–………………..

……………..–………………..
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Κ.Δ.Π. 188/2019

Αριθμός 188
ΟΗ ΠΔΡΗ ΔΛΑΥΗΣΟΤ ΔΓΓΤΖΜΔΝΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ
ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΠΔΡΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2014 ΔΩ 2018
_________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 36(1)(α)
109(Η) ηνπ 2014
135(Η) ηνπ 2014
173(Η) ηνπ 2014
195(Η) ηνπ 2014
3(Η) ηνπ 2015
118(Η) ηνπ 2015
36(Η) ηνπ 2017
114(Η) ηνπ 2017
2(Η) ηνπ 2018.

Ζ Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο
παξέρεη ε παξάγξαθνο (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ πεξί ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ
Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθφηεξα Πεξί Κνηλσληθψλ Παξνρψλ Νφκνπ, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα:

πλνπηηθφο ηίηινο.

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη
Γεληθφηεξα πεξί Κνηλσληθψλ Παξνρψλ Νφκνπ (Άιια Έληππα) Γηάηαγκα ηνπ 2019.

Δξκελεία.

2. (1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ην
θείκελν«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθφηεξα Πεξί
.
Κνηλσληθψλ Παξνρψλ Νφκν ηνπ 2014
(2) Όξνη, ε έλλνηα ησλ νπνίσλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ Γηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα
πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νφκνο.

Αίηεζε γηα
Έθηαθηεο
Αλάγθεο.
Πίλαθαο.

3. Έθηαθηεο αλάγθεο κε βάζε ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Νφκνπ δχλαληαη λα επηδνηνχληαη
εθφζνλ ππνβιεζεί αίηεζε απφ ηνλ αηηεηή ή θαη δηθαηνχρν πξνο ηε Γηεπζχληξηα Τπεξεζηψλ
Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ππνβάιινληαο ην έληππν ΔΔΔ7.v2 φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα θαη
εθφζνλ δηαπηζησζεί ε αλάγθε, είηε κε επηηφπηα επίζθεςε ζηελ θαηνηθία ηνπ αηηεηή ή θαη δηθαηνχρνπ
είηε κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν θξίλεηαη εχινγνο απφ ηε Γηεπζχληξηα Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο
Δπεκεξίαο θαη εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Γ.Π.162/2016 φπσο απηή εθάζηνηε
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.

Έλαξμε ηζρχνο θαη
κεηαβαηηθέο
δηαηάμεηο.

4. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο θαη απφ ηελ ίδηα εκεξνκελία ην έληππν ΔΔΔ7.v2 πνπ νξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 7 ηεο
Κ.Γ.Π. 24/2019 αληηθαζίζηαηαη απφ ην έληππν ΔΔΔ7.v2 ην νπνίν νξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ
παξφληνο Γηαηάγκαηνο.
Ννείηαη φηη φζνη αηηεηέο ή θαη δηθαηνχρνη έρνπλ ππνβάιεη έληππν ΔΔΔ7.v2 φπσο απηφ
θαζνξίδεηαη ζηελ Κ.Γ.Π. 24/2019, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο
Γηαηάγκαηνο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζα ζεσξείηαη σο λα έρνπλ ππνβάιεη ην
έληππν ΔΔΔ7.v2 φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο.
___________________
Έγηλε ζηηο 24 Μαΐνπ 2019.
ΓΔΩΡΓΗΑ ΑΗΜΗΛΗΑΝΗΓΟΤ,
Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.

