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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5329, 31.7.2020

Κ.Δ.Π. 336/2020

Αριθμός 336
ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2001 ΔΧ 2020
___________________
ΑπνθΪζεηο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 37(1)
89(Η) ηνπ 2001
134(Η) ηνπ 2002
101(Η) ηνπ 2004
62(Η) ηνπ 2005
74(Η) ηνπ 2017
25(I) ηνπ 2020.

Ο Οξγαληζκφο ΑζθΪιηζεο Τγεέαο, αζθψληαο ηηο εμνπζέεο πνπ ηνπ παξΫρνληαη δπλΪκεη ηνπ
Ϊξζξνπ 37(1) ησλ πεξέ Γεληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο Νφκσλ ηνπ 2001 Ϋσο 2020, εθδέδεη ηηο
αθφινπζεο ΑπνθΪζεηο:

ΜΔΡΟ Η
ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
πλνπηηθφο ηέηινο.

1.

Οη παξνχζεο ΑπνθΪζεηο ζα αλαθΫξνληαη σο νη πεξέ ηνπ Γεληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο
ε
(Ύςνο Ακνηβάο Δηδηθψλ Ηαηξψλ, γηα ηελ πεξένδν απφ ηελ 1 Ηνπιένπ 2020 κΫρξη θαη ηελ
ε
31 Γεθεκβξένπ 2020) ΑπνθΪζεηο ηνπ 2020.

Δξκελεέα.

2.

-(1) ηηο παξνχζεο ΑπνθΪζεηο, εθηφο αλ απφ ην θεέκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά Ϋλλνηα«Νφκνο» ζεκαέλεη ηνλ πεξέ Γεληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο Νφκν∙
(2) Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξνχζεο ΑπνθΪζεηο θαη δελ εξκελεχνληαη
δηαθνξεηηθΪ, Ϋρνπλ ηελ Ϋλλνηα πνπ απνδέδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν θαη ηνπο δπλΪκεη
απηνχ εθδηδφκελνπο Καλνληζκνχο.

θνπφο ησλ
παξνπζψλ
ΑπνθΪζεσλ.
ΠαξΪξηεκα Η.

θνπφο ησλ παξνπζψλ ΑπνθΪζεσλ εέλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο ακνηβάο:
(α) ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ κε εηδηθφηεηα ά εμεηδέθεπζε φπσο θαζνξέδνληαη ζην ΜΫξνο Α
θαη ΜΫξνο Β ηνπ Παξαξηάκαηνο Η,
(β) ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ κε εηδηθφηεηα ζηελ Αθηηλνδηαγλσζηηθά θαη Αθηηλνινγέα,
(γ) ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ κε εηδηθφηεηα ζηελ Παζνινγηθά Αλαηνκηθά, ζηελ
Κπηηαξνινγέα, θαη
(δ) ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ κε εηδηθφηεηα ζηελ Ππξεληθά Ηαηξηθά,
ε
αλαθνξηθΪ κε ππεξεζέεο θξνληέδαο πγεέαο πνπ ζα παξΫρνπλ ζην χζηεκα απφ ηελ 1
ε
Ηνπιένπ 2020 κΫρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2020, εμαηξνπκΫλεο ηεο ελδνλνζνθνκεηαθάο
θξνληέδαο πγεέαο.
ΜΔΡΟ ΗΗ
ΑΜΟΗΒΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΗΑΣΡΟΤ ΜΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Ή ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΟΠΧ ΚΑΘΟΡΗΕΟΝΣΑΗ
ΣΟ ΜΔΡΟ Α ΚΑΗ ΜΔΡΟ Β ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η

Ακνηβά αλΪ
ππεξεζέα ζηε βΪζε
ηηκάο κνλΪδαο.
ΠαξΪξηεκα Η.

3.

4.

-(1) Σν χςνο ηεο ακνηβάο ηνπ εηδηθνχ ηαηξνχ κε εηδηθφηεηα ά εμεηδέθεπζε φπσο
θαζνξέδνληαη ζην ΜΫξνο Α θαη ζην ΜΫξνο Β ηνπ Παξαξηάκαηνο Η γηα θΪζε ηαηξηθά πξΪμε ά
δξαζηεξηφηεηα πνπ θαζνξέδεηαη γηα ηελ εηδηθφηεηΪ ηνπ κε βΪζε ηελ ππνπαξΪγξαθν (β)
ηεο παξαγξΪθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 ησλ πεξέ Γεληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο (Δηδηθνέ
Ηαηξνέ) Καλνληζκψλ, ππνινγέδεηαη κε βΪζε ηνλ αξηζκφ κνλΪδσλ ηεο ζπγθεθξηκΫλεο
ηαηξηθάο πξΪμεο ά δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ηηκά κνλΪδαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκΫλν κάλα.
(2) (α) ΣεξνπκΫλσλ ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξαγξΪθνπ (1), γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο
ακνηβάο ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ, ε ηηκά κνλΪδαο θΪζε κάλα θπκαέλεηαη απφ δεθαηξέα επξψ
(€13) κΫρξη δεθαεπηΪ επξψ (€17), λννπκΫλνπ φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κνλΪδσλ γηα
ε
ε
ηελ πεξένδν απφ ηελ 1 Ηνπιένπ 2020 κΫρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2020 δελ ππεξβαέλεη
ηηο:
(i)

Σξαθφζηεο εέθνζη εθηΪ ρηιηΪδεο (327,000) κνλΪδεο γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο
Γαζηξεληεξνινγέαο,

(ii)

Έλα εθαηνκκχξην εέθνζη ρηιηΪδεο (1,020,000) κνλΪδεο γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο
Καξδηνινγέαο,

(iii)

Πεληαθφζηεο εμάληα δχν ρηιηΪδεο (562,000) κνλΪδεο γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο
Μαηεπηηθάο - Γπλαηθνινγέαο,

(iv)

Οθηαθφζηεο ζαξΪληα εθηΪ ρηιηΪδεο (847,000) κνλΪδεο γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο
Οθζαικνινγέαο,
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(v)

Γηαθφζηεο ζαξΪληα ηξεηο ρηιηΪδεο (243,000) κνλΪδεο γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο
Γεξκαηνινγέαο- Αθξνδηζηνινγέαο,

(vi)

Σξαθφζηεο ηΫζζεξηο ρηιηΪδεο (304,000) κνλΪδεο γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο
Οξζνπαηδηθάο,

(vii)

Σξαθφζηεο
ρηιηΪδεο
(300,000)
Χηνξπλνιαξπγγνινγέαο,

(viii)

Ογδφληα κέα ρηιηΪδεο (81,000) κνλΪδεο γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο Δλδνθξηλνινγέαο,

(ix)

Δθαηφ δψδεθα ρηιηΪδεο (112,000) κνλΪδεο γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο Ρεπκαηνινγέαο,

(x)

Γχν εθαηνκκχξηα (2,000,000) κνλΪδεο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδηθνηάησλ θαη
εμεηδηθεχζεσλ πνπ θαζνξέδνληαη ζην ΜΫξνο Β ηνπ Παξαξηάκαηνο Η.

κνλΪδεο

γηα

ηελ

εηδηθφηεηα

ηεο

ΚΪζε ηΫινο ηξηκελέαο ζα πξνζηέζεληαη κνλΪδεο ζηα ζεκεέα (i) κΫρξη (x) αλΪινγα
κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηαηξψλ πνπ ζα πξνζηέζεληαη θαη ην ειηθηαθφ πξνθέι ηνπ
ζπλφινπ ησλ ζπκβεβιεκΫλσλ ηαηξψλ.
(β) ΣεξνπκΫλσλ ησλ δηαηΪμεσλ ηεο ππνπαξαγξΪθνπ (α) ηεο παξαγξΪθνπ (2), ζε
ε
πεξέπησζε πνπ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κνλΪδσλ γηα ηελ πεξένδν απφ ηελ 1 Ηνπιένπ 2020
ε
κΫρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2020, ππεξβεέ ηνλ αξηζκφ κνλΪδσλ πνπ θαζνξέδεηαη γηα θΪζε
εηδηθφηεηα ά ζχλνιν εηδηθνηάησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ, ε ηηκά κνλΪδαο γηα θΪζε εηδηθφηεηα ά
ζχλνιν εηδηθνηάησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ, αλαπξνζαξκφδεηαη αλΪινγα ψζηε λα κελ ππΪξμεη
ππΫξβαζε ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαζνξέδεηαη:
(i)

ζηελ ππνπαξΪγξαθν (i) ηεο παξαγξΪθνπ (1) ηεο Απφθαζεο 5 γηα ηελ εηδηθφηεηα
ηεο Γαζηξεληεξνινγέαο,

(ii)

ζηελ ππνπαξΪγξαθν (ii) ηεο παξαγξΪθνπ (1) ηεο Απφθαζεο 5 γηα ηελ εηδηθφηεηα
ηεο Καξδηνινγέαο,

(iii)

ζηελ ππνπαξΪγξαθν (iii) ηεο παξαγξΪθνπ (1) ηεο Απφθαζεο 5
εηδηθφηεηα ηεο Μαηεπηηθάο -Γπλαηθνινγέαο,

γηα ηελ

(iv)

ζηελ ππνπαξΪγξαθν (iv) ηεο παξαγξΪθνπ (1) ηεο Απφθαζεο 5
εηδηθφηεηα ηεο Οθζαικνινγέαο,

γηα ηελ

(v)

ζηελ ππνπαξΪγξαθν (v) ηεο παξαγξΪθνπ (1) ηεο Απφθαζεο 5
εηδηθφηεηα ηεο Γεξκαηνινγέαο- Αθξνδηζηνινγέαο,

γηα ηελ

(vi)

ζηελ ππνπαξΪγξαθν (vi) ηεο παξαγξΪθνπ (1) ηεο Απφθαζεο 5
εηδηθφηεηα ηεο Οξζνπαηδηθάο,

(vii)

ζηελ ππνπαξΪγξαθν (vii) ηεο παξαγξΪθνπ (1) ηεο Απφθαζεο 5
εηδηθφηεηα ηεο Χηνξπλνιαξπγγνινγέαο,

γηα ηελ

(viii)

ζηελ ππνπαξΪγξαθν (viii) ηεο παξαγξΪθνπ (1) ηεο Απφθαζεο 5
εηδηθφηεηα ηεο Δλδνθξηλνινγέαο,

γηα ηελ

(ix)

ζηελ ππνπαξΪγξαθν (ix) ηεο παξαγξΪθνπ (1) ηεο Απφθαζεο 5
εηδηθφηεηα ηεο Ρεπκαηνινγέαο,

γηα ηελ

(x)

ζηελ ππνπαξΪγξαθν (x) ηεο παξαγξΪθνπ (1) ηεο Απφθαζεο 5 γηα ην ζχλνιν
ησλ εηδηθνηάησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ πνπ θαζνξέδνληαη ζην ΜΫξνο Β ηνπ
ΠαξΪξηεκαηνο Η.

Ύςνο ζθαηξηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ.
5.

γηα ζηελ

ε

Σν χςνο ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πεξένδν απφ ηελ 1 Ηνπιένπ 2020 κΫρξη
ε
θαη ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2020, γηα ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο, γηα ηηο ηαηξηθΫο πξΪμεηο θαη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαζνξέδνληαη κε βΪζε ηελ ππνπαξΪγξαθν (β) ηεο παξαγξΪθνπ (1)
ηνπ Καλνληζκνχ 5 ησλ πεξέ Γεληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο (Δηδηθνέ Ηαηξνέ) Καλνληζκψλ,
θαζνξέδεηαη ζε:
i.

ΣΫζζεξα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο πελάληα ρηιηΪδεο επξψ (€4,250,000) γηα ηελ
εηδηθφηεηα ηεο Γαζηξεληεξνινγέαο,

ii.

Γεθαηξέα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο πελάληα ρηιηΪδεο επξψ (€13,250,000) γηα ηελ
εηδηθφηεηα ηεο Καξδηνινγέαο,
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iii.

ΔθηΪ εθαηνκκχξηα ηξαθφζηεο ρηιηΪδεο επξψ (€7,300,000) γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο
Μαηεπηηθάο - Γπλαηθνινγέαο,

iv.

Έληεθα εθαηνκκχξηα επξψ (€11,000,000) γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο Οθζαικνινγέαο,

v.

Σξέα εθαηνκκχξηα εθαηφ πελάληα ρηιηΪδεο επξψ (€3,150,000) γηαηελ εηδηθφηεηα
ηεο Γεξκαηνινγέαο- Αθξνδηζηνινγέαο,

vi.

Σξέα εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο πελάληα ρηιηΪδεο επξψ (€3,950,000) γηα ηελ
εηδηθφηεηα ηεο Οξζνπαηδηθάο,

vii.

Σξέα εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο ρηιηΪδεο επξψ (€3,900,000) γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο
Χηνξπλνιαξπγγνινγέαο,

viii.

Έλα εθαηνκκχξην πελάληα ρηιηΪδεο επξψ (€1,050,000) γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο
Δλδνθξηλνινγέαο,

ix.

Έλα εθαηνκκχξην ηεηξαθφζηεο πελάληα ρηιηΪδεο επξψ (€1,450,000) γηα ηελ
εηδηθφηεηα ηεο Ρεπκαηνινγέαο,

x.

Δέθνζη Ϋμη εθαηνκκχξηα επξψ (€26,000,000) γηα ην ζχλνιν ησλ εηδηθνηάησλ θαη
εμεηδηθεχζεσλ πνπ θαζνξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Η.

Γηα ζθνπνχο νκαιάο εηζαγσγάο ησλ επηκΫξνπο πξνυπνινγηζκψλ ν Οξγαληζκφο γηα
ηνπο πξψηνπο ηξεηο (3) κάλεο ζα απνδεκηψλεη ηελ ηηκά κνλΪδαο ζηα δεθαηξέα επξψ
(€13), Ϋζησ θαη αλ ν αξηζκφο κνλΪδσλ αλΪ εηδηθφηεηα ά ζην ζχλνιν ησλ εηδηθνηάησλ
εέλαη θαηΪ 15% απμεκΫλνο, κε αληέζηνηρε αχμεζε ησλ επηκΫξνπο πξνυπνινγηζκψλ.
Ννεέηαη φηη ζε πεξέπησζε πνπ ν αξηζκφο κνλΪδσλ ππεξβεέ ην φξην ηνπ 15% ηφηε ζα
εθαξκνζηεέ ε αλαπξνζαξκνγά ηεο ηηκάο ηεο κνλΪδαο ψζηε λα κελ ππΪξμεη ππΫξβαζε
ηεο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο.
ΚΪζε ηΫινο ηξηκελέαο ζα γέλεηαη αλαπξνζαξκνγά ησλ πξνυπνινγηζκψλ ζηα ζεκεέα (i)
κΫρξη (x) αλΪινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηαηξψλ πνπ ζα πξνζηέζεληαη θαη ην ειηθηαθφ
πξνθέι ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβεβιεκΫλσλ ηαηξψλ.
ΜΔΡΟ ΗΗΗ
ΑΜΟΗΒΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΗΑΣΡΟΤ ΜΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ
ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ
Ακνηβά εηδηθνχ
ηαηξνχ κε εηδηθφηεηα
ζηελ
Αθηηλνδηαγλσζηηθά
θαη Αθηηλνινγέα ζηε
βΪζε ηηκάο κνλΪδαο.

6.

-(1) Σν χςνο ηεο ακνηβάο ηνπ εηδηθνχ ηαηξνχ κε εηδηθφηεηα ζηελ Αθηηλνδηαγλσζηηθά θαη
Αθηηλνινγέα γηα θΪζε ηαηξηθά πξΪμε ά δξαζηεξηφηεηα πνπ θαζνξέδεηαη γηα ηελ εηδηθφηεηΪ
ηνπ κε βΪζε ηελ ππνπαξΪγξαθν (β) ηεο παξαγξΪθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 ησλ πεξέ
Γεληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο (Δηδηθνέ Ηαηξνέ) Καλνληζκψλ, ππνινγέδεηαη κε βΪζε ηνλ αξηζκφ
κνλΪδσλ ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ηαηξηθάο πξΪμεο ά δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ηηκά κνλΪδαο γηα
ηνλ ζπγθεθξηκΫλν κάλα.
(2) ΣεξνπκΫλσλ ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξαγξΪθνπ (1), γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο
ακνηβάο, ε ηηκά κνλΪδαο θΪζε κάλα θαζνξέδεηαη σο αθνινχζσο:
(α) Γηα ηαηξηθΫο πξΪμεηο ά δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ MRIs θαη CTs, ε ηηκά κνλΪδαο
θαζνξέδεηαη ζηα δεθαπΫληε επξψ (€15), λννπκΫλνπ φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ
κνλΪδσλ ησλ πξΪμεσλ ά δξαζηεξηνηάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο καγλεηηθΫο ηνκνγξαθέεο
(ΜRI) θαη ζηηο αμνληθΫο ηνκνγξαθέεο (CT) νη νπνέεο ππνβιάζεθαλ θαη εγθξέζεθαλ απφ
ε
ε
ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ πεξένδν απφ ηελ 1 Ηνπιένπ 2020 κΫρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξένπ
2020 δελ ππεξβαέλεη ηηο εμαθφζηεο ηξηΪληα ρηιηΪδεο (630.000) κνλΪδεο.
ε

Ννεέηαη φηη ζε πεξέπησζε πνπ, γηα ηελ πεξένδν απφ ηελ 1 Ηνπιένπ 2020 κΫρξη θαη ηελ
ε
31 Γεθεκβξένπ 2020, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κνλΪδσλ ησλ πξΪμεσλ ά
δξαζηεξηνηάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο καγλεηηθΫο ηνκνγξαθέεο (ΜRI) θαη ζηηο αμνληθΫο
ηνκνγξαθέεο (CT) νη νπνέεο ππνβιάζεθαλ θαη εγθξέζεθαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ
ε
ε
πεξένδν απφ ηελ 1 Ηνπιένπ 2020 κΫρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2020, ππεξβεέ ηηο
εμαθφζηεο ηξηΪληα ρηιηΪδεο (630.000), ε ηηκά κνλΪδαο αλαπξνζαξκφδεηαη πξνο ηα
θΪησ αλαιφγσο ηνπ πνζνχ ηεο ππΫξβαζεο, κε κΫγηζηε αλαπξνζαξκνγά πξνο ηα θΪησ
ηεο ηηκάο κνλΪδαο κΫρξη 13,4%.
(β) Γηα ηαηξηθΫο πξΪμεηο ά δξαζηεξηφηεηεο νη νπνέεο δελ αθνξνχλ MRIs θαη CTs, ε ηηκά
κνλΪδαο θαζνξέδεηαη ζηα δεθαπΫληε επξψ (€15) λννπκΫλνπ φηη ε ζπλνιηθά ακνηβά πνπ
εγθξέλεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηηο ελ ιφγσ ηαηξηθΫο πξΪμεηο ά δξαζηεξηφηεηεο γηα
ε
ε
ηελ πεξένδν απφ ηελ 1 Ηνπιένπ 2020 κΫρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2020 δελ
ππεξβαέλεη ηνλ ζθαηξηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ θαζνξέδεηαη ζηελ παξΪγξαθν (β) ηεο
Απφθαζεο 7.

1828
ε

Ννεέηαη φηη ζε πεξέπησζε πνπ, γηα ηελ πεξένδν απφ ηελ 1 Ηνπιένπ 2020 κΫρξη θαη ηελ
ε
31 Γεθεκβξένπ 2020, ε ζπλνιηθά ακνηβά γηα ηηο ελ ιφγσ πξΪμεηο ά δξαζηεξηφηεηεο
ππεξβαέλεη ην πνζφ ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ
θαζνξέδεηαη ζηελ
παξΪγξαθν (β) ηεο Απφθαζεο 7, ε ηηκά κνλΪδαο αλαπξνζαξκφδεηαη αλΪινγα ψζηε λα
κελ ππΪξμεη ππΫξβαζε ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
7.
Ύςνο ζθαηξηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ.

ε

Σν χςνο ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πεξένδν απφ ηελ 1 Ηνπιένπ 2020 κΫρξη
ε
θαη ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2020, γηα ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο κε εηδηθφηεηα ζηελ
Αθηηλνδηαγλσζηηθά ά ζηελ Αθηηλνινγέα, γηα ηηο ηαηξηθΫο πξΪμεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
θαζνξέδνληαη κε βΪζε ηελ ππνπαξΪγξαθν (β) ηεο παξαγξΪθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 ησλ
πεξέ Γεληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο (Δηδηθνέ Ηαηξνέ) Καλνληζκψλ, θαζνξέδεηαη σο αθνινχζσο:
(α) Γηα ηαηξηθΫο πξΪμεηο ά δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ MRIs θαη CTs, ν ζθαηξηθφο
ε
ε
πξνυπνινγηζκφο απφ ηελ 1 Ηνπιένπ 2020 κΫρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2020,
θαζνξέδεηαη ζε ελληΪ εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο πελάληα ρηιηΪδεο επξψ (€9.450.000).
(β) Γηα πξΪμεηο ά δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αθνξνχλ MRIs θαη CTs, ν ζθαηξηθφο
ε
ε
πξνυπνινγηζκφο απφ ηελ 1 Ηνπιένπ 2020 κΫρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2020,
θαζνξέδεηαη ζε δψδεθα εθαηνκκχξηα επξψ (€12.000.000).

Ακνηβά εηδηθνχ
ηαηξνχ κε εηδηθφηεηα
ζηελ Παζνινγηθά
Αλαηνκηθά ά
Κπηηαξνινγέα ζηε
βΪζε ηηκάο κνλΪδαο.

8.

Ννεέηαη φηη κΫρξη λα θαηαζηεέ δπλαηφο ν ππνινγηζκφο μερσξηζηάο ηηκάο κνλΪδαο φπσο
θαζνξέδεηαη ζηηο ππνπαξαγξΪθνπο (α) θαη (β) ηεο παξαγξΪθνπ (2) ηεο Απφθαζεο 6,
ζα ππνινγέδεηαη εληαέα ηηκά κνλΪδαο γηα φιεο ηηο ηαηξηθΫο πξΪμεηο ά δξαζηεξηφηεηεο
πνπ θαζνξέδνληαη ζηελ παξΪγξαθν (1) ηεο Απφθαζεο 6, κε βΪζε ηνλ ζπλνιηθφ
πξνυπνινγηζκφ φπσο απηφο θαζνξέδεηαη ζηηο παξαγξΪθνπο (α) θαη (β) ηεο παξνχζαο
Απφθαζεο.
ΜΔΡΟ ΗV
ΑΜΟΗΒΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΗΑΣΡΟΤ ΜΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ Ή ΣΖΝ ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΗΑ
-(1) Σν χςνο ηεο ακνηβάο ηνπ εηδηθνχ ηαηξνχ κε εηδηθφηεηα ζηελ Παζνινγηθά Αλαηνκηθά ά
ζηελ Κπηηαξνινγέα γηα θΪζε δξαζηεξηφηεηα πνπ θαζνξέδεηαη γηα ηελ εηδηθφηεηΪ ηνπ κε
βΪζε ηελ ππνπαξΪγξαθν (β) ηεο παξαγξΪθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 ησλ πεξέ Γεληθνχ
πζηάκαηνο Τγεέαο (Δηδηθνέ Ηαηξνέ) Καλνληζκψλ, ππνινγέδεηαη κε βΪζε ηνλ αξηζκφ
κνλΪδσλ ηεο ζπγθεθξηκΫλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ηηκά κνλΪδαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκΫλν
κάλα.
(2) ΣεξνπκΫλσλ ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξαγξΪθνπ (1), γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο
ακνηβάο, ε ηηκά κνλΪδαο θΪζε κάλα θαζνξέδεηαη σο αθνινχζσο:
(α) Γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην ηεζη ΠαπαληθνιΪνπ, ε ηηκά κνλΪδαο ππνινγέδεηαη
κε βΪζε ηνλ ζθαηξηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ θαζνξέδεηαη ζην εδΪθην (α) ηεο Απφθαζεο 9 ν
νπνένο θαηαλΫκεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκΫλν κάλα, θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ κνλΪδσλ γηα
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην ηεζη ΠαπαληθνιΪνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκΫλν κάλα, κε
κΫγηζηε ηηκά κνλΪδαο ηα δεθαπΫληε επξψ (€15).
(β) Γηα δξαζηεξηφηεηεο νη νπνέεο δελ αθνξνχλ ην ηεζη ΠαπαληθνιΪνπ, ε ηηκά κνλΪδαο
ππνινγέδεηαη κε βΪζε ηνλ ζθαηξηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ θαζνξέδεηαη ζην εδΪθην (β) ηεο
Απφθαζεο 9 ν νπνένο θαηαλΫκεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκΫλν κάλα, θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ
κνλΪδσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο νη νπνέεο δελ αθνξνχλ ην ηεζη ΠαπαληθνιΪνπ γηα ηνλ
ζπγθεθξηκΫλν κάλα, κε κΫγηζηε ηηκά κνλΪδαο ηα δεθαπΫληε επξψ (€15).

Ύςνο ζθαηξηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ.

9.

ε

Σν χςνο ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πεξένδν απφ ηελ 1 Ηνπιένπ 2020 κΫρξη
ε
θαη ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2020 γηα ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο κε εηδηθφηεηα ζηελ Παζνινγηθά
Αλαηνκηθά ά ζηελ Κπηηαξνινγέα, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαζνξέδνληαη κε βΪζε ηελ
ππνπαξΪγξαθν (β) ηεο παξαγξΪθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 ησλ πεξέ Γεληθνχ πζηάκαηνο
Τγεέαο (Δηδηθνέ Ηαηξνέ) Καλνληζκψλ, θαζνξέδεηαη σο αθνινχζσο:
(α) Γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην ηεζη
ΠαπαληθνιΪνπ,
πξνυπνινγηζκφο θαζνξέδεηαη ζε Ϋλα εθαηνκκχξην επξψ (€1,000.000).

ν

ζθαηξηθφο

(β) Γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αθνξνχλ ην ηεζη
ΠαπαληθνιΪνπ, ν ζθαηξηθφο
πξνυπνινγηζκφο, θαζνξέδεηαη ζε δχν εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο πελάληα ρηιηΪδεο επξψ
(€2.250.000).
Οπνηνδάπνηε πιεφλαζκα ζηνλ ζθαηξηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ θαηαλΫκεηαη θΪζε κάλα ζε
ζρΫζε κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην ηεζη ΠαπαληθνιΪνπ, ην νπνέν πξνθχπηεη κε
βΪζε ην εδΪθην (α) ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηεο Απφθαζεο 8, πξνζηέζεηαη ζηνλ ζθαηξηθφ
πξνυπνινγηζκφ πνπ θαηαλΫκεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκΫλν κάλα ζε ζρΫζε κε δξαζηεξηφηεηεο νη
νπνέεο δελ αθνξνχλ ην ηεζη ΠαπαληθνιΪνπ.

1829
ΜΔΡΟ V
ΑΜΟΗΒΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΗΑΣΡΟΤ ΜΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
ΣΖΝ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΗΑΓΡΑΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
Ακνηβά εηδηθνχ
ηαηξνχ κε εηδηθφηεηα
ζηελ Ππξεληθά
Ηαηξηθά αλΪ
ππεξεζέα ζηε βΪζε
ηηκάο κνλΪδαο.

10. -(1) Σν χςνο ηεο ακνηβάο ηνπ εηδηθνχ ηαηξνχ κε εηδηθφηεηα ζηελ Ππξεληθά Ηαηξηθά γηα θΪζε
ηαηξηθά πξΪμε ά δξαζηεξηφηεηα πνπ θαζνξέδεηαη γηα ηελ εηδηθφηεηΪ ηνπ κε βΪζε ηελ
ππνπαξΪγξαθν (β) ηεο παξαγξΪθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 ησλ πεξέ Γεληθνχ πζηάκαηνο
Τγεέαο (Δηδηθνέ Ηαηξνέ) Καλνληζκψλ, ππνινγέδεηαη κε βΪζε ηνλ αξηζκφ κνλΪδσλ ηεο
ζπγθεθξηκΫλεο ηαηξηθάο πξΪμεο ά δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ηηκά κνλΪδαο γηα ηνλ
ζπγθεθξηκΫλν κάλα.
(2) ΣεξνπκΫλσλ ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξαγξΪθνπ (1), γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο
ακνηβάο, ε ηηκά κνλΪδαο θΪζε κάλα θπκαέλεηαη απφ δεθαηξέα επξψ (€13) κΫρξη δεθαεπηΪ
επξψ (€17), λννπκΫλνπ φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κνλΪδσλ γηα ηελ πεξένδν απφ ηελ
ε
ε
1 Ηνπιένπ 2020 κΫρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2020 δελ ππεξβαέλεη ηηο εβδνκάληα ρηιηΪδεο
(70.000) κνλΪδεο.
(3) ΣεξνπκΫλσλ ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξαγξΪθνπ (2) ζε πεξέπησζε πνπ ν ζπλνιηθφο
ε
ε
αξηζκφο κνλΪδσλ γηα ηελ πεξένδν απφ ηελ 1 Ηνπιένπ 2020 κΫρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξένπ
2020 ππεξβεέ ηηο εβδνκάληα ρηιηΪδεο (70.000) κνλΪδεο, ε ηηκά κνλΪδαο
αλαπξνζαξκφδεηαη αλΪινγα ψζηε λα κελ ππΪξμεη ππΫξβαζε ηνπ ζθαηξηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαζνξέδεηαη ζηελ Απφθαζε 11.
ε

Ύςνο ζθαηξηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ.

11. Σν χςνο ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πεξένδν απφ ηελ 1 Ηνπιένπ 2020 κΫρξη
ε
θαη ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2020, γηα ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο κε εηδηθφηεηα ζηελ Ππξεληθά
Ηαηξηθά, γηα ηηο ηαηξηθΫο πξΪμεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαζνξέδνληαη κε βΪζε ηελ
ππνπαξΪγξαθν (β) ηεο παξαγξΪθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 ησλ πεξέ Γεληθνχ πζηάκαηνο
Τγεέαο (Δηδηθνέ Ηαηξνέ) Καλνληζκψλ, θαζνξέδεηαη ζε Ϋλα εθαηνκκχξην πελάληα ρηιηΪδεο
επξψ (€1.050.000).

Πξνυπνινγηζκφο
ζθηαγξαθηθψλ θαη
ξαδηνθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ.

12. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην θφζηνο αγνξΪο ησλ ζθηαγξαθηθψλ θαη
ε
ξαδηνθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, γηα ηελ πεξένδν απφ ηελ 1 Ηνπιένπ 2020 κΫρξη θαη ηελ
ε
31 Γεθεκβξένπ 2020 θαζνξέδεηαη ζε ηεηξαθφζηεο εέθνζη πΫληε ρηιηΪδεο επξψ (€425.000)
ΜΔΡΟ VΗ
ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΜεηαθνξΪ
πιενλΪζκαηνο ά
κΫξνπο απηνχ ζηνλ
ζθαηξηθφ
πξνυπνινγηζκφ
κεηαμχ εηδηθνηάησλ.

13. ΣεξνπκΫλσλ ησλ δηαηΪμεσλ ησλ ΑπνθΪζεσλ 4 Ϋσο 11, νπνηνδάπνηε πιεφλαζκα ά κΫξνο
απηνχ πνπ πξνθχπηεη ζε νπνηνδάπνηε κάλα, ζηνλ ζθαηξηθφ πξνυπνινγηζκφ
νπνηαζδάπνηε εηδηθφηεηαο ά ζπλφινπ εηδηθνηάησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ πνπ θαζνξέδεηαη ζηηο
ΑπνθΪζεηο 5, 7, 9 θαη 10 θαη θαηαλΫκεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκΫλν κάλα, θαζψο θαη
ε
νπνηνδάπνηε πιεφλαζκα πνπ πξνΫθπςε γηα ηελ πεξένδν απφ 1 Ηαλνπαξένπ κΫρξη θαη ηελ
ε
30 Ηνπλένπ 2020 ζηνλ ζθαηξηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ, δχλαηαη λα
πξνζηεζεέ ζηνλ ζθαηξηθφ πξνυπνινγηζκφ νπνηαζδάπνηε εηδηθφηεηαο ηεο νπνέαο ε ηηκά
κνλΪδαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκΫλν κάλα εέλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαηξηψλ επξψ (€13).
Ννεέηαη φηη ζηελ πεξέπησζε απηά, ε θαηαλνκά ησλ πιενλαζκΪησλ γέλεηαη αλαινγηθΪ κε
βΪζε ην χςνο ηνπ ειιεέκκαηνο ηεο θΪζε εηδηθφηεηαο ά ηνπ ζπλφινπ εηδηθνηάησλ θαη
εμεηδηθεχζεσλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκΫλν κάλα.
14. ΣεξνπκΫλσλ ησλ δηαηΪμεσλ ησλ ΑπνθΪζεσλ 4 Ϋσο 11, νπνηνδάπνηε Ϋιιεηκκα πνπ
ε
ε
πξνΫθπςε γηα ηελ πεξένδν απφ 1 Ηαλνπαξένπ κΫρξη θαη ηελ 30 Ηνπλένπ 2020 ζηνλ
ζθαηξηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ αληέζηνηρσλ εηδηθνηάησλ, δχλαηαη λα ζπκςεθηζηεέ κε
νπνηνδάπνηε πιεφλαζκα ηεο έδηαο πεξηφδνπ λννπκΫλνπ φηη ε ηηκά κνλΪδαο γηα ηνλ
ζπγθεθξηκΫλν κάλα εέλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαηξηψλ επξψ (€13).

Αλαπξνζαξκνγά
ακνηβάο ζην ηΫινο
ηνπ Ϋηνπο.

15. ε πεξέπησζε πνπ:
(i)

ε ηηκά κνλΪδαο κηαο εηδηθφηεηαο ά ζπλφινπ εηδηθνηάησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ πνπ
θαηαβΪιιεηαη ζε νπνηνδάπνηε κάλα εέλαη θΪησ απφ δεθαηξέα επξψ (€13), θαη

(ii)

ζπλνιηθΪ γηα ηελ πεξένδν απφ ηελ 1ε Ηνπιένπ κΫρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξένπ 2020,
δελ ππΪξρεη ππΫξβαζε ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ελ ιφγσ εηδηθφηεηαο ά
ζπλφινπ εηδηθνηάησλ θαηεμεηδηθεχζεσλ,
ην πνζφ ηεο δηαθνξΪο Ϋηζη ψζηε ε ηηκά κνλΪδαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκΫλν κάλα λα
αλΫξρεηαη ζε δεθαηξέα επξψ (€13), δχλαηαη λα πξνζηέζεηαη ζηνλ ζθαηξηθφ
πξνυπνινγηζκφ ηεο εηδηθφηεηαο ά ζπλφινπ εηδηθνηάησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ γηα ην
κάλα ΓεθΫκβξην.

1830
ΜεηαβαηηθΫο
δηαηΪμεηο.

16. (α) ΑλεμΪξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ ΑπνθΪζεσλ 4.2(α), 6, 8 θαη 10 θαη γηα κεηαβαηηθά
πεξένδν, κΫρξη ην ΑΔΠ λα απνθιέλεη ιηγφηεξν απφ 2,5% απφ ην αληέζηνηρν επέπεδν ηεο
εο
31 Γεθεκβξένπ 2019, ε ηηκά κνλΪδαο πνπ θαζνξέδεηαη ζηηο ελ ιφγσ ΑπνθΪζεηο δελ
δχλαηαη λα ππεξβεέ ηα δεθαπΫληε επξψ (€15).
ε

ε

(β) Γηα ηελ πεξένδν απφ ηελ 1 Ηαλνπαξένπ 2020 κΫρξη θαη ηελ 30 Ηνπλένπ 2020 ην χςνο
ακνηβάο ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ Απφθαζε 3 πην πΪλσ, θαζνξέδεηαη κε
βΪζε ηηο πεξέ ηνπ Γεληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο (Ύςνο Ακνηβάο Δηδηθψλ Ηαηξψλ
εμαηξνπκΫλσλ ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ κε εηδηθφηεηα ζηελ Αθηηλνινγέα, Παζνινγηθά Αλαηνκέα,
Ηαηξηθά Βηνπαζνινγέα, Μηθξνβηνινγέα, Κπηηαξνινγέα θαη Ππξεληθά Ηαηξηθά γηα ηελ πεξένδν
ε
ε
απφ ηελ 1 Ηνπλένπ 2019 κΫρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2019) ΑπνθΪζεηο ηνπ 2019, ηηο
πεξέ ηνπ Γεληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο (Ύςνο Ακνηβάο Δηδηθψλ Ηαηξψλ κε εηδηθφηεηα ζηελ
ε
Αθηηλνδηαγλσζηηθά ά ζηελ Αθηηλνινγέα γηα ηελ πεξένδν απφ ηελ 1 Ηνπλένπ 2019 κΫρξη θαη
ε
ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2019) ΑπνθΪζεηο ηνπ 2019, ηηο πεξέ ηνπ Γεληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο
(Ύςνο Ακνηβάο Δηδηθψλ Ηαηξψλ κε εηδηθφηεηα ζηελ Παζνινγηθά Αλαηνκηθά ά ζηελ
ε
ε
Κπηηαξνινγέα γηα ηελ πεξένδν απφ ηελ 1 Ηνπλένπ 2019 κΫρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξένπ
2019) ΑπνθΪζεηο ηνπ 2019 θαη ηηο πεξέ ηνπ Γεληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο (Ύςνο Ακνηβάο
ε
Δηδηθψλ Ηαηξψλ κε εηδηθφηεηα ζηελ Ππξεληθά γηα ηελ πεξένδν απφ ηελ 1 Ηνπλένπ 2019
ε
κΫρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2019) ΑπνθΪζεηο ηνπ 2019.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
ΚαηΪινγνο Δηδηθνηάησλ
ΜΫξνο Α.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

Δηδηθφηεηα ηεο Γαζηξεληεξνινγέαο
Δηδηθφηεηα ηεο Καξδηνινγέαο
Δηδηθφηεηα ηεο Μαηεπηηθάο - Γπλαηθνινγέαο
Δηδηθφηεηα ηεο Οθζαικνινγέαο
Δηδηθφηεηα ηεο Γεξκαηνινγέαο-Αθξνδηζηνινγέαο
Δηδηθφηεηα ηεο Οξζνπαηδηθάο
Δηδηθφηεηα ηεο Χηνξπλνιαξπγγνινγέαο
Δηδηθφηεηα ηεο Δλδνθξηλνινγέαο
Δηδηθφηεηα ηεο Ρεπκαηνινγέαο

ΜΫξνο Β.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)
(xxiii)
(xxiv)
(xxv)
(xxvi)
(xxvii)
(xxviii)
(xxix)

Αηκαηνινγέα
Αθηηλνζεξαπεπηηθά Ογθνινγέα
Αιιεξγηνινγέα
Αλαηζζεζηνινγέα
Γεληθά Υεηξνπξγηθά/Γαζηξεληεξηθά Υεηξνπξγηθά
Γεξηαηξηθά
Δμεηδέθεπζε ζηελ Δληαηηθά Θεξαπεέα
Δμεηδέθεπζε ζηελ Δληαηηθά Θεξαπεέα Νενγλψλ
Δμεηδέθεπζε ζηελ Λνηκσμηνινγέα
Δμεηδέθεπζε ζηελ Παηδνλεπξνινγέα
Ηαηξηθά Γελεηηθά
Νεπξνινγέα
Νεπξνρεηξνπξγηθά
Νεθξνινγέα
Οπξνινγέα
Παζνινγέα
Παζνινγηθά Ογθνινγέα
Παηδηαηξηθά
Παηδνθαξδηνινγέα
Παηδνςπρηαηξηθά
Πιαζηηθά Υεηξνπξγηθά
Πλεπκνλνινγέα-Φπκαηηνινγέα
ηνκαηνγλαζνπξνζσπνρεηξνπξγηθά
Σξαπκαηνινγέα
Φπζηθά Ηαηξηθά θαη ΑπνθαηΪζηαζε
Υεηξνπξγηθά Αγγεέσλ
Υεηξνπξγηθά Θψξαθνο/Υεηξνπξγηθά Καξδέαο
Υεηξνπξγηθά Παέδσλ
Φπρηαηξηθά

ΜΫξνο Γ.

(i)
(ii)
(iii)

Δηδηθφηεηα ηεο Αθηηλνδηαγλσζηηθάο θαη Αθηηλνινγέαο
Δηδηθφηεηεο ηεο Παζνινγηθάο Αλαηνκηθάο θαη Κπηηαξνινγέαο
Δηδηθφηεηα ηεο Ππξεληθάο Ηαηξηθάο

