
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 
 
 
 

Εθνικός 
Οργανισµός 
Παροχής 
Υπηρεσιών 
Υγείας 

    ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &  

          ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

 

ΜΑΡΟΥΣΙ,  13/03/2013 

 Αρ. Πρωτ.:  ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΥΥ/Φ1 / 8 

 

  

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΡΟΣ:     

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝ. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ  

ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΚΟΙΝ.: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

1.  Γρ. Υπουργού κου Ανδρέα Λυκουρέντζου 

2.  Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού κου Μάριου Σαλµά 

3.  Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κου Πελ. Καλλίρη        

Αριστοτέλους 17 
     101 87 Αθήνα 

 

ΘΕΜΑ:      ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 

      

Από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4038/02-02-2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4132/07-03-2013, προβλέπονται τα εξής:  
«1.α. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο αναλαµβάνει την υποχρέωση να χρηµατοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µέχρι του 
ποσού του ενός δισεκατοµµυρίου πεντακοσίων εκατοµµυρίων ευρώ για την κάλυψη µέρους των 
υφιστάµενων κατά την 31.12.2011 οφειλών του Οργανισµού προς τα φαρµακεία και λοιπούς 
συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και 
εργαστήρια κ.λπ.). β. Ως υφιστάµενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα 
προβλεπόµενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία µέχρι τις 31.12.2011. 
2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις α) εφόσον παρασχεθεί 
έκπτωση επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ Φ.Π.Α.), η οποία προκειµένου 
περί οφειλών προς τα φαρµακεία ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί της αξίας των χορηγηθέντων φαρµάκων 
µε προσκόµιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιστωτικών τιµολογίων, β) εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από 
οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο µέσο συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων υπερηµερίας. 
3. Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται µε την ακόλουθη διαδικασία: Το ποσό που προκύπτει ως 
εναποµένουσα οφειλή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ύστερα από την εφαρµογή των εκπτώσεων της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 2 του παρόντος εξοφλείται µε την έκδοση σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες δηµοσιολογιστικές διατάξεις. Το ανωτέρω ποσό δύναται να καταβάλλεται 
στους δικαιούχους της παραγράφου 1 ως προκαταβολή µετά την κατά νόµο αφαίρεση κρατήσεων. Η 
καταβολή γίνεται µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που 
διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας 
µεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εάν, µετά τη χορήγηση της προκαταβολής κατά τον έλεγχο και την 
εκκαθάριση των παραστατικών, προκύψει οφειλόµενο ποσό µικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά 
παρακρατείται από τους επόµενους λογαριασµούς των προµηθευτών της παραγράφου 1. Σε περίπτωση 
µη υποβολής νεότερου λογαριασµού εντός τριµήνου από την εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 



4. Η αποδοχή της ρύθµισης από τους δικαιούχους συντελείται µε την υποβολή σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης εκ µέρους του δικαιούχου − παρόχου που κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή 
των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας µεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και 
Υγείας καθορίζονται το ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι λοιποί (πλην φαρµακοποιών) πάροχοι 
υπηρεσιών υγείας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 
6. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για τις υφιστάµενες κατά την 31.12.2011 οφειλές των Κλάδων 
Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µετά την 1.4.2012.» 
 
 
 Με την αριθµ. ΟΙΚ.9425/2013 (ΦΕΚ 188 Β’/04-02-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 
αριθµ. οικ.18579 (ΦΕΚ 427 Β’/25-02-2013), προβλεπόµενη από τις ως άνω διατάξεις της παραγράφου 5 
του άρθρου 3 ΚΥΑ, περί καθορισµού ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς 
συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, προβλέπονται τα παρακάτω: 
 
«Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά στις υπολειπόµενες οφειλές, προ ΦΠΑ, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους 
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως: 
1. ∆ιαγνωστικά Κέντρα−Εργαστήρια: 
α) για ποσό µηνιαίας οφειλής µέχρι 15.000,00 €, ποσοστό έκπτωσης 10%  
β) για ποσό µηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000,00 €, ποσοστό έκπτωσης 15%. 
2. Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης, 
για δαπάνες νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 8%. 
3. Συµβεβληµένοι Ιδιώτες Ιατροί: 
α) για ποσό µηνιαίας οφειλής µέχρι 4.000,00 € ποσοστό έκπτωσης 10%  
β) για ποσό µηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000,00 € ποσοστό έκπτωσης 15% 
4. Προµηθευτές υγειονοµικού και λοιπού υλικού ποσοστό έκπτωσης 20%, για δαπάνες ειδικών 
νοσοκοµειακών υλικών (υλικά λαπαροτοµίας, ορθοπεδικά υλικά, µοσχεύµατα, τεχνητού νεφρού, 
καρδιοχειρουργικά, καρδιοεπεµβατικά, ενδοφακοί, επιθέµατα µαστού, υλικά αγγειοπλαστικής, κ.α.). 
5. Συµβεβληµένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας (φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.) 
ποσοστό έκπτωσης 10%. 
6. Φαρµακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης 2%. 
Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται εφόσον: 
α) παρασχεθεί η παραπάνω κατά περίπτωση αναφερόµενη έκπτωση εκ µέρους του δικαιούχου − 
παρόχου, µε την προσκόµιση στον ΕΟΠΥΥ πιστωτικού τιµολογίου και 
β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του δικαιούχου − παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι 
αποδέχεται τη ρύθµιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συµπεριλαµβανοµένων και 
των τόκων υπερηµερίας». 
 
 Από τις ως άνω αναφερόµενες διατάξεις προκύπτουν τα εξής κύρια σηµεία: 

1. Η αντιµετώπιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών αφορά παραστατικά στοιχεία τα οποία έχουν 

εκδοθεί µέχρι τις 31-12-2011. 

2. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν εφαρµογή και για τις οφειλές των ΦΚΑ των οποίων ο κλάδος υγείας 

εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ µετά την 01-04-2012. 

3. Το ποσό των οφειλών δύναται να καταβάλλεται ως προκαταβολή όπως ορίζεται παραπάνω, 

ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο που διενεργείται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ 

ή των Φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ.  



 

 

Επιπροσθέτως, επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: 

���� Για την αντιµετώπιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών ισχύουν και θα πρέπει να τηρούνται 

επακριβώς τα αναφερόµενα στην αρ. πρωτ. 2/86954/∆ΠΓΚ/29-11-2012 Υπουργική 

Απόφαση  µε θέµα «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων οφειλών» του Υπουργείου Οικονοµικών.  

Αναλυτικότερα, θα πρέπει: 

11..  Να αποστείλετε άµεσα στον Οργανισµό τα αιτήµατά σας για την αντιµετώπιση 

των ληξιπρόθεσµων οφειλών σας,  διατυπωµένα ανα ΚΑΕ, προκειµένου να 

ακολουθήσουµε τη διαδικασία της επιχορήγησης του Οργανισµού από το ΓΛΚ 

και εν συνεχεία να σας διαβιβάσουµε τα αιτούµενα ποσά µε επιτροπικά 

εντάλµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου τετάρτου του 

Ν.4118/06-02-2013. 

22..  Τα αιτήµατά σας να είναι σύµφωνα και µε το έντυπο Ε1 στο οποίο είχατε 

καταγράψει τις υφιστάµενες έως 31-12-2011 ληξιπρόθεσµες οφειλές σας. 

33..  Να µας υποδείξετε τραπεζικό λογαριασµό του Φορέα σας στον οποίο θα 

µεταφέρουµε τα αιτούµενα από εσάς και εγκεκριµένα από το ΓΛΚ ποσά έκτακτης 

χρηµατοδότησης. Η διαδικασία µεταβίβασης πιστώσεων θα πραγµατοποιηθεί 

µετά τη λήψη της επιχορήγησης και της έγκρισης της τροποποίησης του 

προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ στους αντίστοιχους ΚΑΕ εσόδων – εξόδων όπως 

ορίζονται στην αριθµ. 2/92286/∆ΠΓΚ/24-12-2012 εγκύκλιο του ΓΛΚ.  Αυτονόητο 

είναι ότι οι πιστώσεις αυτές  δεν συµψηφίζονται µε ασφαλιστικές εισφορές. 

44..  Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από την έκτακτη χρηµατοδότηση, να 

παρακολουθούνται ξεχωριστά προκειµένου να υποβάλλονται έγκαιρα τα 

απαιτούµενα στοιχεία όπως ορίζει η προαναφερόµενη Υπουργική Απόφαση. Ως 

εκ τούτου, θα πρέπει να συµπληρώνεται ο πίνακας Ε1 και να προσδιορίζεται το 

χρηµατικό ένταλµα µε το οποίο πληρώθηκαν τα συγκεκριµένα τιµολόγια που 

προκύπτουν από τον πίνακα αυτό. 

���� Η προσκόµιση των πιστωτικών τιµολογίων  θα γίνει στις Υπηρεσίες σας µε την ένδειξη για 

τον ΕΟΠΥΥ. 

���� Συνηµµένα σας υποβάλλουµε υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης. 

 

 



 Όπως προκύπτει αβίαστα, µετά τις τελευταίες επαναλαµβανόµενες συναντήσεις και συσκέψεις 

στο Υπουργείο Υγείας, , το θέµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών χρήζει κατεπείγουσας αντιµετώπισης και 

για το λόγο αυτό παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

       

      Ακριβές Αντίγραφο 

         Το Τµήµα Γραµµατείας ΕΟΠΥΥ 

   

   

   

ΣΥΝ/Α:    Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

 Πίνακας ∆ιανοµής 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1.     Γραφείο κου Προέδρου 

2.     Γραφείο Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιαχ. & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

11..  ΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Αγ. Κωνσταντίνου 8, 102 41 – Αθήνα 

22..  ΙΚΑ  - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Αγ. Κωνσταντίνου 8, 102 41 – Αθήνα 

33..  ΟΑΕΕ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Ακαδημίας 22, 106 71 - Αθήνα 

44..  Ο.Α.Ε.Ε. - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Σατωβριάνδου 18,  104 32 - Αθήνα 

55..  ΟΠΑΔ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Ηπείρου 38, 104 33 - Αθήνα 

66..  ΟΠΑΔ -  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Ηπείρου 38, 104 33 - Αθήνα 

77..  ΟΓΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Πατησίων 30, 106 77 - Αθήνα 

88..  ΟΓΑ - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Πατησίων 30, 106 77 - Αθήνα 

99..  ΤΑΥΤΕΚΩ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Πατησίων 54, 106 82 – Αθήνα 

1100..  ΤΑΥΤΕΚΩ  - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Πατησίων 54, 106 82 – Αθήνα 

1111..  Ε.Τ.Α.Α. – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Μάρνης 22, 104 33 - Αθήνα 

1122..  Ε.Τ.Α.Α. - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Μάρνης 22, 104 33 - Αθήνα 

1133..  ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Κ. Παλαιολόγου 15, 185 35 - Πειραιάς 

1144..  ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ -  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Κ. Παλαιολόγου 15, 185 35 - Πειραιάς 

1155..  ΕΤΑΠ – ΜΜΕ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Καλλιρόης 5 & Περαιβού 20, 117 43 - Αθήνα 

1166..  ΕΤΑΠ – ΜΜΕ -  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Καλλιρόης 5 & Περαιβού 20, 117 43 - Αθήνα 
  


