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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΟΙΚ. 14025
Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) έτους 

2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων 
και φυσικοθεραπείας.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (Α΄167) 

και ιδίως των παραγράφων 4 και 5 αυτού.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του π.δ. 85/2012 

(Α΄141).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει 

δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

1. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του Εθνικού Οργανι−
σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για το 2013, 
δεν μπορεί να υπερβεί για νοσηλεία το ποσό των 520 € 
εκατομμυρίων (συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προ−
στιθέμενης Αξίας) και για διαγνωστικές εξετάσεις και 
φυσικοθεραπεία το ποσό των 370 € εκατομμυρίων (συ−
μπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας).

2. Η μηνιαία δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ιδιωτικές κλινι−
κές, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ψυχιατρικές 
κλινικές, κέντρα αιμοκάθαρσης, και κάθε άλλη ιδιωτική ή 
ειδικού καθεστώτος μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας 
και (κάθε είδους) ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εργα−
στήρια και φυσιοθεραπευτές που παρέχονται από συμ−
βεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσε−
ων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εγγράφονται 
στους οικείους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) 0673.01 
(ιδιωτικές κλινικές) και 0671.01 (παρακλινικές εξετάσεις).

Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους 
των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας.

3. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση 
και καταβάλλεται από τους ως άνω συμβεβλημένους 
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από 
την πιστοποίησή του, σε λογαριασμό τραπέζης που θα 
υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύ−
σεως της άνω προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακόπτει την σύμβαση του συμβεβλημένου 
παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για το χρονικό διάστημα μέ−

χρι την καταβολή του οφειλόμενου από αυτόν (πάροχο) 
ποσού ή την είσπραξή του κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

4. Ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που 
αντιστοιχεί, ανά μήνα, σε κάθε συμβεβλημένο πάροχο 
χρησιμοποιείται ο μηνιαίος λογαριασμός που αυτός 
υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έναντι των παρεχόμενων, για 
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, υπηρεσιών υγείας 
στους ασφαλισμένους του. Δεν αναγνωρίζονται και 
δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που 
υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο είκοσι (20) 
ημερών από την λήξη έκαστου ημερολογιακού μήνα.

5. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω 
ποσό με ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόμενους 
στην προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για 
την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών 
υγείας. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ επιστρε−
φομένων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών 
υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς 
αυτούς, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους.

6. Ο ΕΟΠΥΥ υπολογίζει το ποσό υπέρβασης που 
υποχρεούνται να επιστρέψουν οι πάροχοι με βάση τα 
πραγματικά στοιχεία που διαθέτει. Το συνολικό ποσό 
της επιστροφής υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, στην 
βάση της διαφοράς ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και 
την πραγματική δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχόν επι−
στροφές, εκπτώσεις, rebates και μη αποδεκτές δαπάνες. 
Το ποσό που αναλογεί σε κάθε πάροχο υπολογίζεται με 
βάση το μερίδιό του στο σύνολο της τελικής δαπάνης 
της εκάστοτε κατηγορίας.

7. Η προθεσμία τακτοποίησης των υπολογιζόμενων 
ποσών πραγματοποιείται εντός μηνός από την πιστο−
ποίησή τους, διαφορετικά διακόπτεται η σύμβαση του 
συμβεβλημένου παρόχου. Οι όποιες διαφορές συμψη−
φίζονται στα μεσοδιαστήματα των εξαμηνιαίων περιό−
δων. Σε περίπτωση που στο δεύτερο εξάμηνο η δαπάνη 
είναι κάτω από το στόχο αλλά στο πρώτο έχει υπάρξει 
επιστροφή εξαιτίας υπέρβασης γίνεται συμψηφισμός.

8. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 01/01/2013 και 
διάρκεια έως 31/12/2013. Η απόφαση αυτή θα επανεξετάζε−
ται περιοδικά ανάλογα με το βαθμό επίτευξης του στόχου 
και υπέρβασης του καθορισμένου ετήσιου προϋπολογι−
σμού και θα λαμβάνονται αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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