
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΕΑΛΕ/Γ.Π. 29274 
Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργα-

νισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

έτους 2021, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 

και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώ-

ματα ειδικής διατροφής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 «Φο-

ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε κυρίως 
με το άρθρο 34 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - 
Bιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 241) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 «Δι-
ατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργη-
ση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

7. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.50807/11-08-2020 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Δι-
ορισμός Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 620).

8. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 
(Β’  4898) κοινή υπουργική απόφαση, «Τροποποίη-
ση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
46846/19-06- 2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής από-
φασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Πα-
ροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως 
ισχύει.

9. Tη υπ’ αρ. 627 απόφαση της 767ης/07-05-2021 Συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

10. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.30191/17-05-2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα 
με την οποία με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
ΕΟΠΥΥ ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Ορ-
γανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 
2021, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ιατροτε-
χνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα ειδικής δι-
ατροφής, προσδιορίζονται, σε εξαμηνιαία βάση, ως 
ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 2021

ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
Α’  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

2021

ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
Β’  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

2021

Α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ 272.500.000,00 € 136.250.000,00 € 136.250.000,00 €

Α1 Υ.Ν.Ι.Κ.-ΝΟΣΗΛΙΑ 179.000.000,00 € 89.500.000,00 € 89.500.000,00 €

Α2 Υ.Ν.Ι.Κ.-ΝΟΣΗΛΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ 3.500.000,00 € 1.750.000,00 € 1.750.000,00 €

A3 Υ.Ν.Ι.Κ. - ΝΟΣΗΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 41.000.000,00 € 20.500.000,00 € 20.500.000,00 €

Α5 Υ.Ν.Ι.Κ. - ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 12.000.000,00 € 6.000.000,00 € 6.000.000,00 €

Α6 Υ.Ν.Ι.Κ. - ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 14.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 €

Α7 Υ.Ν.Ι.Κ -ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 23.000.000,00 € 11.500.000,00 € 11.500.000,00 €

Β

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 70.000.000,00 € 35.000.000,00 € 35.000.000,00 €

B1 Υ.Κ.Α.Α. - ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 65.000.000,00 € 32.500.000,00 € 32.500.000,00 €
B2 Υ.Κ.Α.Α. - ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 5.000.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 €

Γ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 50.000.000,00 € 25.000.000,00 € 25.000.000,00 €

Ε

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ 405.500.000,00 € 225.995.000,00 € 184.905.000,00 €

Ε1Α Υ.Δ.Ε.Π. - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 222.900.000,00 € 122.595.000,00 € 100.305.000,00 €

Ε1Β Υ.Δ.Ε.Π. - ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ CA ΜΑΣΤΟΥ 3.000.000,00 € 1.650.000,00 € 1.350.000,00 €

Ε2Α Υ.Δ.Ε.Π. -ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 3.000.000,00 € 1.650.000,00 € 1.350.000,00 €
Ε2Β Υ.Δ.Ε.Π.- ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 11.000.000,00 € 6.050.000,00 € 4.950.000,00 €

Ε3 Υ.Δ.Ε.Π. - ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 6.000.000,00 € 3.300.000,00 € 2.700.000,00 €

Ε4Α Υ.Δ.Ε.Π.-CTs 25.000.000,00 € 13.750.000,00 € 11.250.000,00 €
Ε4Β Υ.Δ.Ε.Π.-MRI 56.000.000,00 € 30.800.000,00 € 25.200.000,00 €

Ε5Α Υ.Δ.Ε.Π. -ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 42.000.000,00 € 23.100.000,00 € 18.900.000,00 €

Ε5Β Υ.Δ.Ε.Π. -ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 10.000.000,00 € 5.500.000,00 € 4.500.000,00 €

Ε6 Υ.Δ.Ε.Π. -ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 7.500.000,00 € 4.125.000,00 € 3.375.000,00 €
Ε7 Υ.Δ.Ε.Π.-PET/CTs 3.000.000,00 € 1.650.000,00 € 1.350.000,00 €

Ε8 Υ.Δ.Ε.Π. - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΟ 8.000.000,00 € 4.400.000,00 € 3.600.000,00 €

Ε9 Υ.Δ.Ε.Π. -ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 13.500.000,00 € 7.425.000,00 € 6.075.000,00 €

ΣΤ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 70.500.000,00 € 35.250.000,00 € 35.250.000,00 €

ΣΤ1 Υ.Φ. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 69.000.000,00 € 34.500.000,00 € 34.500.000,00 €

ΣΤ2 Υ.Φ.-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.500.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 €

Η

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 80.000.000,00 € 40.000.000,00 € 40.000.000,00 €

Η1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

Η2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΡΑΞΕΙΣ 78.000.000,00 € 39.000.000,00 € 39.000.000,00 €
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ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 2021

ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
Α’  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

2021

ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
Β’  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

2021
Θ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 75.000.000,00 € 37.250.000,00 € 37.750.000,00 €

Ι

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 190.500.000,00 € 95.250.000,00 € 95.250.000,00 €

Ι1 Υ.Α. -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 105.000.000,00 € 52.500.000,00 € 52.500.000,00 €

Ι2 Υ.Α. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 31.000.000,00 € 15.500.000,00 € 15.500.000,00 €

Ι3 Υ.Α. - ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 26.500.000,00 € 13.250.000,00 € 13.250.000,00 €
Ι4 Υ.Α. - ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 28.000.000,00 € 14.000.000,00 € 14.000.000,00 €

Κ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 17.500.000,00 € 8.750.000,00 € 8.750.000,00 €

Κ1 ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑ 2.200.000,00 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 €

Κ2
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΣΩΝ 

ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟΝ ΕΚΠΥ

15.300.000,00 € 7.650.000,00 € 7.650.000,00 €

Λ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 189.000.000,00 € 94.500.000,00 € 94.500.000,00 €
Λ1 Y.Y. - ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 30.000.000,00 € 15.000.000,00 € 15.000.000,00 €
Λ3 Y.Y. - ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 31.000.000,00 € 15.500.000,00 € 15.500.000,00 €

Λ4Α
Υ.Υ. - ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ 

ΔΙΑΒΗΤΗ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΛΟΙΠΩΝ
 ΤΥΠΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ

40.000.000,00 € 20.000.000,00 € 20.000.000,00 €

Λ4Β Υ.Υ. - ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ- 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 25.000.000,00 € 12.500.000,00 € 12.500.000,00 €

Λ4Γ
Υ.Υ. - ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ 

ΔΙΑΒΗΤΗ- ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

8.000.000,00 € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 €

Λ7 Υ.Υ. - ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ -ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 36.000.000,00 € 18.000.000,00 € 18.000.000,00 €

Λ9

Υ.Υ. -ΛΟΙΠΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
(ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΙΜΙΑΣ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ, 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝΚΤΛ)

19.000.000,00 € 9.500.000,00 € 9.500.000,00 €

M

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 105.000.000,00 € 52.800.000,00 € 52.800.000,00 €
M1 Π.Π.- ΟΠΤΙΚΑ 47.000.000,00 € 23.500.000,00 € 23.500.000,00 €

M2 Π.Π. -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ- 
ΟΞΥΓΟΝΟ 35.000.000,00 € 17.500.000,00 € 17.500.000,00 €

M3A Π.Π.- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 8.000.000,00 € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 €
M3B Π.Π. - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 5.000.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 €
M4Α Π.Π. - ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 8.400.000,00 € 4.200.000,00 € 4.200.000,00 €
M4Β Π.Π. - ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ 700.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 €
M4Γ Π.Π. - ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 1.500.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 €

Ν ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 18.500.000,00 € 18.500.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 1.550.000.000,00 € 786.295.000,00 € 763.705.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1.553.000.000,00 € 797.045.000,00 € 765.205.000,00 €

2. Ειδικότερα, η προκληθείσα δαπάνη της υποκατηγορίας «Α6-ΜΕΝΝ» προσδιορίζεται από το σύνολο της υπο-
βαλλόμενης δαπάνης νοσηλείας αν σε αυτή περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα εκ των δύο (2) ημερήσιων νοσηλί-
ων ΜΕΝΝ που ορίζονται στον Ε.Κ.Π.Υ. (Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157, Β’ 4898/2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ή 
ένα από τα ΚΕΝ του κάτωθι Πίνακα:
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ΚΩΔΙΚ. 
ΚΕΝ ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ01Α Νεογνό, που κατέληξε ή διακομίστηκε σε <5 ημέρες από την εισαγωγή με σημαντικές χειρουργικές 
επεμβάσεις

Τ03Α Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνό με βάρος εισαγωγής 1000-1499 gr
Τ04Α Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνό με βάρος εισαγωγής 1500-1999 gr
Τ05Α Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνό με βάρος εισαγωγής 2000-2499 gr

Τ06Μ Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr με πολλαπλά μείζονα 
προβλήματα

Τ06Χ Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr χωρίς πολλαπλά μείζονα 
προβλήματα

Τ20Χα Νεογνό που κατέληξε ή διακομίστηκε σε <5 ημέρες από την εισαγωγή, χωρίς σημαντική χειρουργική 
επέμβαση, νεογέννητο

Τ20Χβ Νεογνό που κατέληξε ή διακομίστηκε σε <5 ημέρες από την εισαγωγή, χωρίς σημαντική χειρουργική 
επέμβαση, όχι νεογέννητο

Τ21Α Νεογνό με βάρος εισαγωγής <750 gr
Τ22Α Νεογνό με βάρος εισαγωγής 750-999 gr
Τ23Α Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1000-1249 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση
Τ24Α Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1250-1499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση

Τ25Μα Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1500-1999 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με πολλαπλά 
μείζονα προβλήματα

Τ25Μβ Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1500-1999 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με μείζον 
πρόβλημα

Τ25Μγ Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1500-1999 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με άλλο 
πρόβλημα

Τ25Χ Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1500-1999 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση χωρίς πρόβλημα

Τ26Μα Νεογνό με βάρος εισαγωγής 2000-2499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με πολλαπλά 
μείζονα προβλήματα

Τ26Μβ Νεογνό με βάρος εισαγωγής 2000-2499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με μείζον 
πρόβλημα

Τ26Μγ Νεογνό με βάρος εισαγωγής 2000-2499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με άλλο 
πρόβλημα

Τ27Μα Νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με πολλαπλά μείζονα 
προβλήματα

Τ27Μβ Νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με μείζον πρόβλημα
Τ27Μγ Νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με άλλο πρόβλημα

3. Στην περίπτωση υπέρβασης των ως άνω επιτρεπόμενων ορίων δαπάνης για το έτος 2021: α) από τους συμ-
βεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας και β) από τους συμβεβλημένους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής, το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ για την μεν 
περίπτωση Α’ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας στη δε περίπτωση Β’ από τους κατα-
σκευαστές σε περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα και διακινείται από τους ίδιους, είτε από τους εισα-
γωγείς, διανομείς/προμηθευτές, σε περίπτωση που το προϊόν εισάγεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση Β’ και για τις κατηγορί-
ες υπηρεσιών υγείας: i) Συμπληρώματα ειδικής διατροφής, ii) Υγειονομικό υλικό και τις υποκατηγορίες iii) «Ορθο-
πεδικά», ιv) «Ορθοπεδικά επί παραγγελία», v) «Aκουστικά», vi) «Kοχλιακό εμφύτευμα» και vii) «Προθέσεις», η υπέρ-
βαση αναζητείται από τους κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς/προμηθευτές οι οποίοι είναι καταχωρημένοι 
στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4461/2017 
(Α’ 38), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η ενοικίαση των αναπνευστικών συσκευών, νοείται ως παροχή υπηρε-
σίας υγείας και συνεπώς όσα είδη της υποκατηγορίας «Π.Π. -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΞΥΓΟΝΟ» χορηγούνται 
με ενοίκιο εντάσσονται στην περίπτωση Α’, όπως ορίζεται ανωτέρω.

4. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να προεισπράττει σε μηνιαία βάση, κατά το χρόνο εξόφλησης του μήνα δαπάνης των 
συμβεβλημένων με αυτόν παρόχων υπηρεσιών υγείας και μέχρι το χρόνο έκδοσης των διοικητικών πράξεων 
βεβαίωσης των ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback), ποσοστό ίσο με το 70% του συνολικού ποσού αυτό-
ματης επιστροφής που αναλογεί σε κάθε πάροχο πριν τον έλεγχο και τελική εκκαθάριση της προκαλούμενης από 
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αυτόν δαπάνης. Το ανωτέρω εκφράζεται μαθηματικά 
ως εξής:

Ποσό παρακράτησης = 0,70 x (Ei x Yi)
Όπου Εi ορίζεται ως: (Η προκαλούμενη μηνιαία δαπά-

νη μετά rebate του συνόλου της i υποκατηγορίας παρε-
χόμενης υπηρεσίας υγείας - Το μηνιαίο όριο δαπάνης 
της i υποκατηγορίας του συνημμένου Πίνακα Α) δια (Την 
προκαλούμενη μηνιαία δαπάνη μετά rebate του συνόλου 
της i υποκατηγορίας παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας), 
ενώ Υi ορίζεται ως: Η μηνιαία προκαλούμενη δαπάνη του 
συμβεβλημένου παρόχου για την υποκατηγορία i, όπου 
i =1, 2, … n, εκφράζει τις διαφορετικές υποκατηγορίες 
υπηρεσιών υγείας που δύναται να υποβάλει δαπάνη ένας 
πάροχος.

Σε επίπεδο εξαμήνου υπολογίζεται και βεβαιώνεται 
το οριστικό ύψος του ποσού αυτόματης επιστροφής 
(clawback) που αναλογεί σε κάθε πάροχο. Η διαφορά 
των εισπραχθέντων ποσών clawback από το συνολικό 
ποσό επιστροφής εισπράττεται σε 12 μηνιαίες δόσεις. 
Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο υπόχρεος 
σε ποσό αυτόματης επιστροφής είτε δεν είναι συμβεβλη-
μένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε διακόψει τη σύμβασή του, 
τότε αποστέλλεται από τον Οργανισμό ενημερωτικό ση-
μείωμα με το συνολικό ποσό clawback προς εξόφληση, 
καθώς και κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής στον οποίο 
έχει την υποχρέωση, εντός ενός μήνα από την ημερομη-
νία αποστολής σε αυτόν του ανωτέρω σημειώματος, να 
καταβάλει το υπολειπόμενο ποσό είτε εφάπαξ είτε σε 12 
μηνιαίες δόσεις, όπου η κάθε δόση θα πρέπει να κατα-

βάλλεται μέχρι και την τελευταία ημερολογιακή ημέρα 
εκάστου μήνα. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, 
έστω και μίας εκ των ως άνω δόσεων, το υπόλοιπο ποσό 
θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ. Σε διαφορετική περί-
πτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναγκαστικής 
είσπραξης.

5. Στα ανωτέρω όρια συμπεριλαμβάνεται και ο Φό-
ρος Προστιθέμενης Αξίας, σε όποιες κατηγορίες αυτός 
προβλέπεται.

6. Κατ’ εφαρμογή της παρ.  1γ του άρθρου 34 του 
ν. 4447/2016 (Α’ 241) και σε περίπτωση που σε κάποια 
υποκατηγορία δεν υφίσταται ποσό αυτόματης επιστρο-
φής για το εξάμηνο, τότε το ποσό μεταφέρεται αυξάνο-
ντας αντίστοιχα το εξαμηνιαίο όριο της κύριας κατηγο-
ρίας ή κύριας υποκατηγορίας αν αποτελεί υποδιαίρεση 
αυτής. Το συνολικό ποσό που προκύπτει αθροιστικά 
για μία κύρια κατηγορία ή κύρια υποκατηγορία από την 
ανωτέρω διαδικασία, μεταφέρεται σε εκείνη την υπο-
κατηγορία, η οποία εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό 
αυτόματης επιστροφής εντός της κύριας κατηγορίας ή 
κύριας υποκατηγορίας σε περίπτωση υποδιαιρέσεων, 
για το εξάμηνο το οποίο αφορά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Μαΐου 2021

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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*02020762005210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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