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"Κούρεµα" έως 20% στις παλαιές οφειλές του ΕΟΠΥΥ 
Εκπτωση που φθάνει έως το 20% επιβάλλεται 

στις παλαιές οφειλές του ΕΟΠΥΥ, έως τις 31/10/ 
2011, σε κλινικές, γιατρούς και φαρµακευτικές εταιρίες 

σύµφωνα µε απόφαση των X. Σταϊκούρα και 
Γ. Βρούτση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σχετικά, το ποσοστό 
έκπτωσης επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού 

στοιχείου προ ΦΠΑ), που αφορά στις υπολειπόµενες 
οφειλές 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: 
α) 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%. 
Ως υφιστάµενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες 

έχουν εκδοθεί τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση παραστατικά 
στοιχεία µέχρι 31.10.2011. 

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, 

γ) δεν έχει ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους - παρόχους, 
από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το 

90% της δαπάνης της εµφανιζόµενης, επί του συνόλου 
των παραστατικών τα οποία έχουν υποβληθεί 

προς εκκαθάριση. 
Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται περαιτέρω οφειλή 

του δηµοσίου. 

"Κούρεµα" έως 20% στις παλαιές οφειλές του ΕΟΠΥΥ ΚούρεµαΕκπτωση 
που φθάστις 

παλαιές οφει2011, 
σε κλινικές, γιατρίες 

σύµφωνα µε απΓ. 
Βρούτση που δηµοΚυβερνήσεως. 

Αναλυτικότερα, όπως 
έκπτωσης επί της συνατικού 

στοιχείου προ ΦΠνες 
οφειλές του Ε.Ο.Π.Υυπηρεσιών 

υγείας καθο1. 
∆ιαγνωστικά Κέντραα) 
για ποσό µηνιαίας οστό 
έκπτωσης 10%, 

β) για ποσό µηνιαίας 
ποσοστό έκπτωσης 152. 

Ιδιωτικές Κλινικές: 
α) για δαπάνες νοσηλ3. 

Συµβεβληµένοι Ιδιώα) 
για ποσό µηνιαίας 

στό έκπτωσης 10%, 
β) για ποσό µηνιαίας 

ποσοστό έκπτωσης 154. 
Προµηθευτές υγειοσοστό 

έκπτωσης 20%, 
ακών υλικών (υλικά λαµοσχεύµατα, 

τεχνητούκαρδιοεπεµβατικά, 
ενδο 
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