
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ìø÷öíëòõ
ìø÷öüøùêþõ: é÷ïèöïù, 10-07-2013
ç÷ðþýõ: 43
æåä÷ãüû: 355 cm ²
æåëù îâîðüúüöþõ: 25370
ÿáòîüòêàêþõ ÷êïóáüâ: (210) 6061.000

ßåÞù îð÷òýþ: ÝÜçÛôÚÙÿØ×ñÿÛ×

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 

θα επιστρέφουν τα ποσά 
υπερβάσεων στον ΕΟΠΥΥ 
ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ των υπερβάσεων 

που έχουν γίνει 
στον προϋπολογισµό του 
ΕΟΠΥΥ υποβάλλονται δύο 
φορές τον χρόνο διαγνωστικά 

κέντρα, ιδιωπκές κλινικές 
και φυσιοθεραπευτές. 

Σχεπκή διάταξη περιλαµβάνεται 
στο πολυνοµοσχέδιο 

του υπουργείου 
Οικονοµικών το οποίο κατατέθηκε 

χθες στη Βουλή. 
Η διάταξη έχει αναδροµικό 
χαρακτήρα από την In Ιανουαρίου 

2013 και θα ισχύσει 
έως το 2015. 

Στο άρθρο 100 του πολυνοµοσχεδίου 
περιγράφεται 

ο αυτόµατος µηχανισµός 
επιστροφών (claw 

back), ενώ ορίζεται n διαδικασία 
υπολογισµού των 

υπερβάσεων και της επιστροφής 
από tous παρόχους. 

Συγκεκριµένα στο τέλος 
κάθε εξαµήνου θα υπολογίζεται 

το ποσό iris υπέρβασης. 
Θα αφορά κάθε 

ποσό που ξεπερνά τον προϋπολογισµό 
του ΕΟΠΥΥ. Η 

µηνιαία αποδεκτή δαπάνη 

ορίζεται από το ένα δωδέκατο 
(1/12) των εγκεκριµένων 
πιστώσεων του προϋπολογισµού. 

Στην περίπτωση που στο 
τέλος του εξαµήνου, n δαπάνη 

ξεπερνά το ένα έκτο 
(1/6), οι πάροχοι θα πληρώνουντη 

διαφορά To ίδιο 
θα συµβαίνει και στο τέλος 
του επόµενου εξαµήνου. 
Ως βάση για τον υπολογι- 

Η διάταξη έχει αναδροµικό 
χαρακτήρα από την 

In Ιανουαρίου 2013 και 
θα ισχύσει 0as το 2015 

αµο του ποσού επιστροφής 
ανά πάροχο, χρησιµοποιείται 

ο µηνιαίος λογαριασµός 
που αυτός υποβάλλει 

στον ΕΟΠΥΥ, για πς υπηρεσίες 
που παρείχε σε 

ασφαλισµένους του Οργανισµού. 

To claw back θα καταπθεται 
από τους παρόχους 

σε τραπεζικό λογαριασµό, 
µέσα σε έναν µήνα από την 

πιστοποίηση Tns υπέρβασης. 
∆εν αναγνωρίζονται 

και δεν αποζηµιώνονται 
από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες 
που υποβάλλονται σε αυτόν 
µετά την πάροδο 20 ηµερών 
από τη λήξη κάθε ηµερολογιακού 

µήνα. 
Σε περίπτωση που οι 

πάροχοι δεν εξοφλήσουν 
στο διάστηµα αυτό το ποσό 
που τους έχει καταλογιστεί, 
ο ΕΟΠΥΥ µπορεί να διακόψει 

τη σύµβαση µαζί tous 
γιαχρονικό διάστηµα µέχρι 
την καταβολή του οφειλόµενου 

ποσού από τον πάροχο. 

Ο ΕΟΠΥΥ µπορεί να συµψηφίσει 
τα οφειλόµενα 

από τους παρόχους ποσά, 
µε ισόποση οφειλή του 
προς αυτούς. Ο συµψηφισµός 

µπορεί να γίνει µόνο 
µεταξύ επιστρεφόµενων 
ποσών από tous nopoxous 
και εκκαθαρισµένων οφειλώντου 

Οργανισµού npos 
αυτούς, τα οποία έχουν 
δηµιουργηθεί στο ίδιο 
έτος. 

∆ΗΜ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 

A ΠΡΟΣΤΙΜΑ, από 30.000 έως ένα εκατοµµύριο ευρώ, προβλέπονται και για τις 
φαρµακευτικές εταιρείες των οποίων τα σκευάσµατα λείπουν από την αγορά 
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