
Ενημέρωση για τον υπολογισμό (συμψηφισμό) και την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων 

οφειλών 2012-2015 

Θα πρέπει ο κάθε πάροχος προκειμένου να υπολογίσει τα ποσά που θα απομείνουν μετά 

τον συμψηφισμό να ελέγξει : 

1) Στο αρχείο excel που περιέχεται στο πεδίο -ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης-

Συμψηφισμός οφειλών 12-15-  , υπάρχει η συνολική εικόνα από 1/1/2012-

31/12/2015 κατατεθειμένων υποβολών μήνα-μήνα. Στην τελευταία στήλη ΤΟΥ 

ΑΡΧΕΙΟΥ αναφέρεται για κάθε μήνα το υπολειπόμενο ποσό που οφείλει ο ΕΟΠΥΥ 

στον πάροχο. 

Για τους μήνες (π.χ. όλοι οι μήνες ή κάποιοι μήνες του 2012) τα υπολειπόμενα 10% 

επειδή έχουν συμψηφιστεί ,  όπως θα παρατηρήσετε, η  τελευταία στήλη αναφέρει 

ποσό 0. 

Στους υπόλοιπους μήνες το υπολειπόμενο 10% αναφέρεται σαν υπολειπόμενο 

ποσό για κάθε μήνα αφού το 90% έχει αποδοθεί. (π.χ αν το ποσό της υποβολής 

ήταν 3.000 ευρώ, το υπολειπόμενο 10% είναι 300 ευρώ). 

Στο τέλος της στήλης (τέρμα κάτω)  γίνεται η πρόσθεση όλων αυτών των ποσών και 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ Ο ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ. 

2) Επίσης έχουν αναρτηθεί στην ενημέρωση συναλλασσόμενων -μηνύματα, 

ειδοποίηση για τα rebate και clawback των ετών 2013-2015 (πάλι σε αρχείο excel). 

Εκεί  αναγράφεται  για κάθε έτος το rebate και για κάθε έτος το clawback (και ανα 

εξάμηνο).  

Αναφέρονται τα ποσά για το κάθε εξάμηνο, αναφέρεται αν έχει συμψηφιστεί 

κάποιο  ποσό ή όλο το ποσό και στην τελευταία στήλη  αναφέρεται η υπολειπόμενη 

οφειλή το[υ παρόχου προς τον ΕΟΠΥΥ. 

Το τελευταίο ποσό που αναγράφεται στην λίστα αφορά το claw back του 

β΄εξαμήνου του 2015 , το οποίο συνήθως είναι μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα γιατί 

δεν έχει συμψηφιστεί. 

Έτσι στην τελευταία στήλη το αθροιζόμενο σύνολο των επιμέρους ποσών του 

rebate & clawback ,που απέμειναν σαν οφειλόμενα μετά τον συμψηφισμό ,μαζί με 

το  claw back του β΄εξαμήνου του 2015 ,αφορά το σύνολο που οφείλει ο πάροχος 

στον ΕΟΠΥΥ. 

Επειδή δεν αναγράφεται συνολικό ποσό θα πρέπει ο πάροχος να προσθέσει τα 

ποσά για να υπολογίσει το σύνολο της οφειλής. 

Για να μπορέσει ο πάροχος να βρεί το ποσό που θα εισπράξει θα πρέπει να αφαιρέσει τον 

φόρο 20% από το συνολικό οφειλόμενο ποσό που υπάρχει στο αρχείο excel οφειλών 12-15, 

επίσης μέχρι και τις οφειλές του 12ου 2014 αφαιρείται και φόρος υπέρ τρίτων 3,072%. 

Από συνολικό καθαρό ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση φόρου και φόρων υπερ 

τρίτων ,αν αφαιρεθεί και το συνολικό ποσό της οφειλής rebate και clawback των ετών 2013-

2015 του παρόχου, θα προκύψει το καθαρό ποσό που θα εισπραχθεί. 

Τα ποσό αυτό δεν αποδίδεται συνολικό αλλά κατανεμημένο μηνιαίως, αφού εκκαθαρίζεται 

για κάθε μήνα το υπολειπόμενο 10%. 

Δηλαδή θα πιστωθούν   μηνιαίες εκκαθαρισμένες οφειλές 10%, εφόσον βέβαια 

συμψηφιστούν και μηδενιστούν πρώτα τα ποσά rebate και clawback. 

Αυτό μπορεί να ελεγχθεί στο ε-δαπυ (για το ποια ποσά θα αποδοθούν)  



Σε οσα 10% έχουν συμψηφιστεί φαίνεται ημερομηνία έγκρισης πληρωμής μέσα στο 2017. 

 

 

Σε όσα 10% πρόκειται να αποδοθούν έχουν ημερομηνία οριστικοποίησης μέσα στο 2018 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει περίπτωση μετά τον συμψηφισμό ο πάροχος να οφείλει στον ΕΟΠΥΥ. 

Θέλουμε να τονίσουμε ότι η παρακράτηση του φόρου θα φανεί στις βεβαιώσεις του ΕΟΠΥΥ 

που δίνονται κάθε χρόνο και αφορούν την παρακράτηση φόρου και βέβαια θα 

επιστραφούν στον πάροχο ή θα μειώσουν το φόρο που πρόκειται να καταβληθεί (ανάλογα 

με το εισόδημα του καθενός). 

Τέλος οι παρακρατήσεις για τον φόρο υπέρ τρίτων (3,072%) θα φαίνεται στις βεβαιώσεις 

που αναφέρουμε παραπάνω και πρέπει να αφαιρεθούν σαν έξοδο. 


