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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. οικ. 14025/23−7−2013 

απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 1789) 
«Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (claw back) 
έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών 
εξετάσεων και φυσικοθεραπείας». .................................. 1
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ.: Υ9/οικ. 77307 (1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. οικ. 14025/23−7−2013 από−

φασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 1789) «Μηχα−
νισμός αυτόματων επιστροφών (claw back) έτους 
2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων 
και φυσικοθεραπείας».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 

Α΄  167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του 
Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ 
Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Π.Δ. 85/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 141).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Υγείας και  Πρόνοιας», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 14025/23−7−2013 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 1789).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη 
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) για ιδιωτικές κλινικές, νο−
σοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ψυχιατρικές κλινικές, 
κέντρα αιμοκάθαρσης, κάθε άλλης ιδιωτικής ή ειδικού 

καθεστώτος μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας (κάθε 
είδους) ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και εργαστη−
ρίων φυσιοθεραπευτών και των υπολοίπων συμβεβλη−
μένων ιδιωτών παροχών υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εγγράφονται στους 
οικείους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) 0673.01 (ιδιω−
τικές κλινικές) και 0671.01 (παρακλινικές εξετάσεις), για το 
2013. Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός της δαπάνης του 
ΕΟΠΥΥ για το 2013, δεν μπορεί να υπερβεί για νοσηλεία το 
ποσό των 520 € εκατομμυρίων (συμπεριλαμβανομένου του 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) και για διαγνωστικές εξετά−
σεις και φυσιοθεραπεία το ποσό των 370 € εκατομμυρίων 
(συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας).

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

2. Το ανωτέρω υπερβάλλον ποσό υπολογίζεται σε 
εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους ως άνω 
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, 
εντός μηνός από την έγγραφη ατομική ειδοποίησή τους, 
σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της ως άνω προ−
θεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανα−
στέλλει αυτοδικαίως και αζημίως ως προς αυτόν, τη 
σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του συνο−
λικού οφειλομένου ποσού εντόκως από αυτόν (πάροχο) 
του ποσού ή την είσπραξη του κατά τις διατάξεις του 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

3. 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 τη λήξη έκαστου ημερολογιακού μήνα.

4. Το συνολικό ποσό της επιστροφής υπολογίζεται σε 
εξαμηνιαία βάση, στη βάση της διαφοράς ανάμεσα στην 
προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη που προκύ−
πτει από την αιτούμενη από τους παρόχους δαπάνη αφού 
αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές (rebates), τυχόν άλλες εκ−
πτώσεις καθώς και μη αποδεκτές δαπάνες και σφάλματα.
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Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε πάροχο υπολογίζε−
ται ανάλογα με το μερίδιο του στο σύνολο της τελικής 
δαπάνης της αντίστοιχης κατηγορίας, σταθμιζομένων 
των μη αποδεκτών δαπανών.

5. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω πόσο 
με ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόμενους στην 
προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την πα−
ροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών υγείας. 
Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ των επιστρεφόμενων 
ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και 
εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς αυτούς, που 
δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Η απόδοση από 
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνεται μέχρι του ποσού της εκκαθάρισης.

6. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 01/1/2013 και 
διάρκεια έως 31/12/2013 με την εξαίρεση του εδαφίου β’ 
της παραγράφου 3 της παρούσας, η οποία ισχύει από 
τη δημοσίευση του Ν. 4172/2013.

7. Τα ποσά, που έχουν ήδη καταβληθεί για το 2013 από 
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους, θα υπολογισθούν εκ 
νέου σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Η υπ’ αριθμ. οικ. 14025/23−7−2013 απόφαση του Υπουρ−
γού Υγείας παύει να ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2013 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  
F

Αριθμ.   Υ9/οικ.76818 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 110034/15−11−2012 απόφασης 

του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 3035), με τίτλο «Μηχανι−
σμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) έτους 2013».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 

42), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222).
2. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν. 4127/2013 (ΦΕΚ 

Α΄ 50) «Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

3. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Υγείας και  Πρόνοιας», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

5. Την υπ’ αριθμ. 3402/3−7−13 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 1642) «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο 
Μπέζα».

6. Την υπ’ αριθμ. 110034/15−11−2012 απόφαση του Υπουρ−
γού Υγείας  (ΦΕΚ Β΄ 3035), με τίτλο «Μηχανισμός αυτό−
ματων επιστροφών (Claw back) έτους 2013».

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει 
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Τροποποιούμε το εδάφιο α΄ της παρ. 1 και την παρ. 9 
της αριθ. 110034/2012 απόφασης ως εξής:

«1. O προϋπολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης 
για το σύνολο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης δεν 
μπορεί να υπερβεί το ποσό των 2.371 εκατ. €, συμπε−
ριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για 
το έτος 2013.

9. Η απόφαση αυτή θα επανεξετάζεται περιοδικά ανά−
λογα με το βαθμό επίτευξης του στόχου μη υπέρβασης 
του καθορισμένου ετήσιου προϋπολογισμού (για το έτος 
2013 έχει οριστεί σε 2.371 εκατ. € συμπεριλαμβανομένου 
του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) της φαρμακευτικής 
δαπάνης για το σύνολο των φορέων κοινωνικής ασφά−
λισης και θα λαμβάνονται αναγκαία διορθωτικά μέτρα».

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 110043/2012 ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ      

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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