
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 66319 
     Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 10 του ν.  4647/2019 «Κατεπείγουσες 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσω-
τερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 204).

2. Το άρθρο 100 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισο-
δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 167).

3. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλ-
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

4. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό 
Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

5. Το άρθρο 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 128), όπως ισχύει.

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

8. Το υπό στοιχεία ΔΑ1/565/οικ.27394/2-10-2020 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με 
συνημμένη την υπ’ αρ. 713/1-10-2020 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

9. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.65514/14-10-2020 ει-
σήγηση του ΓΔΟΥ, της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία 
από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ούτε του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Οι ανείσπρακτες οφειλές των παρόχων/προμηθευ-
τών υπηρεσιών υγείας για τα έτη 2013-2019 εντάσσονται 

σε ρύθμιση σε δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
παρούσα απόφαση.

2. Ως ανείσπρακτη οφειλή ορίζεται το ποσό εκείνο που 
υφίσταται κατά τον χρόνο γνωστοποίησης του ύψους και 
του πλήθους των δόσεων στον πάροχο - προμηθευτή 
υπηρεσιών υγείας από τον ΕΟΠΥΥ.

Για την ένταξη του παρόχου-προμηθευτή υπηρεσιών 
υγείας στη ρύθμιση, απαιτείται σχετική αίτηση, η οποία 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας του ΕΟΠΥΥ. Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι 
δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφε-
ρόμενος δύναται να υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕ.ΔΙ) στη χωρική αρμοδι-
ότητα της οποίας ανήκει. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει 
να αναφέρεται ότι ο πάροχος-προμηθευτής υπηρεσιών 
υγείας επιθυμεί την ένταξή του στη ρύθμιση οφειλών 
από rebate-clawback ετών 2013-2019, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 4647/2019 (Α’ 204)

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2020.

3. Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν υποβάλλει αίτηση 
για υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση, το ποσό: 

α. Συμψηφίζεται εις ολόκληρον με οφειλές του ΕΟΠΥΥ, 
σε περίπτωση που ο υπόχρεος είναι συμβεβλημένος πά-
ροχος με τον ΕΟΠΥΥ.

β. Καταβάλλεται εις ολόκληρον σε μια δόση, εντός 30 
ημερολογιακών ημερών σε περίπτωση που ο υπόχρε-
ος είναι μη συμβεβλημένος πάροχος/προμηθευτής με 
τον ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 
ανωτέρω προθεσμίας, το ποσό αναζητείται μέσω ΚΕΔΕ.

4. Σε περίπτωση που υφίσταται ποσό οφειλής του πα-
ρόχου προς τον Οργανισμό σε αναστολή είσπραξης (με 
δικαστική απόφαση) κατά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, το ποσό αυτό δεν εντάσσεται 
στη ρύθμιση. Με την τελεσφόρηση των ένδικων μέσων, 
λόγω των οποίων προήλθε και η αναστολή είσπραξης, 
το τυχόν ποσό οφειλής δεν εντάσσεσαι στην παρούσα 
ρύθμιση και εισπράττεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ

1. Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία (α) με 
συμψηφισμό, στην περίπτωση συμβεβλημένων με τον 
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Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχων, ή (β) με ηλεκτρονική καταβολή, με 
την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής, στην περί-
πτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο πάροχος/προ-
μηθευτής υπηρεσιών υγείας δεν είναι συμβεβλημένος 
με τον Οργανισμό κατά τον κρίσιμο χρόνο καταβολής 
της δόσης.

2. Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα 
σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστο-
ποίηση του ύψους της υπολειπόμενης οφειλής, μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος e dapy του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι 
επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία ερ-
γάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου μηνός.

Άρθρο 3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ

1. Το πλήθος των δόσεων για τις ανείσπρακτες οφειλές 
των παρόχων/προμηθευτών υπηρεσιών υγείας που θα 
ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση, ανέρχεται σε 120 
δόσεις.

2. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 
€ 150. Σε περίπτωση που προκύπτει μηνιαία δόση μι-
κρότερη του ποσού αυτού, το πλήθος των δόσεων ανα-
προσαρμόζεται ανάλογα.

Άρθρο 4
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

1. Οι οφειλές που εντάσσονται στο παρόν πρόγραμμα 
απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τους τόκους εκ-
πρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν. Ο οφειλέτης 
τυγχάνει, κατ’ αναλογική εφαρμογή, των ευεργετημάτων 
του άρθρου 11 του ν. 4321/2015, μετά την εκούσια κα-
ταβολή της πρώτης δόσης. Αν ο οφειλέτης απολέσει το 

ευεργέτημα της ρύθμισης, δυνάμει του άρθρου 5 της 
παρούσας, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

2. Η καταβολή των δόσεων της ρύθμισης δύναται να 
πραγματοποιείται μέσω εντολής αυτόματης χρέωσης λο-
γαριασμού, με την υποβολή σχετικής αίτησης του οφει-
λέτη σε φορέα είσπραξης. Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση 
οφειλές δεν επιβαρύνονται εφεξής με προσαυξήσεις ή 
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Άρθρο 5
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μίας 
εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε 
εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης προς 
τον ΕΟΠΥΥ, οι τυχόν ανεξόφλητες οφειλές καθίστανται 
ληξιπρόθεσμες και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων. Εξαιρούνται 
λόγοι ανωτέρας βίας.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις

Σε έκτακτες περιπτώσεις, που για οποιαδήποτε αιτία 
δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα οι πλη-
ρωμές που έχουν διενεργηθεί στους φορείς είσπραξης, 
ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Διεύθυν-
ση Οικονομικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το σχετικό παραστατικό 
πληρωμής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046131910200002*
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