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ΠΡΟΣ:     
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
 
ΚΟΙΝ.: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
1.  Γρ. Υπουργού κου Ανδρέα Λυκουρέντζου 
2.  Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού κου Μάριου Σαλμά 
3.  Γραφείο Γενικού Γραμματέα κου Πελ. Καλλίρη        

Αριστοτέλους 17 
     101 87 Αθήνα 

 

ΘΕΜΑ:      ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 

      

Από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4038/02-02-2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4132/07-03-2013, προβλέπονται τα εξής:  
«1.α. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του 
ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των 
υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς 
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και 
εργαστήρια κ.λπ.). β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα 
προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι τις 31.12.2011. 
2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις α) εφόσον παρασχεθεί 
έκπτωση επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ Φ.Π.Α.), η οποία προκειμένου 
περί οφειλών προς τα φαρμακεία ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί της αξίας των χορηγηθέντων φαρμάκων 
με προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιστωτικών τιμολογίων, β) εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από 
οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας. 
3. Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται με την ακόλουθη διαδικασία: Το ποσό που προκύπτει ως 
εναπομένουσα οφειλή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ύστερα από την εφαρμογή των εκπτώσεων της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 2 του παρόντος εξοφλείται με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 
σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις. Το ανωτέρω ποσό δύναται να καταβάλλεται 
στους δικαιούχους της παραγράφου 1 ως προκαταβολή μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων. Η 
καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που 
διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας 
μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εάν, μετά τη χορήγηση της προκαταβολής κατά τον έλεγχο και την 
εκκαθάριση των παραστατικών, προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά 
παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών της παραγράφου 1. Σε περίπτωση 
μη υποβολής νεότερου λογαριασμού εντός τριμήνου από την εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 
4. Η αποδοχή της ρύθμισης από τους δικαιούχους συντελείται με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης εκ μέρους του δικαιούχου − παρόχου που κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή 
των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

http://www.eopyy.gov.gr/
mailto:mkirimi@eopyy.gov.gr


5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και 
Υγείας καθορίζονται το ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι λοιποί (πλην φαρμακοποιών) πάροχοι 
υπηρεσιών υγείας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
6. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για τις υφιστάμενες κατά την 31.12.2011 οφειλές των Κλάδων 
Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την 1.4.2012.» 
 

 

 Με την αριθμ. ΟΙΚ.9425/2013 (ΦΕΚ 188 Β’/04-02-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
αριθμ. οικ.18579 (ΦΕΚ 427 Β’/25-02-2013), προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις της παραγράφου 5 
του άρθρου 3 ΚΥΑ, περί καθορισμού ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς 
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, προβλέπονται τα παρακάτω: 
 

«Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά στις υπολειπόμενες οφειλές, προ ΦΠΑ, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους 
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως: 
1. Διαγνωστικά 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, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, 
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%. 
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». 
 
 Από τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις προκύπτουν τα εξής κύρια σημεία: 

1. Η αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορά παραστατικά στοιχεία τα οποία έχουν 

εκδοθεί μέχρι τις 31-12-2011. 

2. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τις οφειλές των ΦΚΑ των οποίων ο κλάδος υγείας 

εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ μετά την 01-04-2012. 

3. Το ποσό των οφειλών δύναται να καταβάλλεται ως προκαταβολή όπως ορίζεται παραπάνω, 

ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο που διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ 

ή των Φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ.  

 

 



Επιπροσθέτως, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

 Για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ισχύουν και θα πρέπει να τηρούνται 

επακριβώς τα αναφερόμενα στην αρ. πρωτ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 Υπουργική 

Απόφαση  με θέμα «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών» του Υπουργείου Οικονομικών.  

Αναλυτικότερα, θα πρέπει: 

11..  Να αποστείλετε άμεσα στον Οργανισμό τα αιτήματά σας για την αντιμετώπιση 

των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας,  διατυπωμένα ανα ΚΑΕ, προκειμένου να 

ακολουθήσουμε τη διαδικασία της επιχορήγησης του Οργανισμού από το ΓΛΚ 

και εν συνεχεία να σας διαβιβάσουμε τα αιτούμενα ποσά με επιτροπικά 

εντάλματα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου τετάρτου του 

Ν.4118/06-02-2013. 

22..  Τα αιτήματά σας να είναι σύμφωνα και με το έντυπο Ε1 στο οποίο είχατε 

καταγράψει τις υφιστάμενες έως 31-12-2011 ληξιπρόθεσμες οφειλές σας. 

33..  Να μας υποδείξετε τραπεζικό λογαριασμό του Φορέα σας στον οποίο θα 

μεταφέρουμε τα αιτούμενα από εσάς και εγκεκριμένα από το ΓΛΚ ποσά έκτακτης 

χρηματοδότησης. Η διαδικασία μεταβίβασης πιστώσεων θα πραγματοποιηθεί 

μετά τη λήψη της επιχορήγησης και της έγκρισης της τροποποίησης του 

προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ στους αντίστοιχους ΚΑΕ εσόδων – εξόδων όπως 

ορίζονται στην αριθμ. 2/92286/ΔΠΓΚ/24-12-2012 εγκύκλιο του ΓΛΚ.  Αυτονόητο 

είναι ότι οι πιστώσεις αυτές  δεν συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές. 

44..  Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από την έκτακτη χρηματοδότηση, να 

παρακολουθούνται ξεχωριστά προκειμένου να υποβάλλονται έγκαιρα τα 

απαιτούμενα στοιχεία όπως ορίζει η προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση. Ως 

εκ τούτου, θα πρέπει να συμπληρώνεται ο πίνακας Ε1 και να προσδιορίζεται το 

χρηματικό ένταλμα με το οποίο πληρώθηκαν τα συγκεκριμένα τιμολόγια που 

προκύπτουν από τον πίνακα αυτό. 

 Η προσκόμιση των πιστωτικών τιμολογίων  θα γίνει στις Υπηρεσίες σας με την ένδειξη για 

τον ΕΟΠΥΥ. 

 Συνημμένα σας υποβάλλουμε υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. 

 

 



 Όπως προκύπτει αβίαστα, μετά τις τελευταίες επαναλαμβανόμενες συναντήσεις και συσκέψεις 

στο Υπουργείο Υγείας, , το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών χρήζει κατεπείγουσας αντιμετώπισης και 

για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

       

      Ακριβές Αντίγραφο 

         Το Τμήμα Γραμματείας ΕΟΠΥΥ 

   

   

   

ΣΥΝ/Α:    Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

 Πίνακας Διανομής 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1.     Γραφείο κου Προέδρου 

2.     Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Διαχ. & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

11..  ΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Αγ. Κωνσταντίνου 8, 102 41 – Αθήνα 

22..  ΙΚΑ  - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Αγ. Κωνσταντίνου 8, 102 41 – Αθήνα 

33..  ΟΑΕΕ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Ακαδημίας 22, 106 71 - Αθήνα 

44..  Ο.Α.Ε.Ε. - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Σατωβριάνδου 18,  104 32 - Αθήνα 

55..  ΟΠΑΔ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Ηπείρου 38, 104 33 - Αθήνα 

66..  ΟΠΑΔ -  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ηπείρου 38, 104 33 - Αθήνα 

77..  ΟΓΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Πατησίων 30, 106 77 - Αθήνα 

88..  ΟΓΑ - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Πατησίων 30, 106 77 - Αθήνα 

99..  ΤΑΥΤΕΚΩ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Πατησίων 54, 106 82 – Αθήνα 

1100..  ΤΑΥΤΕΚΩ  - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Πατησίων 54, 106 82 – Αθήνα 

1111..  Ε.Τ.Α.Α. – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Μάρνης 22, 104 33 - Αθήνα 

1122..  Ε.Τ.Α.Α. - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Μάρνης 22, 104 33 - Αθήνα 

1133..  ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Κ. Παλαιολόγου 15, 185 35 - Πειραιάς 

1144..  ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ -  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Κ. Παλαιολόγου 15, 185 35 - Πειραιάς 

1155..  ΕΤΑΠ – ΜΜΕ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Καλλιρόης 5 & Περαιβού 20, 117 43 - Αθήνα 

1166..  ΕΤΑΠ – ΜΜΕ -  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Καλλιρόης 5 & Περαιβού 20, 117 43 - Αθήνα 

  


