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ΘΕΜΑ: Tροποποίηση (1η) της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.44539/15-06-2018 Απόφασης του 

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού 

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2018, για παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους 

κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές (Β’ 2276)».  

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο  Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Υ Γ Ε Ι Α Σ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), «Χωρικός σχεδιασμός – Bιώσιμη 

ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 100 του ν. 

4172/2013 (Α’ 167), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.4461/2017 (Α’ 38), «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής 

Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 

πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), «Διατάξεις για την ολοκλήρωση 

της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο 

Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις  του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα». 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως 

ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

7. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. Υ80/31-10-2017 (Β’ 3904) Απόφασης του 

Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη». 
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8. Τη με αριθ. πρωτ.  Β2β/Γ.Π. 95843/27-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΔΘ3465ΦΥΟ-ΟΡΧ) Απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Εθνικού 

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει.  

9. Τη με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 44539/15-06-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Υγείας, με θέμα «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2018, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από 

συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 

συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους κατασκευαστές, εισαγωγείς, 

διανομείς/προμηθευτές» (Β’ 2276, ΑΔΑ:6Φ5Α465ΦΥΟ-ΛΛΧ). 

10.  Το με αριθ. πρωτ. 39974/12-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης  Στρατηγικού Σχεδιασμού 

του ΕΟΠΥΥ, με το οποίο διαβιβάστηκε η 1291η Απόφαση της 498ης/03-10-2018 Συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αναφορικά με τροποποίηση της εν θέματι 

απόφασης. 

11. To με αριθ. πρωτ. 2641/04-12-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης  Στρατηγικού Σχεδιασμού 

του ΕΟΠΥΥ, με το οποίο διαβιβάστηκε η 1530η Απόφαση της 516ης/22-11-2018 Συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αναφορικά με τροποποίηση της εν θέματι 

απόφασης. 

12. Τη με αριθ. πρωτ B2β/Γ.Π.οικ.97402/18-12-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του 

άρθρου 24 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται 

πρόσθετη επιβάρυνση ούτε στον Προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ ούτε στον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

1) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.44539/15-06-2018 (Β’ 

2276) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, ως ακολούθως:  

α) Το όριο δαπάνης για την κατηγορία Θ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για το β’ εξάμηνο του 2018 

μειώνεται από 52.500.000 € σε 39.000.000 €. 

β)  Το εξαμηνιαίο όριο δαπάνης για κάθε εξάμηνο αυξάνεται στις υποκατηγορίες: 

 E1 Υ.Δ.Ε.Π. - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ από 97.000.000  € σε 102.120.000 €. 

 Ε5 Υ.Δ.Ε.Π. –ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ από 22.000.000  € σε 22.630.000 €. 

 Ι4 Υ.Α. - ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ από 11.000.000  € σε 12.000.000 €. 

2) Την τροποποίηση και αντικατάσταση της παραγράφου 2 , ως ακολούθως: 

«Στην περίπτωση υπέρβασης των ως άνω επιτρεπόμενων ορίων δαπάνης για το έτος 2018 

α) από τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας και β) από τους 

συμβεβλημένους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής 

διατροφής, το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ για την μεν περίπτωση 

α’ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας στη δε περίπτωση β’ 
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από τους κατασκευαστές σε περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα και 

διακινείται από τους ίδιους, είτε από τους εισαγωγείς, διανομείς /προμηθευτές, σε 

περίπτωση που το προϊόν εισάγεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 

και 2 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση β’ και για 

τις κατηγορίες υπηρεσιών υγείας: i) Συμπληρώματα ειδικής διατροφής, ii) Υγειονομικό 

υλικό και iii) Πρόσθετη περίθαλψη, πλην της υποκατηγορίας των οπτικών, η υπέρβαση 

αναζητείται από τους κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς/προμηθευτές οι οποίοι 

είναι καταχωρημένοι στο μητρώο ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

108 του ν.4461/2017 (Α’ 38), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ομοίως στις 

προαναφερόμενες διατάξεις ορίζεται η διαδικασία διακοπής των συμβάσεων». 

3) Την τροποποίηση και αντικατάσταση της παραγράφου 3, ως ακολούθως: 

«Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) με 

ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο παρόχους 

για παροχή από αυτούς προς τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσιών υγείας. Ο συμψηφισμός γίνεται μεταξύ 

επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και 

εκκαθαρισμένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς αυτούς που δημιουργήθηκαν εντός 

προηγούμενων οικονομικών ετών ή του ίδιου οικονομικού έτους. Το ποσό μιας μηνιαίας 

δόσης δεν δύναται να είναι μικρότερο των 100 ευρώ και δεν δύναται να ξεπερνά το 10% της 

μέσης μηνιαίας υποβολής του παρόχου, όπως αυτή προκύπτει για το έτος 2018. Στην 

περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο πάροχος δεν είναι συμβεβλημένος κατά τον 

κρίσιμο χρόνο καταβολής μίας δόσης, τότε αποστέλλεται από τον Οργανισμό ενημερωτικό 

σημείωμα με το υπολειπόμενο ποσό προς εξόφληση, καθώς και κωδικός ηλεκτρονικής 

πληρωμής στον οποίο έχει την υποχρέωση, εντός ενός μήνα από την ημερομηνία 

αποστολής σε αυτόν του ανωτέρω σημειώματος, να καταβάλει το υπολειπόμενο ποσό είτε 

εφάπαξ είτε σε δόσεις, όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω. Ως ημερομηνία καταβολής ή 

συμψηφισμού της 1ης δόσης της ανωτέρω διαδικασίας ορίζεται η 31η Ιανουαρίου του 

2019». 

4) Tην προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παραγράφου 5, ως ακολούθως:  

«Ειδικότερα τυχόν εναπομείναν ποσό στην υποκατηγορία Μ1 – Π.Π. – ΟΠΤΙΚΑ είτε από το 

α’ είτε από το β’ εξάμηνο μεταφέρεται αναλογικά, με βάση την προκαλούμενη δαπάνη 

τους, στις τέσσερις υπόλοιπες υποκατηγορίες της κύριας κατηγορίας Μ – ΠΡΟΣΘΕΤΗ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, αυξάνοντας κατά αντίστοιχο ποσό το όριο της υποκατηγορίας για το εξάμηνο 

στο οποίο αφορά». 
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 Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.44539/15-06-2018 (Β’ 2276) Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

 

  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  

 

 

 

 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 

Τ.Κ. 10432, ΑΘΗΝΑ 

B. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

(ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ) 

1. Γραφείο Υπουργού Υγείας  

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 

 

(ΜΕΣΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) 

Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας ΕΟΠΥΥ (4) 

ΑΔΑ: 69ΙΓ465ΦΥΟ-ΞΦΚ


		2019-01-24T15:11:04+0200
	Athens




