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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ6ΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                     Αθήνα ,     09  / 03   /2012 

              Οργανισµός                          Αρ. πρωτ. ∆ΙΟΙΚ/Φ10 /13/19879 

    Ασφάλισης     

  Ελευθέρων       

   Επαγγελµατιών                        ΠΡΟΣ :  Αποδέκτες Πίνακα Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆/ΝΣΕΙΣ :Α) ΠΑΡΟΧΩΝ      

Β) ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                     

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ          : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 15               

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ           : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝ∆ΟΥ 18                    

ΤΗΛ.                       : 2105285657                                                      

ΦΑΞ                         : 2105231172   

                      

                               

     

 ΘΕΜΑ : « ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ» 
            ΣΧΕΤ.: α) Το αρ.πρωτ.∆ΙΠΑΣΘ/Φ60/109/93594/27-10-2011 έγγραφο µας. 

                   β) Το άρθρο 34 του Ν.4038/2-02-2012 (ΦΕΚ14 τ.Α΄ 2012). 
                     γ) Η αρ. Φ.8000/ΟΙΚ.32115/2009/28-12-2011 Κ.Υ.Α. υπουργών Εργασίας & Κοιν.  
                        Ασφάλισης και Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης (ΦΕΚ. 3010 τ.Β΄ 2011)  

  

 Α. Με το αρθ.34 του Ν.4038/2-2-2012 καθορίζεται ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να χρηµατοδοτήσει τον ΕΟΠΥΥ 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 τους λοιπούς 

συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα 

-  εργαστήρια κτλ). 

 Ως υφιστάµενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα 

προβλεπόµενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία (τιµολόγια, δελτία παροχής 

υπηρεσιών) µέχρι την 31/10/2011. 

 Με την παρ.4 του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των 

υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης µε την οποία θα καθορίζεται το ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι λοιποί (πλην 

φαρµακοποιών) πάροχοι υπηρεσιών υγείας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια για την 

εφαρµογή της παρούσας διάταξης. Συνεπώς µέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης δεν 

O.A.E.E 
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θα προβαίνετε στην εκκαθάριση των λογαριασµών µέχρι 31/10/2011 και θα υπάρξει σχετική 

ενηµέρωση. 

 Β. Με το α) σχετικό έγγραφο µας σας γνωρίσαµε τις διατάξεις του Ν.3965/11 αρθ.24 

παρ.2, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες οι Φ.Κ.Α., ως εκ τούτου και ο 

Οργανισµός µας, καταβάλλουν στους συµβεβληµένους προµηθευτές (κλινικές, εργαστήρια, 

εργαστηριακούς ιατρούς κλπ) ως προκαταβολή το 90% του αιτούµενου ποσού µετά από 

πρόχειρο λογιστικό έλεγχο και ισχύει για όλους τους εκκρεµείς λογαριασµούς. 

 Κατά συνέπεια για τους λογαριασµούς από 1/11/2011 έως 31/12/2011 θα 

καταβάλλεται ως προκαταβολή το 90% µε πρόχειρο λογιστικό έλεγχο ή και το 100% αν 

υπάρχει δυνατότητα εκκαθάρισης. Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση τα 

τιµολόγια- δελτία παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί στο διάστηµα από 

1/11/2011 έως 31/12/2011. 

 Επίσης, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµόν πρωτ. ∆Ι.ΟΙΚ.ΥΠΗΡ.& ΚΑΤ.ΣΥΜ. Φ.1/19/7272/01-

03-2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, όσον αφορά παροχή υγείας, λ.χ. για νοσηλεία ασφαλισµένων 

του ΕΟΠΥΥ η οποία ξεκίνησε πριν από τις 31/12/2011 και συνεχίστηκε το 2012 (πλην της 

νοσηλείας σε Ψυχιατρικές Κλινικές, Κλινικές και Ιδρύµατα Χρόνιων Παθήσεων, Μονάδες 

Ψυχικής Υγείας, Ειδικά Σχολεία) η τιµολόγηση θα γίνεται στον φορέα του ασφαλισµένου, η δε 

εκκαθάριση θα γίνεται κατά τις διατάξεις και τις συµβάσεις οι οποίες ίσχυαν µέχρι τις 31/12/2011. 

Φυσικά, το έως 31/12/2011 καθεστώς εκκαθάρισης θα ισχύει κατά µείζονα λόγο και εάν η 

παροχή υγείας ολοκληρώθηκε ήδη εντός του 2011 ακόµα και αν το σχετικό παραστατικό 

εκδόθηκε το 2012. Ως εκ τούτου, για την εκκαθάριση τιµολογίων, ή δελτίων παροχής 

υπηρεσιών, τα οποία οι πάροχοι υγείας έχουν εκδώσει µε ηµεροµηνίες του 2012 θα πρέπει 

οπωσδήποτε να ελέγχετε εάν τυχόν η σχετική παροχή υγείας ξεκίνησε ή και ολοκληρώθηκε 

εντός του 2011, ώστε να προχωρείτε εν συνεχεία µε πρόχειρο λογιστικό έλεγχο στην πληρωµή 

του 90 % ή, εάν έχετε την δυνατότητα πλήρους ελέγχου, στην πληρωµή του 100% της δαπάνης.  

 Ευνόητο είναι ότι σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για πληρωµή του 90% είτε του 

100% της δαπάνης, τα προς απόδοση ποσά υπόκεινται στους νόµιµους φόρους και 

επιβαρύνσεις.                    

 Επισηµαίνουµε ότι επειδή πολλές κλινικές υποβάλλουν τα τιµολόγιά τους σε 

συγκεντρωτική κατάσταση, στην δε µηχανογραφική εφαρµογή (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο) 

καταχωρείται το συνολικό ποσό της κατάστασης αυτής, όταν στην ίδια κατάσταση υπάρχουν 

τιµολόγια προ και µετά τις 31/10/2011, αυτά θα αθροίζονται χωριστά µε συνακόλουθη χωριστή 

καταχώριση  των δύο επιµέρους αθροισµάτων τους. ∆ηλαδή, πρώτα θα αθροίζονται τα 

τιµολόγια έως τις 31/10/2011 το ποσόν των οποίων θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο που 

αµέσως δίδεται και ακολούθως, χωριστά, τα τιµολόγια µετά την 01/11/2011, το άθροισµα των 
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οποίων θα καταχωρείται µε την ίδια ηµεροµηνία προτάσσοντας όµως στον ήδη ληφθέντα 

αριθµό πρωτοκόλλου τα ψηφία 9 ή 90 ώστε ο αριθµός πρωτοκόλλου να είναι υποχρεωτικά 

πενταψήφιος. Πχ. Με ληφθέντα αριθµό πρωτοκόλλου 894/05-12-2011 και συνολικό ποσόν 

€7.845,70 εκ του οποίου €5.805,70 είναι τα τιµολόγια µέχρι τις 31/10/2011 και  €2.040,00 τα 

τιµολόγια µετά την 01/11/2011, στο ληφθέν πρωτόκολλο 894/05-12-2011 θα καταχωρηθεί το 

ποσόν των €5.805,70, ενώ το ποσόν των €2.040,00 θα καταχωρηθεί  µε αριθµό 90894 και 

ηµεροµηνία την ίδια, ήτοι 90894/05-12-2011. Σε περίπτωση που ο αρχικός αριθµός 

πρωτοκόλλου για τα τιµολόγια έως 31/10/2011 ήταν 1894, το δεύτερο πρωτόκολλο για εκείνα 

µετά την 01/11/2011 θα γίνει 91894. 

 Γ. Για την πληρωµή των παραπάνω δαπανών θα εκδίδετε χρηµατικά εντάλµατα εντός 

των ορίων των επιτροπικών ενταλµάτων που θα σας µεταβιβασθούν.  

 ∆. Τέλος, στην περίπτωση που διαπιστώσετε έναρξη νοσηλείας µετά την 01/01/2012 

θα προβαίνετε στην διαγραφή της σχετικής δαπάνης διότι αυτή αφορά εξ ολοκλήρου τον 

ΕΟΠΥΥ και θα καταβληθεί αποκλειστικά από εκείνον, σύµφωνα µε την σχετική γ) Κ.Υ.Α., όπου 

ορίζεται ότι από 01/01/2012 η υποβολή των δικαιολογητικών και η εκκαθάριση των δαπανών 

των παρόχων υγείας θα γίνεται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην 

Υ.Π.Α.∆.).- 

 
 

 

    Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

                                                      Γ. ΚΩΤΙ∆ΟΥ 
 

                                                                       Ακριβές Αντίγραφο 
                                                                    Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 
 
 

                                                                   Ι. ΜΑΡΙΑ 
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