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2. Εκλέκτορες Ιατρικών Συλλόγων 

 

Αθήνα, 06.07.2021 

 

Θέμα: « Οι αλλαγές στην Υγεία με το ν.4812/2021» 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4812/2021 (ΦΕΚ Α’ 110/30.06.2021) «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης 

της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της 

από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές 

Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των 

υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις.» 

Με το νόμο αυτό εισάγονται ρυθμίσεις για τη ρύθμιση οφειλών clawback και rebate, καθώς και άλλα 

θέματα σχετικά με τον τομέα υγείας. Ειδικότερα, οι διατάξεις που αφορούν την υγεία και τους ιατρούς 

είναι οι κάτωθι:  

Ίδρυση Φορέων Π.Φ.Υ. από ιδρύματα: Με το άρθρο 4 του ν.4812/2021 αντικαθίσταται το άρθρο 16 

του ν.3209/2003 σχετικά με την ίδρυση φορέων παροχής φροντίδας υγείας από κοινωφελή ιδρύματα. 

Τα κοινωφελή ιδρύματα που διέπονται από τον ν.4182/2013, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

εξαιρούνται από την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών  και έχουν ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την 

παροχή υπηρεσιών υγείας, δύνανται να ιδρύουν φορείς παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Για 

την ίδρυση και τη λειτουργία των φορέων αυτών εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία οι διατάξεις για τους 

ιδιωτικούς φορείς παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του άρθρου 13 του ν. 2071/1992. 

Ηλεκτρονικό Αρχείο Υπηρεσιών Υγείας: Με το άρθρο 5 του ν. 4812/2021 επέρχονται τροποποιήσεις 

στη λειτουργία του «Ηλεκτρονικού Αρχείου Υπηρεσιών Υγείας – ΒΙ. Το Υπουργείο Υγείας συστήνει ως 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας, το σύστημα αρχειοθέτησης στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα Διαχείρισης 

και επιχειρηματικής ευφυϊας ΕΣΥ». Στο σύστημα αυτό συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας 

πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείο Υγείας, 

όπως ψευδωνυμοποιημένα αναλυτικά στοιχεία, συγκεντρωτικά στοιχεία για τα εθνικά αποθέματα 

εμβολίων και προσώπων που εγγράφονται σε και αποχωρούν από κάθε οικογενειακό ιατρό μέσα σε 
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χρονικό διάστημα του έτους, συγκεντρωτικά στοιχεία για τη συνταγογράφηση φαρμάκων ανά 

σκεύασμα, αναλυτικά στοιχεία για τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και για το προσωπικό που 

υπηρετεί στα νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του 

Πρωτοβάθμιου Δικτύου Υγείας, αναλυτικά ψευδωνυμοποιημένα στοιχεία σχετικά με την κίνηση 

ασθενών στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναλυτικά στοιχεία 

για τις ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΝΝ και Ειδικών Μονάδων, καθώς και αναλυτικά συγκεντρωτικά στοιχεία, ανά 

μήνα, για τις αγορές και τις καταναλώσεις φαρμάκων.  

Ως στοιχείο ταυτοποίησης των ασθενών θα τηρείται ειδικός κωδικός, ο οποίος θα προκύπτει από το 

ΑΜΚΑ τους. Ο χρόνος τήρησης των πληροφοριών  προσδιορίζεται στα είκοσι (20) έτη. Για τη λειτουργία 

του Ηλεκτρονικού Αρχείου, το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει και λειτουργεί ειδικό Πληροφοριακό 

Σύστημα.  

Το Υπ. Υγείας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας επιτρέπεται να δημοσιεύει ή να χορηγεί έναντι τιμήματος, 

συγκεντρωτικά στοιχεία για επιστημονικού, ιατρικούς ή στατιστικούς σκοπούς χωρίς να 

προσδιορίζονται τα υποκείμενα των δεδομένων. Ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα 

ρυθμίζονται με ΚΥΑ.  

Παράταση ισχύος διατάξεων covid: Με το άρθρο 13 του ν.4812/2018 παρατείνονται έως 30.09.2021 

οι έκτακτες ρυθμίσεις λόγω της πανδημίας του COVID-19. Ειδικότερα, παρατείνεται η διενέργεια 

ελέγχων φορείας του κορωνοϊου, η υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων, η σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας 

και την παροχή υπηρεσιών, οι διατάξεις που αφορούν σε μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού 

βοηθητικού προσωπικού, οι διατάξει κλπ  

Η ισχύς του άρθρου 31 ν.4737/2020 για τους όρους χρήσης δοκιμασιών rapid test και η υποχρέωση 

ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 παρατείνεται έως 30.09.2021, 

σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος νόμου.  

Με το άρθρο 23 παρατείνεται η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 16 και 17 της από 13.04.2020 ΠΝΠ για τη 

δυνατότητα κατ’ οίκον ή εξ’ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των 

ιατρών Π.Φ.Υ. σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς έως 30.09.2021. 

Παρατείνεται και ισχύς του άρθρου 12 της από 14.03.2020 ΠΝΠ σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών 

από τον ΕΟΔΥ για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους έως την 30η. 09.2021, σύμφωνα με 

το άρθρο 42 του ν.4812/2021. 

Σύμφωνα με το άρθρο 51, παρατείνεται έως 30.09.2021 η ισχύς του άρθρου 46 ν.4790/2021 για τον 

υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό. 

Κατ’ οίκον εμβολιασμοί: Με το άρθρο 63 προστίθεται το άρθρο 52Α στον ν.4764/2020 για τον κατ’ 

οίκον εμβολιασμό. Η αμοιβή αυτή δεν υπόκειται σε rebate ή Clawback, ούτε και μπορεί να συμψηφιστεί 

με απαιτήσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι του ιατρού. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι: «Στο Εθνικό 

Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό του πληθυσμού 

εντάσσονται οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας. Οι ιδιώτες ιατροί συμβάλλονται με το Υπουργείο 

Υγείας, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος από τον Διοικητή 
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της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ή από τον νόμιμο αναπληρωτή. Οι ιδιώτες ιατροί δύνανται να 

διενεργούν εμβολιασμούς στους πολίτες είτε στο ιατρείο τους είτε κατ` οίκον. 

 

 2. Ο εμβολιασμός κατ` οίκον διενεργείται μόνο για τους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν 

στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής 

Εμβολιασμών. Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κο-ρωνοϊού 

COVID-19 για τον εμβολιασμό κατ` οίκον των δικαιούχων πολιτών και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 

30ή.9.2021, φορείς υλοποίησης ορίζονται οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας και οι φορείς υλοποίησης 

του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α` 68), οι οποίοι δηλώνουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στον κατ` 

οίκον εμβολιασμό και συμβάλλονται σχετικώς. Οι ιδιώτες ιατροί και οι φορείς υλοποίησης του άρθρου 

268 του ν. 4798/2021 διενεργούν με ευθύνη τους τους εμβολιασμούς και καταχωρούν τα στοιχεία 

των εμβολιασμένων και τη διενέργεια του εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 

 3. Για κάθε διενεργούμενο κατ` οίκον εμβολιασμό καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών και των φορέων 

υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 ύψους είκοσι ευρώ (20 €). Για κάθε εμβολιασμό στο 

ιατρείο καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών ύψους τριών ευρώ (3€). Η αποζημίωση καταβάλλεται από 

τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19 από τις Γενικές Κρατικές 

Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω αποζημίωση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα 

χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν 

συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, 

τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και αποζημίωσης των ιατρών και 

των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 που συμμετέχουν στον εμβολιασμό. 

 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες 

που αφορούν στη διαδικασία αποζημίωσης των διενεργησάντων εμβολιασμούς κατά τα ανωτέρω και τη 

διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης. 

 5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στον τρόπο υποβολής 

ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των ιδιωτών ιατρών και των φορέων υλοποίησης του 

άρθρου 268 του ν. 4798/2021, τις υποχρεώσεις τους, το συμβατικό περιεχόμενο συνεργασίας τους, τον 

τρόπο διάθεσης των εμβολίων προς τους ιατρούς και τους φορείς υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 

4798/2021 που διενεργούν τον εμβολιασμό, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο καταγραφής του 

διενεργηθέντος εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών.». 

 

self-tests: Με το άρθρο 68, προβλέπονται επιπλέον σημεία διάθεσης self-test με κρατική μέριμνα, τα 

οποία είναι εκτός από τα φαρμακεία και οι επιχειρήσεις εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς 

και  τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (υπεραγορές 

τροφίμων -super markets- και παντοπωλεία), στις περιοχές όπου οι τοπικοί φαρμακευτικοί σύλλογοι 

αρνούνται τη συμμετοχή τους.  
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Θέματα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Στο Κεφάλαιο Γ’ του ν. 4812/2021 εισάγονται διατάξεις για τα οργανωτικά θέματα 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αντικαθίσταται η περ.β της παρ. 4 του αρ.12 ν.4238/2014 αναφορικά με τη Μονάδα 

Εσωτερικού Ελέγχου επιπέδου τμήματος. Η Μονάδα αυτή έχει ως επιχειρησιακούς στόχου τον έλεγχο: 

α) των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης  περί της επάρκειας 

αυτών, β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, γ) τη διασφάλισης της ορθής και ασφαλούς 

διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων, δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων 

και προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Οι 

αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η σύνταξη και αναθεώρηση του Εγχειριδίου 

Εσωτερικών Ελέγχων, η κατάρτιση ετήσιου ή πολυετούς Προγράμματος Εργασιών και η διενέργεια 

προγραμματισμένων και έκτακτων ελέγχων επί του συνόλου του φορέα, η παροχή συμβουλευτικών 

έργων κλπ.  

Με το άρθρο 70 εισάγονται διατάξεις για τον έλεγχο συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύμφωνα με το 

άρθρο, οι ιατροί της Επικράτειας ταξινομούνται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και την περιοχή 

που συνανταγογραφούν. Για την αξιολόγηση της συνταγογράφησης λαμβάνονται υπ’ όψιν, ο αριθμός 

των συνταγών που εκδίδει ο εκάστοτε ιατρός, το μέσο πλήθος συνταγών ανά ασφαλισμένο, η μέση 

δαπάνη ανά συνταγή, το ποσοστό συνταγογράφησης ανά θεραπευτική ομάδα, το ποσοστό 

εμβαλλαγίων εκτέλεσης ανά φαρμακευτική εταιρεία καθώς και το ποσοστό συνταγών εκτέλεσης ανά 

φαρμακείο. Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου από τον ΕΟΠΥΥ προκύπτουν ενδείξεις οικονομικής ζημίας 

του Οργανισμού, το Δ.Σ. αυτού δύναται να αφαιρέσει το δικαίωμα συνταγογράφησης, κατόπιν 

πρότασης της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..  

Με το άρθρο 71 ορίζεται ότι μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για τα θέματα 

οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του Οργανισμού, εφαρμόζονται αναλογικά οι 

αντίστοιχες γενικές διατάξεις που διέπουν τα Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του 

ν.4812/2021, αναφορικά με την κατάσχεση εις χείρας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Για την κοινοποίηση του 

κατασχετηρίου ή εκχωρητήριου εγγράφου, αρμόδιες Υπηρεσίες θεωρούνται η Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η κατά τόπον αρμόδια ΠΕΔΙ.  

 

Clawback – Rebate: Στα άρθρα 72, 73 και 74 εισάγονται ρυθμίσεις για τις οφειλές από clawback και 

rebate. Ειδικότερα ορίζεται ότι:  

Άρθρο 72 

««3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή εντός του ίδιου ή/και 

του προηγούμενου έτους ή/και του επόμενου έτους, προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη 

παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών υγείας. Ο 

οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους 

υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου 

άρχεται αναδρομικά από τη δημοσίευση του ν. 4172/2013. 

Από το έτος 2021 και εφεξής, βάσει των ορίων δαπανών που καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 

4, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προεισπράττει σε μηνιαία βάση, κατά τον χρόνο εξόφλησης του μήνα δαπάνης των 

παρόχων της παρ. 1 και μέχρι τον χρόνο έκδοσης των διοικητικών πράξεων βεβαίωσης των ποσών 

javascript:open_links('797161,600032')
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αυτόματης επιστροφής (clawback), ποσοστό έως 70% του συνολικού ποσού αυτόματης 

επιστροφής που αναλογεί σε κάθε πάροχο πριν από τον έλεγχο και την τελική εκκαθάριση της 

δαπάνης των παρόχων. Σε επίπεδο εξαμήνου υπολογίζεται και βεβαιώνεται το οριστικό ύψος του 

ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) που αναλογεί σε κάθε πάροχο. Η διαφορά των 

προεισπραχθέντων ποσών clawback από το συνολικό οφειλόμενο ποσό clawback εισπράττεται σε 

δώδεκα (12) άτοκες μηνιαίες δόσεις. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατόπιν 

σχετικής εισήγησης των συναρμόδιων Διευθύνσεων του, καθορίζονται οι όροι της ρύθμισης, η 

διαδικασία είσπραξής τους, η προθεσμία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και κάθε 

αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.». 

 

Άρθρο 73 

«Άρθρο 10: Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback 

Οφειλές των παρόχων της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) από ποσά επιστροφής 

(rebate) και clawback των ετών 2013-2019 προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύνανται να εισπραχθούν με τη μορφή 

άτοκων μηναίων δόσεων, ο αριθμός των οποίων δύναται να καθοριστεί έως εκατόν είκοσι (120) μετά 

από αίτηση των παρόχων της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 για την υπαγωγή στη ρύθμιση. 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης ως προς το περιεχόμενο των όρων της ρύθμισης 

που εκδίδεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται ο αριθμός 

των δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, καθώς και κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις οφειλές των παρόχων της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 από 

ποσά αυτόματης επιστροφής (clawback) έτους 2020 προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.». 

 

Άρθρο 74 

Το άρθρο δωδέκατο του ν. 4737/2020 (Α’ 204) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο δωδέκατο :Ρύθμιση οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων ή φαρμακευτικών 

εταιρειών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

1. Στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή στις φαρμακευτικές 

εταιρείες, που οφείλουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ποσά 

αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) του έτους 2019, όπως έχουν 

προκύψει μετά από την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από την ως άνω διάταξη συμψηφισμού, 

δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως τριάντα έξι (36) άτοκες δόσεις, με την 

προϋπόθεση εξόφλησης των ποσών επιστροφής (rebate) της παρ. 3 του άρθρου 35 του 

ν. 3918/2011 (Α’ 31) για το έτος 2019 και της καταβολής των δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης 

οφειλών σε δόσεις για τα έτη 2012-2018. 

2. Στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή στις φαρμακευτικές 

εταιρείες, που οφείλουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ποσά 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4172%2F2013
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4172%2F2013
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4172%2F2013
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4737%2F2020
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3918%2F2011
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αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) του έτους 2020, όπως έχουν 

προκύψει μετά από την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από την ως άνω διάταξη συμψηφισμού, 

δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως τριάντα έξι (36) άτοκες δόσεις, με την 

προϋπόθεση εξόφλησης των ποσών επιστροφής (rebate) της παρ. 3 του άρθρου 35 του 

ν. 3918/2011 (Α’ 31) για το έτος 2020 και της καταβολής των δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης 

οφειλών σε δόσεις για τα έτη 2012-2019. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

καθορίζονται οι όροι της ρύθμισης, η διαδικασία είσπραξής τους, η προθεσμία υποβολής της αίτησης 

υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή των παρ. 1 και 

2. 

4. Σε κάθε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων των παρ. 1 και 2, καθώς 

και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο 

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων εκπίπτει των ρυθμίσεων.». 

Αυτήν τη στιγμή από την πληρωμή των παρόχων υγείας παρακρατούνται κάθε μήνα δόσεις για την 

εξόφληση των rebate/claw back των ετών 2013-2019. Η διάταξη ορίζει ότι θα υπολογιστεί και το claw 

back που αφορά το έτος 2020 σε έως 120 δόσεις και ότι αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του Υπ. 

Υγείας. Άρα από τη διάταξη δεν φαίνεται ο ακριβής αριθμός των δόσεων στις οποίες θα ενταχθεί το 

claw back του 2020. Αν υποθέσουμε ότι υπολογιστεί και αυτό το ποσό του claw back να εισπραχθεί σε 

120 δόσεις και συνυπολογίζοντας και τα ποσά από το 2013-2019, το ποσοστό περικοπής κάθε μήνα 

από τον κάθε πάροχο θα μπορεί να κυμαίνεται από 5-15%.   

Το τελικό ποσοστό είσπραξης αθροιστικά αυτών των ποσών διαμορφώνεται για κάθε πάροχο 

διαφορετικά, αφού οι πάροχοι έχουν διαφορετική κατανομή του τζίρου τους, όσον αφορά το είδος των 

εξετάσεων που εκτελούν και κατ’ επέκταση διαφορετικό claw back, αφού ο προϋπολογισμός του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει μοιραστεί ανά είδος εξέτασης και αντίστοιχα το claw back υπολογίζεται ανά είδος 

εξέτασης. 

Σε αυτό το 5-15% που θα εισπράττεται για τα παλιά claw back,  θα προστεθεί και η προείσπραξη του 

claw back του μήνα που είναι να πληρωθεί σε ποσοστό έως 70% της υπέρβασης που έχει γίνει σε 

αυτόν τον μήνα και θα πραγματοποιείται από το 2021 και μετά.  

 

Συμπερασματικά, όλα εξαρτώνται από την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ  που θα 

προσδιορίσει εάν τελικά θα προεισπράττεται το 70% του claw back ή μικρότερο ποσοστό και 

από την Υπουργική Απόφαση που εξειδικεύει το ποσό των δόσεων που θα αποπληρωθεί το 

claw back του  2020.  

 

Υποχρέωση Ενημέρωσης Π.Ι.Σ. – Ι.Σ.: Με το άρθρο 88 του ως άνω νόμου για την υποχρέωση 

ενημέρωσης των επαγγελματικών οργανώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και της αρμόδιας 

Αρχής του άρθρου 4α της παρ. 8 του π.δ. 38/2010, θεσμοθετείται η υποχρέωση των 

επαγγελματικών οργανώσεων που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν ως νομικά 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3918%2F2011
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=38%2F2010
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πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), υπαγόμενα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, 

των οποίων τα μέλη ασκούν δραστηριότητες με επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, να παρέχουν 

συγκεκριμένη ενημέρωση στην αρχή του άρθρου 4α παρ. 8 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), η 126 οποία 

είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) της Γενικής 

Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει την ταυτότητα 

επαγγελματία που είναι μέλος τους και α) στον οποίον περιορίστηκε ή απαγορεύτηκε από τις αρμόδιες 

εθνικές αρχές ή δικαστήρια η άσκηση του οικείου επαγγέλματος ή β) για τον οποίον διαπιστώθηκε από 

τα δικαστήρια ότι έχει χρησιμοποιήσει παραποιημένους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης στο 

πλαίσιο της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Τέτοιες επαγγελματικές οργανώσεις ως 

τώρα συσταθείσες είναι ιδίως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) και οι ιατρικοί σύλλογοι, 

η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) και οι οδοντιατρικοί σύλλογοι, ο Πανελλήνιος 

Φαρμακευτικός Σύλλογος (Π.Φ.Σ.) και οι φαρμακευτικοί σύλλογοι, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας 

(Ε.Ν.Ε.), οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών Μαιευτών (Σ.Ε.Μ.Μ.), ο Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών Οπτομετρών (Π.Σ.Ο.Ο.), ο 

Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών (Π.Σ.Ο.), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (Π.Σ.Ε.) 

και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.). Παράλληλα, θεσμοθετείται η υποχρέωση 

των διοικητικών και δικαστικών αρχών να ενημερώνουν τα παραπάνω ν.π.δ.δ. για τις συναφείς 

δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις που εκδίδουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και αφορούν 

μέλη τους. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Ι.Σ.  

 

Ευάγγελος Κατσίκης 

 


