
 

ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ  

 

Απνθαζίδεηαη ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ 2014 πνπ αθνξά ηα Ηδησηηθά 

Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα (Η.Γ.Δ) λα θαηαλεκεζεί ζηνπο πελήληα έλα (51) 

λνκνύο ηεο ρώξαο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Α. Ζ θαηαλνκή γίλεηαη κε ηελ 

αθόινπζε δηαδηθαζία: 

α) Τπνινγίδεηαη ε αλαινγία ηνπ πιεζπζκνύ θάζε λνκνύ ζε ζρέζε κε ην 

ζπλνιηθό πιεζπζκό ηεο ρώξαο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο 

πιεζπζκνύ ηνπ 2011. 

β) Καηαλέκεηαη ν πξνϋπνινγηζκόο ζύκθσλα κε ηελ αλαινγία πιεζπζκνύ 

θάζε λνκνύ ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο ([ΚΑΣΑΝΟΜΗ] = ([ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ] 

x [ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΠΛΖΘΤΜΟΤ]). 

γ) Γίλεηαη εμνκάιπλζε ηεο «ΚΑΣΑΝΟΜΗ», όπσο πξνέθπςε από ηελ 

παξάγξαθν β, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αηηνύκελε δαπάλε γηα ηαηξηθέο 

πξάμεηο, ζε θάζε λνκό γηα ην έηνο 2013. πγθεθξηκέλα όηαλ ε «ΚΑΣΑΝΟΜΗ» 

ελόο λνκνύ μεπεξλά ηελ αηηνύκελε δαπάλε ηνπ λνκνύ γηα ην 2013, ηόηε σο 

πνζό θαηαλνκήο ιακβάλεηαη ππόςε ε δαπάλε ηνπ 2013. Σν πνζό πνπ 

πξνθύπηεη από απηή ηελ εμνκάιπλζε αλαθαηαλέκεηαη ζηνπο λνκνύο ησλ 

νπνίσλ ε «ΚΑΣΑΝΟΜΗ» ππνιείπεηαη ηεο δαπάλεο ηνπ 2013, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηα αληίζηνηρα αλαινγηθά πιεζπζκηαθά θξηηήξηα. Μεηά θαη ηελ αλσηέξσ 

εμνκάιπλζε πξνθύπηεη ν πξνϋπνινγηζκόο (Π/Τ) θάζε λνκνύ γηα ην 2014. 

Αθνινύζσο ν Π/Τ θάζε λνκνύ θαηαλέκεηαη ζηα Η.Γ.Δ. ηεο πεξηνρήο απηήο, 

θαηά αλαινγία κε ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα δαπάλε θάζε Η.Γ.Δ γηα ην 2013 θαη 

επηκεξίδεηαη ζε δσδεθαηεκόξηα. Σν κελ 75% ηεο θαηαλνκήο απνηειεί ην 

αλώηαην όξην ηεο Βαζηθήο Δηήζηαο Γαπάλεο (ΒΔΓ) θάζε Η.Γ.Δ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ην δε 25% ππόθεηηαη ζε θιηκαθσηή 

έθπησζε (REBATE). Δθόζνλ έλα ΗΓΔ δελ μεπεξάζεη ηε ΒΔΓ πνπ ηνπ 

αληηζηνηρεί θάζε κήλα, ην πνζό απηό ζα ηνπ θαηαβάιεηαη ρσξίο λα ππνζηεί 

REBATE ή CLAW BACK. Έλα ΗΓΔ ππόθεηηαη ζε CLAW BACK όηαλ μεπεξάζεη 

ηε ΒΔΓ πνπ ηνπ αληηζηνηρεί θαη ηαπηόρξνλα έρεη μεπεξαζηεί θαη ην 25% ηνπ 

Π/Τ πνπ ππόθεηηαη ζε rebate., δειαδή έρεη μεπεξάζεη ην 100% ηνπ θιεηζηνύ 

πξνππνινγηζκνύ πνπ ηνπ αληηζηνηρεί. ην ηέινο ηνπ έηνπο ζα θαηακεξηζηεί ην 

πνζό ηεο ππέξβαζεο ηεο επηθξάηεηαο αλάινγα κε ην πνζνζηό ππέξβαζεο 

πνπ αλαινγεί ζε θάζε πάξνρν. Αλ θάπνηνη λνκνί δελ έρνπλ θαηαλαιώζεη ην 

πνζό ηνπ Π/Τ πνπ ηνπο αληηζηνηρεί, ην πνζό απηό ζα αθαηξεζεί από ην πνζό 

ππέξβαζεο ηεο επηθξάηεηαο γηα λα κεησζεί ην πνζό ηνπ CLAWBACK ησλ 

παξόρσλ πνπ ην ππεξέβεζαλ. 



 

2. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαηόπηλ ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνύλ νη Τπεξεζίεο 

ηνπ ΔΟΠΤΤ πξνθύςνπλ κε απνδεθηέο δαπάλεο νη νπνίεο ζα αθνξνύλ 

παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο πνπ ππέβαιε πξνο απνδεκίσζε θάπνην ΗΓΔ ζηνλ 

ΔΟΠΤΤ εληόο ηνπ 2014 θαη εθηόο ησλ ηπρόλ άιισλ θπξώζεσλ πνπ ζα 

πξνβιέπεη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε ζύκβαζε θαη ν ΔΚΠΤ, ην πνζό πνπ ζα 

πεξηθόπηεηαη γηα ην ιόγν απηό από ηηο απαηηήζεηο ηνπ ελ ιόγσ ΗΓΔ, ζα 

αθαηξείηαη από ηνλ ππνιεηπόκελν Π/Τ ηνπ θαη ζα παξακέλεη «αδηάζεην» 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηνξίζεη ηε ηπρόλ ππέξβαζε ηνπ 

ζπλνιηθνύ εηήζηνπ Π/Τ θαη άξα ην CLAW BACK πνπ ζα απαηηεζεί από ην 

ζύλνιν ησλ ΗΓΔ ζην ηέινο ηνπ έηνπο. 

Σν ΗΓΔ παξέρεη, εθόζνλ δελ δηαπηζηώζεη παξαηππίεο ηεο ηαηξηθήο 

δενληνινγίαο θαη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, ππνρξεσηηθά πξνο ηνπο 

δηθαηνύρνπο ηνπ Οξγαληζκνύ ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ζπκβάιιεηαη κε ηνλ 

ΔΟΠΤΤ όιεο ηηο εκέξεο εθάζηνπ κελόο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Αθόκε θαη αλ ην ΗΓΔ θαιύςεη ηε κεληαία πξνϋπνινγηζκέλε δαπάλε, όπσο 

απηή θνηλνπνηείηαη ζηνπο παξόρνπο από ηνλ ΔΟΠΤΤ, εμαθνινπζεί λα παξέρεη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ έσο θαη ηελ 8ε εκεξνινγηαθή εκέξα πξηλ ηε ιήμε εθάζηνπ 

κελόο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζύκβαζε ηνπ ΗΓΔ κε 

ηνλ ΔΟΠΤΤ. Δηδηθά γηα ηηο ηειεπηαίεο επηά εκεξνινγηαθέο εκέξεο εθάζηνπ 

κελόο, ην ΗΓΔ δηθαηνύηαη λα κελ δέρεηαη παξαπεκπηηθά δηαγλσζηηθώλ 

πξάμεσλ δηθαηνύρσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ, εθόζνλ έρεη ήδε θαιπθζεί ή θαιπθζεί 

εληόο ησλ επηά απηώλ εκεξώλ ε νξηζκέλε κεληαία πξνϋπνινγηζκέλε δαπάλε. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ην ΗΓΔ ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη εγγξάθσο ηνπο 

δηθαηνύρνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ πνπ πξνζέξρνληαη γηα εθηέιεζε δηαγλσζηηθώλ 

πξάμεσλ  εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο  ησλ ηειεπηαίσλ επηά 

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ εθάζηνπ κελόο, όηη απηέο νη δηαγλσζηηθέο πξάμεηο δελ 

δύλαληαη λα εθηειεζηνύλ κε δαπάλεο ηνπ Οξγαληζκνύ θαη ζα επηβαξύλνπλ ηνλ 

αζθαιηζκέλν εθόζνλ δελ απεπζπλζεί ζε δεκόζηεο δνκέο ή ζε άιιν Η.Γ.Δ. πνπ 

δελ έρεη θαιύςεη ηνλ Π/Τ ηνπ. 

3. Σα σο άλσ πινπνηνύληαη από ηνλ ΔΟΠΤΤ θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γ.. 
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