
Άρθρο 1

Στο άρθρο 35 του ν. 3918/2012 (Α΄31), όπως τροποποι-
ήθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 4052/2012 (Α΄41) και την
περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΒ2 της παραγράφου
ΙΒ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), προ-
στίθεται παράγραφος 3  ως ακολούθως:

«3. Εφόσον µετά το συµψηφισµό του δεύτερου εδαφί-
ου της παραγράφου 2 του παρόντος, παραµένει ανεξό-
φλητο ποσό απαιτήσεων ή σε περίπτωση κατά την οποία
φαρµακευτικές εταιρείες ή Κ.Α.Κ. φαρµακευτικών σκευ-
ασµάτων δεν έχουν απαιτήσεις έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
αλλά µόνο έναντι νοσοκοµείων, τότε οι απαιτήσεις του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι των φαρµακευτικών εταιρειών ή των
Κ.Α.Κ. από το ποσό επιστροφής (rebate) που προβλέπε-
ται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος και
από εκείνο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της πα-
ραγράφου 2 του παρόντος δύνανται να εκχωρούνται, κα-
τόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συµβουλίου, προς
τα νοσοκοµεία έναντι καταβολής νοσοκοµειακής φαρµα-
κευτικής δαπάνης ασφαλισµένων του, τα δε νοσοκοµεία
συµψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των ανωτέρω εκχω-
ρούµενων προς αυτά απαιτήσεων µε οφειλές τους προς
τις φαρµακευτικές εταιρείες και τους Κ.Α.Κ. φαρµακευτι-
κών σκευασµάτων. Ο συµψηφισµός γίνεται µόνο µεταξύ
των εκχωρηθέντων προς τα νοσοκοµεία, κατά το προη-
γούµενο εδάφιο, απαιτήσεων και εκκαθαρισµένων οφει-
λών των νοσοκοµείων προς φαρµακευτικές εταιρείες ή
κατόχους αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών
σκευασµάτων που δηµιουργήθηκαν εντός του ίδιου έ-
τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας καθορίζονται τα ποσά που κάθε φορά εκχωρού-
νται και συµψηφίζονται κατά τις διατάξεις της παρούσας
παραγράφου, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη

αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προηγού-
µενων εδαφίων.
Η εφαρµογή της παρούσας διάταξης αρχίζει από

1.1.2012.»

Άρθρο 2

1. Στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ και στις ιδιωτικές κλινικές
δύνανται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε νοση-
λευόµενους ασθενείς αποκλειστικοί νοσοκόµοι και απο-
κλειστικές νοσοκόµες, που δεν συνδέονται µε οποιαδή-
ποτε εργασιακή σχέση µε τα νοσοκοµεία και τις ιδιωτι-
κές κλινικές και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις
προσφερόµενες υπηρεσίες τους στους ασθενείς. Η δα-
πάνη για την απασχόλησή τους βαρύνει τους νοσηλευό-
µενους ασθενείς ή τους οικείους τους ή τους ασφαλιστι-
κούς τους φορείς, στις περιπτώσεις που προβλέπεται. 
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται οι

όροι και οι προϋποθέσεις για την προσφορά των υπηρε-
σιών των αποκλειστικών νοσοκόµων σε νοσηλευόµε-
νους στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. και τις ιδιωτικές κλινι-
κές της χώρας, τα απαραίτητα προσόντα τους, η διαδικα-
σία επιλογής τους από τους ενδιαφερόµενους και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

2. Σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια τηρείται Μητρώο
Αποκλειστικών Νοσοκόµων. Στο Μητρώο αυτό εγγράφο-
νται υποχρεωτικώς οι αποκλειστικές νοσοκόµες και απο-
κλειστικοί νοσοκόµοι προκειµένου να παρέχουν τις υπη-
ρεσίες τους σε νοσοκοµεία ή ιδιωτικές κλινικές, αρµο-
διότητας της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. Με α-
πόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθµίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις εγγραφής των ενδιαφεροµένων στο Μη-
τρώο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια τήρησής του.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΕ΄, 28 Φεβρουαρίου 2013,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις



3. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου
18 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165) καταργούνται από τη δηµο-
σίευση του παρόντος.  

Άρθρο 3

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, καθώς και οι πα-
ράγραφοι 2 επ. του άρθρου 34 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14)
αντικαθίστανται και προστίθεται επιπλέον παράγραφος 6
ως εξής:

«1. […] β. Ως υφιστάµενες οφειλές νοούνται εκείνες
για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόµενα κατά πε-
ρίπτωση παραστατικά στοιχεία µέχρι τις 31.12.2011.

2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εφόσον παρασχεθεί έκπτωση επί της συναλλακτι-

κής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ Φ.Π.Α.), η ο-
ποία προκειµένου περί οφειλών προς τα φαρµακεία ορί-
ζεται 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 οποιαδήπο-

τε 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 ε-
ξοφλείται µε την έκδοση σχετικών χρηµατικών ενταλµά-
των πληρωµής σύµφωνα µε τις ισχύουσες δηµοσιολογι-
στικές διατάξεις. Το ανωτέρω ποσό δύναται να καταβά-
λεται στους δικαιούχους της παραγράφου 1 ως προκα-
ταβολή µετά την κατά νόµο αφαίρεση κρατήσεων. Η κα-
ταβολή γίνεται µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ύστε-
ρα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται α-
πό 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 προκαταβλη-
θέντος, 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 α-
πό τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.

4. Η αποδοχή της ρύθµισης από τους δικαιούχους συ-
ντελείται 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..

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ερ-
γασίας, 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 ε-
φαρµογή του παρόντος άρθρου. 

6. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για τις υφι-
στάµενες κατά την 31.12.2011 οφειλές των Κλάδων Υ-

γείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθη-
καν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µετά την 1.4.2012.»

2. Στην περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Γ2 της πα-
ραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄222 ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθε-
νται τελευταία εδάφια ως εξής:

« Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκτακτης χρη-
µατοδότησης των νοσηλευτικών ιδρυµάτων (νοµικών
προσώπων και δηµοσίων υπηρεσιών) Φορέων της Γενι-
κής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατά-
ξεις της προηγούµενης υποπαραγράφου, διαγράφονται
οι απαιτήσεις των ανωτέρω έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που προέρχονται α-
πό υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισµένους αυτών
µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2011, ανεξαρτήτως του
χρόνου τιµολόγησης, καθώς και οι υποχρεώσεις του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ένα-
ντι των νοσηλευτικών ιδρυµάτων (νοµικών προσώπων
και δηµοσίων υπηρεσιών) Φορέων Γενικής Κυβέρνησης,
που προέρχονται από τις προπεριγραφόµενες υπηρε-
σίες.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνι-
κής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και Υγείας ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για
την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας υποπαρα-
γράφου.»

Άρθρο 4

1. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
προς τρίτους των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων ΕΣΥ, του
ΠΓΝ Παπαγεωργίου, των λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρ-
νησης που λειτουργούν υπό τη µορφή Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ. και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, του
Αιγινήτειου Νοσοκοµείου Αθηνών, του Αρεταίειου Νοσο-
κοµείου Αθηνών, του ΝΙΜΙΤΣ και των στρατιωτικών
νοσοκοµείων που έχουν προκύψει από την προµήθεια α-
γαθών και υπηρεσιών και µέχρι του ύψους των υφιστά-
µενων κατά την 31η Δεκεµβρίου 2011 υποχρεώσεων
αυτών, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Γ2 του
ν. 4093/2012 (Α΄222), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
πραγµατοποιείται υπό την προϋπόθεση της παραίτησης
των δικαιούχων από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδι-
κο µέσο συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων υπερηµε-
ρίας. 

2. Η αποδοχή της ρύθµισης από τους δικαιούχους συ-
ντελείται µε την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης
εκ µέρους του δικαιούχου  που κατατίθεται στην αρµόδια
Υπηρεσία του νοσηλευτικού ιδρύµατος. 

Άρθρο 5

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2
του ν. 4052/2012 (Α΄41), όπως έχει τροποποιηθεί και ι-
σχύει, µετά τη λέξη «αντιπρόεδρο» προστίθενται οι λέ-
ξεις ως εξής: « ή σύµβουλο».

2. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012
(Α΄41), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ηµεροµηνία
«1.4.2013» τροποποιείται σε «1.3.2013».
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Άρθρο 6

1. Στο τέλος του άρθρου 11 του ν. 4076/2012 (Α΄159)
προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια ως ακολούθως:

«Προκειµένου για µη εγκεκριµένους, από τα προβλε-
πόµενα στο ν. 4009/2011 (Α΄195) όργανα, προϋπολογι-
σµούς του οικονοµικού έτους 2013 Ιδρυµάτων, στα ο-
ποία δεν έχουν αναδειχθεί τα όργανα που προβλέπει ο
ανωτέρω νόµος, αρµόδιο όργανο για την έγκριση του
προϋπολογισµού τους είναι το προβλεπόµενο από τις
διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση του ν.
4009/2011. Την αρµοδιότητα του διατάκτη των δαπανών
των Α.Ε.Ι. στα οποία δεν έχουν εκλεγεί οι Πρυτάνεις,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4009/2011, έχουν έως
την εκλογή των νέων Πρυτάνεων, όσοι ασκούσαν την α-
ντίστοιχη αρµοδιότητα κατά την 31η  Δεκεµβρίου 2012.
Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται αναλογικά και για τους
Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
των Α.Ε.Ι.. Η ισχύς των τριών τελευταίων εδαφίων άρχε-
ται από την 1η  Φεβρουαρίου 2013.»

2. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν.
4009/2011 (Α΄195), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την
παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4076/2012 (Α΄159), η φράση
«εξήντα (60) ηµερών» αντικαθίσταται από τη φράση
«τριάντα (30) ηµερών». Η ισχύς της παρούσας άρχεται
από τη δηµοσίευση του ν. 4009/2011.

3. Στο τέλος της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου
Θ.18. της παραγράφου Θ. του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄222) προστίθεται εδάφιο ως ακολού-
θως:  «Ειδικά για τα Κολλέγια και τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) που δεν διαθέτουν
ισχύουσα πολεοδοµική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου,
σύµφωνα µε το στοιχείο α΄ της περίπτωσης 8 της υπο-
παραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ. του άρθρου πρώ-
του του παρόντος νόµου, η διαδικασία έκδοσης αυτής
πρέπει να έχει αποδεδειγµένα εκκινήσει έως την 30ή Α-
πριλίου 2013 και να έχει ολοκληρωθεί έως την 30ή Ιουνί-
ου 2014.»

Άρθρο 7

1. Στο άρθρο 29 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), όπως ισχύει, προστίθεται πα-
ράγραφος 4α, ως ακολούθως:

«4α. Κατά την εισαγωγή µη υποκείµενων σε ειδικό φό-
ρο κατανάλωσης αγαθών ο φόρος προστιθεµένης αξίας
που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστα-
τικού δεν εισπράττεται από την αρµόδια τελωνειακή αρ-
χή εισαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται
στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ του εισαγωγέα και εφόσον
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Ο εισαγωγέας είναι µη εγκατεστηµένο στη χώρα

µας υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο.
β) Η πραγµατοποιούµενη στατιστική αξία των εισαγω-

γών ανέρχεται σε ετήσια βάση σε τουλάχιστον
300.000.000 ευρώ. Κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη ένταξης
στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την
εισαγωγή, το ανωτέρω όριο προσδιορίζεται σε
120.000.000 ευρώ ετησίως.
γ) Ποσοστό άνω του 90% της αξίας των εισαγόµενων

αγαθών σε ετήσια βάση παραδίδεται σε άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες.
δ) Παρέχεται άδεια από τη Γενική Γραµµατεία Δηµο-

σίων Εσόδων για την έκδοση της οποίας λαµβάνονται υ-

πόψη στοιχεία όπως χρηµατοπιστωτική φερεγγυότητα,
συµµόρφωση προς τις τελωνειακές απαιτήσεις, δυνατό-
τητα παροχής οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας
ζητηθεί από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές. Στη σχετι-
κή άδεια αναφέρονται ρητά οι εταιρείες του Οµίλου που
θα δραστηριοποιούνται στα πλαίσια εφαρµογής της πα-
ρούσας διάταξης.
Σε περίπτωση εισαγωγής αγαθών από εισαγωγέα που

ανήκει σε Όµιλο εταιρειών, οι ανωτέρω προϋποθέσεις β)
και γ) υπολογίζονται για το σύνολο των εταιρειών του Ο-
µίλου που ορίζονται στην άδεια. Ως «όµιλος εταιρειών»
νοείται κάθε Όµιλος που περιλαµβάνει ελέγχουσα και ε-
λεγχόµενες εταιρείες. Ως «ελέγχουσα εταιρεία» νοείται
εταιρεία του Οµίλου που ασκεί επιρροή, άµεση ή έµµεση,
σε άλλη εταιρεία η οποία καλείται ελεγχόµενη λόγω των
δικαιωµάτων κυριότητας, χρηµατοοικονοµικής συµµετο-
χής ή ειδικών κανόνων δικαίου.
Σε περίπτωση που µετά την υπαγωγή του εισαγωγέα

στην παρούσα διάταξη διαπιστωθεί ότι δεν πληρούται
µία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις α), β) ή γ) παύει να ι-
σχύει στο εξής η άδεια της ανωτέρω περίπτωσης δ΄.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι

όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
ανωτέρω διάταξης.»

2. Στην περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄248) προστίθενται τα ακό-
λουθα εδάφια ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση του προηγούµενου εδαφίου, υπόχρεος
στο φόρο είναι ο µη εγκατεστηµένος στην Ελλάδα υπο-
κείµενος στο φόρο, που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλά-
δα, λήπτης των αγαθών, στην περίπτωση που ο προµη-
θευτής των αγαθών δεν είναι εγκατεστηµένος στο εσω-
τερικό της χώρας και ανήκει σε όµιλο, σε επιχειρήσεις
του οποίου οµίλου έχει χορηγηθεί αναστολή καταβολής
του φόρου κατά την εισαγωγή αγαθών στην Ελλάδα,
σύµφωνα µε την παρ. 4α του άρθρου 29 του ν.
2960/2001 (Α΄265).
Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, καθώς

και της παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001, δεν ι-
σχύει η υποχρέωση που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 36.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών χορηγείται

έγκριση στα πρόσωπα που εµπίπτουν στις διατάξεις των
δύο προηγούµενων εδαφίων και καθορίζεται ο τρόπος,
οι διαδικασίες και οι λεπτοµέρειες καταβολής του φό-
ρου, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να υ-
ποβάλλονται από τα πρόσωπα αυτά.»

Άρθρο 8

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 35 του ν. 3918/2011(Α΄31) τροποποιείται και
αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την απόδοση του πρόσθετου ποσού επιστροφής
λαµβάνονται υπόψη οι πωλήσεις του προηγούµενου τρι-
µήνου βάσει των στοιχείων που αντλεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από
την Η.Δ.Ι.Κ.Α., το σύστηµα σάρωσης συνταγών και άλλες
πηγές και καταβάλλεται αντίστοιχα για το πρώτο τρίµηνο
µέχρι 31 Μαΐου, για το δεύτερο τρίµηνο µέχρι 31 Αυγού-
στου, για το τρίτο τρίµηνο µέχρι 30 Νοεµβρίου του ίδιου
έτους και για το τέταρτο τρίµηνο µέχρι 28 Φεβρουαρίου
κάθε επόµενου έτους. Ειδικότερα για τις υπολειπόµενες
οφειλές του έτους 2011 και των τεσσάρων τριµήνων του
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έτους 2012 προβλέπεται η δυνατότητα ρύθµισης απο-
πληρωµής του ποσού επιστροφής της περίπτωσης α΄ και
του πρόσθετου ποσού επιστροφής της περίπτωσης γ΄
του παρόντος άρθρου που τυχόν οφείλεται µετά την ε-
φαρµογή της διάταξης της παραγράφου 3 του παρόντος,
σε τέσσερεις ισόποσες διµηνιαίες δόσεις, µε καταβολή
της πρώτης δόσης µέχρι 15.3.2013, της δεύτερης δόσης
µέχρι 15.5.2013, της τρίτης δόσης µέχρι 15.7.2013 και
της τέταρτης δόσης µέχρι 15.9.2013. Σε περίπτωση µη έ-
γκαιρης καταβολής, έστω µίας εκ των ως άνω δόσεων, ο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παύει αυτόµατα να αποζηµιώνει τα αντίστοι-
χα φαρµακευτικά προϊόντα του υπόχρεου Κ.Α.Κ. που συ-
γκαταλέγονται στον κατάλογο αποζηµιούµενων φαρµά-
κων της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6).»

2. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.
3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Το ποσό επιστροφής της περίπτωσης α΄καταβάλ-
λεται σε τριµηνιαία βάση µε τον ίδιο τρόπο υπολογισµού
και εντός των ίδιων προθεσµιών µε το πρόσθετο ποσό επι-
στροφής της περίπτωσης γ΄ του παρόντος άρθρου. Η εί-
σπραξη τόσο του ποσού επιστροφής της περίπτωσης α΄ό-
σο και του ποσού πρόσθετης επιστροφής της περίπτωσης
γ΄ γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη και µέριµνα του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα πλαίσια περιστολής της φαρµακευτικής
δαπάνης. Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής του εκά-
στοτε οφειλόµενου ποσού επιστροφής της περίπτωσης
α΄ ή του πρόσθετου ποσού επιστροφής της περίπτωσης
γ΄ ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παύει αυτόµατα να αποζηµιώνει τα αντί-
στοιχα φαρµακευτικά προϊόντα του υπόχρεου Κ.Α.Κ. που
συγκαταλέγονται στον κατάλογο αποζηµιούµενων φαρ-
µάκων της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6).»
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Αθήνα,                                                                2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ O  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Δ.  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ.  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από
τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ε-
κτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επί µέρους άρθρα.


