Αθήνα 13/05/2013
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΩΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ∆ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/2012

Από 15/5/2013 οι πρώην συµβεβληµένοι πάροχοι υγείας του ΟΠΑ∆,
µέσω
της
νέας
ηλεκτρονικής
υπηρεσίας
(www.eopyy.gov.gr/Εφαρµογές/Ληξιπρόθεσµες
Οφειλές),
θα
συνδέονται µε τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν, και θα
ενηµερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη της πορείας αποπληρωµής των
απαιτήσεων του ΟΠΑ∆, πριν της ιδρύσεως του ΕΟΠΥΥ, ώστε να
προσέλθουν στην αντίστοιχη Περιφερειακή ∆ιεύθυνση του ΕΟΠΥΥ,
προκειµένου να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως
αυτά αναφέρονται στην από 23/4/2013 ανακοίνωση του Οργανισµού.
Συγκεκριµένα οι πάροχοι υγείας θα πρέπει να προσκοµίσουν στην
αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση τα παρακάτω:
1. τη χειρόγραφα συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση
(θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα αναφέρεται:
α. Ότι αποδέχοµαι τους όρους της Υπουργικής απόφασης µε ΦΕΚ τεύχος
Β, ΑΡ. ΦΎΛΟΥ 188/4-2-2013 και
β. Πρόκειται να παραιτηθώ του δικογράφου και της από
(ηµέρα,/µήνα/έτος) αγωγής µου ή της από (ηµέρα/µήνα/έτος) προσφυγής
µου και του δικαιώµατος, θα καταθέσω αυτή στο ∆ικαστήριο που εκκρεµεί
η συζήτηση και θα κοινοποιήσω στον Οργανισµό αντίγραφο της
κατατεθείσας παραίτησής µου. Σε περίπτωση factoring συνυπογράφουν οι
εµπλεκόµενοι, µε εξαίρεση την Πειραιώς factoring, η οποία θα
συµπληρώσει µια υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τη σχετική ρύθµιση
για το σύνολο των παρόχων.
2. την ασφαλιστική ( από το ΙΚΑ ότι δεν έχω εργοδοτικές οφειλές,
άσχετα εάν έχω ή δεν έχω υπάλληλο ) και την φορολογική ενηµερότητα.
3. τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά (αθεώρητο τιµολόγιο για το
σύνολο του ποσού).
4. την εκτύπωση από το σύστηµα, που δείχνει το ποσό των φορολογικών
παραστατικών.
5. αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου στο οποίο να αναφέρεται ο ΙΒΑΝ.
Οι πάροχοι, οι οποίοι έχουν διακόψει το επάγγελµα, θα πληρωθούν για
τις οφειλές που είχαν εκδώσει φορολογικό παραστατικό στο παρελθόν.
Οι οφειλές για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό θα

πληρωθούν σύµφωνα µε την διαδικασία
προσκοµίζοντας επιπλέον:
1. µια Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έχουν διακόψει και
2. βεβαίωση της διακοπής από την Εφορία.

απόδοσης

δαπάνης

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου η διαδικασία απόδοσης των
δικαιούµενων ποσών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την διαδικασία
απόδοσης κληρονοµικών.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
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