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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   110034 (1)

 Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) 
έτους 2013.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/

Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 
222/Α/2012).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ47/3−07−12 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ 2105/Β΄/12) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Μάριο Σαλμά» όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 78084/25−07−12 
(ΦΕΚ 2339/Β΄/2012) υπουργική απόφαση.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α) ΓΥ 150/01−3−2012 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 681/Β/2012).

4. Το γεγονός, ότι από την παρούσα δεν προκύπτει 
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

1. Ο προϋπολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης για 
το σύνολο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης δεν μπο−
ρεί να υπερβεί το ποσό των 2.440 εκατ. €, συμπεριλαμ−
βανομένου του φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για το 2013. 

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ανά Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης αναλογικά, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του. Η μηνιαία δαπάνη κάθε Φορέα δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι 
εγγεγραμμένο στον ετήσιο Προϋπολογισμό του και 
αντιστοιχεί στην φαρμακευτική περίθαλψη. Το υπερ−
βάλλον ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση. Στην 
περίπτωση, που στο τέλος κάθε εξαμήνου το σύνολο 
της φαρμακευτικής δαπάνης έχει υπερβεί το προκα−
θορισμένο ποσόν, το υπόλοιπο αναζητείται και κατα−
βάλλεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες σε ειδικό 
λογαριασμό που θα υποδείξει ο κάθε φορέας.

2. Φορείς, που διαθέτουν ηλεκτρονική συνταγο−
γράφηση ή σύστημα ηλεκτρονικής σάρωσης, υπο−
λογίζουν το ποσό υπέρβασης που υποχρεούνται 
να επιστρέψουν οι φαρμακευτικές εταιρίες με βάση 
τα πραγματικά στοιχεία πωλήσεων που διαθέτουν. 
  Το ποσό της επιστροφής υπολογίζεται σε εξαμηνιαία 
βάση, σύμφωνα με το ποσό που προκύπτει από τη δια−
φορά της προβλεπόμενης από την πραγματική μηνιαία 
φαρμακευτική δαπάνη κάθε φορέα, αφού αφαιρεθούν τα 
ποσά επιστροφής (rebate), οι επιστροφές που προβλέπει 
η κείμενη νομοθεσία καθώς και οι εκπτώσεις.

3. Σε φορείς, που δεν διαθέτουν ηλεκτρονική συντα−
γογράφηση ή σύστημα ηλεκτρονικής σάρωσης και μέχρι 
την καθολική εφαρμογή τους, ο υπολογισμός των πο−
σών, που υποχρεούνται να επιστρέψουν οι φαρμακευτι−
κές εταιρείες, επί πλέον του ποσού επιστροφής (Rebate) 
9% και του κλιμακωτού ποσού επιστροφής (Rebate) του 
άρθρου 22 του νόμου 4052/2012, γίνεται με βάση τα 
στοιχεία πωλήσεων, για κάθε εταιρεία, ως ακολούθως:

3.1 Με βάση τα στοιχεία πωλήσεων που καταθέτουν 
οι φαρμακευτικές εταιρείες στον ΕΟΦ κάθε μήνα (η 
υποβολή τους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στην 
πρώτη εβδομάδα του επόμενου μήνα) και τα οποία 
ο ΕΟΦ επαληθεύει και επιβεβαιώνει προκειμένου τα 
στοιχεία αυτά να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό 
του ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back)), γίνεται 
επιμερισμός ανά εταιρεία με βάση το άθροισμα των 
μεριδίων αγοράς κάθε φαρμάκου της, στη θεραπευτική 
κατηγορία της θετικής λίστας. Με την καθολική εφαρ−
μογή της ηλεκτρονική συνταγογράφησης τα στοιχεία 
αυτά αντλούνται από το σύστημα.
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3.2 Αφαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στις παράλ−
ληλες εξαγωγές και στις πωλήσεις προς νοσοκομεία 
ανά εταιρεία/ανά φάρμακο.

3.3 Με βάση την αναλογία 80/20 προσδιορίζονται οι 
πωλήσεις προς τους Φ.Κ.Α. και διασταυρώνονται με 
τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ. Με την καθολική εφαρμογή 
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τα στοιχεία αυτά 
αντλούνται από το σύστημα.

3.4 Λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα στοιχεία των 
περιπτώσεων 3.1, 3.2 και 3.3 για τις πωλήσεις ανά εται−
ρεία/ανά μήνα και για το 2012. Τα στοιχεία πωλήσεων, 
ανά μήνα, ανά εταιρεία για το 2012, αποτελούν τη βάση 
αναφοράς για τον υπολογισμό κάθε υπερβάλλοντος 
ποσού για κάθε εταιρεία το 2013.

4. Για τους φορείς, που διαθέτουν ηλεκτρονική συντα−
γογράφηση ή σύστημα ηλεκτρονικής σάρωσης, προσ−
διορίζεται το ποσό, που πρέπει να πληρωθεί μέσω του 
μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) για το 
2013, από κάθε εταιρεία με βάση το ποσοστό της πραγ−
ματικής συμμετοχής κάθε φαρμακευτικής εταιρίας στη 
διαμόρφωση της φαρμακευτικής δαπάνης κάθε φορέα...

5. Σε Φορείς, που δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός 
της κατά τα ανωτέρω συμμετοχής, χρησιμοποιείται για 
τον υπολογισμό το μερίδιο αγοράς της κάθε εταιρεί−
ας, λαμβάνοντας υπόψιν το 2012 ως έτος βάσης. Το 
υπερβάλλον ποσό επί των πωλήσεων κάθε εταιρείας 
ανά μήνα, προσδιορίζει το ποσό που πρέπει να πληρω−
θεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw 
back) για το 2013. Στην περίπτωση που νέες εταιρείες, 
με μηδενικό κύκλο εργασιών (πωλήσεις) κατά το 2012, 
εισέρχονται στην αγορά κατά τους μήνες αναφοράς, 
τα μερίδια αγοράς όλων των εταιρειών επανα−υπολο−
γίζονται με βάση τον κύκλο εργασιών (πωλήσεις) των 
εταιρειών με θετικό κύκλο εργασιών(πωλήσεις) κατά το 

προηγούμενο έτος, προσθέτοντας τον προβαλλόμενο 
(extrapolated) ετήσιο κύκλο εργασιών (πωλήσεων) των 
νέων εταιρειών που εισέρχονται στην αφορά, κατά τους 
μήνες αναφοράς. Στην περίπτωση που εταιρείες με θε−
τικό κύκλο εργασιών (πωλήσεις) κατά το προηγούμενο 
έτος, εξέρχονται από την αγορά κατά τους μήνες ανα−
φοράς, τα μερίδια αγοράς όλων των εταιρειών επανα−
υπολογίζονται με βάση, όμως τον ετήσιο κύκλο εργα−
σιών (πωλήσεις) μόνον εκείνων των εταιρειών οι οποίες 
είχαν θετικό κύκλο εργασιών (πωλήσεις) τόσο κατά το 
προηγούμενο έτος όσο και κατά τους τρέχοντες μήνες 
αναφοράς. Αυτό σημαίνει ότι για τις εταιρίες με θετικό 
κύκλο εργασιών (πωλήσεως) κατά το προηγούμενο έτος 
και μηδενικό κύκλο εργασιών (πωλήσεως) κατά τους 
μήνες αναφοράς, η οφειλόμενη συνεισφορά είναι μηδέν.

6. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία συγκεντρώνονται ανά 
μήνα και οι πληρωμές πραγματοποιούνται με συχνότητα 
έξι μηνών, η δε προθεσμία πληρωμής των υπολογιζό−
μενων ποσών πραγματοποιείται σε ένα μήνα από την 
πιστοποίηση. Οι οποίες διαφορές συμψηφίζονται στα 
μεσοδιαστήματα των εξαμηνιαίων περιόδων.

7. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω 
ποσά με ισόποσες οφειλές του προς Κατόχους Αδείας 
Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων από 
την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για 
τις ανάγκες των φαρμακείων του. Ο συμψηφισμός γί−
νεται μόνο μεταξύ επιστρεφομένων από τους Κατόχους 
Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων 
ποσών και εκκαθαρισμένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς 
Κ.Α.Κ., που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους.

8. Ακολουθεί υπόδειγμα εφαρμογής του μηχανισμού 
αυτόματης επιστροφής (claw back) για τους Φορείς της 
παραγράφου 4, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής.
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9. Η απόφαση αυτή θα επανεξετάζεται περιοδικά ανά−
λογα με το βαθμό επίτευξης του στόχου με υπέρβασης 
του καθορισμένου ετήσιου προϋπολογισμού (για το έτος 
2013 έχει οριστεί σε 2.440 εκατ Ευρώ) της φαρμακευτικής 
δαπάνης για το σύνολο των Φορέων Κοινωνικής Ασφά−
λισης και θα λαμβάνονται αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ

F
    Αριθμ. οικ. 47486 (2)
Μεταβίβαση αρμοδιότητας στους Προϊσταμένους των 

Διευθύνσεων των Υγειονομικών Μονάδων ή νόμιμους 
αναπληρωτές τους με αντικείμενο την διαχείριση ια−
τρικών αποβλήτων.

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
(Αριθμ. αποφ. 758/66/30−10−2012)

  Αφού έλαβε υπόψη του: 
1) Tις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1θ. και του άρθρου 

22 παρ. 2 του ν. 3918/2011 
2) Την υπ’ αριθ. φ.80000/οικ 32115/2009/2011 κοινή 

υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3010/29−12−2011) η οποία αφορά 
την ένταξη από 1−1−2012 των περιφερειακών Υπηρεσιών 
Υγείας των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ.

3) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡ.Φ2/6/29−10−2012 έγγραφη 
εισήγηση της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ.

4) Το γεγονός, ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζει:

Την μεταβίβαση αρμοδιότητας στους Προϊσταμένους 
των Δ/νσεων των Υγειονομικών Μονάδων ή νόμιμους 
αναπληρωτές τους, καθώς και στη Προϊσταμένη Διεύ−
θυνσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ για την έγκριση διενέργειας 
και αποτελέσματος διαγωνισμών με συνοπτικές διαδι−
κασίες (πρόχειρος ή απλή συλλογή προσφορών ή με 
διαδικασία διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας 
ανάθεση) αξίας μέχρι 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ με 
αντικείμενο την διαχείριση ιατρικών αποβλήτων.

 Το Δ.Σ. επιφυλάσσεται να ασκεί σε εξαιρετικές πε−
ριπτώσεις, την εκχωρηθείσα κατά τα ανωτέρω αρμο−
διότητα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 15 Νοεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

    Αριθμ. οικ. 47487 (3)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους Δι−

ευθύνσεων των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ καθώς 
και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ ή 
στους νόμιμους αναπληρωτές τους προκειμένου να 
προβαίνουν στις απαραίτητες διαδικασίες για τη δι−
ενέργεια διαγωνισμών προμήθειας πετρελαίου θέρ−
μανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών τους.

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
(Αριθμ. απόφ. 800/69/12−11−2012)

  Αφού έλαβε υπόψη του: 
1) Tις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1θ. και του άρθρου 

22 παρ. 2 του ν. 3918/2011 
2) Την υπ’ αριθμ. φ.80000/οικ32115/2009/2011 κοινή 

υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3010/29−12−2011) η οποία αφο−
ρά την ένταξη από 1−1−2012 των περιφερειακών Υπη−
ρεσιών Υγείας των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ 
στον ΕΟΠΥΥ.

3) Την υπ’ αριθμ. ΔΙ.Π/Φ307/64/7−11−2012 έγγραφη εισή−
γηση της Δ/νσης Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ.

4) Το γεγονός, ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζει: 

Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ κα−
θώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ 
ή στους νόμιμους αναπληρωτές τους σύμφωνα με το 
άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3918/2011 προκειμένου να προ−
βαίνουν στις απαραίτητες διαδικασίες για τη διενέρ−
γεια διαγωνισμών προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών τους, με τη διαδικασία 
του πρόχειρου διαγωνισμού (συλλογής προσφορών), 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με βάση 
το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, 
μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων 20.000,00 €. 

Η μέση τιμή λιανικής πώλησης προσδιορίζεται από 
την εκάστοτε Περιφέρεια, με τιμοληψίες, βάσει συγκε−
κριμένου πίνακα πρατηρίων και τη έκδοση σχετικού 
δελτίου Μέσης Λιανικής Τιμής η οποία προκύπτει ως 
αριθμητικός μέσος. 

Το Δ.Σ. επιφυλάσσεται να ασκεί σε εξαιρετικές πε−
ριπτώσεις, τις εκχωρηθείσες κατά τα ανωτέρω αρμο−
διότητες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 15 Νοεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ     
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