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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Δ16γ/144/1/157/Γ
(1)
Έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
ενενήντα ενός (91) (σαράντα οκτώ (48) της Κεντρικής
Υπηρεσίας και σαράντα τριών (43) των Περιφερει−
ακών Τμημάτων) μόνιμων υπαλλήλων του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για το έτος 2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
189/2009 (ΦΕΚ 221/ τ.Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων Υπουργείων».
2. Την αριθμ. 2876/7−10−2009 απόφαση Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 2234/ τ.Β΄) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Π.Δ. 27−11/1926
«Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνι−

κού Επιμελητηρίου της Ελλάδος κειμένων Διατάξε−
ων» όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 7 και 8 του
Ν. 1486/1984.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 295/2002 «Οργανισμός Τεχνι−
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (ΦΕΚ 262/τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και
άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/ Α΄/2003), όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οι−
κονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/2010).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄).
7. Τα αριθμ. 6133/14−02−2012 και 10790/14−03−2012 έγ−
γραφα του ΤΕΕ καθώς και τις αριθμ. Α7/Σ5/2012 τρο−
ποποιητική της Α6/Σ33/2011 όμοιας απόφασης και Γ6/
Σ34/2011 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ
(33η και 34η Συνεδριάσεις).
8. Το γεγονός ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
ως θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας,
για να εκπληρώσει τους σκοπούς του έχει δραστηρι−
ότητες που απαιτούν απογευματινή, πέραν του κανο−
νικού ωραρίου απασχόληση και πολλές φορές και τα
Σαββατοκύριακα, ώστε να καλύψει:
• τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των συ−
νεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντιπρο−
σωπείας του ΤΕΕ, των επιστημονικών επιτροπών, των
συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθώς και
των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμη−
μάτων,
• τη διενέργεια των εξετάσεων για τη χορήγηση
της άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το
ν. 1225/1981 και τις εξετάσεις δοκιμασίας επάρκειας σε
εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ.
Δ11δ/87/9/25−02−2005 (ΦΕΚ 251/Β΄),
• τη διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων, Ημερίδων και
λοιπών εκδηλώσεων, όπου είναι απαραίτητη η διοικητική
υποστήριξη και η παρακολούθηση των εργασιών,
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• τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης – Τεκμηρίωσης του
ΤΕΕ, η οποία παραμένει ανοικτή απογεύματα και Σάβ−
βατο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Μηχανικών,
• τη λειτουργία της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ,
η οποία παρέχει συνεχώς Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στα
Μέλη του ΤΕΕ,
• τη διοικητική υποστήριξη για την αντιμετώπιση έκτα−
κτων θεμάτων που ανακύπτουν.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη:
α) ύψους 61.700,00 € για 48 μόνιμους υπαλλήλους της
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ, σε βάρος των πιστώσεων
του ΚΑΕ 0261 του Π/Υ του ΤΕΕ οικ. έτους 2012, όπου έχει
εγγραφεί πίστωση ύψους 140.000,00 €.
β) ύψους 67.150,20 € για 43 μόνιμους υπαλλήλους δέκα
τριών (13) Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, όπου έχει
εγγραφεί συνολική πίστωση ύψους 124.628,20 € στους
Π/Υ των Περιφερειακών Τμημάτων.
10. Την αριθμ. Δ16γ/131/1/183/Γ/18−04−2011 απόφαση
«Έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
104 μόνιμων υπαλλήλων του ΤΕΕ για το έτος 2011» (ΦΕΚ
883/Β΄/2011) και το γεγονός ότι το έτος 2011 προκλήθηκε
δαπάνη:
α) ύψους 104.500,00 € για 62 μόνιμους υπαλλήλους
της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ και
β) ύψους 108.928,60 € για 42 μόνιμους υπαλλήλους
δώδεκα (12) Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ.
11. Την αριθμ. Δ17α/02/212/Φ.2.2.1/29−12−2011 απόφαση
«Μεταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υφυ−
πουργού” στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμέ−
νους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3045/Β΄/30−12−2011),
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόλη−
ση για το έτος 2012, σαράντα οκτώ (48) μόνιμων υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ και σαράντα
τριών (43) μόνιμων υπαλλήλων των Περιφερειακών
Τμημάτων του ΤΕΕ, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο και συ−
γκεκριμένα:
Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Για σαράντα οκτώ (48) μόνιμους υπαλλήλους (20 ΠΕ,
6 ΤΕ, 20 ΔΕ και 2 ΥΕ) μέχρι 9.200 ώρες συνολικά.
Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Για σαράντα τρείς (43) μόνιμους υπαλλήλους των
Περιφερειακών Τμημάτων μέχρι 9.620 ώρες συνολικά
ήτοι:
1. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Για δεκατέσσερις (14)
υπαλλήλους (6 ΠΕ, 1 ΤΕ, 7 ΔΕ) μέχρι 3.360 ώρες συνο−
λικά.
2. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Για πέντε (5) υπαλλήλους (2 ΠΕ,
3 ΤΕ) μέχρι 1.100 ώρες συνολικά.
3. ΘΡΑΚΗΣ: Για δύο (2) υπαλλήλους (1 ΠΕ, 1 ΔΕ) μέχρι
480 ώρες συνολικά.
4. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Για έναν (1) υπάλληλο
(1 ΔΕ) μέχρι 210 ώρες συνολικά.
5. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Για τέσσερις
(4) υπαλλήλους (2 ΠΕ, 1 ΤΕ, 1 ΔΕ) μέχρι 480 ώρες συ−
νολικά.
6. ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: Για τρεις (3) υπαλλήλους (2 ΤΕ,
1 ΔΕ) μέχρι 720 ώρες συνολικά.
7. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Για δύο (2) υπαλ−
λήλους (2 ΔΕ) μέχρι 480 ώρες συνολικά.

8. ΗΠΕΙΡΟΥ: Για τρείς (3) υπαλλήλους (1 ΠΕ, 1 ΤΕ, 1ΥΕ)
μέχρι 720 ώρες συνολικά.
9. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Για δύο (2) υπαλλήλους (1 ΠΕ,
1 ΔΕ) μέχρι 480 ώρες συνολικά.
10. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Για δύο (2) υπαλλήλους (2 ΔΕ)
μέχρι 480 ώρες συνολικά.
11. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Για τρεις (3) υπαλλήλους (2 ΠΕ,
1 ΔΕ) μέχρι 640 ώρες συνολικά.
12. ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Για έναν (1) υπάλληλο (1 ΠΕ)
μέχρι 240 ώρες συνολικά.
13. ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Για έναν (1) υπάλλη−
λο (1 ΤΕ) μέχρι 200 ώρες συνολικά.
Στην παραπάνω απογευματινή υπερωριακή εργασία
των υπαλλήλων των Περιφερειακών Τμημάτων του
ΤΕΕ θα μπορεί να μετάσχει και μεγαλύτερος αριθμός
υπαλλήλων από τον ανωτέρω αναφερόμενο, εντός όμως
του ίδιου συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων με την
παρούσα απόφαση ωρών και της εγκεκριμένης πίστω−
σης.
Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής απογευ−
ματινής απασχόλησης για μεν τους υπαλλήλους της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ θα βεβαιώνεται κάθε φορά
από το αρμόδιο όργανο με εισήγηση του Προϊσταμένου
της Διεύθυνσης ή του Ανεξάρτητου Τμήματος, για δε
τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Τμημάτων αυτού
με εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του
Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας ή των
Προϊσταμένων των Τμημάτων κάθε άλλου Περιφερει−
ακού Τμήματος.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα πριν
τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Ö
Αριθ. Δ16γ/01/158/Γ
(2)
Έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
εκατόν σαράντα δύο (142) υπαλλήλων (εκατό τριών
(103) της Κεντρικής Υπηρεσίας και τριάντα εννέα (39)
των Περιφερειακών Τμημάτων) με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για το έτος 2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
189/2009 (ΦΕΚ 221/ τ.Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων Υπουργείων».
2. Την αριθμ. 2876/7−10−2009 απόφαση Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 2234/ τ.Β΄) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Π.Δ. 27−
11/1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως
Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος κειμένων Δια−
τάξεων» όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 7 και 8
του Ν. 1486/1984.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 295/2002 «Οργανισμός Τεχνι−
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (ΦΕΚ 262/τ.Α΄)
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και
άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α΄/2003), όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οι−
κονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/2010).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄).
7. Την αριθμ. 2/7093/5−2−2004 κοινή υπουργική από−
φαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο
προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που
απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ
215/Β΄).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 410/1988 «Κώδικας προ−
σωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του
Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
9. Την αριθμ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
10. Το γεγονός ότι το προσωπικό αυτό αμοίβεται κατά
τον ίδιο τρόπο και απασχολείται κάτω από τις ίδιες
συνθήκες εργασίας με το μόνιμο προσωπικό του ΤΕΕ.
11. Τα αριθμ. 6133/14−02−2012 και 10790/14−03−2012 έγ−
γραφα του ΤΕΕ καθώς και τις αριθμ. Α7/Σ5/2012 τρο−
ποποιητική της Α6/Σ33/2011 όμοιας απόφασης και Γ6/
Σ34/2011 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ
(33η και 34η Συνεδριάσεις).
12. Το γεγονός ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
ως θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας,
για να εκπληρώσει τους σκοπούς του έχει δραστηρι−
ότητες που απαιτούν απογευματινή, πέραν του κανο−
νικού ωραρίου απασχόληση και πολλές φορές και τα
Σαββατοκύριακα, ώστε να καλύψει:
• τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των
συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντι−
προσωπείας του ΤΕΕ, των επιστημονικών επιτροπών,
των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου κα−
θώς και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών
Τμημάτων,
• τη διενέργεια των εξετάσεων για τη χορήγηση
της άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το
ν.1225/1981 και τις εξετάσεις δοκιμασίας επάρκειας σε
εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ.
Δ11δ/87/9/25−02−2005 (ΦΕΚ 251/Β΄),
• τη διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων, Ημερίδων και
λοιπών εκδηλώσεων, όπου είναι απαραίτητη η διοικητική
υποστήριξη και η παρακολούθηση των εργασιών,
• τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης – Τεκμηρίωσης του
ΤΕΕ, η οποία παραμένει ανοικτή απογεύματα και Σάβ−
βατο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Μηχανικών,
• τη λειτουργία της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ,
η οποία παρέχει συνεχώς Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στα
Μέλη του ΤΕΕ,
• τη διοικητική υποστήριξη για την αντιμετώπιση έκτα−
κτων θεμάτων που ανακύπτουν.
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη:
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α) ύψους 76.500,00 € για 103 υπαλλήλους με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ, σε βάρος των πιστώσεων
του ΚΑΕ 0261 του Π/Υ του ΤΕΕ οικ. έτους 2012, όπου
έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 140.000,00 €.
β) ύψους 57.478,00 € για 39 υπαλλήλους με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου δεκατρι−
ών (13) Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, όπου έχει
εγγραφεί συνολική πίστωση ύψους 124.628,20 € στους
Π/Υ των Περιφερειακών Τμημάτων.
14. Την αριθμ. Δ16γ/02/183/Γ/18−04−2011 απόφαση
“Έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
116 υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου του ΤΕΕ για το έτος 2012” (ΦΕΚ 720/
Β΄/2011) και το γεγονός ότι το έτος 2011 προκλήθηκε
δαπάνη:
α) ύψους 95.500,00 € για 77 υπαλλήλους με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ και
β) ύψους 72.896,20 € για 39 υπαλλήλους με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου δεκατριών
(13) Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ.
15. Την αριθμ. Δ17α/02/212/Φ.2.2.1/29−12−2011 απόφαση
«Μεταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υφυ−
πουργού» στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμέ−
νους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων.” (ΦΕΚ 3045/Β΄/30−12−2011),
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχό−
ληση για το έτος 2012, εκατό τριών (103) υπαλλήλων με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ και τριάντα εννέα
(39) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου των Περιφερειακών Τμημάτων του
ΤΕΕ, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο και συγκεκριμένα:
Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Για εκατόν τρείς (103) υπαλλήλους με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (44 ΠΕ, 6 ΤΕ, 50 ΔΕ
και 3 ΥΕ) μέχρι 13.350 ώρες συνολικά.
Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Για τριάντα εννέα (39) υπαλλήλους με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Περιφερειακών
Τμημάτων μέχρι 8.900 ώρες συνολικά ήτοι:
1. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Για δεκαπέντε (15) υπαλ−
λήλους (8 ΠΕ, 2 ΤΕ, 5 ΔΕ) μέχρι 3.600 ώρες συνολικά.
2. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Για τρεις (3) υπαλλήλους (2 ΠΕ,
1 ΤΕ) μέχρι 660 ώρες συνολικά.
3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Για έναν (1) υπάλληλο
(1 ΠΕ) μέχρι 240 ώρες συνολικά.
4. ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: Για έναν (1) υπάλληλο (1 ΔΕ)
μέχρι 240 ώρες συνολικά.
5. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Για έναν (1) υπάλ−
ληλο (1 ΠΕ) μέχρι 240 ώρες συνολικά.
6. ΗΠΕΙΡΟΥ: Για έναν (1) υπάλληλο (1 ΔΕ) μέχρι 240
ώρες συνολικά.
7. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Για δύο (2) υπαλλήλους (2
ΠΕ) μέχρι 480 ώρες συνολικά.
8. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Για δύο (2) υπαλλήλους (2 ΠΕ)
μέχρι 480 ώρες συνολικά.
9. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Για τέσσερις (4) υπαλλήλους (2
ΠΕ, 1 ΔΕ, 1 ΥΕ) μέχρι 880 ώρες συνολικά.

17078
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10. ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Για έναν (1) υπάλληλο (1 ΤΕ)
μέχρι 240 ώρες συνολικά.
11. ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Για δύο (2) υπαλλή−
λους (2 ΠΕ) μέχρι 400 ώρες συνολικά.
12. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Για τέσσερις (4)
υπαλλήλους (3 ΠΕ, 1 ΔΕ) μέχρι 600 ώρες συνολικά.
13. ΕΥΒΟΙΑΣ: Για δύο (2) υπαλλήλους (2 ΔΕ) μέχρι 600
ώρες συνολικά.
Στην παραπάνω απογευματινή υπερωριακή εργασία
των υπαλλήλων των Περιφερειακών Τμημάτων του
ΤΕΕ θα μπορεί να μετάσχει και μεγαλύτερος αριθμός
υπαλλήλων από τον ανωτέρω αναφερόμενο, εντός όμως
του ίδιου συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων με την
παρούσα απόφαση ωρών και της εγκεκριμένης πίστω−
σης.
Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής απογευ−
ματινής απασχόλησης για μεν τους υπαλλήλους της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ θα βεβαιώνεται κάθε φορά
από το αρμόδιο όργανο με εισήγηση του Προϊσταμένου
της Διεύθυνσης ή του Ανεξάρτητου Τμήματος, για δε
τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Τμημάτων αυτού
με εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του
Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας ή των
Προϊσταμένων των Τμημάτων κάθε άλλου Περιφερει−
ακού Τμήματος.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα πριν
τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Ö
Αριθ. 6042/203
(3)
Παράταση του ειδικού προγράμματος επανειδίκευσης,
κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπει−
ρίας για τους 118 πρώην εργαζόμενους της εταιρεί−
ας «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 του ν. 3762/2009
«Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.Ε.Π.Ε), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμε−
νων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας και άλλες διατάξεις» (75 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3889/2010 «Χρη−
ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»
(182 Α΄).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ.
3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (98 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (247 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των» (114 Α΄).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (163 Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή
του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (213 Α΄).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Π.Δ. 113/2010
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (194 Α΄).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού
Οικονομικών» (ΦΕΚ 62 Α΄).
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 22/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών» (ΦΕΚ 47/7−3−2012) και την κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του ΥΠΑΑΝ με αριθμό 12966 «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραϊτη (ΦΕΚ
810/19−3−2012 Β΄).
11. Την από 18.08.2009 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ,
αφενός του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενο από
την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Φάνη Πάλλη Πετραλιά και αφετέρου την Αναπτυξιακή
Εταιρία Έβρου ΑΕ (ΑΝ.Ε.Ε. Α.Ε.), το Δήμο Αλεξανδρούπο−
λης, το Δήμο Φερών και το Δήμο Τραϊανουπόλεως.
12. Το υπ’ αριθμ. 40919/23.07.2009 έγγραφο με το οποίο
μας διαβιβάστηκε η Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίθηκε το περιεχό−
μενο της ανωτέρω υπό στοιχείο (11) Προγραμματικής
Σύμβασης.
13. Την με αριθμ. 26828/6187/07.09.2009 απόφαση «Συ−
γκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης» (403 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την με αριθμ. 32010/ΔΕ.4389/24.06.2009 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία
εγκρίνεται η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ−
σεων (ΠΔΕ) 2009 του έργου με κωδικό 2009ΣΕ03400003
και ονομασία «Επιχορήγηση της Αναπτυξιακής Εταιρίας
Έβρου ΑΕ (Α.Ν.Ε.Ε. Α.Ε.) για την υλοποίηση ειδικού προ−
γράμματος για 118 πρώην εργαζομένους της εταιρείας
ΘΡΑΚΗ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38
του ν. 3762/2009» συνολικού προϋπολογισμού 6.569.000
ευρώ.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της ανωτέρω
Προγραμματικής Σύμβασης προκαλείται δαπάνη ύψους
έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων
ευρώ (6.569.000,00 €). Η εν λόγω δαπάνη καλύπτεται
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΑΕ
034).
16. Τα με αριθμ. 288/03−02−2012 και 291/07−02−2012
έγγραφα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Έβρου Α.Ε. με
τα οποία μας απεστάλη το αίτημα για παράταση του
προγράμματος για δύο (2) έτη καθώς και αναλυτική
κατάσταση προϋπολογισμού δαπανών.
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17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη ύψους
ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα δύο χι−
λιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτών
(1.872.072,15€), η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΑΕ 034)− Κωδικός Έργου
2009ΣΕ03400003.
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται πλέον σε οκτώ
εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα μια χιλιάδες εβδομή−
ντα δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (8.441.072,15€).
Το συνολικό ποσό της δαπάνης που προκύπτει από
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δηλαδή η επι−
πλέον δαπάνη συν το αδιάθετο υπόλοιπο κατά τη λήξη
του προγράμματος το Σεπτέμβριο 2012, (1.872.072,15€ +
1.156.297,85€ αντίστοιχα) κατανέμεται κατ’ έτος ως
εξής:
α) 356.474,00 € για το έτος 2012 (Οκτώβριος – Δε−
κέμβριος)
α) 1.526.812,00 € για το έτος 2013
β) 1.145.084,00 € για το έτος 2014 (Ιανουάριος – Σε−
πτέμβριος), αποφασίζουμε:
Την παράταση του ειδικού προγράμματος επανει−
δίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής
εμπειρίας, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της
από 18−08−2009 προγραμματικής σύμβασης, που έχει
συναφθεί μεταξύ αφενός, του Υπουργείου Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας και αφετέρου, της Αναπτυ−
ξιακής Εταιρίας Έβρου ΑΕ (Α.Ν.Ε.Ε. Α.Ε.) και των Δήμων
Αλεξανδρουπόλεως, Φερών και Τραϊανουπόλεως, κατά
δύο (2) έτη σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του
άρθρου 38 του ν. 3762/2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Ö
Αριθ. ΔΥΓ3(α) /οικ 33013
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων.

(4)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/2005).
2. Το Ν.Δ. 96/1973, και ιδίως το άρθρο 17, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
3. To Ν.Δ. 136/1946 (ΦΕΚ 298/Α΄/1946), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 3408/2005, άρθρο 13 (ΦΕΚ 272/Α΄/2005), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/2010), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ
212/Α΄/2020) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.
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7. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/2000) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
8. Το άρθρο 38, 39, 40 και 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ
31/Α΄/ 2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ−
ουν.
9. Το άρθρο 32 του Ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανι−
σμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κ.λπ.
10. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.128948/22−11−11 υπουργι−
κή απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ
2785/Β/2011), όπως ισχύει σήμερα.
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/151/12/1−3−12 υπουργική
απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ 545
Β/1−3−2012), όπως ισχύει σήμερα.
12. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 23 του
Ν. 4052/2012.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε τα κάτωθι:
Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Ανώτατη Χονδρική τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή
πώλησης προς τα φαρμακεία. Στην τιμή αυτή περιλαμ−
βάνεται το ποσοστό μικτού κέρδους του φαρμακέμπο−
ρου το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί της καθα−
ρής τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα.
2. Ανώτατη Λιανική τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή που
διατίθενται τα φάρμακα στο κοινό από τα φαρμακεία
και καθορίζεται από την χονδρική τιμή, προσθέτοντας
το νόμιμο κέρδος του φαρμακείου και τον Φόρο Προ−
στιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι ανώτατες λιανικές τιμές
είναι ενιαίες σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τις περιοχές
που ισχύει μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α.
3. Καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα (ex factory)
είναι η τιμή πώλησης από τους εισαγωγείς, παρασκευ−
αστές, συσκευαστές προς τους φαρμακέμπορους. Η
καθαρή τιμή καθορίζεται με βάση την χονδρική τιμή
μειωμένη α) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα
(ΜΗΣΥΦΑ) κατά 7,24%, β) για τα συνταγογραφούμενα
φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τους Φ.Κ.Α.
κατά 5,12% και γ) για τα αποζημιούμενα φάρμακα από
τους Φ.Κ.Α. κατά 4,67%.
4. Ανώτατη νοσοκομειακή τιμή των φαρμάκων είναι
η τιμή πώλησης από τους εισαγωγείς, παρασκευαστές,
συσκευαστές προς το Δημόσιο, τα Δημόσια νοσοκομεία,
τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα νομικά πρό−
σωπα δημοσίου δικαίου της παρ. 1 του άρθρου 37, του
Ν. 3918/2011, τα φαρμακεία των ιδιωτικών κλινικών άνω
των 60 κλινών και προς τα φαρμακεία και φαρμακα−
ποθήκες των φαρμάκων της παρ. 2 του άρθρου 12 του
Ν. 3816/2010. Η ανώτατη νοσοκομειακή τιμή καθορίζεται
με βάση τη χονδρική τιμή μειωμένη κατά 13%.
5. Ειδικά για τα φάρμακα της παραγράφου 2, του άρ−
θρου 12, του Ν. 3816/2010 εφαρμόζεται ειδικός τρόπος
υπολογισμού και διαμόρφωσης της λιανικής τιμής ως
εξής: α) επί της νοσοκομειακής τιμής του φαρμάκου
προστίθεται 2% ως ποσοστό κέρδους του φαρμακέ−
μπορου και διαμορφώνεται η Ειδική Χονδρική Τιμή. Επί
της τιμής που προκύπτει προστίθεται κλιμακωτό μειού−
μενο ποσοστό κέρδους και ένα πάγιο ποσό 30€ για τη
διαμόρφωση της λιανικής τιμής, όπως αναλύεται στο
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επόμενο άρθρο περί ποσοστών κέρδους. Στην τελική
τιμή προστίθεται ο Φ.Π.Α.
6. Τιμή Κοινωνικής Ασφάλισης (Τ.Κ.Α.) ορίζεται η τιμή
που προκύπτει από την τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα
μειωμένη κατά 9%.
7. Φάρμακα για τα οποία η δραστική ουσία προστατεύ−
εται από Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας,
ονομάζονται για συντομία «πρωτότυπα». Ως πρωτότυπα
θεωρούνται και τα φάρμακα που παρασκευάζονται από
άλλη εταιρεία στην οποία έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά
δικαιώματα από τους δικαιούχους.
8. Ουσιωδώς όμοιο φάρμακο είναι εκείνο που έχει την
ίδια δραστική ουσία με το αντίστοιχο πρωτότυπο και
για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας.
9. Ο χαρακτηρισμός ενός φαρμάκου ως πρωτότυπου
ή ουσιωδώς όμοιου, αναγράφεται στην άδεια κυκλοφο−
ρίας του φαρμάκου.
Άρθρο 2
Ποσοστά κέρδους
1. Για τους φαρμακέμπορους το ποσοστό μικτού κέρ−
δους καθορίζεται ως εξής:
α) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ)
ως ποσοστό 7,8% επί της ex factory τιμής
β) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν
αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 5,4 % επί
της ex factory τιμής
γ) για τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους Φ.Κ.Α. ως
ποσοστό 4,9% επί της ex factory τιμής, και
δ) για τα φάρμακα της παραγράφου 2 του άρθρου 12
του Ν. 3816/2010 ως ποσοστό 2% επί της νοσοκομειακής
τιμής των φαρμάκων. Η τιμή αυτή εφ’ εξής θα ονομάζε−
ται ως ειδική χονδρική τιμή.
Φαρμακαπο−
θήκες

ΜΗΣΥΦΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΛΙΣΤΑ

ΘΕΤΙΚΗ
ΛΙΣΤΑ

Ν. 3816, άρθρο
12, παρ. 2

Επί της ex
factory

7,8 %

5,4 %

4,9 %

Ειδική χονδρική
= 2% επί νοσο−
κομειακής

2. Για τα φαρμακεία το ποσοστό μικτού κέρδους κα−
θορίζεται ως εξής:
α) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ)
ως ποσοστό 35% επί της χονδρικής τιμής
β) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν
αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 35% επί
της χονδρικής τιμής
γ) για τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ και
με χονδρική μέχρι 200€, ως ποσοστό 32,4% επί της
χονδρικής τιμής, και
δ) Για την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής για
τα φάρμακα της παραγράφου 2, του άρθρου 12 του
Ν. 3816/2010 ως ο πίνακας:
Φάρμακα της παρ. 2, του άρθρου 12, του Ν. 3816/2010
ΑΞΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΑ και ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Με ειδική χονδρική* έως 500 €

Νοσοκομειακή +2 % + 8% + 30 €

Με ειδική χονδρική 501 – 1000 €

Νοσοκομειακή + 2%+ 7% + 30 €

Με ειδική χονδρική πάνω από
1001 €

Νοσοκομειακή +2% + 6% + 30 €

* Ειδική χονδρική = νοσοκομειακή + 2%

ε) για τα λοιπά φάρμακα με χονδρική τιμή πάνω από
200 €, ως ο πίνακας:

Λοιπά φάρμακα εκτός της παρ. 2, του άρθρου 12, του
Ν. 3816/2010, και με χονδρική τιμή πάνω από 200 €
ΑΞΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Με χονδρική από 200 – 500 €

Χονδρική + 8 %+ 30 €

Με χονδρική από 501 – 1000 €

Χονδρική + 7 % + 30 €

Με χονδρική πάνω από 1001 €

Χονδρική + 6 % + 30 €

Σε κάθε επόμενη ανακοστολόγηση και σε κάθε περί−
πτωση το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου, το κέρδος των
φαρμακείων για τα φάρμακα με χονδρική τιμή και ειδι−
κή χονδρική τιμή πάνω από 200 € των περιπτώσεων δ
και ε, των πινάκων της παραγράφου αυτής θα ισούται
με ένα πάγιο ποσό 30 ευρώ.
Όσα φάρμακα της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του
ν.3816/2010 εντάσσονται στον κατάλογο λόγω του τρό−
που ελεγχόμενης ειδικής χορήγησης και η χονδρική
τιμή τους είναι κάτω από 200€, ο ειδικός τρόπος δια−
μόρφωσης της λιανικής τιμής πώλησης από τα ιδιωτικά
φαρμακεία προκύπτει από τη νοσοκομειακή τιμή στην
οποία προστίθεται 2% ως ποσοστό κέρδους του φαρ−
μακεμπόρου (Ειδική Χονδρική Τιμή) και επί της τιμής που
προκύπτει προστίθεται 16% ως ποσοστό κέρδους του
φαρμακείου. Στην τελική τιμή προστίθεται ο ΦΠΑ.
Άρθρο 3
Εκπτώσεις
Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπο−
ρούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της νοσοκο−
μειακής τιμής και μόνο στο Δημόσιο, τα Κρατικά νοσο−
κομεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου
37 του Ν. 3819/2011 και στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με
την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.
Άρθρο 4
Τιμολόγηση πρωτότυπων φαρμάκων – Έρευνα τιμών
1. Οι τιμές των φαρμάκων που κυκλοφορούν νόμι−
μα στη χώρα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουρ−
γού Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, μετά από επεξεργασία και εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας και γνώμης της Επιτροπής Τιμών
Φαρμάκων.
2. Για τον καθορισμό των τιμών των πρωτότυπων φαρ−
μάκων, διεξάγεται από την αρμόδια υπηρεσία έρευ−
να στα κράτη μέλη της Ε.Ε. στα οποία υφίστανται και
ανακοινώνονται στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές και
φορείς των χωρών αυτών. Η πρόσβαση στις εν λόγω
πηγές συλλογής στοιχείων γίνεται μέσω εξειδικευμένων
ηλεκτρονικών ιστοτόπων των επίσημων πηγών κάθε
κράτους μέλους της Ε.Ε. Στην περίπτωση που δεν είναι
εφικτή η πρόσβαση μέσω ιστοτόπων των επίσημων φο−
ρέων, ή τα στοιχεία δεν είναι επαρκή, η υπηρεσία έχει
τη δυνατότητα να αναζητήσει επικουρικά, στοιχεία από
άλλες πηγές (έγκυρους οργανισμούς έρευνας τιμών) και
να ανακοινώνει κάθε φορά τις πηγές αυτές. Στην έρευνα
αναζητείται κάθε διαθέσιμη τιμή (ex factory, χονδρική,
λιανική, νοσοκομειακή, ασφαλιστική, κ.λπ.).
3. Απαραίτητα στοιχεία για τον καθορισμό της τιμής
των φαρμάκων είναι: α) το όνομα του φαρμάκου, β) η
δραστική ουσία, γ) η περιεκτικότητα σε δραστική ουσία,
δ) η φαρμακοτεχνική μορφή, ε) η συσκευασία, στ) η
κατηγοριοποίηση κατά ATC, ζ) ο υπεύθυνος κυκλοφορί−
ας, οι τιμές (χονδρική ή/και λιανική ή/και νοσοκομειακή
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ή/και ex factory) και η ημερομηνία λήξης του πρώτου
διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας. Για
τον καθορισμό της τιμής είναι απαραίτητο το φάρμακο
να έχει λάβει τιμή και να κυκλοφορεί σε τρία τουλάχι−
στον κράτη της Ε.Ε.
4. Οι τιμές των φαρμάκων που βρίσκονται υπό κα−
θεστώς προστασίας διπλώματος ευρεσιτεχνίας της
δραστικής ουσίας, προκύπτουν από το μέσο όρο των
τριών χαμηλότερων αντίστοιχων τιμών των φαρμάκων
στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Επικουρικά λαμβάνονται υπ’
όψιν και τα στοιχεία που προέρχονται από τις φαρ−
μακευτικές εταιρείες και που δηλώνονται στα Φύλλα
Έρευνας Τιμών. Δεν θεωρούνται δικαιολογητικά τιμο−
λόγια πωλήσεων.
5. Το Φύλλο Έρευνας Στοιχείων και Τιμών Φαρμάκων
διαμορφώνεται από το αρμόδιο Τμήμα Τιμών Φαρμάκων
σε ηλεκτρονική φόρμα και παραδίδεται σε όλες τις
φαρμακευτικές εταιρείες. Συμπληρώνεται και υπογρά−
φεται από τον υπεύθυνο κυκλοφορίας κάθε φαρμάκου
και ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Στο Δελτίο πε−
ριλαμβάνονται οπωσδήποτε: α) Τα κράτη της Ε.Ε. στα
οποία κυκλοφορεί το φάρμακο, β) η ονομασία (ίδια ή
διαφορετική από της Ελλάδας), η δραστική ουσία, όλες
οι μορφές, συσκευασίες, οι περιεκτικότητες και οι τιμές
για κάθε είδος, η κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το ATC,
ο κωδικός Ε.Ο.Φ., καθώς και η ημερομηνία έναρξης και
λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας του
φαρμάκου. Η συμπλήρωση του Φύλλου γίνεται δύο φο−
ρές το χρόνο. Οι συγκεκριμένοι χρόνοι κατάθεσης θα
καθοριστούν με εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης.
6. Η υπηρεσία ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων του
Φύλλου με διασταύρωση από το Μητρώο του Ε.Ο.Φ.,
καθώς και από κάθε άλλη επίσημη διαθέσιμη πηγή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, των επίσημων
φορέων και δικτύων.
7. Όποιες επιχειρήσεις αποκρύπτουν ή για οποιοδήπο−
τε λόγο δεν παράσχουν ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή
στοιχεία και πληροφορίες και αυτά διαπιστωθούν, μετά
από γνώμη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων επιβάλλεται
πρόστιμο με απόφαση του Υπουργού Υγείας σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Ν. 3984/2011, από
την αρμόδια υπηρεσία.
8. Η κατάθεση αιτήσεων, Φύλλων, ερωτημάτων, στοι−
χείων καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία των φαρμακευ−
τικών εταιρειών με το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων γίνεται
και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης farmaka.times@
yyka.gov.gr.
Άρθρο 5
Διαδικαστικά θέματα καθορισμού τιμών
1. Με βάση τα στοιχεία του άρθρου 4, το Τμήμα Τιμών
Φαρμάκων προβαίνει σε αντιστοίχηση των τιμών των
φαρμάκων για τα οποία λαμβάνονται υπ όψιν σωρευτικά
τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 3, όπου αυτό είναι
δυνατόν. Σε διαφορετική περίπτωση γίνονται αναγωγές
και αντιστοιχήσεις με περιεκτικότητες και συσκευασίες
και με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 της
απόφασης αυτής. Για την αντιστοίχηση και σύγκριση
με φάρμακα άλλων χωρών της Ε.Ε. δεν λαμβάνονται
υπ όψιν συσκευασίες οι οποίες υπερβαίνουν το οκτα−
πλάσιο της ελληνικής με εξαίρεση τα φάρμακα της
παρ. 2, του άρθρου 12, του Ν. 3816/2010. Οι διατάξεις
του προηγουμένου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή για
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την αντιστοίχηση και σύγκριση τιμών φαρμάκων στις
περιπτώσεις που η συσκευασία του φαρμάκου, όπως
έχει εγκριθεί και τιμολογηθεί στα κράτη – μέλη της Ε.Ε,
είναι μοναδική και ισούται ή υπερβαίνει το οκταπλάσιο
της αντίστοιχης Ελληνικής.
2. Για τη μετατροπή τιμών των φαρμάκων από άλλα
νομίσματα σε ευρώ, το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων χρησι−
μοποιεί τις επίσημες συναλλαγματικές ισοτιμίες από τα
στοιχεία που ανακοινώνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
την πρώτη εργάσιμη ημέρα του διμήνου που προηγείται
της έκδοσης του σχετικού Δελτίου Τιμών.
3. Τα Ορφανά φάρμακα τιμολογούνται με τις ίδιες δι−
ατάξεις και την ίδια διαδικασία της απόφασης αυτής.
4. Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 2 της Α.Δ. 8 – 2010
(περί ανωτάτου ποσού μείωσης ή αύξησης των τιμών
των φαρμάκων) ισχύει για εκείνα τα φάρμακα που η
λιανική τιμή τους είναι κάτω από 10 € και πήραν άδεια
κυκλοφορίας πριν το 2000. Η διάταξη ισχύει ανάλογα
και για τα ουσιωδώς όμοια.
5. Μετά την ολοκλήρωση του καθορισμού τιμών, η
αρμόδια υπηρεσία εισηγείται και ο Υπουργός Υγείας
καθορίζει με Δελτία Τιμών τις τιμές των φαρμάκων,
μετά και από γνώμη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
Οι τιμές επικαιροποιούνται ανά τρίμηνο και τα Δελτία
Τιμών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Υγείας.
Άρθρο 6
Τιμολόγηση φαρμάκων μετά τη λήξη του πρώτου
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας
1. Οι χονδρικές τιμές των φαρμάκων, μετά την πιστο−
ποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος
του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού διπλώματος ευρε−
σιτεχνίας της δραστικής ουσίας, μειώνονται σε ποσο−
στό 50% από την υπηρεσία, χωρίς αίτηση του κατόχου
άδειας κυκλοφορίας. Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας
έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν με αίτησή τους, τιμή
χαμηλότερη, χωρίς κανένα περιορισμό.
2. Οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να ανα−
γράφουν στο Φύλλο Έρευνας τιμών φαρμάκων την
έναρξη και λήξη της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευ−
ρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής
ουσίας. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται, με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, πρόστιμο σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3557/2007 και του άρθρου 69 του
Ν. 3984/2011.
3. Για φάρμακα των οποίων η χονδρική τιμή είναι
κάτω από 5 €, αν μετά τη λήξη του πρώτου εθνικού ή
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής
ουσίας και μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριετίας
δεν έχουν κυκλοφορήσει ουσιωδώς όμοια φάρμακα, η
Επιτροπή Τιμών μπορεί να γνωμοδοτήσει να δοθεί αύξη−
ση τιμής πέραν των όσων ορίζονται στην απόφαση αυτή,
με την προϋπόθεση ότι ο Κ.Α.Κ. θα καταθέσει πλήρη
κοστολογικά στοιχεία και με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 8 της απόφασης αυτής. Το ίδιο ισχύει και για
ουσιωδώς όμοια φάρμακα των οποίων το πρωτότυπο
έχει αποσυρθεί και παραμένουν μοναδικά.
Άρθρο 7
Φαρμακευτικά προϊόντα όμοιας δραστικής
(ουσιωδώς όμοια) – Δυναμική τιμολόγηση
1. Οι χονδρικές τιμές πώλησης των φαρμάκων όμοιας
δραστικής ουσίας, μορφής και περιεκτικότητας, ορίζο−
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νται με μείωση στο 40% της τιμής που είχε το πρωτό−
τυπο υπό καθεστώς προστασίας διπλώματος ευρεσιτε−
χνίας της δραστικής ουσίας, από την αρμόδια υπηρεσία
χωρίς αίτηση του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.).
Οι Κ.Α.Κ. έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν με αίτησή
τους, τιμή χαμηλότερη χωρίς κανένα περιορισμό.
2. Στην περίπτωση που το Πρωτότυπο έχει διαφορετι−
κή συσκευασία, γίνεται αναγωγή της συσκευασίας του
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της απόφασης
αυτής. Ανάλογη αναγωγή γίνεται και στην περίπτωση
που το πρωτότυπο έχει τιμή σε άλλη μορφή ή άλλη
περιεκτικότητα. Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται και
τα λοιπά στοιχεία κόστους.
3. Εάν ουσιωδώς όμοιο φάρμακο, αντιστοιχίζεται σε
πρωτότυπο που δεν κυκλοφορεί στη χώρα, η τιμή του
προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 5, 6
και 7 της απόφασης αυτής.
4. Στα παρεντερικά διαλύματα (οροί) καθορίζονται
ενιαίες τιμές με βάση τις δραστικές ουσίες, τις πε−
ριεκτικότητες, τις συσκευασίες και τα λοιπά στοιχεία
κόστους.
5. Για φάρμακα όμοιας δραστικής που πήραν άδεια
κυκλοφορίας στη χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου 2012
ή πρόκειται να πάρουν άδεια κυκλοφορίας εφ εξής, η
μείωση της τιμής στο 40% της τιμής που είχε το πρωτό−
τυπο φάρμακο υπό καθεστώς προστασίας διπλώματος
ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας ισχύει για τις τρεις
πρώτες αιτήσεις άδειες κυκλοφορίας προϊόντων στον
Ε.Ο.Φ. και για κάθε μορφή, περιεκτικότητα και συσκευ−
ασία. Για κάθε νέα επόμενη άδεια κυκλοφορίας και για
τα επόμενα τρία προϊόντα, το φάρμακο θα τιμολογείται
10% κάτω από την τιμή των τριών πρώτων όμοιας δρα−
στικής για κάθε μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία.
Η ίδια μείωση θα ισχύει ανάλογα για τα επόμενα τρία
προϊόντα όμοιας δραστικής που θα κυκλοφορήσουν
στη συνέχεια. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής θα
ισχύσει μετά την 1η Οκτωβρίου 2012.
Άρθρο 8
Φαρμακευτικά προϊόντα παραγόμενα στην Ελλάδα
1. Για φάρμακα που έχουν εγκριθεί και τιμολογούνται
στη φαρμακευτική αγορά και δεν κυκλοφορούν σε άλ−
λες χώρες τις Ε.Ε., η τιμή τους θα καθορίζεται βάσει
κοστολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται οι δαπάνες
παραγωγής και συσκευασίας για κάθε μορφή και συ−
σκευασία, οι δαπάνες Διοίκησης− Διάθεσης – Διάδοσης
καθοριζόμενες από αντίστοιχους επικαιροποιημένους
ανά διετία πίνακες, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση
τα αντίστοιχα μέσα έξοδα του κλάδου.
2. Δεν θεωρούνται στοιχεία κόστους: α) τόκοι υπε−
ρημερίας, β) φόροι προσωπικοί (φόροι εισοδήματος,
κ.λπ.) γ) έξοδα για παραβάσεις διατάξεων που ισχύουν,
δ) Τιμές δραστικών από οποιονδήποτε προμηθευτή
υψηλότερες της τιμής πώλησης του ερευνητικού οί−
κου, ε) Προμήθειες τρίτων και λοιπά έξοδα που δεν
συσχετίζονται με την παραγωγή και διάθεση των φαρ−
μακευτικών προϊόντων.
3. Για εκείνα τα φάρμακα για τα οποία έχει ανα−
πτυχθεί έρευνα δραστικής ουσίας ή φαρμακοτεχνικής
μορφής ελληνικής κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας και για
τα οποία υφίστανται κλινικές φαρμακοκινητικές μελέτες
και άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ., στη διαμόρφωση του
κοστολογίου θα λαμβάνεται επί πλέον υπόψη και η αξία

νέων επενδύσεων, το κόστος έρευνας και ανάπτυξης της
δραστικής ουσίας ή φαρμακοτεχνικής μορφής καθώς
και η αποτίμηση της τεχνογνωσίας. Εξαιρούνται οι πε−
ριπτώσεις παρεμφερών φαρμακοτεχνικών μορφών.
4. Το ανώτατο ποσοστό καθαρού κέρδους ορίζεται
σε 8,5% και υπολογίζεται στο συνολικό κόστος εκτός
αποσβέσεων, τόκων και κέρδους υπέρ τρίτων για φα−
σόν. Σε κάθε περίπτωση, και για όσο χρόνο ισχύει το
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας η τιμή του φαρμάκου δεν μπορεί
να υπερβαίνει το τριπλάσιο του μέσου όρου των τιμών
των φαρμάκων της ATC 4 κατηγορίας, συγκρινόμενο με
φάρμακα της ίδιας μορφής και περιεκτικότητας.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις φαρμακευτικών επιχειρήσεων
1. Μετά τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου οι φαρ−
μακευτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν
στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων, Τιμών Φαρ−
μάκων τα εξής:
1.1. Σε προθεσμία ενός μηνός, τις πωλήσεις κατά ποσό−
τητα και αξία ανά κωδικό για την εν λόγω διαχειριστική
περίοδο.
1.2. Σε προθεσμία τεσσάρων μηνών, τον ισολογισμό
και τις καταστάσεις δαπανών (αναλυτικά και συγκε−
ντρωτικά).
Η υποβολή των ανωτέρων στοιχείων αποτελεί απα−
ραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση οποιουδήποτε
αιτήματος έγκρισης ή και επανεξέτασης τιμής.
2. Κοστολογικός έλεγχος ή έλεγχος επί μέρους στοι−
χείων των επιχειρήσεων διενεργείται, εφόσον απαιτηθεί,
ανεξάρτητα από τον φορολογικό ή άλλο έλεγχο, από
υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας στην έδρα της επι−
χείρησης, η οποία υποχρεούται να θέσει στη διάθεση
τους όλα τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί.
Η αρμόδια Υπηρεσία, εφόσον κρίνει αναγκαίο, μπορεί
να χρησιμοποιεί στοιχεία συναφών επιχειρήσεων και
άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.
3. Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν και άλλα
είδη, εκτός των φαρμάκων, πρέπει να τηρούν χωριστούς
λογαριασμούς για τον κλάδο φαρμάκων.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι επιχειρήσεις που πα−
ράγουν ή συσκευάζουν φάρμακα για λογαριασμό τρίτων
(ΦΑΣΟΝ), σε ότι αφορά τα φάρμακα αυτά.
4. Οι φαρμακοβιομηχανίες υποχρεούνται να τηρούν
βιβλίο για τα φάρμακα που παράγουν ή συσκευάζουν.
Στο βιβλίο αυτό θα καταχωρούνται, για κάθε μορφή
φαρμάκου αναλυτικά και κατά παρτίδα, οι ποσότητες
και αξίες των πρώτων και βοηθητικών υλών, των υλικών
συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα έξο−
δα παραγωγής και συσκευασίας του φαρμάκου. Ακόμα
θα καταχωρούνται οι ποσότητες που έχουν παραχθεί
και η αξίας τους με βάση την εργοστασιακή τιμή πώλη−
σης. Στο τέλος του έτους θα καταχωρούνται τα Γενικά
Βιομηχανικά Έξοδα που αναλογούν για την παραγωγή
του φαρμάκου. Το βιβλίο κόστους θα θεωρείται, πριν
χρησιμοποιηθεί, από την αρμόδια Υπηρεσία.
Επιχειρήσεις, που έχουν την υποχρέωση να τηρούν
τα στοιχεία αυτά σε βιβλίο ή καρτέλες από τον Κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων ή άλλο νόμο, απαλλάσσονται
από την υποχρέωση για τήρηση βιβλίων κόστους.
5. Οι φαρμακοβιομηχανίες, αντιπρόσωποι − εισαγω−
γείς, φαρμακέμποροι και φαρμακοποιοί υποχρεούνται
να παρέχουν στην αρμόδια Υπηρεσία κάθε σχετική με
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τα φάρμακα πληροφορία που τους ζητείται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946 (περί
Αγορανομικού Κώδικα).
6. Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής οι
φαρμακοβιομηχανίες υποχρεούνται να δηλώσουν στον
Ε.Ο.Φ., σε προθεσμία ενός μηνός από την δημοσίευση
της απόφασης αυτής, αναλυτικά στοιχεία για όλα τα
φάρμακα που παράγουν και συσκευάζουν στις εγκατα−
στάσεις τους από 1η Ιανουαρίου 2008 έως και σήμερα
και για λογαριασμό ποιανού Κ.Α.Κ. Εφ’ εξής τα ίδια
στοιχεία θα καταθέτουν στον Ε.Ο.Φ. μέσα στο πρώτο
τρίμηνο κάθε χρόνου και θα αφορούν στην παραγωγι−
κή δραστηριότητα του προηγούμενου χρόνου. Ο Ε.Ο.Φ.
οφείλει να διασταυρώνει τα στοιχεία με τους Κ.Α.Κ. και
να τα τηρεί στο αρχείο κάθε φαρμάκου καθώς και τις
τυχόν αλλαγές.
Άρθρο 10
Υποβολή Δικαιολογητικών και Προθεσμίες
Καθορισμού τιμών
1. Για τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων για τα
οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ.
ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ή τη
μεταβολή της τιμής τους, απαιτείται η υποβολή σχετι−
κής αίτησης. Οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται στην
αρμόδια Υπηρεσία ή και αποστέλλονται ηλεκτρονικά
στην ηλεκτρονική διεύθυνση farmaka.times@yyka.gov.gr,
το αργότερο σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέ−
ρες από την ημερομηνία έκδοσης του εκάστοτε Δελ−
τίου Τιμών φαρμάκων στον ιστότοπο του Υπουργείου
Υγείας.
2. Για όλα τα φάρμακα προέλευσης εξωτερικού (πα−
ρασκευαζόμενα, συσκευαζόμενα, εισαγόμενα) πρέπει
να υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία βεβαίωση του
οίκου του εξωτερικού, θεωρημένη από τις αρμόδιες
αρχές, στην οποία να αναγράφεται η τιμή εργοστασί−
ου, η χονδρική και λιανική στη χώρα προέλευσης του
φαρμάκου.
3. Σε περίπτωση αίτησης για καθορισμό τιμής νέου
φαρμάκου, η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει σχετικό Δελτίο
Τιμών μέσα σε 90 ημέρες από την υποβολή αίτησης.
Αν τα στοιχεία που θα υποβληθούν με την αίτηση είναι
ανεπαρκή, τότε η παραπάνω προθεσμία αρχίζει από την
ημερομηνία που θα υποβληθούν από τον ενδιαφερόμε−
νο όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία. Εφόσον η τιμή που
καθορίζεται διαφέρει σημαντικά από την αιτούμενη, η
Υπηρεσία θα αιτιολογεί την τιμή που καθόρισε στον εν−
διαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να ζητήσει επανεξέταση
υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπουργό Υγείας.
Σε περίπτωση που με την αίτηση για καθορισμό τιμής
νέου φαρμάκου δεν συνυποβάλλεται η σχετική άδεια
κυκλοφορίας, η αίτηση τίθεται στο αρχείο.
4. Σε περίπτωση αίτησης για αύξηση τιμής ισχύουν
όσα περιγράφονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 της από−
φασης αυτής. Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος πρέπει
να αποδεικνύει τις μεταβολές που έχουν επέλθει και
δικαιολογούν την αύξηση που ζητάει. Σε περίπτωση
μεγάλου αριθμού αιτήσεων η προθεσμία μπορεί να πα−
ραταθεί για 90 ημέρες.
5. Όταν για ειδικούς λόγους είναι αναγκαία η καθή−
λωση των τιμών των φαρμάκων, σε εξαιρετικές περι−
πτώσεις μπορεί ο ενδιαφερόμενος, να ζητήσει παρέκ−
κλιση από την καθήλωση. Και για τις περιπτώσεις αυτές
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ισχύουν όσα περιγράφονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και
8 της απόφασης αυτής. Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις
παρέκκλισης από την καθήλωση αφορούν περιορισμέ−
νο αριθμό φαρμάκων που αποφέρουν σημαντική ζημιά
στην επιχείρηση.
6. Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας δύναται να ζητήσει,
με αίτησή του, διαγραφή φαρμακευτικού προϊόντος από
το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, εφόσον προσκομίσει βε−
βαίωση ότι έχει ενημερώσει τον Ε.Ο.Φ. τρεις (3) μήνες
νωρίτερα για τη διακοπή της κυκλοφορίας του. Στις
περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται υπ’ όψιν οι διατάξεις
των άρθρων 6 και 7 της απόφασης αυτής.
7. Για τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων για τα
οποία έχει εκδοθεί άδεια παράλληλης εισαγωγής από
τον Ε.Ο.Φ., ή τη μεταβολή της τιμής τους, απαιτείται η
υποβολή σχετικής αίτησης. Οι εν λόγω αιτήσεις υπο−
βάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία ή και αποστέλλο−
νται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση farmaka.
times@yyka.gov.gr, το αργότερο σαράντα πέντε (45)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης
του εκάστοτε Δελτίου Τιμών φαρμάκων στον ιστότοπο
του Υπουργείου Υγείας. Επίσης υποβάλλεται Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία αναφέρεται η τιμή
αγοράς από τον προμηθευτή, με συνημμένο θεωρημένο
τιμολόγιο πώλησης για την ποσότητα εισαγωγής.
Άρθρο 11
Γενικές διατάξεις
1. Οι τιμές των φαρμάκων καθορίζονται για τις συσκευ−
ασίες που εγκρίνονται από τον Ε.Ο.Φ. και τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ). Οι μεγάλες (νοσοκομεια−
κές) συσκευασίες δεν επιτρέπεται να πωλούνται τμη−
ματικά από τα φαρμακεία.
2. Φάρμακα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει την
ένδειξη «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ»,
υποχρεούνται να αναγράφουν στην εξωτερική συσκευ−
ασία και στην εσώκλειστη οδηγία καθαρά και μέσα σε
ειδικό πλαίσιο την ένδειξη «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ».
3. Στην εξωτερική συσκευασία των φαρμάκων πρέπει
να αναγράφεται η λιανική τιμή πώλησης.
4. Το κόστος μεταφοράς των φαρμάκων, μέχρι την
έδρα των επαρχιακών φαρμακαποθηκών και φαρμα−
κείων βαρύνει τις βιομηχανικές ή εισαγωγικές επιχει−
ρήσεις. Το ίδιο κόστος βαρύνει τους φαρμακέμπορους,
για πωλήσεις τους προς επαρχιακά φαρμακεία. Κατ’
εξαίρεση δεν βαρύνει τους φαρμακέμπορους το κόστος
μεταφοράς για εκτέλεση παραγγελίας που η αξία της
δεν υπερβαίνει τα 10 ευρώ.
5. Σε περίπτωση καθήλωσης των τιμών το Υπουργείο
Υγείας εξετάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο αν οι
μακροοικονομικές συνθήκες δικαιολογούν τη συνέχιση
της καθήλωσης χωρίς μεταβολή.
6. Οι φαρμακευτικές συσκευασίες που προορίζονται
για εξαγωγή δεν ελέγχονται αγορανομικά.
7. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς
φαρμάκων υποχρεούνται για τις πωλήσεις τους, προς
φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, να παρακρατούν την
εισφορά υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλό−
γου (4 τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιμής πωλήσεως).
Η εισφορά υπέρ ΠΦΣ εισπράττεται και αποδίδεται σε
αυτόν μέσω του ΤΣΑΥ. Οι φαρμακαποθήκες θα παρα−
κρατούν αντίστοιχα την εισφορά από τους φαρμακο−
ποιούς. Για εξαγωγές φαρμάκων από φαρμακαποθήκες,
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το ποσό της εισφοράς που αντιστοιχεί σε αυτές (και το
οποίο έχει ήδη παρακρατηθεί από τις φαρμακευτικές
επιχειρήσεις) θα επιστρέφεται στις φαρμακαποθήκες
με την ίδια διαδικασία που επιστρέφονται οι λοιπές
υπέρ τρίτων κρατήσεις σε ανάλογες περιπτώσεις. Το
ποσοστό αυτό βαρύνει αποκλειστικά τους αγοραστές
φαρμακοποιούς που διατηρούν σε λειτουργία φαρμα−
κείο και εισπράττεται και αποδίδεται στον Πανελλήνιο
Φαρμακευτικό Σύλλογο από τους ανωτέρω πωλητές
εκδότες των τιμολογίων.
8. Σε περιπτώσεις συνεκμετάλλευσης φαρμάκων (CO−
MARKETING) καθορίζεται ίδια τιμή. Στην περίπτωση που
προκύπτουν διαφορετικές τιμές λαμβάνεται υπόψη η
χαμηλότερη.
Άρθρο 12
Τιμές σε περιπτώσεις αλλαγής του παρασκευαστή ή
συσκευαστή φαρμάκου ή σε περίπτωση αλλαγής ή
προσθήκης νέας συσκευασίας φαρμάκου κ.λπ.
1. Σε περίπτωση αλλαγής του παρασκευαστή ενός
φαρμάκου ή του συσκευαστή ή και των δύο, λαμβάνεται,
ως ανώτατο όριο, η τιμή που είχε πριν την αλλαγή.
2. Σε περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης νέας συσκευ−
ασίας φαρμάκου ή περιεκτικότητας καθώς και σε περί−
πτωση προσθήκης νέας παρεμφερούς μορφής (με την
προϋπόθεση η νέα μορφή να αναφέρεται στην ίδια οδό
χορήγησης) για τον καθορισμό της τιμής τους γίνεται
συσχετισμός με τις τιμές που καθορίστηκαν σύμφωνα
με τα προαναφερόμενα άρθρα της παρούσας.
Όσον αφορά το συσχετισμό των τιμών των φαρμάκων
που η τιμή τους καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 8
της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη και συνυπολογίζο−
νται τυχόν διαφοροποίηση κόστους συσκευασίας και
βιομηχανοποίησης.
3. Η μετατροπή των συσκευασιών και περιεκτικοτήτων
θα γίνεται ως εξής:
α) Από τη μικρή στη μεγάλη συσκευασία και περιε−
κτικότητα η τιμή ανά μονάδα θα βαίνει μειούμενη, με
ανώτατο όριο 12%, ως κατωτέρω:

Μείωση συσκευασίας
(%)

Αύξηση αναλογικής τιμής
(%)

Έως 5

1,32

Από 5,01 έως 10

2,78

Από 10,01 έως 15

4,41

Από 15,01 έως 20

6,25

Από 20,01 έως 25

8,33

Από 25,01 έως 30

10,71

Από 30,01 και άνω

12,00

γ) Εξαιρούνται οι μορφές των ενεσίμων μιας δόσης,
φακελίσκων και οφθαλμικών διαλυμάτων σε μεμονωμέ−
νες δόσεις, οι οποίες υπολογίζονται αναλογικά.
4. Σε περίπτωση καθορισμού τιμής δύο ή περισσότε−
ρων περιεκτικοτήτων του ιδίου φαρμάκου, εφόσον προ−
κύπτουν τιμές δυσανάλογες μεταξύ τους, λαμβάνεται
υπόψη η χαμηλότερη τιμή.
5. Οι τιμές που εγκρίνονται δημοσιεύονται σε Δελτίο
Τιμών Φαρμάκων, μετά από γνωμοδότηση της Επιτρο−
πής Τιμών Φαρμάκων. Παρέχεται η δυνατότητα στους
ενδιαφερομένους αφού λάβουν γνώση των προτεινό−
μενων τιμών, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την επομένη της συνεδρίασης της Επιτροπής Τιμών, να
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για τις προκύπτου−
σες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων. Το διάστημα
αυτό παρατείνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες στα
Δελτία Τιμών Φαρμάκων κατά τα οποία επανεξετάζο−
νται και ανατιμολογούνται οι τιμές των φαρμακευτι−
κών προϊόντων. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων
εξετάζονται και λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση
τυχόν διορθωτικού Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες».
Άρθρο 13
Ταινία γνησιότητας ή γραμμωτός κώδικας φαρμάκων

Αύξηση Συσκευασίας
(%)

Μείωση αναλογικής τιμής (%)

Έως 5

1,67

Από 5,01 έως 10

3,18

Από 10,01 έως 15

4,56

Από 15,01 έως 20

5,83

Από 20,01 έως 25

7,00

Από 25,01 έως 30

8,08

Η υποχρέωση της αναγραφής των στοιχείων που
προβλέπονται στην ταινία γνησιότητας ή το γραμμωτό
κώδικα δεν αναιρεί την υποχρέωση αναγραφής αυτών
των στοιχείων και σε άλλα σημεία της συσκευασίας,
όπως προβλέπεται από άλλες διατάξεις.
Η απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/151/12 (ΦΕΚ 545 Β/1−3−2012)
καθώς και η απόφαση ΔΥΓ3(α)οικ.128948 (ΦΕΚ 2785 Β/
2−12−2011) καταργούνται.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Από 30,01 έως 35

9,07

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012

Από 35,01 έως 40

10,00

Από 40,01 έως 45

10,86

Από 45,01 έως 50

11,67

Από 50,01 έως 60

12,00

Από 60 και άνω

Εξέταση κατά περίπτωση σε
συνδυασμό με τα διαθέσιμα
στοιχεία

β) Από τη μεγάλη στη μικρή συσκευασία και περιε−
κτικότητα η τιμή ανά μονάδα θα βαίνει αυξανόμενη με
ανώτατο όριο 12%:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Ö
Αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.33239
(5)
Τροποποίηση της ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149/12 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 545 Β/1−3−2012).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 21 του
Ν.4052/2012.
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2. Την από 16−3−2012 απόφαση της Επιτροπής του ΕΟΦ
για τον καθορισμό της συνταγογράφησης δραστικών
ουσιών.
3. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Η ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149/12 (ΦΕΚ 545 Β/1−3−2012) υπουργική
απόφαση τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 3 εδάφια 1 και 2 αντικαθίστανται ως
εξής: «Οι ανωτέρω κατάλογοι επικαιροποιούνται με την
ίδια διαδικασία κάθε φορά που δημοσιεύεται Δελτίο
Τιμών Φαρμάκων και κάθε φορά που εγκρίνονται νέα
θεραπευτικά πρωτόκολλα. Οι κατάλογοι αυτοί επικυ−
ρώνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ενσωμα−
τώνονται στα μηχανογραφικά συστήματα όλων των
νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και τίθενται άμεσα σε εφαρμογή
ως εξής:».
2. Στην παράγραφο 3 στοιχείο α) εδάφιο 1, αντικα−
θίστανται οι λέξεις «θεραπευτικές κατηγορίες» με τις
λέξεις «δραστικές ουσίες».
3. Στην παράγραφο 4 αντικαθίστανται οι λέξεις «θε−
ραπευτικές κατηγορίες» με τις λέξεις «δραστικές ου−
σίες».
4. Στην παράγραφο 5 εδάφιο 2 αντικαθίστανται οι
λέξεις «θεραπευτικές κατηγορίες» με τις λέξεις «δρα−
στικές ουσίες».
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5. Το Παράρτημα της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α)/
οικ.ΓΥ/149/12 (ΦΕΚ 545 Β/1−3−2012) αντικαθίσταται ως
εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας δραστικών ουσιών
για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
OMEPRAZOLE
CLARITHROMYCIN
CIPROFLOXACIN
LANSOPRAZOLE
CEFUROXIME ACETIL
CETIRIZINE
AZITHROMYCIN
CEFBROZIL
MELOXICAM
FLUCONAZOLE».
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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