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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. ΓΔΟΥ/ Γ.Π.29183 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ/2314/2015 (Β΄ 2758) 

απόφασης Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός 
αυτόματης επιστροφής (Claw back) για τη νοσοκο−
μειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των 
φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρ−
μακευτική δαπάνη) για το έτος 2016».  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012 (Α΄ 41) «Νόμος αρ−

μοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελ−
λάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 
διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου 41 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ−
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

γ) Του άρθρου 3 παρ. 2.5.2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμ−
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη−
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

2) Την υπ’ αριθ. 2/49057/ΔΠΓΚ/19−6−2014 απόφαση του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3) Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ/2314/2015 (Β΄ 2758) απόφαση 
Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματης επι−
στροφής (Claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική 
δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ 
(για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το 
έτος 2016».

4) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού 
των Δημόσιων Νοσοκομείων και του Εθνικού Οργανι−
σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), αποφα−
σίζουμε:

1. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της παραγράφου 
2 της προαναφερόμενης (3) σχετικής ως εξής:

«Στο τέλος κάθε εξαμήνου εάν η συνολική δαπάνη 
των Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ για νοσο−
κομειακή φαρμακευτική δαπάνη έχει ξεπεράσει το προ−
καθορισμένο ποσό που αναφέρεται στη παράγραφο 1 
της παρούσας απόφασης και στο άρθρο 41 του Ν. 4354/
2015 (Α΄ 176), το υπερβάλλον ποσό πρέπει να επιστρα−
φεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw 
back). Η συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη 
προκύπτει από τις νοσοκομειακές τιμές των φαρμα−
κευτικών προϊόντων, μετά την αφαίρεση κάθε νομοθε−
τημένης έκπτωσης και επιστροφής (rebates). Το ποσό 
που θα προκύψει από το claw − back, ανά φαρμακευτική 
εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας, αφαιρούμενης 
κάθε συμφωνηθείσας έκπτωσης, που έχει χορηγήσει 
εντός του εξαμήνου αναφοράς, αποτελεί έσοδο και εγ−
γράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 5693 του προϋπολογισμού 
των Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, έτους 2016. 
Το ποσό αυτό, καταβάλλεται σε ειδικό τραπεζικό λογα−
ριασμό της ταμειακής διαχείρισης κάθε νοσοκομείου και 
του ΕΟΠΥΥ ή συμψηφίζεται από το Υπουργείο Υγείας 
και τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια 
φαρμακευτικών προϊόντων.
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2. Την τροποποίηση της παραγράφου 3 της προανα−
φερόμενης (3) σχετικής ως εξής:

«Ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής θα γίνεται σε 
εξαμηνιαία βάση. Το λογιστήριο κάθε νοσοκομείου και 
του ΕΟΠΥΥ θα ενημερώνει την Διεύθυνση Προϋπολο−
γισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β) της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας 
για το σύνολο της δαπάνης».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ/2314/2015 
(Β΄ 2758) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ   

F  
 Αριθ. 4946 (2)
Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας καθώς και λειτουργίας

κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες για τους υπαλλήλους των Ληξιαρχείων του Δή−
μου Ηρακλείου. 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/27−12−2010),
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/
Α/28−06−2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/
Α/04−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/
Α/11−05−2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Κα−
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

6. Την πράξη 4/06−02−2015 του Υπουργικού Συμβουλίου 
(ΦΕΚ 24/Α/06−02−2015).

7. Το υπ’ αριθ. 41139/14−04−2016 έγγραφο του Δήμου 
Ηρακλείου, με το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία η αριθ. 
144/2016 απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου 
περί διεύρυνσης ωραρίου λειτουργίας καθώς και λει−
τουργίας κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες για τους υπαλλήλους των Ληξιαρχείων του 
Δήμου Ηρακλείου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας κα−
θώς και λειτουργίας κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των Ληξιαρχείων 
των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ηρακλείου, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:

Α) Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου
• ενός (1) μονίμου υπαλλήλου, κατηγορίας και κλάδου 

TE Διοικητικού − Λογιστικού (Ληξίαρχος),
• ενός (1) μονίμου υπαλλήλου, κατηγορίας και κλάδου 

ΠΕ Διοικητικού,
• τριών (3) μονίμων υπαλλήλων, κατηγορίας και κλά−

δου ΔΕ Διοικητικού.
Β) Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Ν. Αλικαρνασσού
• ενός (1) μονίμου υπαλλήλου, κατηγορίας και κλάδου 

ΔΕ Διοικητικού (Ληξίαρχος)
Γ) Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Γοργολαΐνη
• ενός (1) μονίμου υπαλλήλου, κατηγορίας και κλάδου 

ΔΕ Διοικητικού (Ληξίαρχος)
Δ) Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Παλιανής
• ενός (1) μονίμου υπαλλήλου, κατηγορίας και κλάδου 

TE Τεχνολόγων Γεωπονίας (Ληξίαρχος)
Ε) Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Τεμένους
• ενός (1) μονίμου υπαλλήλου, κατηγορίας και κλάδου 

ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Ληξίαρχος).
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του 
Δήμου Ηρακλείου, συνολικού ύψους 8.000,00 € για την 
οποία έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον Κ.Α.: 10−6012.001, 
σύμφωνα με την αριθ. 144/2016 απόφαση του οικείου 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Ηράκλειο, 19 Απριλίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ    
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