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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. οικ.2/64312/0025 (1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη 

χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιού−
νται στην Ελλάδα από τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω 
προσωρινού πλαισίου στήριξης κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρί−
σης για το έτος 2011. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του Ν. 2322/12.07.1995 (ΦΕΚ Α΄ 143/ 

12.07.1995) και ιδίως το άρθρο 1.
2. Tην αριθ. Υ350/8−7−2011 (ΦΕΚ Β’/1603/11−7−2011) από−

φαση του Πρωθυπουργού «καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Αναπληρωτών Υπουργών Oικονομικών Φ. Σαχινίδη 
και Π. Οικονόμου».

3. Την αριθ. 2/55608/0025/18−08−2011 (ΦΕΚ1837 Β΄) από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

4. Την ανακοίνωση της Επιτροπής−Προσωρινό πλαίσιο 
της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με 
σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής 
και οικονομικής κρίσης (ΕΕ C 6/2011).

5. Την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή 
των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές 
ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (EE C 155/2008).

6. Την απόφαση της 26−07−2011 της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής για την έγκριση του καθεστώτος ενίσχυσης 
SA.33204 για την παράταση του ελληνικού προσωρι−
νού πλαισίου εγγυήσεων στις επιχειρήσεις κατά την 
τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
(Ν.308/2009).

7. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του Ν. 2322/95 (Συνεδρίαση αριθ 45/12−9−2011) με 
την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την παροχή 
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτι−
κά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, 
αποφασίζουμε:

Α) Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε 
ποσοστό 70%, σε δανειακές συμβάσεις σε ευρώ που 
θα καταρτισθούν μέχρι 31.12.2011 μεταξύ επιχειρήσεων 
όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που δρα−
στηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου 
δραστηριότητας, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την 
18−7−2011 και δεν έχουν υπαχθεί στις αριθ. 2/49086/0025/
3−7−2009 (ΦΕΚ Β 1396/14.07.2009) και 2/54979/0025/23−7−2009 
(ΦΕΚ Β 1554/28.07.2009) αποφάσεις του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών και των πιστωτικών ιδρυ−
μάτων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα, 
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της 
Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία της. Οι ανωτέ−
ρω επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι προβληματικές 
σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 5 της 
αριθ. 2/55608/0025/18−08−2011 (ΦΕΚ1837 Β΄) απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται με οποιαδήποτε 
μορφή πίστωσης με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
Ν.2322/1995 (ΦΕΚ Α 143/12.07.1995) όπως ισχύει:

α) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κεφάλαιο κίνησης 
ή/και για επενδυτικούς σκοπούς.

β) σε μεγάλες επιχειρήσεις για επενδυτικούς σκο−
πούς.

Η ανωτέρω εγγύηση έχει μέγιστη διάρκεια δέκα (10) 
ετών. Κατά τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης, η 
εξόφληση του δανείου πραγματοποιείται εξαμηνιαία 
στις 30/6 και 31/12 εκάστου έτους σε ισόποσες χρεο−
λυτικές δόσεις.
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Το μέγιστο ύψος του δανείου αποτελεί συνάρτηση 
των οικονομικών μεγεθών της δανειολήπτριας επιχεί−
ρησης και δεν υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό της 
κόστος για το 2010.

Λόγω της παρεχόμενης εγγύησης καταβάλλεται εξα−
μηνιαία στο Ελληνικό Δημόσιο με την καταβολή εκά−
στης δόσης η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 3 και το συνημμένο «Παράρτημα Α» της αριθ. 
2/55608/0025/18−08−2011 (ΦΕΚ1837 Β΄) απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών προμήθεια ασφα−
λείας υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύναται να χορηγεί−
ται έκπτωση μέχρι 15% επί της ανωτέρω ετήσιας προ−
μήθειας ασφαλείας για μέγιστη περίοδο δύο (2) ετών 
από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.

Για όλα τα ανωτέρω δάνεια λαμβάνονται οι συνήθεις 
ασφάλειες ενοχικής ή/και εμπράγματης φύσης, σύμ−
φωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη λήψη 
τους. Ως συνήθεις ασφάλειες νοούνται οι ασφάλειες 
που λαμβάνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα 
με τη συνήθη τραπεζική πρακτική για την εξασφάλιση 
των δανείων τους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθ. 
2/55608/0025/18−08−2011 (ΦΕΚ1837 Β΄) απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Β) Παρέχεται η ευχέρεια στις επιχειρήσεις στις οποίες 
χορηγήθηκαν δάνεια δυνάμει των αριθ. 2/49086/0025/
3−7−2009 (ΦΕΚ Β 1396/14.07.2009) και 2/54979/0025/
23−7−2009 (ΦΕΚ Β 1554/28.07.2009) αποφάσεων του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών να ζητήσουν την 
παράταση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου από 
τέσσερα (4) σε δέκα (10) έτη κατ’ ανώτατο όριο, υπό τον 
όρο ότι δεν είναι προβληματικές σύμφωνα με τον ορισμό 
του άρθρου 5 της αριθ. 2/55608/0025/18−08−2011 (ΦΕΚ1837 
Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η παράταση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
αφορά:

α) δάνεια κεφαλαίου κίνησης που χορηγήθηκαν σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και

β) δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς που χορηγήθηκαν 
σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η εξόφληση του δανείου πραγματοποιείται εξαμη−
νιαία στις 30/6 και 31/12 εκάστου έτους σε ισόποσες 
χρεολυτικές δόσεις.

Το μέγιστο ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου που 
δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του μέρους Β της 
παρούσας δεν υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό κόστος 
της επιχείρησης για το 2010. Η εγγύηση δεν υπερβαίνει 
το 70% του ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου που 
θα υπαχθεί στο μέρος Β της παρούσας απόφασης.

Για το ανεξόφλητο ποσό του δανείου που δεν θα 
υπαχθεί στις διατάξεις του μέρους Β της παρούσας 
απόφασης θα συνεχίσουν να ισχύουν οι διατάξεις των 
αριθ. 2/49086/0025/3−7−2009 (ΦΕΚ Β 1396/14.07.2009) και 
2/54979/0025/23−7−2009 (ΦΕΚ Β 1554/28.07.2009) αποφά−
σεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Για ολόκληρο το χρονικό διάστημα παράτασης της 
εγγύησης καταβάλλονται εξαμηνιαία στο Ελληνικό Δη−
μόσιο με την καταβολή εκάστης δόσης οι προβλεπόμε−
νες στο Παράρτημα Α της αριθ. 2/55608/0025/18−08−2011 
(ΦΕΚ1837 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οι−
κονομικών προμήθειες ασφαλείας υπολογιζόμενες σε 
ετήσια βάση.

Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύναται να χορηγείται 
έκπτωση μέχρι 15% επί της ανωτέρω ετήσιας προμήθει−
ας ασφαλείας για μέγιστη περίοδο δύο (2) ετών από τη 
στιγμή χορήγησης του εγγυημένου δανείου δυνάμει των 
αριθ. 2/49086/0025/3−7−2009 (ΦΕΚ Β 1396/14.07.2009) και 
2/54979/0025/23−7−2009 (ΦΕΚ Β 1554/28.07.2009) αποφά−
σεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για 
την υπόλοιπη διάρκεια του εγγυημένου δανείου εφαρμό−
ζονται οι προβλεπόμενες προμήθειες ασφαλείας χωρίς 
έκπτωση.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στις δια−
τάξεις του μέρους Β της παρούσας επαναξιολογούνται 
από τα Πιστωτικά Ιδρύματα ως προς την πιστοληπτική 
τους διαβάθμιση και το επίπεδο των εξασφαλίσεων 
για τον προσδιορισμό της καταβλητέας προμήθειας 
ασφαλείας.

Για τα δάνεια που υπάγονται στο μέρος Β της πα−
ρούσας δύναται να λαμβάνονται πρόσθετες ασφάλειες, 
πέραν των υφιστάμενων, ενοχικής ή/και εμπράγματης 
φύσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
για τη λήψη τους.

Η παράταση της εγγύησης θα πρέπει να υλοποιηθεί 
μέχρι την 31.12.2011.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθ. 
2/55608/0025/18−08−2011 (ΦΕΚ1837 Β΄) απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Γ) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων 
για την υπαγωγή στις διατάξεις του μέρους Α και Β 
της παρούσας απόφασης υποβάλλονται στα πιστωτικά 
ιδρύματα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών 
την 30.11.2011.

Τα πιστωτικά ιδρύματα αποστέλλουν στο Γενικό Λο−
γιστήριο του Κράτους – Δ25 σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή α. το ειδικό έντυπο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους το οποίο περιλαμβάνει την αίτηση της επιχεί−
ρησης και την αιτιολογημένη εισήγηση της τράπεζας 
για τη βιωσιμότητα και την πιστοληπτική ικανότητα 
κάθε επιχείρησης με τεκμηριωμένη πρόταση για τις 
εξασφαλίσεις του δανείου, βάσει του αιτήματος της 
επιχείρησης για ένταξη στο προσωρινό πλαίσιο στήρι−
ξης και β. τον πίνακα συμπληρωμένο με τα τελευταία 
οικονομικά στοιχεία. Τα ανωτέρω πρέπει απαραίτητα 
να συνοδεύονται και από τις δημοσιευμένες οικονο−
μικές καταστάσεις των τριών τελευταίων κλεισμένων 
διαχειριστικών χρήσεων ή τα έντυπα Ε3 των τριών τε−
λευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, εάν πρό−
κειται για επιχείρηση που τηρεί βιβλία β’ κατηγορίας, 
ή, την αναλυτική εκτίμηση του μισθολογικού κόστους 
και των οικονομικών στοιχείων που εκτιμάται για τα 
δύο πρώτα έτη λειτουργίας, εάν πρόκειται για επιχει−
ρήσεις που έχουν ιδρυθεί από 1.1.2011 έως τη δημοσί−
ευση της 2/55608/0025/18−08−2011 (ΦΕΚ1837 Β΄). Όλα τα 
δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr/Αποφάσεις& 
Εγκύκλιοι/Δημοσιονομική Πολιτική).

Το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυ−
ητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 37 
του Ν. 3458/2006 αποφασίζει για την υπαγωγή ή μη των 
επιχειρήσεων στις διατάξεις της παρούσας απόφασης 
με βάση τα προβλεπόμενα από την εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία (άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ).

Ως επιτόκιο για τα δάνεια της παρούσας απόφασης 
ορίζεται το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της αγοράς για 
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την κατηγορία της δανειοδότησης για την οποία παρέ−
χεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Όσες επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό υποχρεού−
νται να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας 
για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την εκταμίευση 
του ποσού του δανείου. Οι ως άνω επιχειρήσεις υπο−
χρεούνται να υποβάλλουν στα πιστωτικά ιδρύματα για 
το διάστημα αυτό το έντυπο Ε7 σε ετήσια βάση.

Σε περίπτωση μη καταβολής τριών (3) συνεχόμενων 
χρεολυτικών δόσεων, το εγγυημένο ποσό του χορηγού−
μενου δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. 
Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιδιώκουν σύμφωνα 
με το άρθρο 11 του Ν. 2322/95, την είσπραξη από τους 
πρωτοφειλέτες και τους εγγυητές των εγγυημένων 
από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, προβαίνοντας σε 
κάθε νόμιμη ενέργεια διασφάλισης των απαιτήσεών 
τους και κατ’ επέκταση αυτών του εγγυητή Ελληνικού 
Δημοσίου.

Τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εξοφληθούν 
από το Δημόσιο, μετά την παρέλευση τριμήνου από 
την ολοσχερή ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, υπο−
βάλλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 
2/478/0025/04.01.2006 (ΦΕΚ Β/16/13.01.2006) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως αυτή 
ισχύει.

Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιδιώκουν μέσα 
στον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο των τριών (3) μηνών, 
για τον οποίο το Δημόσιο καλύπτει με την εγγύησή 
του τους τόκους υπερημερίας, την είσπραξη από τους 
πρωτοφειλέτες και τους εγγυητές των ληξιπρόθεσμων 
εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών, με την 
ίδια επιμέλεια που επιδεικνύουν και για τα δάνεια που 
χορηγούν χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημένων απαιτήσεων 
των πιστωτικών ιδρυμάτων, που θα περιλαμβάνουν το 
ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξό−
φλητους τόκους (συμβατικούς και υπερημερίας μέχρι 
ενός τριμήνου) και τέλος τα έξοδα της αναγγελίας κλει−
σίματος του λογαριασμού.

Μετά την 31/12/2011 και εντός ευλόγου χρονικού δια−
στήματος τα πιστωτικά ιδρύματα, σε κεντρικό επίπεδο, 
υποχρεούνται να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους – Δ25:

I. Σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση στην οποία θα 
αναφέρονται τα δάνεια που χορηγήθηκαν σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης με τα παρακάτω 
στοιχεία:

• Κωδικός Τράπεζας
• Αριθμός λογαριασμού
• Υποκατάστημα
• Επωνυμία δανειολήπτη
• Έδρα (ταχυδρομική διεύθυνση) δανειολήπτη
• Α.Φ.Μ. δανειολήπτη
• Κωδικός Δ.Ο.Υ.
• Δ.Ο.Υ. όνομα
• Αρχική υπουργική απόφαση (αριθμός και ημερο−

μηνία)
• Νέα υπουργική απόφαση (αριθμός και ημερομηνία)
• Αριθμός και ημερομηνία απόφασης εγγύησης
• Αριθμός σύμβασης
• Ημερομηνία σύμβασης
• Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου

• Ημερομηνία εκταμίευσης
• Ποσό εκταμίευσης
• Ποσοστό εγγυημένου δανείου
• Ποσοστό προμήθειας ασφαλείας
• Διάρκεια δανείου
• Συνολικός αριθμός δόσεων
• Ενυπόθηκη διασφάλιση
• Λοιπές ασφάλειες
• Ύψος εμπράγματων ασφαλειών
• Είδος εμπράγματων ασφαλειών
• Αριθμός εργαζομένων
II. Κάθε εξάμηνο σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση 

στην οποία να αναφέρονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα 
των εν λόγω δανείων και ο αριθμός των εκάστοτε ερ−
γαζομένων.

Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στο πλαίσιο 
αυτής των προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την 
υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, 
Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.− Δ.25 –Τμήμα Δ΄).

Η δαπάνη, που θα προκληθεί σε περίπτωση κατάπτω−
σης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, δεν είναι 
δυνατό να προσδιοριστεί, και θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του Κρατικού Προϋπολογισμού/Φορέας Υπουργείο Οι−
κονομικών/ΚΑΕ 6421 «Πληρωμή λόγω Εγγυήσεων για 
ιδιώτες και επιχειρήσεις γενικά».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F  

   Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.95872 (2)
Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για 

την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του κα−
ταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 

1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6) όπως αντικατα−
στάθηκε με την παραγρ. 3 του αρθρ. 68 του ν. 3984/2011 
(ΦΕΚ 150/Α΄/27−6−2011.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35, του ν. 3918/2011 (Α΄31).
3. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−

ας και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α΄/7−9−2010).
5. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυ−
πουργών (ΦΕΚ 145/Α΄/17−6−2011).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄, 
98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά Όργανα».

7. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. ΔΥΓ3α/
οικ.2466/31−12−2010 (Β΄ 58) «Καθορισμός εφαρμογής αντι−
κειμενικών κριτηρίων για την κατάρτιση, αναθεώρηση 
και συμπλήρωση του Καταλόγου συνταγογραφούμενων 
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φαρμάκων βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 1 
περ. β του νόμου 3816/2010 (Α΄ 6)».

8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 
των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών οργανισμών, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου−

θεραπευτικές κατηγορίες

Για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του 
Θετικού Καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων 
που εισήγαγε η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του 
ν.3816/2010 (Α΄6), χρησιμοποιείται σύστημα ταξινόμησης 
των φαρμάκων και σύστημα υπολογισμού τιμών αναφο−
ράς ανά θεραπευτική κατηγορία δραστικών ουσιών.

Η ταξινόμηση των δραστικών ουσιών σε θεραπευτικές 
κατηγορίες γίνεται βάσει του συστήματος Ανατομικής, Θε−
ραπευτικής, Χημικής κατηγοριοποίησης− Α.Θ.Χ. (Anatomical 
Therapeutic Chemical classification− ATC) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), στο οποίο ενσωματώνεται σύ−
στημα τιμών αναφοράς. Ειδικότερα, η ομαδοποίηση των 
φαρμάκων σε θεραπευτικές κατηγορίες γίνεται στο τέ−
ταρτο (4ο) επίπεδο του συστήματος ATC ανά ομάδα φαρ−
μακοτεχνικών μορφών, λαμβάνοντας υπόψη και την ομα−
δοποίηση των δραστικών ουσιών όπως αυτή αναφέρεται 
σχετικά από την Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα 
των Φαρμάκων που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συμβου−
λίου της Ευρώπης (standard terms of European Directorate 
for the Quality of Medicines −E.D.Q.M.). Για τις περιπτώσεις 
που στην ίδια φαρμακοθεραπευτική κατηγορία του 4ου 
επιπέδου του ATC, περιλαμβάνονται φάρμακα που έχουν 
πάρει άδεια κυκλοφορίας για περισσότερες της μίας ενδεί−
ξεις, μπορεί να λάβει χώρα υποταξινόμηση των δραστικών 
ουσιών στο ίδιο επίπεδο του ATC. Για κάθε φαρμακευτικό 
προϊόν περιλαμβάνονται οι εγκεκριμένες περιεκτικότητες 
και συσκευασίες για όλα τα κυκλοφορούντα προϊόντα 
(προϊόντα αναφοράς και ουσιωδώς όμοια). Ειδικότερα, όσον 
αφορά στις συσκευασίες λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση 
ζ) της παραγράφου 2, της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Εισαγωγή Συστήματος Τιμών Αναφοράς

α) Η τιμή αναφοράς για κάθε θεραπευτική κατηγορία 
σύμφωνα με την ανωτέρω κατάταξη της παραγράφου 1 της 
απόφασης αυτής, αποτελεί την ανώτατη τιμή αποζημίωσης 
από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των θεραπευτικών 
προϊόντων ολόκληρης της θεραπευτικής κατηγορίας και 
υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση:

Τιμή Αναφοράς =

Κ.Η.Θ.1+Κ.Η.Θ.2+……Κ.Η.Θ.ν
ν

Όπου,
α−1) Κ.Η.Θ.: το Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας του κάθε 

φαρμακευτικού προϊόντος κάθε διαφορετικής ομάδας 
δραστικών ουσιών, το οποίο προκύπτει ως το πηλίκο 
της ex factory (τιμής παραγωγού) (Τ.Π.) αυτού προς τον 
Αριθμό Ημερησίων Δόσεων (Α.Η.Δ.) στη συσκευασία:

Κ.Η.Θ.= Τ.Π./Α.Η.Δ.

• Αριθμός Ημερησίων Δόσεων (Α.Η.Δ.): ορίζεται το 
πηλίκο της Συνολικής Περιεκτικότητας σε Δραστική 
ουσία στη συσκευασία (Π.Δ.Σ.) προς την Καθορισμένη 
Ημερήσια Δόση −Κ.Η.Δ. (Daily Defined Dose− DDD) σύμ−
φωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ή τη Μέση 
Ημερήσια Δόση (Μ.Η.Δ.) σύμφωνα με την Περίληψη Χα−
ρακτηριστικών του Προϊόντος.

Α.Η.Δ. = Π.Δ.Σ. / DDD. ή Μ.Η.Δ.

• Η επιλογή της Μέσης Ημερήσιας Δόσης (Μ.Η.Δ) ως 
παρονομαστή του προηγούμενου τύπου λαμβάνει χώρα 
σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί 
η Καθορισμένη Ημερήσια Δόση − Κ.Η.Δ. (Daily Defined 
Dose –DDD).

α−2) ν: Όλες οι περιεκτικότητες και συσκευασίες λαμ−
βάνοντας υπόψη την περίπτωση ζ) της ίδιας παραγρά−
φου της απόφασης αυτής, όλων των κυκλοφορούντων 
φαρμακευτικών προϊόντων, της κάθε θεραπευτικής κα−
τηγορίας ανά ομάδα φαρμακοτεχνικής μορφής.

β) Τα φαρμακευτικά προϊόντα, των οποίων το Κ.Η.Θ. 
είναι μικρότερο ή ίσο της τιμής αναφοράς, εντάσσονται 
στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων 
και αποζημιώνονται από τους φορείς Κοινωνικής Ασφά−
λισης. Για τα εν λόγω φαρμακευτικά προϊόντα ισχύουν 
οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 
3918/2011 (Α΄31) σχετικά με το ποσό επιστροφής των 
φαρμακευτικών εταιριών προς τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης (4% στην τιμή παραγωγού).

γ) Τα φαρμακευτικά προϊόντα των οποίων το Κ.Η.Θ. 
υπερβαίνει την τιμή αναφοράς της θεραπευτικής κατη−
γορίας στην οποία ανήκουν συμπεριλαμβάνονται στον 
θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και 
αποζημιώνονται από τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλι−
σης, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα:

ι. Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (εφ εξής ΚΑΚ) 
επιστρέφουν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης το 
ποσό που υπολογίζεται από την αναγωγή της διαφοράς 
του ΚΗΘ κάθε φαρμακευτικού προϊόντος από την τιμή 
αναφοράς της θεραπευτικής κατηγορίας στην οποία 
ανήκει το κάθε προϊόν και στη συσκευασία του κάθε 
προϊόντος επί το συντελεστή 1,5.

ιι. Οι ΚΑΚ υποβάλλουν αίτηση αποδοχής του ανωτέρω 
καθεστώτος αποζημίωσης.

ιιι. Ανεξάρτητα των προηγούμενων περιπτώσεων ι. 
και ιι., για τα εν λόγω φαρμακευτικά προϊόντα ισχύουν 
οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 
3918/2011 (Α΄31) σχετικά με το ποσό επιστροφής των 
ΚΑΚ προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (4% στην 
τιμή παραγωγού).

δ) Τα φαρμακευτικά προϊόντα των ακόλουθων θερα−
πευτικών κατηγοριών:

1) Όλα τα μη θεραπευτικά προϊόντα (V07),
2) Όλα τα σκιαγραφικά (V08)
3) Τα φάρμακα γενικής αναισθησίας (M03AB, M03AC, 

N01A)
4) Ενέσιμα τοπικά αναισθητικά (N01BA, N01BB)
5) Άνοσοι οροί και ανοσοσφαιρίνες (J06)
6) Υποκατάστατα αίματος και διαλύματα έγχυσης 

(B05)
7) Οι παράγοντες πήξης (B02BD)
8) Τα εμβόλια (J07)
9) Οι ινσουλίνες και τα ανάλογα αυτών (Α01Α)
για τα οποία ο υπολογισμός κόστους ημερήσιας θερα−
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πείας (ΚΗΘ) καθίσταται αντικειμενικά δυσχερής, συμπε−
ριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο συνταγογραφού−
μενων φαρμάκων και αποζημιώνονται από τους φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα:

ι. Οι ΚΑΚ υποβάλλουν αίτηση αποδοχής του ανωτέρω 
καθεστώτος αποζημίωσης

ιι. Για τα εν λόγω φαρμακευτικά προϊόντα ισχύουν 
οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 
3918/2011 (Α΄31) σχετικά με το ποσό επιστροφής των 
ΚΑΚ προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (4% στην 
τιμή παραγωγού).

ε) Τα φαρμακευτικά προϊόντα με ΚΗΘ μικρότερο ή 
ίσο με 0,3 ευρώ, καθώς και τα φαρμακευτικά προϊό−
ντα μικρής περιεκτικότητας που αναφέρονται σε παι−
διά, ακόμη και αν έχουν υψηλότερη τιμή από την Τιμή 
Αναφοράς, συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων και αποζημιώνονται 
από τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μόνον εφόσον 
έχουν αξιολογηθεί θετικά από την Ειδική Επιτροπή ως 
προς το θεραπευτικό όφελος και εφόσον ισχύουν τα 
ακόλουθα:

ι. Οι ΚΑΚ υποβάλλουν αίτηση αποδοχής του ανωτέρω 
καθεστώτος αποζημίωσης.

ιι. Για τα εν λόγω φαρμακευτικά προϊόντα ισχύουν 
οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 
3918/2011 (Α΄31) σχετικά με το ποσό επιστροφής των 
ΚΑΚ προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (4% στην 
τιμή παραγωγού).

ζ) Γα την ένταξη στον θετικό κατάλογο εξετάζονται:
ι. Φαρμακευτικά προϊόντα, η συσκευασία των οποί−

ων έχει αριθμό δόσεων που καλύπτει αποκλειστικά τη 
μηνιαία θεραπεία ή υποπολλαπλάσιο της μηνιαίας θε−
ραπείας. Εξαιρούνται του παραπάνω κανόνα τα φαρμα−
κευτικά προϊόντα που η άδεια κυκλοφορίας τους είναι 
για «νοσοκομειακή χρήση».

ιι. Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία η Ειδική Επι−
τροπή μπορεί να επιλέξει από την άδεια κυκλοφορίας 
του προϊόντος μόνο ορισμένες από τις ενδείξεις ή συ−
γκεκριμένες κατηγορίες ασθενών για τους οποίους θα 
τα εντάξει στον θετικό κατάλογο καθώς και τη βέλτιστη 
περιεκτικότητα και συσκευασία που εξυπηρετεί τις ανά−
γκες της φαρμακοθεραπείας σε σχέση με το κόστος 
θεραπείας και τις εναλλακτικές θεραπείες.

η) Η ένταξη των φαρμάκων σε θεραπευτικές κατη−
γορίες και η διαμόρφωση των ΚΗΘ, αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του ΕΟΦ.

Όλα τα φάρμακα που εντάσσονται στον Θετικό Κατά−
λογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και αποζημιώνο−
νται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, δημοσιεύ−
ονται με την Κ.Υ.Α. του άρθρου 12, παρ.1, περιπτ. γ, του 
Ν.3816/2010 και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.

Άρθρο 3
Κατηγορίες φαρμακευτικών προϊόντων
που δεν εντάσσονται στον κατάλογο

Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται τα φαρμακευτικά 
προϊόντα των ακόλουθων κατηγοριών:

ι. Των οποίων η άδεια κυκλοφορίας ορίζει ότι χορηγού−
νται χωρίς ιατρική συνταγή (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) και δημοσιεύ−
τηκαν με την απόφαση ΔΥΓ3α/ΓΠ52241/12−5−2011/(Β΄840) 
όπως αυτή επικαιροποιείται κάθε φορά.

ιι. Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημι−

ώνονται από την Κοινωνική Ασφάλιση και δημοσιεύτη−
καν με την απόφαση ΔΥΓ3α/οικ.32294/2011 (Β΄559), όπως 
αυτή επικαιροποιείται κάθε φορά.

ιιι. Τα φάρμακα των ΚΑΚ, οι οποίοι δεν αποδέχονται 
τους όρους της παρούσας κοινής υπουργικής απόφα−
σης.

Άρθρο 4
Συμπλήρωση, Αναθεώρηση του Καταλόγου –

Ενστάσεις

α) Συμπληρώματα του καταλόγου, εκδίδονται εντός 
ενενήντα (90) ημερών μετά την έκδοση Δελτίου Τιμών 
που περιλαμβάνει νέα φαρμακευτικά προϊόντα. Σε κάθε 
περίπτωση τα φάρμακα εντάσσονται στον κατάλογο 
μόνο κατόπιν αποδεδειγμένης κυκλοφορίας, με ευθύνη 
των ΚΑΚ.

β) Αναθεωρήσεις του καταλόγου λαμβάνουν χώρα 
μετά την έκδοση Δελτίου Τιμών που περιλαμβάνει γε−
νική ανακοστολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων. 
Ως αναθεώρηση νοείται η τροποποίηση των τιμών ανα−
φοράς εξαιτίας αλλαγής στην ταξινόμηση των θερα−
πευτικών κατηγοριών λόγω προσθαφαιρέσεων φαρμα−
κευτικών προϊόντων σε αυτές ή αλλαγής των τιμών της 
κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Στην πρώτη εφαρμογή 
της απόφασης αυτής, αναθεώρηση μπορεί να γίνει μια 
φορά ανεξάρτητα από τη γενική ανακοστολόγηση.

γ) Ενστάσεις, είναι δυνατόν να υποβληθούν από τους 
ΚΑΚ προς την Ειδική Επιτροπή εντός 15 ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης του καταλόγου των φαρμάκων 
του εδαφίου η) της παρ. 2 της απόφασης αυτής. Οι εν−
στάσεις εξετάζονται εντός τριάντα (30) ημερών από την 
υποβολή τους. Ενδεχόμενη αποδοχή των ενστάσεων και 
ως εκ τούτου ενδεχόμενες τροποποιήσεις που προκύ−
πτουν από την ανωτέρω διαδικασία, δημοσιεύονται σε 
αμέσως επόμενα συμπληρώματα ή αναθεωρήσεις του 
καταλόγου σύμφωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις 
της παρούσας παραγράφου. Ενστάσεις που απορρίπτο−
νται, πρέπει να δικαιολογούνται πλήρως.

Άρθρο 5
Τιμές Αναφοράς – Επιστροφές

α) Οι τιμές αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία 
γνωστοποιούνται από την Ειδική Επιτροπή αποκλει−
στικά και μόνο στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, 
στους ΚΑΚ, στο Τμήμα Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στη Διεύθυν−
ση Ασφάλισης, Ασθένειας και Μητρότητας της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με ευθύνη του 
ΕΟΦ.

β) Ο υπολογισμός του αντιτίμου επιστροφής κάθε 
φαρμακευτικού προϊόντος, το οποίο περιγράφεται με 
τη διαδικασία της περίπτωσης ι., του εδαφίου γ) της 
παραγράφου 2 της απόφασης αυτής και το οποίο οι 
ΚΑΚ υποχρεούνται να επιστρέψουν προς την κοινωνι−
κή ασφάλιση, ανατίθεται από τον Υπουργό Υγείας και 
υπολογίζεται από τον Ε.Ο.Φ ή τις θυγατρικές του και 
κοινοποιείται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Ασφάλισης, 
Ασθένειας και Μητρότητας της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης και στους ΚΑΚ. Η λίστα με τα ποσά επιστρο−
φής για κάθε φαρμακευτικό προϊόν δεν δημοσιεύεται. Η 
λίστα αυτή αναθεωρείται με την ίδια διαδικασία για τις 
περιπτώσεις της παραγράφου 4 της απόφασης αυτής.
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γ) Οι ΚΑΚ καλούνται από τον ΕΟΦ να δηλώσουν 
εγγράφως εντός πέντε(5) εργασίμων ημερών από την 
γνωστοποίηση των ποσών επιστροφής των προϊό−
ντων τους, ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας 
κοινής υπουργικής απόφασης προκειμένου για την 
ένταξη τους στον κατάλογο συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων.

δ) Από την δημοσίευση της απόφασης αυτής και εφ 
εξής στο τέλος κάθε 2μήνου, έως την ένταξη των φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης στο σύστημα της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης (εφεξής Σ.Η.Σ) ή τη διάθεση άλλου ηλε−
κτρονικού συστήματος σάρωσης των συνταγών ( scanning) 
που επιτρέπει τον ακριβή υπολογισμό των ποσοτήτων των 
φαρμάκων, ο Ε.Ο.Φ υποχρεούται να υπολογίζει το ποσό 
επιστροφής (rebate) που αντιστοιχεί σε κάθε φαρμακευ−
τικό προϊόν που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο και 
για το οποίο η φαρμακευτική εταιρεία έχει υποβάλει τη 
σχετική δήλωση αποδοχής. Για τον υπολογισμό του πο−
σού λαμβάνεται υπ΄όψιν η σχέση δημόσιας προς ιδιωτική 
φαρμακευτική δαπάνη, ήτοι 65% −35%, αφού αφαιρεθούν 
οι απ΄ευθείας εξαγωγές, οι πωλήσεις προς νοσοκομεία 
και οι παράλληλες εξαγωγές. Η κατάθεση του σχετικού 
ποσού γίνεται στο λογαριασμό που υποδεικνύει η Γενική 
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέχρι το τέλος του 
επόμενου από τις πωλήσεις 2μήνου. Αν μετά την παρέ−
λευση του ως άνω οριζόμενου χρονικού διαστήματος, τα 
σχετικά ποσά δεν έχουν κατατεθεί στο λογαριασμό, τότε 
τα φάρμακα των εν λόγω εταιρειών διαγράφονται από τον 
πίνακα και επανέρχονται σε επόμενη αναθεώρηση και εφ 
όσον ενδιαμέσως οι φαρμακευτικές εταιρείες καταβάλουν 
το σύνολο των υποχρεώσεών τους.

Η έναρξη εφαρμογής της υποχρέωσης καταβολής 
επιστροφών αρχίζει από τον πρώτο μήνα εκείνου της 
πρώτης εφαρμογής του θετικού καταλόγου συνταγο−
γραφούμενων φαρμάκων.

ε) Αφότου οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ενταχθούν 
στο Σ.Η.Σ. ή διαθέτουν άλλο ηλεκτρονικό σύστημα σά−
ρωσης των συνταγών (scanning) που επιτρέπει τον ακρι−
βή υπολογισμό των ποσοτήτων των φαρμάκων, τότε 
παύει να ισχύει το σύστημα υπολογισμού ποσοτήτων 
και επιστροφών της προηγούμενης παραγράφου. Στις 
περιπτώσεις αυτές, τα ποσά επιστροφών ανά προϊόν 
και εταιρεία υπολογίζονται από τους φορείς κοινωνι−
κής ασφάλισης μέσω του Σ.Η.Σ. ή άλλου συστήματος 
και αποδίδονται κατ ευθείαν σε λογαριασμό που θα 
υποδεικνύει ο κάθε Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Η 
είσπραξη των ποσών γίνεται σε διάστημα ενός μηνός 
από τη γνωστοποίηση των αιτούμενων ποσών προς τις 
εταιρίες. Αν μετά την παρέλευση του μηνός, τα σχετικά 
ποσά δεν έχουν κατατεθεί στο λογαριασμό που θα υπο−
δεικνύει για λογαριασμό του ο κάθε Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης, τότε ο τελευταίος έχει δικαίωμα να ζητήσει 
διαγραφή από τον κατάλογο των φαρμακευτικών προ−
ϊόντων για τα οποία δεν καταβλήθηκαν τα αντίστοιχα 
ποσά. Η επαναφορά φαρμακευτικού προϊόντος στον 
κατάλογο γίνεται με τη διαδικασία και τους όρους της 
προηγουμένης παραγράφου.

Η υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/οικ. 
2466/31−12−2010 (ΦΕΚ 58, Β, 26−01−2011), «Τροποποίηση 
της υπ’ Αριθμ. Φ80000/οικ.8755/892/9−04−2010 κοινή 
υπουργική απόφαση, −Καθορισμός εφαρμογής αντικει−
μενικών κριτηρίων για την κατάρτιση, αναθεώρηση και 
συμπλήρωση του Καταλόγου συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 1 
περ. β του νόμου 3816/2010 (Α΄6 )» καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 
F

   Αριθμ. 1027/4/26−ιστ΄ (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1027/4/26−ιδ΄ από 16−6−2010 

κοινή υπουργική απόφαση «Αποσπάσεις αστυνομικού 
προσωπικού στο εξωτερικό» (Β΄− 845). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν.1481/1984 

«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ − 152).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του 

ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ−
νομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄− 41).

3. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 4 του 
ν.3169/2003 «Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από 
αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄− 189).

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του 
ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄− 247).

5. Τις διατάξεις του π.δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιο−
τήτων του» (Α΄− 213).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄− 98).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της 1027/4/
26−ιδ΄ από 16−6−2010 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄− 845), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«α. να έχει 5ετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία 
στην Ελληνική Αστυνομία, μέχρι την ημερομηνία που 
λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, στην οποία δεν 
προσμετρώνται τα έτη φοίτησης στις Σχολές του Σώ−
ματος, καθώς και η τυχόν πραγματική υπηρεσία που 
έχει ως ειδικός φρουρός ή συνοριακός φύλακας και 
να μην υπερβαίνει το 45ο έτος της ηλικίας του την 31η 
Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης».

2. Η παρ. 5 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για την απόσπασή του σε Διεθνείς Οργανισμούς και 

σε ειρηνευτικές αστυνομικές αποστολές, ο αστυνομικός 
πρέπει να κατέχει τα υπό στοιχεία (α) έως (ε) και (η) της 
παρ. 3 προσόντα καθώς και τουλάχιστον 5 έτη πραγ−
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ματικής υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία, μέχρι την 
ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 
στην οποία δεν προσμετρώνται τα έτη φοίτησης στις 
Σχολές του Σώματος και η τυχόν πραγματική υπηρεσία 
που έχει ως ειδικός φρουρός ή συνοριακός φύλακας. 
Εφόσον πρόκειται για αξιωματικό προερχόμενο από τη 
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας τα ως άνω 
έτη υπηρεσίας πρέπει να διανύθηκαν μετά την ονομασία 
του ως αξιωματικού. Επιπλέον απαιτούνται τα τυπικά ή 
ουσιαστικά προσόντα που τυχόν καθορίζονται από τους 
οικείους διεθνείς οργανισμούς ή υπηρεσίες».

3. Η παρ. 4 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως 
εξής:

«4. Η άριστη γνώση της αγγλικής αποτελεί επιπλέον 
προσόν για τις θέσεις της παρ. 3 και μοριοδοτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 3».

Άρθρο 2

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 της 
1027/4/26−ιδ΄ από 16−6−2010 κοινή υπουργική απόφαση 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης προκειμένου για πολύτεκνους γονείς ή μέλη 
οικογενείας με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες υποβάλ−
λεται βεβαίωση του οικείου συλλόγου πολυτέκνων ή 
των αρμοδίων Υπηρεσιών κατά περίπτωση. Μέλη της 
οικογένειας του αστυνομικού θεωρούνται τα πρόσω−
πα που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του 
π.δ.100/2003 (Α΄− 94), όπως ισχύει κάθε φορά».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του ως άνω άρθρου 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η έκθεση αυτή, στην οποία επισυνάπτονται αντίγρα−
φα των τυχόν αποφάσεων επιβολής πειθαρχικών ποινών 
που είναι καταχωρημένες στο ατομικό βιβλιάριο του 
υποψηφίου, καθώς και αντίγραφο αποσπάσματος από 
το οποίο να προκύπτουν οι ημέρες απουσίας για λόγους 
υγείας, υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά 
στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/
Α.Ε.Α. που συγκεντρώνει και ελέγχει αυτά».

3. Η περίπτ. β΄ της παρ. 5 του ως άνω άρθρου αντι−
καθίσταται ως εξής:

«β. Τη γνώση της αγγλικής γλώσσας».
4. Η εισαγωγική πρόταση της περίπτ. β΄ της παρ. 6 

του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για τις θέσεις της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 

1 στα ακόλουθα μαθήματα:».
5. Η παρ. 11 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως 

εξής:
«11. Για κάθε επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας 

εκτός εκείνων που απαιτούνται ως βασικό προσόν για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς και για τα κοινωνικά 
κριτήρια που προβλέπονται στην παρ. 2 προστίθενται 
στο άθροισμα της βαθμολογίας των εξετασθέντων μα−
θημάτων μονάδες ως εξής:

α. Πέντε (5) μονάδες για τους υποψηφίους των περιπτ. 
α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 και δέκα πέντε (15) 
μονάδες για τους υποψηφίους των λοιπών περιπτώσεων 
της παρ. 1 του άρθρου 1 που προσκομίζουν τίτλο με τον 
οποίο αποδεικνύεται η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, 
σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 
του π.δ.50/2001.

β. Τέσσερις (4) μονάδες για τους υποψηφίους των πε−
ριπτ. α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 που προσκομίζουν 
κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή 

αντίστοιχο τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την πολύ καλή 
γνώση της ξένης γλώσσας, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 
1 και 3 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 ή δίπλωμα ξένης 
γλώσσας Γ΄ βαθμίδας της Σχολής Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας,

γ. Πέντε (5) μονάδες για τους πολύτεκνους και
δ. Πέντε (5) μονάδες για όσους έχουν μέλος της ιδίας 

οικογενείας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με ειδικές 
ανάγκες».

6. Μετά την παρ. 12 του ως άνω άρθρου προστίθεται 
παράγραφος 12α΄ ως εξής:

«12α. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό 
πίνακα κατάταξης επιτυχόντων υποβάλλονται, κατά σει−
ρά επιτυχίας, σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής απο−
τελούμενη από τον Προϊστάμενο Επιτελείου/Α.Ε.Α., ως 
πρόεδρο, τον Προϊστάμενο Κλάδου Ασφάλειας/Α.Ε.Α., 
τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας/Α.Ε.Α. και έναν καθηγητή Αγγλικών της 
Αστυνομικής Ακαδημίας/Α.Ε.Α. ως μέλη. Η επιτροπή 
ελέγχει ιδίως την προσωπικότητα του υποψηφίου, την 
αντίληψη, την επαγγελματική κατάρτιση, τις γενικότε−
ρες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις ιδίως σε θέματα διεθνών 
σχέσεων, καθώς και την επάρκεια της γνώσης της αγ−
γλικής γλώσσας και συντάσσει πρακτικό το οποίο θέτει 
υπόψη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας».

7. Η παρ. 13 του ιδίου ως άνω άρθρου αντικαθίσταται 
ως εξής:

«13. Ο τελικός πίνακας κατάταξης ανά κατηγορία θέ−
σεων τίθεται από τη Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α. ιεραρχικά υπόψη του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος ελέγχει 
τη νομιμότητα, κυρώνει τον πίνακα και αποφασίζει με 
βάση τη σειρά κατάταξης για την πλήρωση των θέσεων, 
συνεκτιμώντας τυχόν γνώση άλλης ξένης γλώσσας, κα−
θώς και το πρακτικό της επιτροπής της προηγούμενης 
παραγράφου. Ο πίνακας ισχύει επί ένα έτος από την 
κύρωσή του. Όταν ανακύπτει ανάγκη κάλυψης θέσης, 
καλείται από τη Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α. ο υποψήφιος που προη−
γείται στον οικείο πίνακα. Εφόσον ο υποψήφιος αυτός 
δεν αποδέχεται τη θέση τίθεται εκτός του οικείου πίνα−
κα και καλείται ο αμέσως επόμενος μέχρι την πλήρωση 
της θέσης. Ανάγκη κάλυψης θέσης προκύπτει και όταν 
ήδη αποσπασθείς αστυνομικός κωλύεται από την άσκη−
ση των καθηκόντων του για χρονικό διάστημα άνω των 
δύο μηνών εξαιτίας έκτακτης και απρόβλεπτης αιτίας, 
όπως η σοβαρή ασθένεια».

8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 16 του ως άνω άρθρου 
αντικαθίσταται ως εξής:

«16. Σε περίπτωση ειδικών επιχειρησιακών απαιτήσε−
ων για τις ειδικές αποστολές της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 1 οι θέσεις καλύπτονται με απόφαση του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρό−
ταση της Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α., κατά παρέκκλιση των ως άνω 
διατάξεων».

9. Στο τέλος του άρθρου 3 της ως άνω απόφασης 
προστίθεται περίπτωση 17 ως εξής:

«17. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί 
με απόφασή του να απορρίψει αίτημα κάλυψης θέσης 
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 με αστυνομικό που 
έχει επιλεγεί, εφόσον υφίστανται στο πρόσωπο του 
επιλεγέντος λόγοι που αφορούν την εθνική ασφάλεια 
ή μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις διεθνείς σχέ−
σεις της Χώρας ή εφόσον δεν συνηγορεί το Υπουργείο 
Εξωτερικών».
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Άρθρο 3

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 της 
1027/4/26−ιδ΄ από 16−6−2010 κοινή υπουργική απόφαση 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην ίδια ως άνω εκπαίδευση υποβάλλονται οι υπο−
ψήφιοι που προηγούνται στον πίνακα επιτυχόντων σε 
ποσοστό που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας».

2. Στο τέλος της παρ. 2 του ως άνω άρθρου προστί−
θενται περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄ ως εξής:

«ια. Λαμβάνει δακτυλικά αποτυπώματα από τους αι−
τούντες προξενική θεώρηση.

ιβ. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που προβλέπεται από 
τις οικείες διατάξεις».

4. Η παρ. 7 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως 
εξής:

«7. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του προσωπι−
κού ασφάλειας και των αστυνομικών συνδέσμων διατί−
θεται κατάλληλος χώρος στη Διπλωματική ή Προξενική 
Αρχή όπου είναι αποσπασμένοι, καθώς και ο αναγκαίος 
υλικοτεχνικός εξοπλισμός».

5. Στο τέλος της παρ. 8 του ως άνω άρθρου προστί−
θεται εδάφιο ως εξής:

«Επίσης οι αστυνομικοί σύνδεσμοι υποβάλλουν στη 
Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α. στα πλαίσια των καθηκόντων τους μηνι−

αία αναφορά δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμε−
να στο δεύτερο εδάφιο της επόμενης παραγράφου».

6. Η παρ. 10 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως 
εξής:

«10. Η αξιολόγηση του έργου των αστυνομικών των 
περιπτ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, γίνεται 
ανά εξάμηνο, ύστερα από συνεκτίμηση και των ως άνω 
αναφορών, από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Ασφάλει−
ας/Α.Ε.Α., ο οποίος εφόσον διαπιστώσει ακαταλληλότη−
τα ή ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους με αιτιολογημένη πρότασή του, εισηγείται προς 
το αρμόδιο όργανο την ανάκλησή τους».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011
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