
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοι-
νής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση 
της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινω-
φελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020» (ΦΕΚ 424 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

2 Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρ-
θρου 21 του ν. 4369/2016 του Οργανισμού Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

3 Τροποποίηση απόφασης καθορισμού κριτηρίων 
επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτή-
των, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου 
ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

4 Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή 
δόσεων, των οφειλόμενων ποσών επιστροφής 
(rebate) του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) 
και αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρ-
θρου 11 του νόμου 4052/2012 (Α΄ 41), των Κατό-
χων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών 
προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών 
προς τον ΕΟΠΥΥ, για τα έτη 2012-2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 8.6710 (1)

Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 

κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώ-

θηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2014-2020» (ΦΕΚ 424 Β΄), όπως έχει τροποποιη-

θεί και ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υποπαρ. ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου 

του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νό-
μων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107 Α΄), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Την αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω 
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 424 Β’), όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 6.8208/5.7245/2016 κοινή υπουργική απόφαση 
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με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 
(ΦΕΚ 424/Β’/22-02-2016) κοινής υπουργικής απόφασης 
με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμ-
μάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020» (ΦΕΚ 1669 Β΄) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α΄).

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).

7. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (37 Α΄).

8. Την αριθμ. Υ 29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).

9. Την αριθμ. Υ 197/2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» 
(ΦΕΚ 3722 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. 
Υ 226/2016 (ΦΕΚ 4233 Β΄) και Υ 12/2018 (ΦΕΚ 978 Β΄) 
αποφάσεις και ισχύει.

10. Την αριθμ. 13471/4878/2018 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιό-
πουλο» (ΦΕΚ 814 Β΄).

11. Την ανάγκη δίμηνης επέκτασης της χρονικής διάρκει-
ας του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και 
Υπηρεσίες Α΄ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυ-
γικών ροών - Β΄ κύκλος» (Δημόσια Πρόσκληση Νο 9/2017).

12. Την αριθμ. 1238/2-5-2018 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε η 
υποβολή αιτήματος προς το εποπτεύον Υπουργείο για 
την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύ-
νουν τα έτη 2018 και 2019 και

13. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 29167/2364 έγγραφο της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης από το οποίο προκύπτει επιπλέον δαπάνη, 
εκτιμώμενου συνολικού ποσού 2.400.000 € σε βάρος 
του Προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ του ΚΑΕ 2493 για το 
έτος 2018 ποσό 2.200.000 € και για το έτος 2019 ποσό 
200.000 € (ΑΔΑ 78ΕΝ465Θ1Ω-ΙΨΖ και ΨΠΕΧ4691Ω2-
Θ2Ψ), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 
(ΦΕΚ 424 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού - Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Προώθηση της 
Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χα-
ρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει 
τροποποιηθεί με την αριθμ. 6.8208/5.7245/2016 κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 
6.1714/5.1504/2016 (ΦΕΚ 424/Β’/22-02-2016) κοινής 
υπουργικής απόφασης με θέμα: «Προώθηση της Απα-
σχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρα-
κτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 1669 Β΄), 
ως εξής:

Άρθρο 1

Στο άρθ. 2 προστίθεται περίπτωση 2.9 ως εξής:
«2.9. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος «Προώ-

θηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφε-
λούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄υποδοχής, 
ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Β΄ κύκλος» 
(Δημόσια Πρόσκληση Νο 9/2017)» επεκτείνεται κατά 
δύο (2) μήνες μετά το πέρας της, κατά την ακριβώς 
προηγούμενη περίπτωση, τρίμηνης επέκτασής του και 
επιπλέον αυτής. 

Η δίμηνη επέκταση θα καλυφθεί από πόρους του προ-
ϋπολογισμού του ΟΑΕΔ».

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. 6.1714/
5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 424 Β΄), 
όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 6.8208/5.7245/2016 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1669 Β΄).

Άρθρο 3

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, 12 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

  Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών  Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Υφυπουργός Εργασίας,
Ασφάλισης και Κοινωνικής Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός   
Οικονομικών  Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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    Αριθμ. 54494/Δ1/16674 (2)
Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρ-

θρου 21 του ν. 4369/2016 του Οργανισμού Απα-

σχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 21 του ν. 4369/2016, «Εθνικό Μητρώο 

Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική 
διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγω-
γών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία 
και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 33),

β) του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κα-
τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν,

γ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α 45),

δ) του π.δ. 416/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων 
στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» 
(Α 162),

ε) του π.δ. 396/1998 «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Ορ-
γανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Α 276),

στ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης» (Α 168),

ζ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 210),

η) του π.δ. 22/2018 «Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Α 37),

θ) της αριθμ. οικ. 13471/4878/3-3-2018 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (Β΄ 814).

2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/ 753/οικ.7513/3-3-2017 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
«Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ /33) - ΜΕΡΟΣ Β' ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟ-
ΛΟΓΗΣΗΣ-Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδο-
σία και συμμετοχή» (ΑΔΑ ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ).

3. Το αριθμ. Φ.3/3/4725/2-4-2018 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

4. Το αριθμ. 81334/20-11-2017 έγγραφο του ΟΑΕΔ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ.

6. Το γεγονός ότι στη Γενική Διεύθυνση Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ δεν προΐ-
σταται Γενικός Διευθυντής, αποφασίζουμε:

Τη σύσταση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑ.Ε.Δ.) Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του 
άρθρου 21 του ν. 4369/2016 για το τακτικό και ιδιωτικού 
δικαίου διοικητικό προσωπικό η οποία αποτελείται από:

1. Τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης, 
ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή προϊστάμενο Γενικής Διεύ-
θυνσης που προέρχεται από άλλο Υπουργείο ή Φορέα.

2. Έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του ΟΑΕΔ, ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή προϊστάμενο Γενικής Δι-
εύθυνσης που προέρχεται από άλλο Υπουργείο ή Φορέα.

3. Έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που προέρ-
χεται από άλλο Υπουργείο ή φορέα ως τακτικό μέλος, με 
τον αναπληρωτή του που προέρχεται από άλλο φορέα.

Για την επιλογή των μελών που προέρχονται από άλλο 
Υπουργείο ή φορέα διενεργείται υποχρεωτικά δημόσια 
κλήρωση μεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που 
προέρχονται από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς.

Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:
Α. δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλ-

λήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του οικείου φορέα.

Β. Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητη-
ρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογού-
μενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου. 
Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται 
υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικού.

2. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστά-
σεων του άρθρου 20 του ν. 4369/2016, καθώς και των 
εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις παραγρά-
φους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5 και 11 
του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 
του ίδιου νόμου.

3. Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις 
εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που 
έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκε-
κριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση 
του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του 
παίρνει ο αναπληρωτής του.

Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγη-
σης είναι διετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Ιουνίου 2018

Ο Υφυπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. Γ4α/Γ.Π οικ. 45131 (3)
Τροποποίηση απόφασης καθορισμού κριτηρίων 

επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιο-

τήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλά-

δου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 7 και 8 του ν. 4498/2017 (Α΄172) όπως 

το τελευταίο έχει τροποποιηθεί με το άρθρο ένατο του 
ν. 4517/2018 (Α΄22),
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β. του άρθρου 69 παρ.1 του ν. 2071/1992 (Α΄123) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 παρ.1 του ν. 4368/2016 
(Α΄21),

γ. του άρθρου 45 του ν. 3204/2003 (Α΄296),
δ. του άρθρου 19 παρ.1 του ν. 3730/2008 (Α΄262) όπως 

αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3868/2010 
(Α΄129) και το άρθρο 66 παρ.32 εδαφ. β'του ν.3984/2011 
(Α΄150) και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 29 παρ. 3 του 
ν. 4025/2011 (Α΄228),

ε. του άρθρου 2 παρ.2 του ν. 3868/2010 (Α΄129) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4325/2015 (47 Α΄),

στ. του άρθρου 25 παρ.5 του ν. 3868/2010 (Α΄129) όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 παρ.3 του ν. 4461/2017 (Α  ́38),

ζ. του άρθρου 41 του ν. 4368/2016 (Α΄21),
η. του άρθρου 22 παρ.4 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 43 παρ.1 του ν. 4368/2016 
(Α΄21),

θ. του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ι. του π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

κ. του π.δ. 121/2017 (Α΄148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας».

2. Την αριθμ. Υ25/2015 (Β΄/6-10-2015) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

3. Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π οικ.4044/17-1-2018 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 
(ΦΕΚ/Β΄/116, ΑΔΑ: 6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν7Ο) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με την Γ4α/Γ.Π.οικ. 13274/13.2.2018 
όμοια (ΦΕΚ/Β΄/548 548/2018 ΑΔΑ: 6ΚΖΓ465ΦΥΟ-
ΕΙΣ) «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασί-
ας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επι-
λογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων 
Ε.Σ.Υ.».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε, από την ημερομηνία ισχύος της, 
την ανωτέρω (3) σχετική κατά το μέρος που αφορά στα 
δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης γ' του άρθρου 3 
της ανωτέρω (3) σχετικής και τον Πίνακα 2 διότι παρει-
σέφρησαν σε αυτή τυπογραφικά και αριθμητικά λάθη,
ως εξής:

Α. «Οι συντελεστές κάθε γραμμής υποτετραπλασιά-
ζονται, έτσι ώστε η ανώτερη βαθμολογία που θα προ-
κύπτει από την συνολική προϋπηρεσία, να ανάγεται 
στα 125 μόρια και προστίθεται μία (1) ακόμα γραμμή: 
«προϋπηρεσία σε κέντρο (ή κέντρα) του εσωτερι-
κού ή του εξωτερικού που αποκτήθηκε η απαιτού-
μενη ειδική εμπειρία, συντελεστής 1,5 Χ 10 Χ 6μηνα 
στο κέντρο (στα κέντρα)» - Ανώτερη βαθμολογία: 
375 μόρια. Δηλαδή συνολική ανώτερη βαθμολογία 
125+375 = 500 μόρια».

Β. «Προστίθεται γραμμή στον πίνακα 2 ως εξής:

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου

Συντελεστής

Αριθμός 6μήνων 

μετά την λήψη 

τίτλου ειδικότητας

Μόρια 

(σε απόλυτο 

αριθμό)

Εκπλήρωση 

υποχρεωτικής 

υπηρεσίας υπαίθρου

- - 10

2. Κατά τα λοιπά η τροποποιηθείσα απόφαση ισχύει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 30452 (4)
Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορ-

φή δόσεων, των οφειλόμενων ποσών επιστρο-

φής (rebate) του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 

(Α΄ 31) και αυτόματης επιστροφής (claw back) 

του άρθρου 11 του νόμου 4052/2012 (Α΄ 41), 

των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρ-

μακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών 

εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ, για τα έτη 2012-2017. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 5 και 6 του ν. 4523/2018 (Α΄ 41), «Διατάξεις 

για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής 
κάνναβης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), 
«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και Εργασίας.... και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), «Διαρθρωτικές 
αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), «Πρωτοβάθ-
μιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ 
και άλλες λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), «Κώδικας Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148), «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116), «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις της με αριθμ. Υ80/31-10-2017 (Β' 3904) 
απόφασης του Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση απόφα-
σης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Υγείας Παύλο Πολάκη».

9. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ24/10/18-04-2018 έγγραφο 
του ΕΟΠΥΥ, με το οποίο διαβιβάζεται η 480η απόφαση της 
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461ης/12-04-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Οργανισμού, σε συνέχεια της ΔΒ4Α/οικ. 14605/
11-04-2018 εισήγησης της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟ-
ΠΥΥ, για την έκδοση της εν θέματι αναφερόμενης απόφασης.

10. Τη με αριθμ. πρωτ. Β2β/Γ.Π.31128/25-04-2018 Εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5, περ. 
ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία από την 
παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη ούτε στον 
προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ ούτε στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και της 
διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων των οφειλό-
μενων ποσών επιστροφής (rebate) του άρθρου 35 του ν. 
3918/2011 (Α΄ 31) και αυτόματης επιστροφής (claw back) 
του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), των Κατόχων 
Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων 
και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ, ετών 
2012-2017, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων 
συμψηφισμών, ως εξής:

Άρθρο 1
Ένταξη στη Ρύθμιση

Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών 
προϊόντων και φαρμακευτικές εταιρείες με οφειλόμενα 
προς τον ΕΟΠΥΥ ποσά επιστροφής του άρθρου 35 του 
ν. 3918/2011 (Α΄ 31) και αυτόματης επιστροφής του άρ-
θρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), για τα έτη 2012 έως και 
2017, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση καταβολής 
τους σε δόσεις.

Άρθρο 2
Καταβολή Δόσεων

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία με ηλε-
κτρονική καταβολή με τη χρήση μοναδικού κωδικού 
πληρωμής.

Η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά καθώς και 
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, ο 
Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδί-
ωξη της είσπραξης της οφειλής.

Το σύνολο της πρώτης δόσης της ρύθμισης είναι κατα-
βλητέο εντός του μηνός Ιουλίου 2018. Οι επόμενες δό-
σεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
εκάστου επόμενου μηνός.

Άρθρο 3
Αριθμός Δόσεων

Για τα έτη 2012-2015 ο αριθμός των δόσεων προσδι-
ορίζεται ως συνάρτηση του δείκτη R, ο οποίος ορίζεται 
ως R=Y.O./ M.M.T.

Ο δείκτης R εκφράζει το ποσοστό στο οποίο αντιστοι-
χεί η Υπολειπόμενη Οφειλή (Υ.Ο.) του Κ.Α.Κ., φαρμακευ-
τικών προϊόντων ή της φαρμακευτικής εταιρείας μετά 
τον συμψηφισμό, σε σχέση με τον μέσο μηνιαίο τζίρο σε 
τιμές παραγωγού (Μ.Μ.Τ) της εταιρείας για το έτος 2017. 
Σε περιπτώσεις εταιρειών που δεν εμφανίζουν πωλήσεις 
το έτος 2017, σε φάρμακα που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, 

στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο μέσος μηνιαίος 
τζίρος σε τιμές παραγωγού (Μ.Μ.Τ.) της εταιρείας για το 
τελευταίο εξάμηνο που εμφανίζει πωλήσεις.

Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, στις οποίες μπορεί 
να καταταχθεί ένας Κ.Α.Κ. ή φαρμακευτική εταιρεία, κα-
τανέμεται στις κατωτέρω κατηγορίες (κ) ως συνάρτηση 
του δείκτη R, ως ακολούθως:

κ Τιμή του R Αριθμός Μηνιαίων Δόσεων

1 0<R<3 18

2 3<R<6 36

3 6<R<9 54

4 9<R<12 72

5 12<R<15 90

6 R>15 120

Κατά τον υπολογισμό των δόσεων, ως ελάχιστη μηνι-
αία δόση ορίζεται το ποσό των 10.000,00 ευρώ. Σε κάθε 
περίπτωση, η μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσοστό 15% του μέσου μηνιαίου τζίρου της εταιρείας.

Εφόσον ένας Κ.Α.Κ. ή φαρμακευτική εταιρεία έχει κα-
ταταχθεί στον αριθμό δόσεων που προβλέπεται στην 
κατηγορία (κ) και δεν πληρείται ένας από τους περιορι-
σμούς του ανωτέρω εδαφίου, γίνεται από το σύστημα 
επαναπροσδιορισμός της κατηγορίας και του αριθμού 
μηνιαίων δόσεων ως ακολούθως:

(i) στην περίπτωση που η μηνιαία δόση υπολείπεται 
της ελάχιστης, ο Κ.Α.Κ. ή φαρμακευτική εταιρεία, εντάσ-
σεται σε ρύθμιση με αριθμό δόσεων που προβλέπεται 
από την κατηγορία (κ)-1,

(ii) στην περίπτωση που η μηνιαία δόση υπερβαίνει 
το ποσοστό 15% του μέσου μηνιαίου τζίρου, ο Κ.Α.Κ. ή 
φαρμακευτική εταιρεία εντάσσεται σε ρύθμιση με αριθ-
μό δόσεων που προβλέπεται από την κατηγορία (κ)+1.

Για τα έτη 2016-2017 ο αριθμός των δόσεων προσδιο-
ρίζεται σε 24, εάν το ετήσιο clawback είναι μεγαλύτερο 
του 10% του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης του 
αντίστοιχου έτους.

Εάν το ετήσιο clawback είναι μικρότερο του 10% του 
ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης του αντίστοιχου 
έτους, το οφειλόμενο ποσό κατανέμεται σε 12 δόσεις. 
Κατά τον υπολογισμό των δόσεων, ως ελάχιστη μηνιαία 
δόση ορίζεται το ποσό των 10.000,00 ευρώ.

Άρθρο 4
Απαλλαγές από Προσαυξήσεις, 
Πρόσθετους Φόρους, Τόκους και Πρόστιμα

Οι οφειλές που εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση 
απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τους τόκους εκ-
πρόθεσμης καταβολής. Ο οφειλέτης τυγχάνει των κά-
τωθι ευεργετημάτων κατ' αναλογία του άρθρου 11 του
ν. 4321/2015 (Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου της 27.03.2015 (Α΄ 35), μετά 
την εκούσια καταβολή της πρώτης δόσης αυτής.

Μετά την υπαγωγή χορηγείται αποδεικτικό ενη-
μερότητας οφειλών ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα οριζό-
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μενα στις κείμενες διατάξεις και αναστέλλεται η λήψη 
αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας 
της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.
Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν 
επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές 
παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμ-
βάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθ-
μισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν 
έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα 
της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Η καταβολή των δόσεων της ρύθμισης δύναται να 
πραγματοποιούνται μέσω εντολής αυτόματης χρέω-
σης λογαριασμού με την υποβολή σχετικής αίτησης του 
οφειλέτη σε φορέα είσπραξης. Οι υπαχθείσες στη ρύθμι-
ση οφειλές δεν επιβαρύνονται εφεξής με προσαυξήσεις 
ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Άρθρο 5
Απώλεια της Ρύθμισης- Ποινές

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική 
άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίω-
ξη της είσπραξης αυτής με όλα τα προβλεπόμενα από την 

ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης καθυστερή-
σει την καταβολή δόσης ή αν δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα 
κάποια τρέχουσα υποχρέωση καταβολής ποσών rebate ή 
claw back. Περαιτέρω, μετά την παρέλευση του ανωτέρω 
διαστήματος, τα φαρμακευτικά προϊόντα των εν λόγω 
Κ.Α.Κ. ή φαρμακευτικές εταιρείες απεντάσσονται από τον 
Κατάλογο Αποζημιούμένων Φαρμάκων του άρθρου 12 
του ν. 3816/2010 με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Άρθρο 6
Σε έκτακτες περιπτώσεις που για οποιαδήποτε αιτία 

δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα οι πλη-
ρωμές που έχουν διενεργηθεί στους φορείς είσπραξης, 
ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Διεύθυνση 
Οικονομικών του ΕΟΠΥΥ το σχετικό παραστατικό πλη-
ρωμής, για την αξιολόγηση του αιτήματος χορήγησης 
αποδεικτικού ενημερότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ  
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*02022141306180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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