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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 110040
Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών
(Claw back) έτους 2012.

(1)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ
41/Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4093/2012
(ΦΕΚ 222/Α΄/2012).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ47/3−07−12 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ 2105/Β΄/12) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά» όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 78084/25−07−12
(ΦΕΚ 2339/Β΄/2012) απόφαση.
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α) ΓΥ 150/01−3−2012 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 681/Β΄/2012).
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
1. Ο προϋπολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης για
το σύνολο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης δεν μπο−
ρεί να υπερβεί το ποσό των 2.880 εκατ. €, συμπεριλαμ−
βανομένου του φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για το 2012.
Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ανά Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης αναλογικά, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο

προϋπολογισμό του. Η μηνιαία δαπάνη κάθε Φορέα δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι
εγγεγραμμένο στον ετήσιο Προϋπολογισμό του και αντι−
στοιχεί στην φαρμακευτική περίθαλψη. Το υπερβάλλον
ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση. Στην περίπτωση
που στο τέλος κάθε εξαμήνου το σύνολο της φαρ−
μακευτικής δαπάνης έχει υπερβεί το προκαθορισμένο
ποσόν, το υπόλοιπο αναζητείται και καταβάλλεται από
τις φαρμακευτικές εταιρείες σε ειδικό λογαριασμό που
θα υποδείξει ο κάθε φορέας.
2. Φορείς που διαθέτουν ηλεκτρονική συνταγογράφη−
ση ή σύστημα ηλεκτρονικής σάρωσης υπολογίζουν το
ποσό υπέρβασης που υποχρεούνται να επιστρέψουν οι
φαρμακευτικές εταιρίες με βάση τα πραγματικά στοι−
χεία πωλήσεων που διαθέτουν. Το ποσό της επιστροφής
υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, σύμφωνα με το ποσό
που προκύπτει από τη διαφορά της προβλεπόμενης από
την πραγματική μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη κάθε φο−
ρέα, αφού αφαιρεθούν τα ποσά επιστροφής (rebate), οι
επιστροφές που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία καθώς
και οι εκπτώσεις.
3. Σε φορείς που δεν διαθέτουν ηλεκτρονική συνταγο−
γράφηση ή σύστημα ηλεκτρονικής σάρωσης και μέχρι
την καθολική εφαρμογή τους, ο υπολογισμός των ποσών
που υποχρεούνται να επιστρέψουν οι φαρμακευτικές
εταιρείες, επί πλέον του ποσού επιστροφής (Rebate)
9% και του κλιμακωτού ποσού επιστροφής (Rebate) του
άρθρου 22 του Ν. 4052/2012, γίνεται με βάση τα στοιχεία
πωλήσεων, για κάθε εταιρεία, ως ακολούθως:
3.1 Με βάση τα στοιχεία πωλήσεων που καταθέτουν
οι φαρμακευτικές εταιρείες στον ΕΟΦ κάθε μήνα (η
υποβολή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στην
πρώτη εβδομάδα του επόμενου μήνα) και τα οποία
ο ΕΟΦ επαληθεύει και επιβεβαιώνει προκειμένου τα
στοιχεία αυτά να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό
του ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back), γίνεται
επιμερισμός ανά εταιρεία με βάση το άθροισμα των
μεριδίων αγοράς κάθε φαρμάκου της, στη θεραπευτική
κατηγορία της θετικής λίστας. Με την καθολική εφαρ−
μογή της ηλεκτρονική συνταγογράφησης τα στοιχεία
αυτά αντλούνται από το σύστημα.
3.2 Αφαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στις παράλ−
ληλες εξαγωγές και στις πωλήσεις προς νοσοκομεία
ανά εταιρεία/ανά φάρμακο.
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3.3 Με βάση την αναλογία 80/20 προσδιορίζονται οι
πωλήσεις προς τους Φ.Κ.Α. και διασταυρώνονται με
τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ. Με την καθολική εφαρμογή
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τα στοιχεία αυτά
αντλούνται από το σύστημα.
3.4 Λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα στοιχεία των
περιπτώσεων 3.1, 3.2 και 3.3 καθορίζονται τα μερίδια
αγοράς ανά εταιρεία/ανά μήνα για το 2011. Τα στοιχεία
πωλήσεων, ανά μήνα, ανά εταιρεία για το 2011, απο−
τελούν τη βάση αναφοράς για τον υπολογισμό κάθε
υπερβάλλοντος ποσού για κάθε εταιρεία το 2012.
4. Με βάση το μερίδιο αγοράς της κάθε εταιρείας,
χρησιμοποιώντας το 2011 ως έτος βάσης, προσδιορίζε−
ται το ποσό που πρέπει να πληρωθεί μέσω του μηχα−
νισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) για το 2012
από κάθε εταιρεία.
5. Στην περίπτωση που νέες εταιρείες, με μηδενικό
κύκλο εργασιών (πωλήσεις) κατά το 2011, εισέρχονται
στην αγορά κατά τους μήνες αναφοράς, τα μερίδια αγο−
ράς όλων των εταιρειών επανα−υπολογίζονται με βάση
τον κύκλο εργασιών (πωλήσεις) των εταιρειών με θετικό
κύκλο εργασιών (πωλήσεις) κατά το προηγούμενο έτος,
προσθέτοντας τον προβαλλόμενο (extrapolated) ετήσιο
κύκλο εργασιών (πωλήσεων) των νέων εταιρειών που
εισέρχονται στην αγορά, κατά τους μήνες αναφοράς.
6. Στην περίπτωση που εταιρείες με θετικό κύκλο
εργασιών (πωλήσεις) κατά το προηγούμενο έτος, εξέρ−
χονται από την αγορά κατά τους μήνες αναφοράς, τα

μερίδια αγοράς όλων των εταιρειών επανα−υπολογί−
ζονται με βάση, όμως τον ετήσιο κύκλο εργασιών (πω−
λήσεις) μόνον εκείνων των εταιρειών οι οποίες είχαν
θετικό κύκλο εργασιών (πωλήσεις) τόσο κατά το προ−
ηγούμενο έτος όσο και κατά τους τρέχοντες μήνες
αναφοράς. Αυτό σημαίνει ότι για τις εταιρίες με θετικό
κύκλο εργασιών (πωλήσεως) κατά το προηγούμενο έτος
και μηδενικό κύκλο εργασιών (πωλήσεως) κατά τους
μήνες αναφοράς, η οφειλόμενη συνεισφορά είναι μηδέν.
7. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία συγκεντρώνονται ανά
μήνα και οι πληρωμές πραγματοποιούνται με συχνότητα
έξι μηνών, η δε προθεσμία πληρωμής των υπολογιζό−
μενων ποσών πραγματοποιείται σε ένα μήνα από την
πιστοποίηση. Οι οποίες διαφορές συμψηφίζονται στα
μεσοδιαστήματα των εξαμηνιαίων περιόδων.
8. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω
ποσά με ισόποσες οφειλές του προς Κατόχους Αδείας
Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων από
την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για
τις ανάγκες των φαρμακείων του. Ο συμψηφισμός γί−
νεται μόνο μεταξύ επιστρεφομένων από τους Κατόχους
Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων
ποσών και εκκαθαρισμένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς
Κ.Α.Κ., που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους.
9. Ακολουθεί υπόδειγμα εφαρμογής του μηχανισμού
αυτόματης επιστροφής (claw back) που αποτελεί ανα−
πόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
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Οι μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4093/2012 διενεργηθέ−
ντες από Φορείς υπολογισμοί εγκρίνονται και το συνολι−
κό υπερβάλλον ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση.
Η υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α) /ΟΙΚ. ΓΥ 150/01−03−2012 (ΦΕΚ 681/
τ.Β΄/2012) καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ

F
Αριθμ. 15785
(2)
α. Απλή νυκτερινή εργασία και ημερήσια νυκτερινή εργα−
σία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συ−
μπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου.
β. Νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών που παρέχε−
ται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από
την υποχρεωτική.
γ. Εργασία ημερήσια ή νυκτερινή που παρέχεται Κυρια−
κές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής,
έως 43 υπαλλήλων της Δ/νσης Εποπτείας Καζίνων, του
Υπουργείου Τουρισμού, για το μήνα Δεκέμβριο 2012.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3270/2004, «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουρι−
στικής Ανάπτυξης και Θεμάτων Τουρισμού», (ΦΕΚ 187/
Α΄/11.10.2004).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2005, άρθρο 16, «Οργανισμός
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 211/Α΄/22.8.2005).
3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012)
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση Π.Δ.
85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά
και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141) (ΦΕΚ 160/Α΄/10−8−2012)».
4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012).
5. Το άρθρο 22 του Ν. 2362/1995, «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Δια−
χείριση και Ευθύνη», (ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010.
6. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 «Υπερωριακή εργασία»
(ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011) καθώς και την 2/78400/0022/14−11−
2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδη−
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Β΄ Κεφαλαίου
του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015».
7. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,
(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13.7.2010).
8. Το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012, «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκη−
ση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012).
9. Το Ν. 2206/1994, «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγ−
χος καζίνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/Α΄/20.4.1994).
10. Την υπ’ αριθμ. 1036/26.5.1995 κοινή υπουργική απόφα−
ση των Υπουργών Τουρισμού και Δημόσιας Τάξης «Καθο−
ρισμός των δικαιολογητικών των προσλαμβανομένων για
εργασία στα Καζίνο και έλεγχος τήρησης της δημόσιας
τάξης» και ειδικότερα το άρθρο 8, (ΦΕΚ 549/Β΄/22.6.1995).

11. Την υπ’ αριθμ. Τ/6736/01.07.2003 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης – Τομέας Τουρισμού, «Κανονισμός
Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας
των Καζίνο», (ΦΕΚ 929/Β΄/04.7.2003).
12. Την υπ’ αριθμ. 2/16606/0022/24.04.2009 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Υπερωριακή
απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ».
13. α. To υπ’ αριθμ. 67/4−9−2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα
Δ/νσης Εποπτείας Καζίνων.
β. To υπ’ αριθμ. 454/7−9−2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα
της Διεύθυνσης Διοικητικού.
14. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα από−
φαση ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων
(28.000,00) ευρώ, θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό
του έτους 2012 και τον ΚΑΕ 0512 εντός του διαθέσιμου
ποσοστού της υπό Ειδικό Φορέα 21/120 πίστωσης στον
οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 14525/22−10−2012 απόφαση ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑ:
Β43ΦΟΟ−ΡΓΛ) για το ανωτέρω ποσό η οποία καταχωρή−
θηκε με αύξοντα αριθμό 119360 στο βιβλίο εγκρίσεων και
εντολών πληρωμής της οικείας ΥΔΕ, εντός εγκεκριμένων
ορίων του προϋπολογισμού για το μήνα Δεκέμβριο 2012.
15. Το γεγονός ότι ο διοικητικός έλεγχος και η επο−
πτεία της λειτουργίας των Καζίνο διενεργείται από
εντεταλμένους υπαλλήλους της Δ/νσης Εποπτείας
Καζίνο, και οι αυξημένες ανάγκες προκύπτουν από το
μειωμένο αριθμό προσωπικού το οποίο ασκεί διαρκή,
καθημερινό και επιτόπιο έλεγχο σε εννέα (9) επιχειρή−
σεις Καζίνο, τα οποία λειτουργούν ανά την Επικράτεια
σε εικοσιτετράωρη (24) βάση, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε:
α. Την απλή νυκτερινή εργασία και ημερήσια νυκτερινή
εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς
συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου.
β. Τη νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών που πα−
ρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα
από την υποχρεωτική.
γ. Την εργασία ημερήσια ή νυκτερινή που παρέχεται
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεω−
τικής, για μέχρι 43 υπαλλήλους της Δ/νσης Εποπτείας
Καζίνων του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίοι στελεχώ−
νουν τα κλιμάκια ελέγχου και εποπτείας των εννέα (9)
επιχειρήσεων Καζίνο τα οποία λειτουργούν ανά την Επι−
κράτεια σε εικοσιτετράωρη (24) βάση της χώρας, για το
χρονικό διάστημα από 1η έως και 31−12−2012 ως κάτωθι:
Για μέχρι σαράντα τρεις (43) υπαλλήλους
Α. (3.024) ώρες απλές νυχτερινές (υποχρεωτικής ερ−
γασίας)
(1.260) ώρες εξαιρέσιμες ημερήσιες (υποχρεωτικής
εργασίας)
(630) ώρες νυχτερινές Κυριακές και εξαιρέσιμες
(υποχρεωτικής εργασίας).
Β. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011:
• (16) ώρες κατά τις νυχτερινές ώρες των απλών
εργασίμων ημερών κατά μήνα και κατά άτομο.
• (16) ώρες κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
(ημερήσιες και νυκτερινές) κατά μήνα και κατά άτομο.
Την αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρω ωρών
έχει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζί−
νων του Υπουργείου Τουρισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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