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Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας όλες τις ημέρες του
μήνα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύ−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ. ΓΥ 150/01.03.2012
(1)
Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back).
O YΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41).
2. Ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη του
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ο προϋπολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης
για το σύνολο των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν
μπορεί να υπερβεί το ποσό των 2.880 εκατ. €, συμπε−
ριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας, για
το 2012, το οποίο κατανέμεται ισομερώς σε διμηνιαία
βάση. Στην περίπτωση που στο τέλος κάθε διμήνου το
σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης έχει υπερβεί το
προκαθορισμένο ποσόν), το υπόλοιπο αναζητείται και
καταβάλλεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες σε ειδι−
κό λογαριασμό που θα υποδείξει η Γενική Γραμματεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με τον ΕΟΦ
και τον ΕΟΠΥΥ.
2. Μέχρι την καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συ−
νταγογράφησης ή του συστήματος ηλεκτρονικής σάρω−
σης (scanning) του συνόλου των συνταγών των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), ο υπολογισμός των ποσών
που υποχρεούται να επιστρέψει κάθε φαρμακευτική εται−
ρεία, επί πλέον του ποσού επιστροφής (Rebate) 9% και
του κλιμακωτού ποσού επιστροφής (Rebate) του άρθρου
22 του νόμου 4052/2012, γίνεται με βάση τα στοιχεία
πωλήσεων, για κάθε εταιρεία, ως ακολούθως:
2.1 Με βάση τα στοιχεία πωλήσεων που καταθέτουν
οι φαρμακευτικές εταιρείες στον ΕΟΦ κάθε μήνα (η
υποβολή τους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στην
πρώτη εβδομάδα του επόμενου μήνα) και τα οποία ο

ΕΟΦ επαληθεύει και επιβεβαιώνει προκειμένου τα στοι−
χεία αυτά να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του
ποσού επιστροφής (rebate), γίνεται επιμερισμός ανά
εταιρεία της θετικής Λίστας. Με την καθολική εφαρμογή
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τα στοιχεία αυτά
αντλούνται από το σύστημα.
2.2 Αφαιρείται το ποσόν που αντιστοιχεί στις παράλ−
ληλες εξαγωγές και στις πωλήσεις προς νοσοκομεία
ανά εταιρεία/ανά φάρμακο.
2.3 Με βάση την αναλογία 80/20 προσδιορίζονται οι
πωλήσεις προς τους ΦΚΑ και διασταυρώνονται με τα
στοιχεία της ΗΔΙΚΑ. Με την καθολική εφαρμογή της
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τα στοιχεία αυτά
αντλούνται από το σύστημα.
2.4 Λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα στοιχεία των
περιπτώσεων 2.1, 2.2 και 2.3 για τις πωλήσεις ανά εται−
ρεία/ανά μήνα για το 2011. Τα στοιχεία πωλήσεων, ανά
μήνα, ανά εταιρεία για το 2011, αποτελούν τη βάση
αναφοράς για τον υπολογισμό κάθε υπερβάλλοντος
ποσού για κάθε εταιρεία το 2012.
3. Με βάση το μερίδιο αγοράς της κάθε εταιρείας,
χρησιμοποιώντας το 2011 ως έτος βάσης, το υπερβάλ−
λον ποσό επί των πωλήσεων κάθε εταιρείας ανά μήνα,
προσδιορίζει το ποσό που πρέπει να πληρωθεί μέσω
του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) για
το 2012.
4. 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.
5. Στην περίπτωση που εταιρείες με θετικό κύκλο ερ−
γασιών (πωλήσεις) κατά το προηγούμενο έτος, εξέρχο−
νται από την αγορά κατά τους μήνες αναφοράς, τα με−
ρίδια αγοράς όλων των εταιρειών επανα−υπολογίζονται
με βάση, όμως, τον ετήσιο κύκλο εργασιών (πωλήσεις)
μόνον εκείνων των εταιρειών οι οποίες είχαν θετικό
κύκλο εργασιών (πωλήσεις) τόσο κατά το προηγούμενο
έτος όσο και κατά τους τρέχοντες μήνες αναφοράς.
Αυτό σημαίνει ότι για τις εταιρείες με θετικό κύκλο
εργασιών (πωλήσεις) κατά το προηγούμενο έτος και
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Ɉɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏʉʆ ʃʑʃʄʉ ɸʌɶɲʍɿʙʆ
(ʋʘʄɼʍɸɿʎ)Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ 2012, ɲʆɳ ɸʏɲɿʌɸʀɲ,
ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ
ʃʑʃʄʉʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ (ʋʘʄɼʍɸɿʎ) ʏɻʎ ɲɶʉʌɳʎ. ȸ
ɷɿɲʔʉʌɳ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐ ʅɻʆɿɲʀʉʐ ɲʆʘʏɳʏʉʐ ʉʌʀʉʐ
ʃɲɿ ʏʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑ ʃʑʃʄʉʐ ɸʌɶɲʍɿʙʆ (ʋʘʄɼʍɸɿʎ)
ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʏɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ʐʋɸʌɴɳʄʉʐʍɲ
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ.

ɉʋʉɽɹʏʉʐʅɸ ʊʏɿ ʐʋɼʌʖɲʆ 4 ɸʏɲɿʌɸʀɸʎ ʍʏɻʆ ɲɶʉʌɳ
ʏʉ 2011. ɉʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ʉ ɸʏɼʍɿʉʎ ʃɲɿ ʅɻʆɿɲʀʉʎ
ʃʑʃʄʉʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ (ʋʘʄɼʍɸɿʎ) ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ʅɸʌʀɷɿɲ
ɲɶʉʌɳʎ ɲʆɳ ɸʏɲɿʌɸʀɲ.

Ɉʉ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ
ɶɿɲ ʏʉ ɹʏʉʎ 2012, ʃɲɽʙʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʅɼʆɲ
ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ.

ɅɸʌɿɶʌɲʔɼɇɈȰȴȻɏɁ

μηδενικό κύκλο εργασιών (πωλήσεις) κατά τους μήνες
αναφοράς, η οφειλόμενη συνεισφορά είναι μηδέν.
6. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία συγκεντρώνονται
ανά μήνα και οι πληρωμές πραγματοποιούνται με συ−
χνότητα δύο μηνών (προθεσμία πληρωμής των υπολο−
γιζόμενων ποσών το τέλος του επομένου μήνα) και οι

Ετήσιος κύκλος εργασιών
(πωλήσεις)
Μερίδια αγοράς κατά το 2011
Μηνιαίος κύκλος εργασιών
(πωλήσεις)

0.240

Μηνιαίο ανώτατο όριο δαπάνης σε
δισεκατομμύρια ευρώ
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ȶʏʉʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ʅɸʌɿɷʀʘʆ ɲʆɲʔʉʌɳʎ: 2011
Ⱦʑʃʄʉʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ (ʋʘʄɼʍɸɿʎ) ʃɲɿ ʅɸʌʀɷɿɲ ɲɶʉʌɳʎ

2.88

Προϋπολογισμός δαπάνης

ɇɈȰȴȻɃ 1
ȶʏʉʎ 2012
Ƀʌɿʍʅʊʎ ɲʆʙʏɲʏʉʐ ʉʌʀʉʐ Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ɷɲʋɳʆɻʎ

ȲȰɇȸ ɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɉ ȰɉɈɃɀȰɈȸɇ ȵɅȻɇɈɆɃɌȸɇ (CLAW BACK)

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȼ: Ɉʑʋʉʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ʉʔɸɿʄʉʅɹʆʘʆ ɷɿɲʔʉʌʙʆ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ʅʉʆʏɹʄʉ ʏɸʍʍɳʌʘʆ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ ʋʉʐ ɽɲ ɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ɲʆɲʄʊɶʘʎ.
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όποιες διαφορές συμψηφίζονται στα μεσοδιαστήματα
των δίμηνων περιόδων.
7. Ακολουθεί υπόδειγμα εφαρμογής του μηχανισμού
αυτόματης επιστροφής (claw back) που αποτελεί ανα−
πόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
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% Δημηνιαία υπέρβαση που
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1. Ποσό αυτόματης επιστροφής
(clawed back amount)

Ιανουάριος και Φεβρουάριος
2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Υπερβάλουσα κατανάλωση

Ανώτατο όριο Ιανουαρίου και
Φεβρουαρίου 2012

0.01
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Ɉɹʄʉʎ Ɍɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐ 2012
ʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɲ ʋʉʍɳ ʏʘʆ ɷɿʅɻʆɿɲʀʘʆ ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ɸʋɿʍʏʌʉʔʙ
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Υπερβάλουσα κατανάλωση

ȵʏɲɿʌɸʀɲ 3 ȵʏɲɿʌɸʀɲ 4
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ȵʏɲɿʌɸʀɲ 2

Ανώτατο όριο Φεβρουαρίου 2012

ȵʏɲɿʌɸʀɲ 1

ɇɈȰȴȻɃ 4
Ɉɹʄʉʎ Ɍɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐ 2012
ɇʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ

ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ʋʉʍʊ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʋɿʍʏʌɲʔɸʀ
ɲʐʏɳʅɲʏɲ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɲ ʅɸʌʀɷɿɲ ɲɶʉʌɳʎ ʏʉ 2011 ʃɲɿ
ʏɻʆ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ɷɻʅɻʆɿɲʀɲ ʐʋɸʌɴɳʄʉʐʍɲ
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ.

ɉʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ʏʉ ʍʘʌɸʐʏɿʃʊ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ
ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ ʃɲɿ Ɍɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐ
2012, ʉ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʎ ʃʑʃʄʉʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ (ʋʘʄɼʍɸɿʎ)
ʃɲɿ ɻ ʐʋɸʌɴɳʄʉʐʍɲ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ.

Ʉʋʘʎ ʃɲɿ ʏʉ ɇɈȰȴȻɃ 3, ɲʄʄɳ ɶɿɲ ʏʉʆ Ɍɸɴʌʉʐɳʌɿʉ.
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8. Η απόφαση αυτή θα επανεξετάζεται περιοδικά, ανά−
λογα με το βαθμό επίτευξης του στόχου μη υπέρβασης
του καθορισμένου ετήσιου προϋπολογισμού (για το 2012
έχει οριστεί σε 2.880 εκατ. Ευρώ) της φαρμακευτικής
δαπάνης για το σύνολο των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και θα λαμβάνονται αναγκαία διορθωτικά μέτρα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 83
(2)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας όλες τις ημέρες του
μήνα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλω−
σης του Δήμου Ρόδου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236 Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
3. Τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 1 του ν.
1157/81 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας, περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομά−
δας εργασίας των δημόσιων εν γένει υπηρεσιών και
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 126/τ. A΄/12.05.1981),
όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παραγράφων

1 και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/
11.11.1987).
4. Τις διατάξεις των παραγρ. 3 και 5 του άρθρου 36
του Ν. 3584/2007 «Κύρωση Κώδικα κατάστασης Δημο−
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
6. Την αριθμ. 918/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Ρόδου, η οποία μας διαβιβάστηκε με το
αριθμ. 839/04−01−2012 έγγραφο του Δήμου Ρόδου.
7. Το γεγονός ότι η ελεγχόμενη απόφαση η οποία
αφορά το προσωπικό που εργάζεται στη Διεύθυνση Κα−
θαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου καλύπτει
τις διατάξεις του νόμου λόγω της ιδιοτυπίας των αρ−
μοδιοτήτων τους και επειδή προτάσσεται η προστασία
της δημόσιας υγείας, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε 24ωρη λειτουργία για όλες τις ημέρες του
μήνα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του
Δήμου Ρόδου, λόγω της ιδιαίτερης φύσεως της εργασίας
και για λόγους δημοσίου συμφέροντος (δημόσια υγεία),
όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 918/2012
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 786.872,00 ευρώ σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2012, η
οποία θα βαρύνει τους Κ.Α: 20−6012.0001, 20−6022.0001,
20−6051.0001 και 20−6052.0001 του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 3 Φεβρουαρίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
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