
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/
Β6/2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης.

2 Καθορισμός Τύπου Δήλωσης Εμπιστευτικότητας, 
Ορισμός Υπαλλήλων Υπόχρεων Υποβολής Δή-
λωσης Εμπιστευτικότητας και καθορισμός δια-
δικασίας υπολογισμού εκπτώσεων, επιστροφών 
και ωφελημάτων των νοσοκομείων του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» από αγορές 
φαρμάκων του ν. 5015/2023 (Α’ 20).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.253/28076/Α5 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/

Β6/2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης.   

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 

(Α’ 188), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρ-
θρου 1 του ν. 2909/2001 (Α’ 90).

2. Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α’ 193).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/131/18127/Β1/16-2-2023 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι 
από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133), κατ’ εφαρμογή των οποίων 
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/
Β6/2002 (Β’  1538) απόφασης του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως εξής:

Άρθρο ΜΟΝΟ
Τροποποιητικές διατάξεις

1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων (Κ.Ε.Ε.Μ.) 

συγκροτείται από τακτικά και έκτακτα μέλη και τη γραμ-
ματεία ως ακολούθως:

α. Τακτικά μέλη.
Στα τακτικά μέλη περιλαμβάνονται έξι έως οκτώ (6-8) 

μέλη αντίστοιχης ή σχετικής ειδικότητας με τα εξεταζό-
μενα ειδικά μαθήματα, εκ των οποίων το ένα ορίζεται 
ως Πρόεδρος και άλλο ένα ως αντιπρόεδρος. Ως τακτικά 
μέλη μπορούν να οριστούν μέλη Δ.Ε.Π. ή μέλη Ε.Ε.Π. ή 
μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων, ή Σύμβουλοι Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. με βαθμό 
Α’ των κλάδων ΠΕ05 ή ΠΕ06 ή ΠΕ07 ή ΠΕ08 ή ΠΕ34 ή 
ΠΕ81 ή ΠΕ79 ή ομότιμος ή αφυπηρετήσας καθηγητής. 
Επίσης ως τακτικό μέλος ορίζεται και ένας διοικητικός 
υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
με βαθμό Α’.

β. Έκτακτα μέλη.
i) Για κάθε εξεταζόμενο ειδικό μάθημα ορίζονται δυο 

(2) έκτακτα μέλη τα οποία εισηγούνται στην ολομέλεια 
της επιτροπής τα θέματα που θα δοθούν στους εξετα-
ζόμενους. Τα δυο (2) έκτακτα μέλη μπορεί να είναι μέλη 
Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων αντίστοιχης ή 
συναφούς ειδικότητας με το εξεταζόμενο ειδικό μάθημα 
ή Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή εκπαι-
δευτικοί λειτουργοί Δ.Ε. με βαθμό Α’ των κλάδων ΠΕ05, 
ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ34, ΠΕ79 και ΠΕ81 ως εισηγητές 
των θεμάτων ανάλογα με το εξεταζόμενο ειδικό μάθημα. 
Για το ειδικό μάθημα των Ισπανικών μπορούν να ορίζο-
νται εκτός των προβλεπομένων παραπάνω ειδικοτήτων 
και μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων ή 
εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε. με βαθμό Α’ των κλάδων 
ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ34 οι οποίοι έχουν και 
πτυχίο Πανεπιστημίου της Ισπανικής γλώσσας ή έχουν 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ισπα-
νίας ή μεταφραστές της Ισπανικής γλώσσας του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών ή καθηγητές της Ισπανικής γλώσσας 
του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ii) Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζεται ένα (1) μέλος 
Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων αντίστοιχης ή 
συναφούς ειδικότητας με το εξεταζόμενο ειδικό μάθημα, 
ή εκπαιδευτικός Δ.Ε. με βαθμό Α’, στο πλαίσιο της εκτίμη-
σης των προς επιλογή θεμάτων, ενώπιον της Κ.Ε.Ε.Μ., σύμ-
φωνα με τις διαδικασίες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

γ. Γραμματεία.
Η Γραμματεία αποτελείται από το γραμματέα και μέχρι 

οκτώ (8) βοηθούς γραμματείς από εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή 
διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ..»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Με απόφαση του Προέδρου της Κ.Ε.Ε.Μ., ορίζονται 

μέχρι είκοσι (20) υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων για υποβοήθηση του έργου της επιτροπής. 
Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ένας (1) ιατρός 
του δημοσίου, ανά ημέρα εξέτασης, ο οποίος παρευρίσκε-
ται εντός του ΥΠΑΙΘ για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε 
έκτακτης ανάγκης των μελών της Επιτροπής.»

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 13 Μαρτίου 2023

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

 Αριθμ. Γ2γ/Γ.Π. 10158 (2)
Καθορισμός Τύπου Δήλωσης Εμπιστευτικότητας, 

Ορισμός Υπαλλήλων Υπόχρεων Υποβολής Δή-

λωσης Εμπιστευτικότητας και καθορισμός δια-

δικασίας υπολογισμού εκπτώσεων, επιστροφών 

και ωφελημάτων των νοσοκομείων του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομεί-

ου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» από αγορές 

φαρμάκων του ν. 5015/2023 (Α’ 20). 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο δέκατο έκτο του ν. 5015/2023 «Κύρωση: α) 

της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο 
ΧΙ, Παράρτημα 13 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δω-
ρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος 
Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση 
και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και 
β) της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018 
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές 
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου 
για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον 
τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 20).

2. Το μέρος Α του ν. 4865/2021 «Σύσταση και οργάνω-
ση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυ-
μία “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, στρατη-
γική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών 
υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια 
υγεία και την κοινωνική πρόνοια» (Α’ 238).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

4. Τον ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6.  Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Την υπό στοιχεία Υ32/9.9.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

10. Την υπό στοιχεία Γ4β/4509/27.4.2022 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας «Διορισμός, μεταβατικά Προέδρου, 
Αντιπροέδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
“Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας” (ΕΚΑΠΥ) - 
ΝΠΙΔ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 348).

11. Την υπ’ αρ. 21/11.05.2022 απόφαση της 83ης συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. 
«Συγκρότηση σε σώμα».

12. Την υπ’ αρ. 32/14.02.2023 απόφαση της 114ης συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. 
με την οποία ορίστηκαν υπάλληλοί της, οι οποίοι υπο-
χρεούνται στην υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο δέκατο έκτο του 
ν. 5015/2023.

13. Την υπ’ αρ. 33/14.02.2023 ορθή επανάληψη απόφα-
ση της 114ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ε.Κ.Α.Π.Υ. «Καθορισμός Τύπου Δήλωσης Εμπιστευτι-
κότητας, Ορισμός Υπαλλήλων Υπόχρεων Υποβολής Δή-
λωσης Εμπιστευτικότητας και καθορισμός διαδικασίας 
υπολογισμού εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων 
των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ” από αγορές φαρμάκων του ν. 5015/2023 (Α’ 20) και 
αποστολή προς το Υπουργείο Υγείας για έκδοση σχετι-
κής Υπουργικής Απόφασης».

14. Το υπό στοιχεία Δ.Δ.Φ.Υ.Υ. οικ. 672/16.02.2023 έγ-
γραφο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας.

15. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ. 13391/03.03.2023 εισή-
γηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, 
από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας 
και του προϋπολογισμού της Εθνικής Κεντρικής Αρχής 
Προμηθειών Υγείας, αποφασίζουμε:

A) Τον καθορισμό του τύπου της υποβαλλόμενης Δήλω-
σης Εμπιστευτικότητας κατά τη διαβίβαση και επεξεργα-
σία των συμφωνιών της παρ. 1 του άρθρου δέκατου έκτου 
του ν. 5015/2023 (Α’ 20), κατά το ακόλουθο υπόδειγμα:
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Η ως άνω δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους, 
ήτοι τους υπαλλήλους της Εθνικής Κεντρικής Αρχής 
Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) που έχουν οριστεί με 
την υπ’ αρ. 32 απόφαση (114 συνεδρίαση/14.2.2023) 
του Διοικητικού Συμβουλίου της, ως εκάστοτε ισχύει, 
προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία υπολο-
γισμού εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων των 
Nοσοκομείων του Ε.Σ.Υ και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 
από αγορές φαρμάκων της παρ. 1 του άρθρου δέκατου 
έκτου του ν. 5015/2023 (Α’ 20), προς τη Διεύθυνση Διοι-
κητικών Υπηρεσιών.

B) Τον καθορισμό της διαδικασίας διαβίβασης των 
συμφωνιών και υπολογισμού των εκπτώσεων, επιστρο-
φών και ωφελημάτων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ και 
του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» από αγορές φαρμάκων του 
ν. 5015/2023 (Α’ 20), ως κάτωθι:

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης διαβιβάζει αμελλητί με 
πράξη του Προέδρου της εμπιστευτικά, το σύνολο των συμ-
φωνιών και των κλειστών προϋπολογισμών που αφορούν 
στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) 
στον Πρόεδρο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. [σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου δέκατου έκτου του ν. 5015/2023 (Α’ 20)].

Οι συμφωνίες, αφού λάβουν εμπιστευτικό πρωτόκολ-
λο, διαβιβάζονται σε έναν εκ των οριζόμενων από την 
υπ’ αρ. 32 απόφαση (114 συνεδρίαση/14.2.2023) του Δ.Σ. 
της Ε.Κ.Α.Π.Υ., όπως εκάστοτε ισχύει, και έχει υπογράψει 
σχετική δήλωση εμπιστευτικότητας.

Ακολούθως οι συμφωνίες διαβιβάζονται στους δια-
πιστευμένους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Φαρμάκου, Υλικών και Υπηρεσιών (οι οποίοι υπογρά-
φουν δήλωση εμπιστευτικότητας), οι οποίοι προβαίνουν 
σε έλεγχο ως προς την πληρότητά τους.
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Το σύνολο των συμφωνιών, καθώς και κάθε σχετικό 
με αυτές φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο, στον οποίο δεν 
έχουν πρόσβαση μη διαπιστευμένα άτομα.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι, αφού επεξεργασθούν τις 
συμφωνίες, αποτυπώνουν σε υπολογιστικούς πίνακες 
τα στοιχεία που θα προκύψουν για τις πάσης φύσεως εκ-
πτώσεις επί των τιμών αγοράς των φαρμάκων ανά φαρ-
μακευτική εταιρεία/ΚΑΚ, ανά φαρμακευτικό σκεύασμα.

Στοιχεία φαρμακευτικής δαπάνης που είναι αναγκαία 
για τον υπολογισμό των εκπτώσεων ζητούνται είτε απευ-
θείας από τα δημόσια νοσοκομεία, μέσω των Δ.Υ.Πε., είτε 
μέσω του ΕΟΦ, είτε μέσω της Διεύθυνσης Προϋπολογι-
σμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου 
Υγείας, εφόσον τα έχει ήδη συλλέξει για δικό της σκοπό.

Μετά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση των πάσης 
φύσεως εκπτώσεων, εκδίδονται οι σχετικές διοικητι-
κές πράξεις από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φαρμάκου, 
Υλικών και Υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ανά φαρμακευ-
τική εταιρεία/ΚΑΚ με τα ποσά των εκπτώσεων που οι 
εταιρείες οφείλουν να παράσχουν εντός μηνός από την 
γνωστοποίησή τους κατ’ εφαρμογή των συμφωνιών για 
το σύνολο των φαρμακευτικών σκευασμάτων τους που 
εμπίπτουν στις ως άνω συμφωνίες.

Οι εν λόγω διοικητικές πράξεις καθώς και κάθε άλλο 
στοιχείο απαραίτητο προς τον σκοπό υπολογισμού και 

επιβολής του claw back (εφόσον δεν προσκρούει στην 
εμπιστευτικότητα της διαδικασίας) γνωστοποιούνται και 
στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της 
Ε.Κ.Α.Π.Υ. καθώς και στους λοιπούς εμπλεκόμενους φο-
ρείς (φαρμακευτικές εταιρείες/ΚΑΚ, κ.α.), προκειμένου 
να παρασχεθούν οι σχετικές εκπτώσεις (με την έκδοση 
ισόποσης αξίας πιστωτικού τιμολογίου).

Επισημαίνεται ότι, τα υπό έκδοση πιστωτικά τιμολόγια 
λόγω της εμπιστευτικότητας, θα αναγράφουν μόνο το 
συνολικό ποσό της έκπτωσης που έχει προκύψει από τη 
διαδικασία της εκκαθάρισης, για το σύνολο των φαρμα-
κευτικών σκευασμάτων που εμπίπτουν στις συμφωνίες 
κάθε εταιρείας και με αιτιολογία την ακόλουθη:

«Χορήγηση έκπτωσης σε εκτέλεση της/των 
υπ’ αρ ...................... Συμφωνίας/νιών της παρ. 1 του άρ-
θρου δέκατου έκτου του ν. 5015/2023 μεταξύ της εται-
ρείας ................................... και της Επιτροπής Διαπραγμά-
τευσης Τιμών του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α’ 5)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Μαρτίου 2023

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02016691703230004*


		2023-03-17T20:09:11+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




