
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου Συστεγαζό-
μενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγω-
γής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2 Μεθοδολογία υπολογισμού και διαμόρφωσης 
των τελικών ποσοστών αυτόματης επιστρο-
φής (clawback) και η διαδικασία επιβολής και 
είσπραξης του ποσού της αυτόματης επιστρο-
φής σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4931/2022 
(Α’ 94).

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 425/42522/20-5-2013 
κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υπο-
βολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργει-
ας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 
(Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστι-
κής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική 
Ενημερότητα» (Β’ 1239).

4 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του ΝΠΔΔ Οργανι-
σμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 
Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.

5 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Αβδηρών.

6 Έγκριση της υπ’  αρ. 167/2022 απόφασης Δ.Σ. Δ. 
Τρικκαίων περί προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 
της ΔΕΥΑ Τρικάλων στη συνοικία «Μπάρα» Τρικά-
λων και σε οδούς αριστερά οδού Καλαμπάκας».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4367).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 104059/Ν1 (1)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου Συστεγαζό-

μενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγω-

γής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.  682/1977 (Α 244), σε συνδυασμό με τον 

ν. 4713/2020 (Α 147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 
(Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων 
των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο “Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης”, της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκό-
λυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της ΤτΕ, με τίτλο “Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ” και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο “Διευκόλυνση αποπληρωμής 
Τόκων Ομολόγων”, παροχή εξουσιοδοτήσεων για την 
υπογραφή των Συμβάσεων» (Α’ 18) και άλλες επείγουσες 
διατάξεις.» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατά-
ξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (Α’ 107) και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά- 
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8), 
του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α’  118) και του 
άρθρου 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνό-
γλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 159).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό 
με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

5. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 756).

6. Την υπ’ αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέ-
ντρου Ξένων Γλωσσών ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ.» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (Β’ 1584). 

7.Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών 
- Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απα-
σχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού 
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.» (Β’ 1157).

8. Την υπό στοιχεία 167926/Ν1/29-10-2019 (Β’ 4120) 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου 
Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ)

9. Τις υπό στοιχεία ΥΠΑΙΘ 83050/Ν1/6-7-2022 και 
92779/25-7-2022 αιτήσεις των ενδιαφερομένων για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμε-
νου Νηπιαγωγείου.

10. Την υπό στοιχεία ΔΑ/52734/16-09-2019 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” 

και “Με εντολή Υφυπουργού” στους Γενικούς Γραμμα-
τείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και 
Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

13. Την υπ’ αρ. 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

14. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 167926/Ν1/29-10-2019 
(Β’  4120) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγεί-
ου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) ως προς την 
επωνυμία της εταιρείας, τον διακριτικό τίτλο και το νό-
μιμο εκπρόσωπο, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2022-2023, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΣΠΙΤΟΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Ε.», άδεια ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου Συστεγα-
ζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ), για μία (1) αίθουσα 
διδασκαλίας, στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι τεσσά-
ρων (24) νηπίων. Ωστόσο, η συνολική δυναμικότητα της 
αίθουσας δεν δύναται να ξεπερνάει τα δεκαοκτώ (18) 
νήπια, κατόπιν αιτήματος του φορέα.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο -HOMIESCHOOL».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Σοφοκλέους 
27 και Δημελά 91,στη Γλυφάδα Αττικής, με νόμιμο εκ-
πρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
τον κ. Σκλάβο Φαβιανό Αλούσιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Ι

 Αριθμ. B1/οικ.48568 (2)
Μεθοδολογία υπολογισμού και διαμόρφωσης 

των τελικών ποσοστών αυτόματης επιστροφής 

(clawback) και η διαδικασία επιβολής και είσπρα-

ξης του ποσού της αυτόματης επιστροφής σύμ-

φωνα με το άρθρο 21 του ν. 4931/2022 (Α’ 94). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Το άρθρου 21 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, 

ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνι-
κού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47531Τεύχος B’ 4679/05.09.2022

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες 
διατάξεις.» (Α’ 94).

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

3. Το π.δ. 142/2017 Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών (Α’ 181).

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

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

6. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

7. Την υπό στοιχεία Β1β οικ.42462/20-07-2022 εισή-
γηση της Γ.Δ.Ο.Υ, στην οποία αναφέρεται ότι από την 
παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ-
πολογισμού των Νοσοκομείων και του Κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την ρύθμιση της μεθοδολογίας υπολογισμού και 
διαμόρφωσης των τελικών ποσοστών αυτόματης επι-
στροφής (clawback) και την διαδικασία επιβολής και 
είσπραξης του ποσού της αυτόματης επιστροφής κατά 
την υλοποίηση του άρθρου 21 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), 
ως εξής:

1α. Από 01.01.2022, υπολογίζεται η συνολική νοσο-
κομειακή φαρμακευτική δαπάνη, που προκύπτει από 
τα τιμολόγια που εκδόθηκαν για όλα τα φαρμακευτικά 
προϊόντα σε νοσοκομειακές τιμές, μετά την αφαίρεση 
του ποσοστού έκπτωσης 5%, όπως προβλέπεται στην 
παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), συμπε-
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Από το ποσό που θα προκύψει 
από τον ως άνω υπολογισμό, αφαιρούνται οι δαπάνες για 
σκευάσματα που αφορούν κλειστούς προϋπολογισμούς 
καθώς και οι δαπάνες που αφορούν αγορές σκευασμά-
των μέσω συμβάσεων κεντρικών διαγωνιστικών διαδι-
κασιών που έχει διενεργήσει η ΕΚΑΠΥ, ώστε να προκύψει 
το τελικό ποσό υπέρβασης της νοσοκομειακής φαρμα-
κευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του 
Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, αντίστοιχα.

Εν συνεχεία, υπολογίζεται το ποσοστό της επίπτωσης 
της αυτόματης επιστροφής (clawback), σε σχέση με την 
συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των νο-
σοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, αντί-
στοιχα. Για τον υπολογισμό της υπέρβασης θα πρέπει 
να αφαιρεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό το 
σύνολο της αξίας των κλειστών προϋπολογισμών που 
έχουν υπογραφεί για τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και του 
Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου.

1β. Από 1ης.1.2022, ορίζεται για τους Κατόχους Άδειας 
Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) και τις φαρμακευτικές εταιρείες, 
που είναι προμηθευτές φαρμακευτικών σκευασμάτων 
των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγε-
ωργίου», μέγιστο ποσοστό αυτόματης επιστροφής 
(clawback), ανάλογα με την αξία προμήθειας των φαρ-
μακευτικών σκευασμάτων, ήτοι τη νοσοκομειακή τιμή 
τους μείον την επιστροφή (rebate) πέντε τοις εκατό (5%) 
πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ως εξής:

α) Για φαρμακευτικά σκευάσματα με αξία προμήθειας 
από ένα λεπτό του ευρώ (0,01) έως πέντε ευρώ (5,00), 
ποσοστό αυτόματης επιστροφής (clawback), μηδέν τοις 
εκατό (0%),

β) για φαρμακευτικά σκευάσματα με αξία προμήθειας 
από πέντε ευρώ και ένα λεπτό του ευρώ (5,01) έως δέκα 
πέντε ευρώ (15,00), ποσοστό αυτόματης επιστροφής 
(clawback) έως είκοσι τοις εκατό (20%),

γ) για φαρμακευτικά σκευάσματα με αξία προμήθειας 
από δεκαπέντε ευρώ και ένα λεπτό του ευρώ (15,01) έως 
τριάντα (30,00) ευρώ, ποσοστό αυτόματης επιστροφής 
(clawback) έως σαράντα τοις εκατό (40%).

1γ. Σε περίπτωση που το ποσοστό της (1α), είναι με-
γαλύτερο από σαράντα τοις εκατό (>40%), τότε στις 
κατηγορίες των φαρμακευτικών σκευασμάτων της 
παραγράφου (1β) κατηγορίες (α) έως (γ) αντιστοιχεί το 
μέγιστο ποσοστό αυτόματης επιστροφής (clawback) 
ανά κατηγορία. Το υπερβάλλον ποσό αυτόματης επι-
στροφής (clawback) που θα τους αντιστοιχούσε εάν δεν 
είχαν τεθεί τα μέγιστα ποσοστά αυτόματης επιστροφής 
(clawback), αναζητείται αναλογικά από τις λοιπές κατη-
γορίες φαρμακευτικών σκευασμάτων, βάσει της μεθο-
δολογίας που ορίζεται στην παράγραφο (1δ).

Σε περίπτωση που το ποσοστό της παραγράφου (1α), 
είναι μεταξύ του είκοσι τοις εκατό έως σαράντα τοις εκα-
τό (20%-40%), τότε στις κατηγορίες των φαρμακευτικών 
σκευασμάτων της παραγράφου (1β) κατηγορίες (α) έως 
(β), αντιστοιχεί το μέγιστο ποσοστό αυτόματης επιστρο-
φής (clawback) ανά κατηγορία. Το υπερβάλλον ποσό 
αυτόματης επιστροφής (clawback) που θα τους αντιστοι-
χούσε εάν δεν είχαν τεθεί τα μέγιστα ποσοστά αυτόμα-
της επιστροφής (clawback), αναζητείται αναλογικά από 
τις λοιπές κατηγορίες φαρμακευτικών σκευασμάτων, 
συμπεριλαμβανομένου των προϊόντων της παραγρά-
φου (1β) κατηγορίας (γ), βάσει της μεθοδολογίας που 
ορίζεται στην παράγραφο (1δ).

Σε περίπτωση που το ποσοστό της παραγράφου 1α, 
είναι μικρότερο του είκοσι τοις εκατό (<20%), τότε στα 
φαρμακευτικά σκευάσματα της παραγράφου (1β) κα-
τηγορία (α), αντιστοιχεί μέγιστο ποσοστό αυτόματης 
επιστροφής (clawback) μηδέν τοις εκατό 0%. Το υπερ-
βάλλον ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) που 
θα τους αντιστοιχούσε εάν δεν είχαν τεθεί τα μέγιστα 
ποσοστά αυτόματης επιστροφής (clawback), αναζητείται 
αναλογικά από τις λοιπές κατηγορίες φαρμακευτικών 
σκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένου των προϊόντων 
της παραγράφου (1β) κατηγορίες (β) και (γ), βάσει της 
μεθοδολογίας που ορίζεται στην παράγραφο (1δ).

1δ. Το ποσό της υπέρβασης της παραγράφου (1α) 
αφαιρουμένου του συνολικού αυτοτελούς ποσού επι-
στροφής (clawback), όπως αυτό υπολογίστηκε στην πα-
ράγραφο (1γ), επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ με 
βάση το τελικό μερίδιο αγοράς κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ. Το 
τελικό μερίδιο κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ προκύπτει βάσει των 
πωλήσεων στην αρχική αξία των τιμολογίων για όλα τα 
προϊόντα της (νοσοκομειακή τιμή μετά την αφαίρεση του 
ποσοστού έκπτωσης 5%, όπως αυτό προβλέπεται στην 
παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), συμπε-
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αφαιρουμένων των προϊόντων 
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που περιλαμβάνονται στην μέγιστη επιβολή (clawback), 
σύμφωνα με τα ορίζοντα της παραγράφου (1γ), των προ-
ϊόντων που αφορούν κλειστούς προϋπολογισμούς και 
των προϊόντων μέσω συμβάσεων κεντρικών διαγωνι-
στικών διαδικασιών που έχει διενεργήσει η ΕΚΑΠΥ δια 
της συνολικής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης 
-όπως αυτή υπολογίστηκε στην παράγραφο (1α) της πα-
ρούσης αφαιρουμένης της δαπάνης για τα φάρμακα που 
εμπίπτουν στα οριζόμενα της παραγράφου (1γ). Από το 
ποσό που θα προκύψει από τον ως άνω υπολογισμό, 
ανά φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ, αφαιρούνται οι προ-
αιρετικές εκπτώσεις που έχει προσφέρει, στο σύνολο 
των φαρμακευτικών προϊόντων, όπως ορίζονται στην 
παράγραφο (1β) της παρούσας και των λοιπών κατηγο-
ριών φαρμακευτικών σκευασμάτων, αφαιρείται το ποσό 
επιστροφής της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 
(Α’ 31) που έχει καταλογιστεί σε κάθε εταιρία ή ΚΑΚ και 
προστίθεται το αυτοτελές (clawback) που υπολογίστηκε 
ανά εταιρία ή ΚΑΚ από τις περιπτώσεις της παραγράφου 
(1γ). Η καταβολή του ποσού επιστροφής της παρ. 3 του 
άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), που έχει καταλογι-
στεί σε κάθε εταιρία ή ΚΑΚ, αποστέλλεται ανά εξάμηνο 
με ενιαίο με το ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback), 
της παρούσης Υπουργικής Απόφασης, σημείωμα.

1ε. Τα αναφερόμενα, όπως ορίζονται στην παρά-
γραφο (1δ) της παρούσας, εφαρμόζονται και στον μη-
χανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) επί των 
φαρμακευτικών σκευασμάτων που έχουν ενταχθεί σε 
κλειστό Προϋπολογισμό δυνάμει σχετικών Υπουργικών 
Αποφάσεων και για τα οποία έχουν υπογραφεί σχετικά 
συμφωνητικά μεταξύ των αντίστοιχων Φαρμακευτι-
κών Εταιρειών ή Κατόχων Αδειών Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) 
και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων 
του άρθρου 254 του ν. 4512/2018. Ειδικότερα, από το 
όριο της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων 
του ΕΣΥ και του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, αφαιρούνται τα 
ποσά των κλειστών Προϋπολογισμών και εν συνεχεία 
υπολογίζεται η πραγματοποιθείσα φαρμακευτική δα-
πάνη για τα ως άνω φαρμακευτικά προϊόντα σε σχέση 
με τον προϋπολογισθέντα κλειστό Προϋπολογισμό που 
τους αναλογεί. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που δεν 
έχουν εξαντληθεί τα ποσά που έχουν προϋπολογισθεί 
με τους αντίστοιχους κλειστούς προϋπολογισμούς, τότε 
η διαφορά της πραγματοποιηθείσας δαπάνης από την 
προϋπολογισθείσα, επιστρέφεται στο ποσό της συνο-
λικής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του 
ΕΣΥ και του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για τον καθορισμό 
της υπέρβασης αυτού.

2. Το τελικό ποσό επιστροφής (clawback) αποτελεί 
έσοδο και εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 5693 του προ-
ϋπολογισμού των Δημοσίων Νοσοκομείων, τρέχοντος 
έτους και καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό της 
ταμειακής διαχείρισης κάθε νοσοκομείου ή συμψηφί-
ζεται με ισόποσες οφειλές τους προς τους αντίστοιχους 
προμηθευτές.

3. Ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής θα γίνεται 
σε εξαμηνιαία βάση κατόπιν αποστολής, των σχετικών 
στοιχείων με ευθύνη των λογιστηρίων των νοσοκομείων, 
προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Υγείας. Στη συνέχεια η Διεύθυνση Προϋπο-
λογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β’) θα 
υπολογίζει και θα επιβάλλει το τελικό ποσό επιστροφής, 
στις φαρμακευτικές εταιρίες ή στους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΚ).

4. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φαρμακευτι-
κών εταιρειών ή κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμα-
κευτικών προϊόντων (ΚΑΚ), με το περιεχόμενο της παρού-
σας απόφασης, διακόπτεται κάθε συμβατική σχέση με τα 
νοσοκομεία, μέχρι να τακτοποιηθούν οι οφειλές τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

 Ι 

 Αριθμ. 1098/244915 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 

κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υπο-

βολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργει-

ας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 

(Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλι-

στικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνι-

κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφα-

λιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010, «Σύ-

στημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δρα-
στηριότητας» (Α’ 160),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019, (Α’ 133),

γ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),

δ) του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100) 
και ιδίως το άρθρο 3 αυτού,

ε) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142),

στ) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 19),

ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),
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θ) του ν. 1790/88 «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων κ.λπ.» (Α’ 134),

ι) της υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιο Στύλιο 
(Β’ 4190),

ια) της υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

Ιβ) της υπ’ αρ. 4760/23-06-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 483) κοινής 
απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίστηκε Γενι-
κός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Δη-
μήτριος Παπαγιαννίδης του Οδυσσέα.

2. Την υπ’ αρ. 59/22-06-2022 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

3. Την υπ’ αρ. 1003/195325/08-07-2022 εισήγηση του 
προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

4. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής 
και Ζωϊκού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. όπως ισχύουν κάθε 
φορά.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφα-
λίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 (Β’ 1239) απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε,συμπληρώθηκε 
και ισχύει με τις υπ’ αρ. 915/91988/1-8-2013 (Β’ 1957), 
384/52287/17-4-2014 (Β’ 1031), 603/83797/27-6-2014 
(Β’ 1731), 706/96129/6-8-2014 (Β’ 2258/), 2042/29553/
29-5-2015 (Β’ 1065), 6655/82133/23-7-2015 (Β’ 1572), 
5435/72617/24-6-2016 (Β’ 1931), 4332/48587/23-5-2017 
(Β’ 1916), 7852/88393/22-08-2017 (Β’ 2960), 1117/52284/
05-04-2018 (Β’ 1327), 1441/80504/07-06-2018 (Β’ 2180), 
2063/108562/03-08-2018 (Β’  3425), 3139/138938/
12-10-2018 (Β’ 4705), 452/79088/12-04-2019 (Β’ 1418), 
1106/125833/31- 05-2019 (Β’  2296), 1444/204642/
12-08-2019 (Β’ 3371),1604/266804/18-10-2019 (Β’ 3975), 
419/102902/14-4-2020 (Β’ 1428), 418/102900/14-4-2020 
(Β’ 1621), 845/174099/30-06-2020 (Β’ 2725), 1647/299960/
26-10-2020 (Β’ 4779), 2009/351458/15-12-2020 (Β’ 5645), 
1034/160054/17-06-2021 (Β’  2667), 1393/229610/
30-08-2021 (Β’ 4070), 2012/361473/14-12-2021 (Β’ 6032), 
2017/362294/14-12-2021 (Β’ 6040), 454/99082/12-04- 2022 
(Β’ 1787) αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το 
χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλι-
στικής εισφοράς έτους 2021, σε 30-09-2022.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης Απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Υφυπουργός Αγροτικής
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ   

Ι

 (4)
Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του ΝΠΔΔ Οργανι-

σμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 

Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής   .

 Με την υπ’ αρ. 83/27-7-2022 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητι-
σμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
8 του ν. 4368/2016, όπως αντικαταστάθηκαν από την 
παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4483/2017 (Α’107), με θέμα 
την αύξηση του ωραρίου, αυξάνεται το ωράριο εργασίας 
από τις 8 στις 20 ώρες εβδομαδιαίως, της υπαλλήλου, 
Αγλαΐας-Τζούλη Θεοχάρη του Ιωάννη, που προσλήφθη-
κε ως προσωπικό ΙΔΑΧ, με την ειδικότητα καθηγήτριας 
πιάνου, κατόπιν της 1621/15-6-2022 αίτησής της.

(Αρ. βεβ. Οικονομικής Βεβαίωσης του ΝΠΔΔ Οργανι-
σμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου 
Αγίου Δημητρίου Αττικής: 2038/29-7-2022).

(Αρ. απ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
95830/24-8-2022) .

 Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

Ι

 (5)
Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Αβδηρών. 

 Με την υπ’ αρ. 92/21.7.2022 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Αβδήρων Νομού Ξάνθης, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 65 και 
225 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), και έχοντας υπόψη τον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Β’ 2305) και την 
ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο-
γισμό οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αβδήρων 
και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 
(Α’ 138) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 8 
του ν. 4368/2016 (Α’ 21) όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 87 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) και κατόπιν της 
από 10.6.2022 αιτήσεώς της, τροποποιείται η σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μειω-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ47534 Τεύχος B’ 4679/05.09.2022

μένου ωραρίου, της υπαλλήλου του Δήμου Αβδήρων, 
Παρθένας Παπαχαραλάμπους του Περικλή, εκπαιδευ-
τικής βαθμίδας και ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/Καθα-
ριστριών Σχολικών Μονάδων Μερικής Απασχόλησης, 
με βαθμό Γ’, με αύξηση του ωραρίου εργασίας της, 
μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης, 
από είκοσι (20) ώρες, σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδι-
αίως, λόγω των αυξημένων αναγκών στον τομέα της 
καθαριότητας των σχολικών συγκροτημάτων του φο-
ρέα που προέκυψαν από συνενώσεις των σχολικών 
μονάδων των οικισμών του Δήμου Αβδήρων.

(Αρ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αβδήρων: 7889/27.6.2022). 

(Αρ. απ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.Θράκης: 
204609/26.8.2022) .

 Mε εντολή Συντονιστή
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοικήσης και 
Νομικών Προσώπων Κομοτηνής

ΣΥΜΕΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ   

Ι  

 Αριθμ. 125395 (6)
Έγκριση της υπ’ αρ. 167/2022 απόφασης Δ.Σ. Δ. 

Τρικκαίων περί προσωρινών κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου 

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 

της ΔΕΥΑ Τρικάλων στη συνοικία «Μπάρα» Τρικά-

λων και σε οδούς αριστερά οδού Καλαμπάκας». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

2. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

3. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).

4. Την υπ’ αρ. 92801/31-12-2020 απόφαση του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικολά-
ου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας και ορισμού ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς - Ελλά-
δας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1094).

5. Τον ν. 2696/1999 (Α’ 57) που αφορά στην κύρωση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), και ιδίως το 
άρθρο 52.

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) περί Δημοσί-
ευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

7. Την παρ. 13 του άρθρου 5 «Ρυθμίσεων θεμάτων 
ΟΤΑ» του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

8. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

9. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

10. Το υπ’ αρ. 2874/173392/18.11.2013 έγγραφο της 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ-
λάδας «Διευκρινίσεις-Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφο-
ριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους 
χερσαίους χώρους λιμένων».

11. Την υπ’ αρ. 84873/28.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΕ5ΟΡ10-Ρ0Ζ) 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Τροποποίηση - συ-
μπλήρωση της υπ’ αρ. 9663/97430/2-9-2013 απόφασης 
της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-ΣΤ.ΕΛ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
1122/9732/28.1.2014 απόφαση, αναφορικά με την άσκη-
ση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52 Α του 
ν. 2696/1999» και την υπ’ αρ. 87222/5.5.2021 απόφαση 
του Αν. Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 
«Άσκησης αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 
52Α του ν. 2696/1999» με τις οποίες ορίζεται η Διεύθυνση 
Τεχνικού Ελέγχου και συγκεκριμένα το Τμήμα Ελέγχου Υλι-
κών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας για την εκτέλεση των 
αρμοδιοτήτων του άρθρου 52 και 52Α του ν. 2696/1999.

12. Την υπ’ αρ. 52488/16-11-2001 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε κοινό-
χρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για 
την κυκλοφορία των πεζών» (Β’ 18).

13. Την υπ’ αρ. 52907/28-12-2009 απόφαση ΥΠΕΚΑ 
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών» (Β’ 2621).

14. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/6952 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινοχρήστους χώρους πόλεων και οικισμών που προ-
ορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών» (Β’ 420).

15. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/613 υπουργική απόφα-
ση «Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Έργων Κατακόρυφης 
Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ -ΚΣΑ), 2) Προδι-
αγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)» (Β’ 905).

16. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15-1-15 εγκύκλιο 
του ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την 
εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή 
του άρθρου 52, του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48, του ν. 4313/2014».

17. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/277/Φ-252/26-03-2018 έγ-
γραφο του ΥΠΟΜΕΔΙ/ΔΟΥ/Τμήμα ε «Μέτρα ρύθμισης 
της  - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52, του 
ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το αρθρ. 48, του ν. 4313/2014».
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18. Την υπ’ αρ. 167/2022 απόφαση Δ.Σ. Δ.Τρικκαίων 
(ΑΔΑ: ΩΔΠΗΩΗ9-ΡΔΨ) περί προσωρινών κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑ-
ΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» της ΔΕΥΑ 
Τρικάλων στη συνοικία «Μπάρα» Τρικάλων και σε οδούς 
αριστερά οδού Καλαμπάκας».

19. Την υπ’ αρ. 115407/11-7-2022 απόφαση Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας με την οποία κρίθηκε νόμιμη η υπ’ αρ. 167/2022 
Ομόφωνη Απόφαση Δ.Σ. του Δ. Τρικκαίων.

20. Το υπ’ αρ. 31380/4-7-2022 διαβιβαστικό του Δ. 
Τρικκαίων με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο φάκελος του 
θέματος με την μελέτη εργοταξιακής σήμανσης.

21. Το υπ’ αρ. 17/20-7-2022 έγγραφο του Αστικού ΚΤΕΛ 
Τρικάλων Α.Ε. με το οποίο γνωμοδοτούν θετικά ως προς 
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της ανωτέρω απόφασης.

22. Το υπ’ αρ. 2418/25-7-2022 έγγραφο του Υπεραστι-
κού Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων Α.Ε. με το οποίο γνωμοδο-
τούν θετικά ως προς τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της 
ανωτέρω απόφασης.

23. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, και επειδή:

Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν 
δημοτικό οδικό δίκτυο και κρίνονται απαραίτητες προ-
κειμένου να εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια 
οι εργασίες του υπόψη έργου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας που 
λήφθηκαν με την υπ’ αρ. 167/2022 απόφαση Δ.Σ. του Δή-
μου Τρικκαίων περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» της ΔΕΥΑ Τρικάλων στη 
συνοικία «Μπάρα» Τρικάλων και σε οδούς αριστερά 
οδού Καλαμπάκας», όπως εγκρίθηκαν με την ανωτέρω 
απόφαση και την εργοταξιακή μελέτη.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση 
και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή 
τους, κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και 
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και σύμφωνα 
με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του ΚΟΚ.

2. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η κυκλοφορία 
με ασφάλεια των πεζών που χρησιμοποιούν την οδό 
και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα 
πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν 
από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ).

3. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική και έκτακτη) 
της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε 
καλή κατάσταση καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμο-
γής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική 
νομοθεσία. Προς τούτο, αλλά και για να διασφαλιστεί 
αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας, να γίνεται συστηματική 
επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας, 
με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκά-

στοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου 
και έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

4. Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε 
σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να κα-
λυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών 
του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

5. Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εργοταξιακός φωτι-
σμός στην περιοχή των έργων και ειδικότερα τη νύχτα.

6. Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες προσωρινές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν την 
ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανά-
γκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, περιπολικά αστυ-
νομίας).

7. Να ληφθεί υπόψη όπου απαιτείται η εφαρμογή του 
παραρτήματος Β, Μέτρα αντιστήριξης σε παρόδια σκάμμα-
τα, Γεφύρωσης σκαμμάτων (σελ.13579 έως 13586, Β’ 905).

8. Να διατηρούνται επαρκή τα μέτρα ρύθμισης της 
κυκλοφορίας, όταν οι δραστηριότητες στις ζώνες ερ-
γοταξίου, παύουν να ισχύουν για οποιονδήποτε λόγο.

9. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έρ-
γου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξι-
ακής σήμανσης (π.χ. η διαγράμμιση, τα μάτια της γάτας, 
κ.λπ.) δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η 
αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα 
πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού 
φόρτου και με επίβλεψη της επιβλέπουσας υπηρεσίας, 
επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδι-
κού δικτύου της περιοχής.

10. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος - έξοδος 
των κατοικιών και καταστημάτων.

11. Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης της κυκλο-
φοριακής ρύθμισης, ο ανάδοχος διακόπτει προσωρινά 
τις εργασίες και υποβάλλει εκ νέου την τροποποιημένη 
κυκλοφοριακή ρύθμιση για έγκριση.

12. Οι ως άνω προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις θα έχουν χρονική διάρκεια η οποία θα 
καθορίζεται από την απόφαση με δυνατότητα παράτα-
σης κατόπιν σχετικού αιτήματος στις αρμόδιες αρχές 
αστυνόμευσης της οδού κι εφόσον δεν έχουν τροπο-
ποιηθεί τα τεχνικά στοιχεία της εφαρμοζόμενης μελέτης 
δεν θα απαιτείται πρόσθετη συναίνεση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Τρικκαίων.

13. Να υπάρξει συντονισμός με τους εμπλεκόμενους 
φορείς, όπως οργανισμούς επείγουσας ανάγκης (πυρο-
σβεστική, ΕΚΑΒ, κ.λπ.) προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι κυκλοφοριακές συνθήκες που δημιουργούνται. Πα-
ράλληλα να προηγηθεί η κατάλληλη και έγκαιρη ενη-
μέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου της περιοχής 
του εργοταξίου.

14. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με 
την υπ’ αρ. 167/2022 απόφαση του Δ.Σ. Δ. Τρικκαίων και 
την μελέτη εργοταξιακής σήμανσης που τη συνοδεύει.

15. Με την παρούσα δεν νομιμοποιούνται τυχόν πα-
ράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες αδειοδο-
τήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την υλο-
ποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων και την κατασκευή 
του υπόψη έργου.

16. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυ-
γή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέσα 
σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 29 Αυγούστου 2022

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ   

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
 Στην υπό στοιχεία 99394/N4/08.08.2022 απόφαση 

της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημο-
σιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4367) 
στη σελίδα 44258, στην 1η στήλη, στην 24η σειρά, δι-
ορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Φ.1/Α/363/99219/Β1/15-7-2022»,
στο ορθό: «Φ.1/Α/363/88219/Β1/15-7-2022». 

 (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)   
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