2101

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
___

17_M_α_To_υ_2_0_1_9

~_

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4611
Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους
Ο.Τ.Α.α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣΑ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ'
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλιση<;, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018,
υπάγονται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Στη ρύθμιση του παρόντος υπάγονται νομικά και
φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητα<;, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω
της οποίας δημιουργήθηκε η οφειλή.
3. Στη ρύθμιση του παρόντος δύναται να υπαχθούν
και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για
τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής
στη ρύθμιση του ν. 4469/2017 (Α' 62). Οι οφειλές του
προηγούμενου εδαφίου υπάγονται αυτοτελώς χωρίς να
επηρεάζονται οι όροι της ρύθμισης ως προς τους λοιπούς πιστωτές του ν. 4469/2017. Αν εκκρεμεί διαδικασία
υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
στη ρύθμιση του ν. 4469/2017, η υπαγωγή στη ρύθμιση
του παρόντος είναι δυνατή με τροποποίηση μόνο των
σχετικών στοιχείων της οφειλής προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση
του ν. 446912017.

Αρ. Φύλλου 73

4. Στη ρύθμιση του παρόντος δεν υπάγονται οφειλές
προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του
ν. 3869/2010 (Α' 130). Αν εκκρεμεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη
ρύθμιση του ν. 3869/201 Ο, η υπαγωγή στη ρύθμιση του
παρόντος είναι δυνατή μόνον αν ο οφειλέτης παραιτηθεί
από την εν λόγω διαδικασία για τις οφειλές προς Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος.
Άρθρο 2
Οφειλές μη μισθωτών
1. Το σύνολο των οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018,
με τις πάσης φύσεως προσαυξήσει<;, πρόσθετα τέλη
και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται
να υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος. Κύρια οφειλή
που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016,
επανυπολογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης
στον οποίο αφορά, σύμφωνα με ποσοστά υπολογισμού
των ασφαλιστικών εισφορών του τέταρτου εδαφίου της
περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 35, του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου. 1 του άρθρου 39,
της παραγράφου 2 του άρθρου 41 και της περίπτωσης
α' της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016
(Α' 85). Ως βάση υπολογισμού ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού
άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018. Οι
πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής κύριας οφειλής
που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016,
επανυπολογίζονται επί του ποσού της κύριας οφειλής
που προκύπτει σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια.
Ο επανυπολογισμός των προηγούμενων εδαφίων λαμβάνει χώρα κατόπιν επιλογής του οφειλέτη.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί των
πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και
τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση,
3. Η συνόλική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις
που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
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4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.
Άρθρο 3
Οφειλές προς o.r.A.
1. Το σύνολο των οφειλών των ασφαλισμένων προς
o.r.A., που"δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, με τις
πάσης φ6σεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους
λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται να υπαχθεί
στη ρύθμιση του παρόντος.
'----.--',=-~
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%) επί των πάσης
φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων
λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.
3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τι(':
παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις
που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τριάντα (30) ευρώ.
Άρθρο 4
Οφειλές εργοδοτών
Ί. Το σύνολο των οφειλών των εργοδοτών από την
απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως
και 31.12.2018, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω
μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται να υπαχθεί στη
ρύθμιση του παρόντος.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως
έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη
ρύθμιση, ως εξής
α) Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής, έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%).
β) Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας
οφειλής, έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%).
3. Η συνολικll οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις
που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.

Άρθρο 5
Οφειλές από αχρεωστήτως
καταβληθείσες παροχές
1. Οφειλές από κάθε είδους παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο
έως και 31.12.2018 δύναται να υπαχθούν στη ρύθμιση
του παρόντος, εφόσον δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική
απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη
λόγω των οφειλών αυτών.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί των
πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και
τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγήςστη ρύθμιση.
3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις
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παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις
που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.
5. Ειδικά για συνταξιούχους που έχουν ήδη υπαχθεί σε
ρύθμιση τμηματικής καταβολής των οφειλών της παραγράφου 1 με παρακράτηση των προβλεπόμενων δόσεων
από το ποσό της σύνταξης, η υπαγωγή στη ρύθμιση του
παρόντος συνεπάγεταιτην έναρξη της παρακράτησης των
δόσεων για την εξόφληση της εναπομένουσας οφειλής
από το ποσό της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος, από τον επόμενο μήνα από την υπαγωγή στη
ρύθμιση. Απότην έναρξη της παρακράτησηςτου προηγούμενου εδαφίου, η προγενέστερη ρύθμιση παύει να ισχύει'
,"'"

Άρθρο 6
Οφειλές από περισσότερες αιτίες
Σε περίπτωση οφειλών από περισσότερες αιτίε<;,κατά
τις διακρίσεις των άρθρων 2 έως 5, οι οφειλές από κάθε
αιτία ρυθμίζονται αυτοτελώς και ο οφειλέτης καταβάλλει
αθροιστικά τις προκύπτουσες δόσεις κάθε ρύθμισης.
Άρθρο 7
Μετάπτωση από υφιστάμενη ρύθμιση
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 1,η υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος συνεπάγεται τη μετάπτωση του υπολειπόμενου ποσού οφειλής
που έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολιlς,
η οποία είναι σε ισχύ, στη ρύθμιση του παρόντος. Στην
περίπτωση αυτή, επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων
της προηγούμενης ρύθμισης. Ειδικά για συνταξιούχους
που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής
οφειλών με παρακράτηση των προβλεπόμενων δόσεων
από το ποσό της σύνταξης, το υπολειπόμενο ποσό οφειλής παρακρατείται σε μέχρι εκατόν είκοσι (120) δόσεις,
χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αίτηση του συνταξιούχου.Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πενήντα (50) ευρώ.
Άρθρο 8
Αμφισβητούμενες οφειλές και οφειλές
που τελούν σε αναστολή είσπραξης
1. Στη ρύθμιση του παρόντος δύναται να υπαχθούν,
με επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31.12.2018 και οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, τελούν σε αναστολή
είσπραξης, δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου, ή
αμφισβητούνται με την άσκηση προσφυγής ή ένδικου
βοηθήματος ή μέσου.
2. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1του άρθρου 17, η άρση της αναστολής είσπραξης
ή της αμφισβήτησης των οφειλών που δεν συμπεριλήφθηκαν στη ρύθμιση δεν συνεπάγεται την έκπτωση του
οφειλέτη από τη ρύθμιση του παρόντος.
3. Μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος,
δίχως να περιλαμβάνονται σε αυτή οι οφειλές της παραγράφου 1( η μεταγενέστερη υπαγωγή των οφειλών
αυτών δεν είναι δυνατή, ακόμη και μετά την άρση της
αναστολής ή της αμφισβήτησης.
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γ) έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να
του χορηγηθεί η ρύθμιση.
Άρθρο 118
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη
Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει τις πάσης φύσεως
οφειλές του Πυροσβεστικού Σώματος προς διεθνείς οργανισμούς που αφορούν σε α) συμβάσεις, συμφωνίες
και αποφάσεις παροχής υπηρεσιών για την τεχνική, πτητική και εφοδιαστική υποστήριξη-συντήρηση και εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών των εναέριων μέσων του
Π.Σ.,β) συμβάσεις, συμφωνίες και αποφάσεις μίσθωσης
εναερίων μέσων αεροπυρόσβεσης μετά των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους, γ) συμβάσεις, συμφωνίες και αποφάσεις εξασφάλισης παροχής
υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης με μίσθωση ελικοπτέρων,
δασοπυρόσβεσης μετά των πληρωμάτων πτητικής και
τεχνικής υποστήριξής τους, οι οποίες έχουν συναφθεί
ή εκδοθεί αντιστοίχως, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού
μέσω των διεθνών αυτών οργανισμών, για τις αντιπυρικέςπεριόδους από το 2011 μέχρι και τη δημοσίευση του
παρόντος, καθώς και δ) τυχόν διοικητικά-λειτουργικά
κόστη που συνδέονται με τη σύναψη και εκτέλεση των
συμβάσεων αυτών, καλύπτοντας και τυχόν νομισματικές
διακυμάνσεις. Η αναγνώριση των οφειλών γίνεται υπό
τις ακόλουθες προϋποθέσεις
α) το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πιστοποιεί διά
του Πυροσβεστικού Σώματος, αρμοδίως, την παροχή των
υπηρεσιών,σύμφωνα με τους όρους των ωςάνω συμβάσεων και αποφάσεων, καθώς και όσων ήταν αναγκαίες κατά
τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων αυτών,
β) το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αναγνωρίζει τις
απαιτήσεις των διεθνών οργανισμών σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 2, 6 και 7 του
ν. 3086/2002 (Α' 324),
γ) τα εγκεκριμένα πρακτικά του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους εκδίδονται κατόπιν σχετικής αίτησης εκ
μέρους του διεθνούς οργανισμού. Κατά την εξόφληση
των ποσών που αναφέρονται στα εγκεκριμένα πρακτικά
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι διεθνείς οργανισμοί αποδέχονται ανεπιφύλακτα αυτά με σχετική
έγγραφη δήλωσή τους και παραιτούνται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση που προέρχεται από την ως άνω αιτία
ανεξαρτήτως νομικής βάσης, καθώς και από όποια τυχόν
σχετική διαδικασία επίλυσης διαφορών.
Άρθρο 119
1.Οι ώρες νυχτερινής απασχόλησης της παραγράφου
5 του άρθρου 2 της 8002/32/122-α/7.9.2007 απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (Β' 1803), δεν δύναται να υπερβαίνουν τις
16.902.527 ώρες για το Αστυνομικό Προσωπικό, τους
Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς.
2. Η ισχύςτης παραγράφου 1αρχίζει απότην 1.10.2017.
3.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
2 της 8000/32/233-α' από 16.3. 2018 απόφασης των
Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
(Β' 1302) αντικαθίσταται ως εξής
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«Ειδικά για το έτος 2018 δεν δύναται να υπερβαίνουν
τις 13.953.646 ώρες και για το χρονικό διάστημα από
1.3.2018 μέχρι 31.12.2018.}}.
Άρθρο 120
Χορήγηση 13ης σύνταξης
1.Στους δικαιούχους κύριας σύνταξης λόγω γήρατος,
αναπηρίας και θανάτου, στους δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής και στους δικαιούχους επιδομάτων
σύνταξης με αιτία την αναπηρία χορηγείται, από το έτος
2019 και για κάθε επόμενο έτος, δέκατη τρίτη (13η) σύνταξη. Τη 13η σύνταξη δικαιούνται όσοι λαμβάνουν
σύνταξη ή προ συνταξιοδοτική παροχή την 1η ΜαΤου
του έτους χορήγησής της, καθώς και όσοι δικαιώνονται
την καταβολή κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής
παροχής εφόσον το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα ανατρέχει στην ίδια ημερομηνία. Δικαιούχοι της 13ης σύνταξης είναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες των άρθρων
1 έως 3 του ν. 1296/1982 (Α' 128),της περίπτωσης 5 της
υποπαραγράφου 1Α.6της παραγράφου ΙΑ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) και του άρθρου 93 του
ν. 4387/2016 (Α'85).
2. Το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται ανάλογα
με το ποσό της ακαθάριστης μηνιαίας κύριας σύνταξης
ή της προσυνταξιοδοτικής παροχής ή του ακαθάριστου
ποσού που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑμηνός ΜαΤουτου
έτους χορήγησής της, ως εξής:
α) Για ποσό έως και 500,00 ευρώ, σε ποσοστό 100%.
β) Για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ, σε ποσοστό 70%.
γ) Για ποσό από 600,01 έως και 1.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 50%. .
δ) Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω, σε ποσοστό
30%.
Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από μία
κύριες συντάξεις ή προσυνταξιοδοτική παροχή ή/και
επίδομα σύνταξης με αιτία την αναπηρία, το ποσό της
13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση το άθροισμά τους.
3. Η 13η σύνταξη δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς
τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους
σΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, τα
ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, υπόκειται στις κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις και καταβάλλεται εντός του μηνός ΜαΤουκάθε έτους.
4. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικιlς
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών δύναται να αυξάνονται τα ποσοστά της παραγράφου 2,να ανακαθορίζεται ο χρόνος καταβολής της 13ης
σύνταξης και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 121
Αντικατάσταση του Παραρτήματος 111
του Κώδικα Φ.Π.Α.
1.Το Παράρτημα 111
του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 2859/2000 (Α' 248), αντικαθίσταται ως ακολούθως
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«Παράρτημα 111
ΑΓΑΘΑΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
(παράγραφος 1 του άρθρου 21)
Α. ΑΓΑΘΑ
Οι δασμολογικές κλάσεις του Παραρτήματος αυτού
τέθηκαν, όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασμένη
Ονοματολογία που καθορίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης lουλίου 1987
(ΕΕΙ 256), όπως έχει τροποποιηθεί με τον Εκτελεστικό
Κανονισμό (ΕΕ)αριθμ. 2016/1821 της Επιτροπήςτης 6ης
Οκτωβρίου 2016 (ΕΕΙ 294/2016) και lσχύει. Όπου πριν
από μια δασμολογική κλάση του παρόντος Παραρτήματος υπάρχει η ένδειξη ΕΧ,στον εφαρμοστέο συντελεστή
Φ.Π.Α.υπάγονται μόνο τα προϊόντα που κατονομάζονται
ρητά στη συγκεκριμένη παράγραφο του Παραρτήματος
και όχι το σύνολο των προϊόντων που έχουν καταταγεί
στην εν λόγω δασμολογική κλάση, ενώ, όταν μια δασμολογική κλάση αναγράφεται χωρίς το πρόθεμα ΕΧ,
ο συντελεστής Φ.Π.Α.αφορά το σύνολο των προϊόντων
ττου έχουν καταταγεί σε αυτή.
1. Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδουζ, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά.
Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδρομιών (Δ.Κ.ΕΧΟ 101, 0102,
ΟΙ 03, ΟΙ 04).
2. Πετεινοί, κότες, πάπιες,χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και
φραγκόκοτες, ζωντανά (Δ.Κ.0105).
3. Κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες,
λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιΤα. Μέλισσες. Ακάρεα (έντομα που
χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντομοκτόνων)
(Δ.Κ. ΕΧ0106).
4. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα (Δ.Κ.
0201,0202,0203,0204,0205,0206,0207,0208,0209,
0210).
5. Ψάρια και ασπόνδυλα υδρόβια ζωντανά νωπά διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα. Εξαιρούνται
τα ζωντανά ψάρια για διακόσμηση (Δ.Κ. ΕΧ0301, 0302,
0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308).
6. Γάλα και προίόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών.
Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης
που δεν κατονομάζονται αλλού (Δ.Κ.0401, 0402, 0403,
0404,0405,0406,0407,0408,0409,041
Ο).
7. Έντερα, κύστες και στομάχια ζώων ολόκληρα 11 σε
τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών, νωπά,διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άλμη,
αποξηραμένα ή καπνιστά ( Δ.Κ. 0504).
8. Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και
ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου, άλλες από τις ρίζες της Δ.Κ. 1212.Άλλα φυτά ζωντανά (στα
οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα
και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών (Δ.Κ.0601, 0602).
9.Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια
ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά (Δ.Κ.ΕΧ0603, ΕΧ0604).
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10. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα (Δ.Κ.
0701,0702,0703,0704,0705,0706,0707,0708,0709,
0710,0711,0712,0713,0714).
11. Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών, πεπονιών και καρπουζιών (Δ.Κ.0801, 0802, 0803,
0804,0805,0806,0807,0808,0809,0810,0811,0812,
0813,0814).
12. Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά (Δ.Κ. 0901, 0902,
0903,0904,0905,0906,0907,0908,0909,091
Ο).
13. Δημητριακά (Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1007, 1008).
14. Προϊόντα αλευροποιίας. Άμυλα κάθε είδους (Δ.Κ.
1101,1102,1103,1104,1105,1106, ΕΧ 1108).
15.Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι
και διάφοροι καρποί (Δ.Κ. 1201, 1202, 1204, 1205, 1206,
1207,1208,1209).
16. Αρτεμισία, βασιλικός, χαμομήλΙ, μαντζουράνα η
κοινή, μολόχα, δενδρομολόχα, μέντα (δυόσμος) όλων
των ποικιλιών, ρίγανη, δενδρολίβανο, φασκόμηλο, τσάι
του βουνού, δίκταμο, γριάδα η ιαματική και λουίζα, νωπά
ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη (Δ.Κ.
ΕΧ 1211).
17. Χαρούπια, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμα, διατηρημένα με απλή Ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα,
έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών
και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται
και ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας CΙCHORIUM INTYBUSSATlVUM),που χρησιμεύουν κυρίως για
διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού (Δ.Κ. ΕΧ 1212).
18. Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών,
έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές,
χορτονομές (FOIN, LUZERNE),τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια
κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με
μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213, 1214).
19. Μαστίχα (λευκή ή μη), ακατέργαστη (Δ.Κ.ΕΧ1301).
20. Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα. Άλλα
λάδια και τα κλάσματά τουζ, που παίρνονται αποκλειστικά από ελlές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς
μετασχηματισμένα και μείγματα από αυτά τα λάδια ή
τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της Δ.Κ. 1509 (Δ.Κ.
1509, 1510).
21. Σογιέλαιο, αραχιδέλαιο, λάδι ηλιοτρόπιου (ηλιανθέλαιο), λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο), καλαμποκέλαιο,
σησαμέλαιο και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα (Δ.Κ. 1507,
1508, ΕΧ 1512, ΕΧ 1515).
22. Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά
τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα. Μαργαρίνη.
Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια
ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή
λαδιών του Κεφαλαίου 15 (Δ.Κ. ΕΧ 1516, 1517).
23. Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων.

2140

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Εξαιρείται το χαβιάρι (Δ.Κ. 1601, 1602, 1603, ΕΧ 1604,
1605).
24. Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα (Δ.Κ.
1701, 1702, 1703,1704).
25. Κακάο και παρασκευάσματα αυτού(Δ.Κ. 1801,
1802, 1803, 1804, 1805, 1806).
26. Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής(Δ.Κ.1901,1902,1903,1904,1905).
27. Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών, καθώς και οι χυμοί φρούτων
και λαχανικών (Δ.Κ.2001,2002,2003,2004,2005,2006,
2007, 2008, ΕΧ2009).
28. Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα
καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα
προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του
καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών. Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς
μονοκύτταροι οργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της
Δ.Κ. 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης παρασκευασμένες. Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Παρασκευάσματα για σούπες
και ζωμούς, σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παγωτά
έστω και αν περιέχουν κακάο (Δ.Κ.2101,2102, ΕΧ2103,
ΕΧ2104,2105).
29. Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά
ή τεχνητά μεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών, ούτε αρωματισμένα, μη αεριούχα,
πάγος και χιόνι (Δ.Κ. ΕΧ2201).
30. Ξύδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ (Δ.Κ. 2209).
31. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών
ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα,
εξαιρουμένων των τροφών για σκύλους ή γάτες (Δ.Κ.
2301,2302,2303,2304,2305,2306,2307,2308, ΕΧ2309).
32. Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνονται και το επιτραπέζιο και μετουσιωμένο αλάτι), έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθιικη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών
που εξασφαλίζουν την καλή ρευστότητα. Θαλασσινό
νερό (Δ.Κ.2501).
33. Η παράδοση νερού.
34. Η θέρμανση μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση). Ο
συντελεστής του φόρου για το αγαθό της παρούσας
περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
35. Η ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716) και το φυσικό
αέριο (Δ.Κ. ΕΧ 2711). Ο συντελεστής του φόρου για τα
αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις
εκατό (6%).
36. Φαρμακευτικά προϊόντα (Δ.Κ. 3001, 3002, 3003,
3004, 3005, 3006).
37. Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004. Εμβόλια για την
ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002
(Δ.Κ.ΕΧ3002, ΕΧ3003, ΕΧ3004). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε
έξι τοις εκατό (6%).
38. Λιπάσματα (Δ.Κ.3101, 3102, 3103, 3104, 3105).
39. Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα,
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ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και
παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές
ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που προορίζονται για
ανθρώπινη χρήση. Εξαιρούνται τα εντομοαπωθητικά,
τα απολυμαντικά για οικιακές χρήσεις, τα εντομοκτόνα
και κατσαριδοκτόνα που παρουσιάζονται σε φιάλες
με προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για οικιακές χρήσεις
(Δ.Κ. ΕΧ 3808).
40. Βιβλία και βιβλία με εικόνες για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ
4901, ΕΧ4903). Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις
(Δ.Κ.4902). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της
παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
41. Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστήρες, μηχανήματα ανεβοκατεβάσματος αναπήρων και
παρόμοια), που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση
αναπήρων (Δ.Κ. ΕΧ8428).
42. Αμαξάκια τύπου πολυθρόνα<;και άλλα οχήματα για
αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλον μηχανισμό
προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου και
ερεισίνωτο (Δ.Κ.8713, 9403, ΕΧ8714).
43. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται «ενδομήτρια αντισυλληπτικά», καθετήρες για την ιατρική
χρήση των ανθρώπων, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα
ομιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες
τεχνητού νεφρού, συσκευές έγχυσης ινσουλίνης (Δ.Κ.
ΕΧ9018).
44. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες, οι επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και
άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοιις
στους κωφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με
το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον
ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας
έλλεΙψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας. Εξαιρούνται
τα μέρη και εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ.
ΕΧ9021).
45. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ.ΕΧ3922), μπανιέρες για
ανάπηρους (Δ.Κ.ΕΧ3922, 6910,7324), στηθόδεσμος μαστεκτομής - μαγιώ μαστεκτομής (Δ.Κ.ΕΧ6212, ΕΧ6112,
ΕΧ6211), προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
(jaws, supernova, haII, φωναισθησίαι:;, fine reader) (Δ.Κ.
ΕΧ8523), εκτυπωτές Brai!le (Δ.Κ. ΕΧ8443), ρολόγια χειρός (BraiIIe) (Δ.Κ. ΕΧ 9102), πινακίδες γραφής (Brai//e),
μέτρα (Brai!Ie) (Δ.Κ. ΕΧ9017), μπαστούνια ηλεκτρονικά
(Δ.Κ. ΕΧ6602), κασετόφωνα με 4 tracks (BraiIIe) (Δ.Κ.ΕΧ
8519), ταινίες μέτρησης σακχάρου (Δ.Κ. ΕΧ 3822), τα
οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με
ειδικές ανάγκες.
46. Μπαστούνια λευκά (Δ.Κ.ΕΧ6602), γραφομηχανές
με χαρακτήρες BraiIIe (Δ.Κ. ΕΧ 8472), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης. Ο συντελεστής φόρου για τα αγαθά της παρούσας
περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
47. Καθίσματα μπάνιου (Δ.Κ.ΕΧ3922, ΕΧ9401), αντλία
αποσιδήρωσης για μεσογειακή αναιμία (Δ.Κ. ΕΧ9018),
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σύστημα τραχειοστομίω:; - τραχειοσωλήνες - φίλτρα
(Δ.Κ. ΕΧ 9018), περπατούρα (Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΚ 9021),
τρίποδο (Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), σύστημα φωτεινής
ειδοποίησης (Δ.Κ.ΕΚ8531), δέκτης φωτεινών σημάτων
(Δ.Κ. ΕΧ 8517), Braille display (Δ.Κ. ΕΧ 8528), scanner
(Δ.Κ. ΕΧ 8471), Braille note taker (Δ.Κ. ΕΧ 8472), προγράμματα κινητών τηλεφώνων σε ελληνική και ξένη
έκδοση (mobile speak, speaking phone) (Δ.Κ.ΕΧ8523),
πλαίσια γραφής για άτομα με μειωμένη όραση (Braille)
(Δ.Κ. ΕΚ 3926, 7326), κάλτσες Α.Γ.ή Κ.Γ.(Δ.Κ. ΕΚ 6115,
ΕΚ6217), κάλτσες κολοβώματος (Δ.Κ.ΕΚ6307), φίλτρα
αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και
πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ9018), γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης καί πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ9018), σάκοι περισυλλογής υγρού προετοιμασίας φίλτρων (Δ.Κ. ΕΧ 3926), Υ- connectors, σετ
φλεβοκέντησης κατά την αιμοκάθαρση (Δ.Κ.ΕΚ9018),
φύσιγγες διπανθρακικών (Δ.Κ. ΕΧ 2836), συνδετικό
από τιτάνιο (Δ.Κ. ΕΚ9018, ΕΧ8108), γραμμή σύνδεσης
και αποχέτευσης, σάκοι αποχέτευσης (Δ.Κ. ΕΧ 3926),
κασέτες σύνδεσης, Clamp (λαβίδες) (Δ.Κ.ΕΚ9018), βαλίτσα περιτοναϊκής κάθαρσης (SMART ΡΟ CASE)(Δ.Κ.
ΕΚ 9018, ΕΧ 4202), αναλώσιμο υλικό για κολοστομίες
(Δ.Κ. ΕΚ 3006), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Β.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών
για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι
τοις εκατό (6%).
2. Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους,
συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος
διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή
κάμπινγκ για τροχόσπιτα.
3. Η παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδαι:;,παιδιών,
ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες
γενικά.
4. Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.
5. Η παροχή υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας, οικοτροφεία, δομές για άτομα με ειδικές ανάγκες και δομές
που παρέχουν κατάλυμα σε άτομα με νοητική υστέρηση,
ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών, που ενεργείται
στο πλαίσιο κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον δεν εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής της περίmωσης θ'της παραγράφου 1 του άρθρου 22.
6. Η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων
και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην
των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση
αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και
ροφημάτων.
Γ.ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο Παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν,
συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή
για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό
συντελεστή Φ.Π.Α..»
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από
205.2019.
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Άρθρο 122
Εφαρμογή συστήματος ποσοστιαίων
επιστροφών (rebate) από τις φαρμακευτικές
εταιρείες προς τη Δημόσια Ασφάλιση για τα έτη
2006, 2007 και 2008 και ρύθμιση οφειλών
1. Οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να αποδώσουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (ΕΟΠΥΥ)ποσοστιαία επιστροφή (rebate) τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της πραγματικής φαρμακευτικής
δαπάνης, που εισέπραξαν άμεσα ή έμμεσα από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και τον Οργανισμό
Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) κατά τα
έτη 2006, 2007 και 2008 για τη χορήγηση φαρμάκων από
τους ασφαλισμένους τους.
2. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, καθορίζονται ειδικότερα, ο τρόπος υπολογισμού
της καθαρής φαρμακευτικής δαπάνηι:;,οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία απόδοσης της επιστροφής της παραγράφου 1,ο τρόπος κατανομής του ποσού επιστροφής
ανά φαρμακευτική εταιρεία, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως των ακόλουθων παραμέτρων:
α) της λιανικής τιμής του φαρμάκου για τα συγκεκριμένα έτη,
β) του συνόλου των πωλήσεων όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος, ανά έτος και ανά φαρμακευτική
εταιρεία,
γ) της τιμής αναφοράς και της ασφαλιστικής τιμής
αποζημίωσηι:;,όπως καθοριζόταν για τα ανωτέρω έτη,
δ) των υποχρεωτικών εκπτώσεων που εφαρμόσθηκαν

και
ε) της συμμετοχής του ασφαλισμένου.
3. Ο ΕΟΠΥΥκαταλογίζει το ποσό επιστροφής της παραγράφου 1προς κάθε φαρμακευτική εταιρεία και αυτό
αποδίδεται είτε απευθείας με κατάθεση μετρητών στον
λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ είτε μέσω συμψηφισμού του
ποσού επιστροφής με αντίστοιχες οφειλές του ΕΟΠΥΥ
προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για προμήθεια φαρμάκων, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,
με αναλογική εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου
5 του άρθρου 35 τουν. 3918/2011 (Α'31).
4. Οφειλές της παραγράφου 1 καταβάλλονται μέχρι και
σε εκατόν είκοσι (120) συνεχείι:;,μηνιαίες δόσειι:;,κατόπιν
αίτησης του οφειλέτη προς τον ΕΟΠΥΥ.Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας ορίζονται ο αριθμός των δόσεων,
η ελάχιστη μηνιαία καταβολή, η διαδικασία καταβολής,
τυχόν συμψηφισμός κατά τη διαδικασία του δεύτερου
εδαφίου του στοιχείου Γ'της παραγράφου 2 του άρθρου
52 του ν. 4430/2016 (Α'206) και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης του ποσού επιστροφής του παρόντος άρθρου ή
των δόσεων, αυτό εισπράπεται από τον ΕΟΠΥΥ με τη
διαδικασία του ΚΕΔΕ.Οι εταιρείες δικαιούνται βεβαίωση καταβολής του ποσού επιστροφής για φορολογική
χρήση, με αναλογική εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4052/2012 (Α'41).
Ποσά rebate που εισπράχθηκαν για τα έτη 2006, 2007
και 2008 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και
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Παραγγέλλομε
του Κράτους.

τη δημοσίευση

του παρόντος

στην Εφημερίδα

Τεύχος Α' 73/17.05.2019

της Κυβερνήσεως

και την εκτέλεσή

του ως νόμου

Αθήνα, 16 ΜαΤου 2019
Ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Υφυπουργός
Παιδείαζ, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ

ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής Υπουργός
Εργασίαζ, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤιΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Υφυπουργός
Εργασίαζ, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προστασίας του Πολίτη

Δικαιοσύνηζ, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓιΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας

Διοικητικής

Ανασυγκρότησης

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΜΠΑΡΚΑΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υγείας

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΠΑ ΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΞENOΓlANNAKOΠOYΛOY

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υφυπουργός
ΠολιτισμΟύ και Αθλητισμού

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΜΥΡΣΙΝΗ

ΓΕΩΡΓιΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υποδομών και ΜΕΤαφορών

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΓΕΩΡΓιΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης
καιΤροφίμων

Τουρισμού

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΞΑΝΘΟΣ

ΖΟΡΜΠΑ

Περιβάλλοντος

Θεωρήθηκε

και Ενέργειας

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα

ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΣ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

του Κράτους.

Αθήνα, 16 ΜαΤου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης
ΜΙΧΑΗΛ
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_

Υπουργός

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 10432, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κεiμενα προ, δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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