
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση λειτουργίας Προαναχωρησιακού Κέ-
ντρου Κράτησης Κώ.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 127846/ 
22.11.2017 υπουργικής απόφασης «Συγχώνευση 
τμηματικών καταβολών επιχορήγησης επενδυ-
τικών σχεδίων υπαχθέντων στις διατάξεις των 
ν. 3299/2004 και 3908/2011».

3 Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑ 2014-2020».

4 Τροποποίηση της αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.50231/2017 
(ΦΕΚ Β΄ 2255) απόφασης του Υπουργού Υγείας με 
θέμα «Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw 
back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπά-
νη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ 
(για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για 
το έτος 2017».

5 Τροποποίηση α) της με αριθμ. πρωτ. 900/Α325/
13-10-2014 (Φ.Ε.Κ. 2826/Β΄/21-10-2014) κοινής 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση 
περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις 
κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2014 στην Τ.Κ. 
Καυκωνίας της Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας του Δή-
μου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενό-

τητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» 
και β) της με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ 3328/Α32/
29-07-2015 (Φ.Ε.Κ. 1834/Β΄/25-08-2015) κοινής 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Τροποποίηση 
της με αριθμ. πρωτ. 900/Α325/13-10-2014 (Φ.Ε.Κ. 
2826/Β΄/21-10-2014) κοινής υπουργικής απόφα-
σης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστω-
τικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια, από τις κατολισθήσεις του Ια-
νουαρίου 2014 στην Τ.Κ. Καυκωνίας της Δ.Ε. Αρ-
χαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   8038/23/22-οε΄ (1)
Παράταση λειτουργίας Προαναχωρησιακού 

Κέντρου Κράτησης Κώ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 81 του

ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη 
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» 
(Α΄ 212).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 και της παρ. 3 
του άρθρου 35 του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας 
Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογής 
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και 
τις διαδικασίες στα κράτη-μέλη για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 68 και 77 του 
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατά-
ξεις των άρθρων 10 παρ. 3, 5, 23 και 30 περ. γ΄ του ν. 
4337/2015 (Α΄ 129).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις» (Α΄ 29).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ186 από 10.11.2016 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Νικόλαο 
Τόσκα» (Β΄ 3671).

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ29 από 08.10.2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ197 από 16.11.2016 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄3722), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. Υ226 από 27.12.2016 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 4233).

11. Την από 14.03.2017 Σύμβαση μεταξύ του Ταμεί-
ου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εσωτερικών/
Ελληνικής Αστυνομίας για την παραχώρηση προς 
χρήση στο Υπουργείο Εσωτερικών/Ελληνική Αστυνο-
μία, τμήματος εκ του στρατοπέδου "Καπετάν Λάζαρη", 
έκτασης 72.000,17 τ.μ. στη νήσο Κω, για την δημιουρ-
γία Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών 
(ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Π/Υ εξό-
δων έτους 2018 του Ε.Φ. 07-593 «Μεταναστευτικές Ροές 
Ελληνικής Αστυνομίας» (ΚΑΕ: 0814, 0823, 0829, 0831, 
0832, 0839, 0861, 0869, 0899, 1111, 1231, 1321, 1329, 
1421, 1423, 1431, 1432, 1511, 1723, 5143, 0875, 2739, 
0813, 1311, 1691, 1699, 0719, 0721, 0722) και των πι-
στώσεων του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 0502 
με κωδικό έργου 2016ΣΕ05020001 και τίτλο «Δομές 
και λειτουργικότητα των Προαναχωρησιακών Κέντρων 
Κράτησης Αλλοδαπών - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης «Τ.Α.Μ.Ε.») συνολικού εκτιμώμενου ύψους 
4.045.510,79 €.

13. Την υπ’ αριθμ. 8000/1/2017/142-γ' από 19.12.2017 
Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η λειτουργία του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κρά-
τησης Αλλοδαπών Κω που ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 
8038/23/22-ξε' από 28.01.2017 κοινή υπουργική από-
φαση (Β΄ 322) παρατείνεται μέχρι και την 31.12.2018.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών  Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Ι

    Αριθμ. 142609 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 127846/ 

22.11.2017 υπουργικής απόφασης «Συγχώνευ-

ση τμηματικών καταβολών επιχορήγησης επεν-

δυτικών σχεδίων υπαχθέντων στις διατάξεις των 

ν. 3299/2004 και 3908/2011».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
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σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄117), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
ειδικότερα την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 77, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του 4497/2017 (Α΄ 171), 
καθώς και το άρθρο 85 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχει-
ρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄8), όπως 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Πε-
ριφερειακή Σύγκλιση» (Α΄261), όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» 
(Α΄185), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 210).

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ197/ 
16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση» (Β΄ 3722), όπως ισχύει, όπως τροποποιήθηκε με την 
απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ226/27-12-
2016 «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄4233).

9. Την υπ’ αρ. 44672/24-4-2015 απόφαση διορισμού 
μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματεί-
ας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουρ-
γείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
(ΥΟΔΔ 279).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του τρέχοντος 
έτους (ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 027) είναι εντός των ορίων του Προ-
ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης.

11. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ 1550/20-11-2017 Ειδική Έκ-
θεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης.

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 127846/22.11.2017 υπουρ-
γική απόφαση «Συγχώνευση τμηματικών καταβολών 
επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στις 

διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011» (Β΄ 4120), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 127846/22.11.2017 
υπουργική απόφαση «Συγχώνευση τμηματικών καταβο-
λών επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων 
στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011» (Β΄ 4120), 
ως εξής:

α. Το στοιχείο 10 του προοιμίου της απόφασης αντι-
καθίσταται, ως εξής:

«10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του τρέχοντος 
έτους (ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 027) είναι εντός των ορίων του Προ-
ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης».

β. Η παράγραφος α. του άρθρου 1 της απόφασης αντι-
καθίσταται, ως εξής:

«α. Την συγχώνευση της 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης 
δόσης της επιχορήγησης στα επενδυτικά σχέδια των 
ν. 3299/2004 και 3908/2011 για τα οποία έχει εκδοθεί, 
ή εκδίδεται, απόφαση ολοκλήρωσης και πιστοποίησης 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους, από όλους 
τους αρμόδιους φορείς».

Άρθρο 2

α. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 127846/ 
22.11.2017 υπουργική απόφαση «Συγχώνευση τμη-
ματικών καταβολών επιχορήγησης επενδυτικών σχε-
δίων υπαχθέντων στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 
3908/2011» (Β΄ 4120).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 142744 (3)
Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ-

ΔΟΝΙΑ 2014-2020».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το ν. 4314/2014 (Α΄265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσω-
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μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.

3. Το π.δ. 116/2014 (Α΄185) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και με-
τονομασίας υπουργείων.

5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) περί διορισμού υπουργών, 
αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών.

6. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση (Β΄ 3722).

7. Την υπ’ αριθμ. 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/ 
18.11.2015) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρω-
ση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής 
σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, 
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

8. Την με αριθμ. πρ. 4896/19-12-2017 επιστολή της 
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 142741/22-12-2017 ενημερωτικό 
της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύ-
σεων και ΕΣΠΑ.

10. Την με αριθμ. πρωτ.: 142742/22-12-2017 εισήγηση 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
στον Αναπληρωτή Υπουργό με θέμα «Εισήγηση τροπο-
ποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του 
ν. 4314/2014 για το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας».

11. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για την 
περαιτέρω ενεργοποίηση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονί-
ας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και 
την επιτάχυνση της υλοποίησής του, τηρουμένων των 
προϋποθέσεων των Κανονισμών της τρέχουσας προ-
γραμματικής περιόδου για τις μεταβολές των π/υ των 
αξόνων του προγράμματος.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δύναται να 
εντάξει στον άξονα προτεραιότητας 5 του οικείου ΠΕΠ 
πράξεις με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, 
ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 132 % του προβλεπό-
μενου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα. Η συνολική δημόσια 
δαπάνη του ΠΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 110 %. 

Η υπέρβαση των τιθέμενων στην παρ. 1 του άρθρου 33 
του ν. 4314/2014 ορίων επιτρέπεται μόνο για την έντα-
ξη των 3 πράξεων του άξονα προτεραιότητας 5 του ΕΠ 
«Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020» όπως αναλυτικότερα 
αναφέρονται στο εισηγητικό του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύ-
σεων και ΕΣΠΑ (σημείο 10 ανωτέρω).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

    Αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.95830 (4)
Τροποποίηση της αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.50231/2017 

(ΦΕΚ Β΄ 2255) απόφασης του Υπουργού Υγείας με 

θέμα «Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw 

back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπά-

νη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ 

(για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για 

το έτος 2017».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) «Νόμος 

αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «“Έγκριση των Σχεδίων Συμβά-
σεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης 
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγου-
σες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 
διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου 3 παρ. 2.5.2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

γ) Του άρθρου 41 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

δ) Του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) «Χωρικός 
σχεδιασμός- Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

2) Την αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.50231/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2255) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός 
αυτόματης επιστροφής (Claw back) για τη νοσοκομειακή 
φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων 
του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπά-
νη) για το έτος 2017».

3) Το αρίθμ. πρωτ. 5048/21.12.2017 έγγραφο του Γρα-
φείου Υπουργού (Γ.Π. 95568/22.12.2017).

4) Την αρίθμ. πρωτ. 95824/22.12.2017 εισήγηση του 
ΓΔΟΥ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρο 24 του ν. 4270/ 
2014, όπως ισχύει.

5) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού 
των Δημόσιων Νοσοκομείων και του Εθνικού Οργανι-
σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), αποφα-
σίζουμε:

1. Την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 της προ-
αναφερόμενης (2) σχετικής ως εξής:

«1. Η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για το έτος 
2017, δεν μπορεί να υπερβεί τα ποσά όπως κατά περί-
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πτωση αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ του άρθρου 
11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει.

2. Στο τέλος κάθε εξαμήνου εάν η συνολική δαπάνη 
των Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ για νοσο-
κομειακή φαρμακευτική δαπάνη έχει ξεπεράσει το προ-
καθορισμένο ποσό που αναφέρεται στη παράγραφο 1 
της παρούσας απόφασης και στην περίπτωση στ' του 
άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), το υπερβάλλον ποσό 
πρέπει να επιστραφεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης 
επιστροφής (claw back).

Η συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη 
προκύπτει βάσει του συνόλου των τιμολογίων που εκδό-
θηκαν για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα σε νοσοκομει-
ακές τιμές, μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης 
5%, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του 
ν. 3918/2011 (Α΄ 31).

Το ποσό της υπέρβασης της νοσοκομειακής φαρμα-
κευτικής δαπάνης επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους 
ΚΑΚ α) κατά 90% 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 
μείον θεσμοθετημένη έκπτωση 5%) δια της συνολικής 
νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης 

και β) κατά 10% με βάση το μερίδιο ανάπτυξης κάθε 
εταιρείας ή ΚΑΚ, όπου ως μερίδιο ανάπτυξης λαμβάνεται 
ο λόγος ανάπτυξη εταιρείας προς άθροισμα όλων των 
θετικών αναπτύξεων. Ως ανάπτυξη εταιρείας λαμβάνε-
ται η θετική διαφορά μεταξύ των καθαρών πωλήσεων 
[αρχική αξία των τιμολογίων, όπως αναφέρεται ανωτέρω, 
αφαιρουμένων περαιτέρω των προαιρετικών εκπτώσε-
ων και του ποσού επιστροφής της παρ. 3 του άρθρου 35 
του ν. 3918/2011 (Α΄ 31)], κατά το τρέχον εξάμηνο, και 
των καθαρών πωλήσεων κατά το αντίστοιχο εξάμηνο 
του προηγούμενου έτους αφαιρουμένου σε αυτή την 
περίπτωση και του ποσού που έχει προκύψει από το claw 
back. To άθροισμα των ποσών για όλες τις εταιρείες που 
εμφανίζουν θετική διαφορά (ανάπτυξη εταιρείας) είναι η 
βάση για τον υπολογισμό του μεριδίου ανάπτυξης. Από 
το ποσό που θα προκύψει από τον ως πάνω υπολογι-
σμό, ανά φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ, αφαιρούνται οι 
προαιρετικές εκπτώσεις που έχει προσφέρει και το ποσό 
επιστροφής της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 
(Α΄ 31), που έχει καταλογιστεί σε κάθε εταιρεία ή ΚΑΚ, 
ώστε να προκύψει το τελικό ποσό υπέρβασης της νοσο-
κομειακής φαρμακευτικής δαπάνης που θα καταλογιστεί 
σε κάθε εταιρεία ή ΚΑΚ.

Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο και εγγράφεται στον 
Κ.Α. Εσόδων 5693 του προϋπολογισμού των Δημοσίων 
Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, τρέχοντος έτους. Το ποσό 
αυτό, καταβάλλεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της 
ταμειακής διαχείρισης κάθε νοσοκομείου και του ΕΟΠΥΥ 
ή συμψηφίζεται από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ 
με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων.».

2. Πράξεις επιβολής ποσού επιστροφής για τη νοσοκο-
μειακή φαρμακευτική δαπάνη που έχουν εκδοθεί πριν τη 
δημοσίευση της παρούσας ανακαλούνται και εκδίδονται 
εκ νέου με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/2528/Α325 (5)
Τροποποίηση α) της με αριθμ. πρωτ. 900/Α325/

13-10-2014 (Φ.Ε.Κ. 2826/Β΄/21-10-2014) κοι-

νής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτη-

ση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για 

την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από 

τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2014 στην Τ.Κ. 

Καυκωνίας της Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας του Δή-

μου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενό-

τητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» 

και β) της με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ 3328/Α32/

29-07-2015 (Φ.Ε.Κ. 1834/Β΄/25-08-2015) κοινής 

υπουργικής απόφασης με θέμα «Τροποποίηση 

της με αριθμ. πρωτ. 900/Α325/13-10-2014 (Φ.Ε.Κ. 

2826/Β΄/21-10-2014) κοινής υπουργικής απόφα-

σης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστω-

τικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των 

ζημιών σε κτίρια, από τις κατολισθήσεις του Ια-

νουαρίου 2014 στην Τ.Κ. Καυκωνίας της Δ.Ε. Αρ-

χαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 28-07-1978 Πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 
εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέ-
ρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθη-
κε και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/
07-02-1979), καθώς και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 
(Φ.Ε.Κ. 25/Α΄/09-02-1998), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/17-12-2014), 
βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26-03-1981 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των 
σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30-07-1981) καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 
203/Α΄/30-07-1981) όπως τροποποιήθηκε και συμπλη-
ρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβού-
λιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 123/Α΄/17-06-1996).
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3. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/
28-08-1975) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του 
χρηματοδοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3, του ν. 1283/1982 
(Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/17-09-1982) «Για τις προθεσμίες υποβο-
λής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και 
τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο 
του ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α΄) «Περί οργάνων ασκήσε-
ως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής 
πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Φ.Ε.Κ. 23/Α΄) «Περί 
Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του 
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 143).

7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/
13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδί-
κτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 
(Φ.Ε.Κ. 216/Α΄/11-10-2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδι-
κές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών 
Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194Α΄), όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (Φ.Ε.Κ. 181/Α΄/
23-11-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

11. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2014 (Φ.Ε.Κ. 172/Α΄/
28-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».

12. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 (Φ.Ε.Κ. 151/Α΄/
12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών».

13. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. 185/Α΄/
03-09-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας».

14. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/
22-09-2015) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων».

15. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α΄/
23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α΄/
04-11-2016) που αφορά στη μετονομασία του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε 
Υπουργείο Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

17.Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α΄/
05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

18. Την υπ’ αριθμ. Υ197/17-11-2016 (Φ.Ε.Κ. 3722/Β΄/
17-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ226/27-12-2016 (Φ.Ε.Κ. 

4233/Β΄/28-12-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού 
«περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρί-
τση».

19. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 20699/30-03-2015 (Φ.Ε.Κ. 
204/ Υ.Ο.Δ.Δ./01-04-2015) απόφαση διορισμού του Γενι-
κού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

20. Την υπ’ αριθμ. οικ. 78967/03.11.2017 απόφαση του 
υπουργού Υ.ΜΕ. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων 
Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών».

21. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-1990 (Φ.Ε.Κ. 
746/Β΄/30-11-1990) κοινή απόφαση του Υπουργού Προ-
εδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί 
εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον 
κανόνα των τριών υπογραφών».

22. Τη με αριθμ. πρωτ. 50148/542/24-06-1992 (Φ.Ε.Κ. 
420/Β΄/01-07-1992) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. 
Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημο-
σίου Τομέα».

23. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 6772/Β9β/19-12-2011 
(Φ.Ε.Κ. 3201/Β΄/30-12-2011) απόφαση Υφυπουργού 
Υ.ΜΕ.Δ. «Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των ερ-
γασιών επισκευής νια την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτίρια που έχουν πληνεί από φυσικές καταστροφές 
(σεισμό, πυρκανιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της 
αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής».

24. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 7791/Α314/24-09-2014 
(Φ.Ε.Κ. 2658/Β΄/08-10-2014) απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορι-
σμός Διαδικασίας Ελέγχου Κτιρίων, Ελέγχου Φακέλων 
Επισκευής και Ανακατασκευής Κτιρίων καθώς και εκδί-
κασης Ενστάσεων, μετά από φυσικές Καταστροφές».

25. Τη με αριθμ. πρωτ. 900/Α325/13-10-2014 (Φ.Ε.Κ. 
2826/Β΄/21-10-2014) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα 
«Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για 
την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις κατο-
λισθήσεις του Ιανουαρίου 2014 στην Τ.Κ. Καυκωνίας της 
Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας».

26. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ 3328/Α32/29-07-2015 
(Φ.Ε.Κ. 1834/Β΄/25-08-2015) κοινή υπουργική απόφαση 
με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 900/Α325/
13-10-2014 (Φ.Ε.Κ. 2826/Β΄/21-10-2014) κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτι-
κές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε 
κτίρια, από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2014 στην 
Τ.Κ. Καυκωνίας της Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου 
Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

27. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 16498/1586/06-02-2014 
διαπιστωτική πράξη του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου νια την έναρξη λειτουργίας του Τομέα Αποκα-
τάστασης Πυροπλήκτων Ν. Ηλείας (Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας) με 
έδρα τον Πύργο.
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28.Το με αριθμ. πρωτ. 153958/6378/10-11-2014 έγγρα-
φο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: 
«Διάθεση των υπαλλήλων των Τομέων Αποκατάστασης 
Σεισμοπλήκτων και Πυροπλήκτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων».

29. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΝΣα/12845/ΦΝ 456ε/24-02-
2017 έννραφο της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού 
& Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής 
Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

30. Τη με αριθμ. πρωτ. 40/25-01-2017 Εισηνητική Έκ-
θεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

31. Τον Κανονισμό 651/2014 (L 156/1/20.6.2017), ιδίως 
αρ. 50 και Κεφάλαιο Ι.

32. Τον Κανονισμό 1408/2013 (L 352/9/24.12.2013).
33. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 
98/Α/22-04-2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης προκαλούνται αυξομειώσεις 
στις δαπάνες αποκατάστασης των κτιρίων για τα οποία 
έχουν εκδοθεί πρωτόκολλα αυτοψίας επικίνδυνα ετοι-
μόρροπων κτιρίων ή εκθέσεις αυτοψίας ολοσχερούς 
καταστροφής, ως ακολούθως:

Α) Σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων της ΣΑΕ 069, προκαλείται αύξηση δαπάνης ύψους 
€ 176.000 για την παροχή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής.

Β) Σε βάρος του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ. 
178/Α΄/28-08-1975), προκαλείται μείωση δαπάνης ύψους 
€ 8.000 για την κάλυψη των τόκων των χορηγούμενων 
δανείων και επειδή,

• τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτίρια από κατολισθήσεις είναι σκόπιμο 
να εναρμονιστούν με αυτά των σεισμών, καθότι οι ζημιές 
που προκαλούνται στα κτίρια και από τα δύο φαινόμενα 
είναι ίδιας μορφής,

• δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα η απόφαση του 
Υπουργού Ενέργειας με την οποία θα χαρακτηρίζονται 
και θα οριοθετούνται οι ακατάλληλες προς δόμηση πε-
ριοχές, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χορηγηθεί Σ.Σ. 
για επισκευή ή ανακατασκευή στην ίδια θέση,

• οι ιδιοκτήτες των κτιρίων για τα οποία έχουν εκδοθεί 
πρωτόκολλα αυτοψίας επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτι-
ρίων ή εκθέσεις αυτοψίας ολοσχερούς καταστροφής, 
έχουν το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμούν, να προβούν σε 
αυτοστέγαση σε θέση εκτός των ορίων της οριοθετημέ-
νης με τη με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ. 900/Α325/13-10-2014 
(Φ.Ε.Κ. 2826/Β΄/21-10-2014) κοινής υπουργικής απόφα-
σης περιοχής και εντός της Περιφερειακής Ενότητας και 
πριν την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας με την οποία θα χαρακτηρίζονται 

και θα οριοθετούνται οι ακατάλληλες προς δόμηση 
περιοχές,

• ο αριθμός των κτιρίων για τα οποία έχουν εκδοθεί 
πρωτόκολλα αυτοψίας επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρί-
ων ή εκθέσεις αυτοψίας ολοσχερούς καταστροφής είναι 
τέσσερα (4), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. 900/Α325/
13-10-2014 (Φ.Ε.Κ. 2826/Β΄/21-10-2014) κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτι-
κές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε 
κτίρια, από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2014 στην 
Τ.Κ. Καυκωνίας της Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου 
Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ως ακολούθως:

Ι. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3, 4, 7 και 8 του κεφα-
λαίου 4. "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ" της ανωτέρω κοινής 
υπουργικής απόφασης, ως εξής:

4.3. α) Για ανακατασκευή κατοικίας, το ποσό της Σ.Σ. 
που χορηγείται, καθορίζεται σε € 1.000 ανά τ.μ. και με 
ανώτατο όριο επιφάνειας τα 120 τ.μ., ανά χωριστή ιδι-
οκτησία.

β) Για βοηθητικούς χώρους κατοικίας (π.χ. χώροι υγιει-
νής, μαγειρεία, αποθήκες τροφίμων κ.λπ.) που βρίσκονται 
στο ίδιο οικόπεδο, εκτός του περιγράμματος του κυρίως 
κτίσματος και συμπληρώνουν τη λειτουργικότητα της 
κατοικίας, το ποσό της Σ.Σ. που χορηγείται, καθορίζεται 
σε € 1.000 ανά τ.μ. Το σύνολο της επιφάνειας (επιφάνεια 
κατοικίας και βοηθητικών χώρων) για το οποίο χορηγεί-
ται Σ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120 τ.μ.

Σε κάθε περίπτωση το εμβαδόν του κάθε βοηθητικού 
χώρου που προσμετρείται στη συνολική επιφάνεια δεν 
μπορεί να ξεπερνά τα 6 τ.μ.

Για κτίρια με περισσότερες ανεξάρτητες ιδιοκτησίες 
(πολυκατοικίες) με ενιαίο κλιμακοστάσιο, σε κάθε δια-
μέρισμα προσμετρείται επιφάνεια 7 τ.μ. και μέχρι 120 
τ.μ. μαζί με το διαμέρισμα.

4.4 Για ανακατασκευή κτιρίων:
α) επαγγελματικής χρήσης, το ποσό της Σ.Σ. που χορη-

γείται καθορίζεται σε € 500 ανά τ.μ. εκτός από τις κτηνο-
τροφικές μονάδες, ή αγροτικές αποθήκες που το ποσό 
καθορίζεται σε €300 ανά τ.μ. 

β) κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν στο δημόσιο, 
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή 
σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία, το ποσό της Σ.Σ. που 
χορηγείται καθορίζεται σε €500 ανά τ.μ.

Στις παραπάνω περιπτώσεις α) και β) η επιφάνεια των 
κτιρίων θα διαιρείται σε τμήματα των 150 τ.μ., τα οποία 
θεωρούνται ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Το προκύπτον τε-
λικώς, μετά την ως άνω διαίρεση, υπόλοιπο τμήματος, 
αν έχει επιφάνεια μέχρι και 50 τ.μ. θα αμελείται, ενώ αν 
είναι πάνω από 50 τ.μ., τότε θα χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα 
με το εμβαδόν του.

Η Σ.Σ. για το πρώτο τμήμα των 150 τ.μ. αποτελείται από 
80% Α.Δ. και 20% Δ.Κ.Α., ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα 
μόνο από Α.Δ.

4.7 Για αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης καθώς και 
στάβλους, αγροτικά κτίρια, που είτε βρίσκονται στο ίδιο 
οικόπεδο με το κυρίως κτίριο είτε σε άλλο, αγροικίες 
εποχιακής χρήσης καθώς και για βοηθητικούς χώρους 
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της παρ. 4.3β που βρίσκονται σε άλλο οικόπεδο από το 
κυρίως κτίριο, η Σ.Σ. που χορηγείται καθορίζεται σε €300 
ανά τ.μ. και με ανώτατο όριο επιφάνειας τα 120 τ.μ.

4.8 Για Ιερούς Ναούς, η Σ.Σ. που χορηγείται καθορίζεται 
σε € 850 ανά τ.μ. επί του συνόλου της επιφάνειας του 
πληγέντος κτιρίου.

Β. Τροποποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ 
3328/A32/29-07-2015 (Φ.Ε.Κ. 1834/B΄/25-08-2015) κοι-
νή υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της με 
αριθμ. πρωτ. 900/Α325/13-10-2014 (Φ.Ε.Κ. 2826/Β΄/21-
10-2014)κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριο-
θέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις κατολισθή-
σεις του Ιανουαρίου 2014 στην Τ.Κ. Καυκωνίας της Δ.Ε. 
Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας», ως ακολούθως:

Αντικαθίσταται η παράγραφος i) της ανωτέρω κοινής 
υπουργικής απόφασης ως εξής:

i) H Σ.Σ. συνίσταται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρω-
γή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία 
και από 20% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) που χορηγείται από τα 
Πιστωτικά Ιδρύματα. Όπου μέσα στην κοινή υπουργική 
απόφαση αναφέρεται Σ.Σ., θα εννοούνται στο εξής τα 
προαναφερόμενα ποσοστά.

Γ i. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, σε 
σχέση με τις δαπάνες που έχουν προβλεφθεί με την 
υπ’ αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ 3328/A32/29-07-2015 (Φ.Ε.Κ. 
1834/Β΄/25-08-2015) κοινή υπουργική απόφαση (ήτοι 
€ 144.000 για Δ.Κ.Α., σε βάρος του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων και € 48.000 νια επιδότηση του 
επιτοκίου, σε βάρος του λογαριασμού του ν. 128/1975), 
προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) Προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για Δ.Κ.Α. συνολικού 
ύψους € 176.000 που θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 069.

β) Προκαλείται μείωση της δαπάνης για την επιδό-
τηση του επιτοκίου που βαρύνει το λογαριασμό του 
ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/28.08.1975) κατά € 8.000. 

Ο λογαριασμός αυτός δημιουργείται από παρακρά-
τηση επί των χορηγήσεων των Τραπεζών, με σκοπό την 
επιδότηση επιτοκίου δανείων και επιδοτείται από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό μόνο σε περίπτωση ελλειμμα-
τικότητάς του.

ii. H Σ.Σ. αναπροσαρμόζεται ή χορηγείται αντίστοιχα 
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση στις περιπτώσεις 
που:

α) έχει εκδοθεί πράξη χορήγησης Στεγαστικής Συν-
δρομής (Σ.Σ.) σε δικαιούχο, βάσει της με αριθμ. πρωτ. 
ΔΑΕΦΚ/οικ 3328/A32/29-07-2015 (Φ.Ε.Κ. 1834/Β΄/
25-08-2015 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Τρο-
ποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 900/Α325/13-10-2014 
(Φ.Ε.Κ. 2826/Β΄/21-10-2014) κοινής υπουργικής απόφα-
σης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευ-
κολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, 
από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2014 στην Τ.Κ. 
Καυκωνίας της Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρ-
χαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και είτε έχει εκταμιευθεί 
ποσό είτε όχι

β) έχουν υποβληθεί αιτήσεις για χορήγηση Σ.Σ. βάσει 
της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης 
και δεν έχει εκδοθεί πράξη χορήγησης Σ.Σ. Οι ενισχύ-
σεις δυνάμει της παρούσας απόφασης χορηγούνται πλη-
ρουμένων των προϋποθέσεων που θέτουν οι διατάξεις 
του Κανονισμού 651/2014(L 156/1/20.6.2017), ιδίως 
του Κεφαλαίου Ι και του άρθ. 50. Ειδικά αναφορικά με 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή 
γεωργικό τομέα, ενισχύσεις δυνάμει της παρούσας από-
φασης χορηγούνται πληρουμένων των προϋποθέσεων 
του Κανονισμού 1408/2013(L 352/9/24.12.2013).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  
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