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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

Άρθρο πρώτο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙ−
ΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013−2016

1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονο−
μικής Στρατηγικής 2013−2016, το οποίο επισυνάπτεται 
ως Παράρτημα I στον παρόντα νόμο, αποτελεί αναπό−
σπαστο μέρος του νόμου αυτού και στο οποίο περιλαμ−
βάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα επόμενα 
έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής:

− Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση 
και τους επί μέρους φορείς της.

− Η περιγραφή και αξιολόγηση των μακροοικονομικών 
και δημοσιονομικών εξελίξεων και προβλέψεων για το 
προηγούμενο έτος το τρέχον έτος, το έτος προϋπολο−
γισμού και τα επόμενα τρία έτη.

− Οι παραδοχές των οικονομικών και δημοσιονομικών 
προβλέψεων (μισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελί−
ξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες 
επενδύσεων και δαπάνες τόκων).

− Οι κύριες πηγές κινδύνου για τις δημοσιονομικές 
προβλέψεις.

− Ο στόχος για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης.
− Τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική 

Κυβέρνηση, καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο.

− Οι δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, 
τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντί−
στοιχα έτη.

− Οι προβλεπόμενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρ−
νησης ανά Υπουργείο για τον Προϋπολογισμό του επό−
μενου έτους, καθώς και οι συνολικές δαπάνες τους για 
την υπό εξέταση περίοδο.

− Τα έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης 
ανά οικονομική κατηγορία και οι προβλέψεις για τα φο−

ρολογικά έσοδα, καθώς και οι δαπάνες για την περίοδο, 
οι εκτιμήσεις ανά οικονομική κατηγορία των ακαθάρι−
στων εξόδων, εσόδων, και ελλείμματος ή πλεονάσματος 
του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των Ενοποιημένων 
Προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΥΠΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.

1.α. Οι διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 91/1943 (Α΄ 129), 1 
και 2 του ν.δ. 99/1974 (Α΄ 295) και της παρ. 19 του άρθρου 
4 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265) παύουν να ισχύουν για όσους 
από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποκτούν για 
πρώτη φορά την ιδιότητα του Βουλευτή ή του Δημάρ−
χου, από την επομένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος 
του παρόντος νόμου. Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται 
για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και υγειονομι−
κή περίθαλψη, στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν 
την εκλογή τους στα αξιώματα αυτά και ο χρόνος της 
θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους 
φορείς αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται προγενέστερη κατά 
τα ανωτέρω ασφάλιση, για τα εν λόγω πρόσωπα έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του 
άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).

Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυ−
τές καθορίζονται από τη νομοθεσία του κάθε φορέα, 
βαρύνουν του μεν ασφαλισμένου τους ίδιους, του δε 
εργοδότη τη Βουλή ή το Δήμο, κατά περίπτωση, παρα−
κρατούνται από τη βουλευτική αποζημίωση ή την αντιμι−
σθία και αποδίδονται ανά μήνα στους οικείους φορείς.

Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα πριν την εκλογή τους 
υπάγονταν στο ασφαλιστικό− συνταξιοδοτικό καθεστώς 
του Δημοσίου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται 
επί των συντάξιμων αποδοχών της οργανικής τους θέ−
σης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθο−
ρίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
των διατάξεων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου των προηγούμενων εδαφίων.

β. Οι διατάξεις της παρ.  14 του άρθρου 8 του 
ν. 2592/1998 (Α΄ 57), αντικαθίστανται ως εξής:

«14. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου, 
γενικά, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν βου−
λευτική σύνταξη ή χορηγία, οι οποίοι υπηρετούν ή προ−
σλαμβάνονται σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο 
εργοδότη

Ποσό αποζημίωσης

1 έτος συμπλ. έως 4 έτη 2 μηνών

4 έτη συμπλ. έως 6 έτη 3 μηνών

6 έτη συμπλ. έως 8 έτη 4 μηνών

8 έτη συμπλ. έως 10 έτη 5 μηνών

10 έτη συμπλ. 6 μηνών

11 έτη συμπλ. 7 μηνών

12 έτη συμπλ. 8 μηνών

13 έτη συμπλ. 9 μηνών

14 έτη συμπλ. 10 μηνών

15 έτη συμπλ. 11 μηνών

16 έτη συμπλ. και άνω 12 μηνών»

Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται με 
βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το δεύτερο εδάφιο 
της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α΄ 
98) εξακολουθεί να ισχύει.

3. Για ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
αορίστου χρόνου, που ήδη απασχολούνται και έχουν 
συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω 
των δεκαεπτά (17) ετών, καταβάλλεται αποζημίωση από−
λυσης επιπλέον της προβλεπόμενης στο προηγούμενο 
εδάφιο αποζημίωσης, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν 
κατά την εξής αναλογία:

Για 17 έτη προϋπηρεσίας 
συμπληρωμένα

1 μηνός αποζημίωση

Για 18 έτη προϋπηρεσίας 
συμπληρωμένα

2 μηνών αποζημίωση

Για 19 έτη προϋπηρεσίας 
συμπληρωμένα

3 μηνών αποζημίωση

Για 20 έτη προϋπηρεσίας 
συμπληρωμένα

4 μηνών αποζημίωση

Για 21 έτη προϋπηρεσίας 
συμπληρωμένα

5 μηνών αποζημίωση

Για 22 έτη προϋπηρεσίας 
συμπληρωμένα

6 μηνών αποζημίωση

Για 23 έτη προϋπηρεσίας 
συμπληρωμένα

7 μηνών αποζημίωση

Για 24 έτη προϋπηρεσίας 
συμπληρωμένα

8 μηνών αποζημίωση

Για 25 έτη προϋπηρεσίας 
συμπληρωμένα

9 μηνών αποζημίωση

Για 26 έτη προϋπηρεσίας 
συμπληρωμένα

10 μηνών αποζημίωση

Για 27 έτη προϋπηρεσίας 
συμπληρωμένα

11 μηνών αποζημίωση

Για 28 έτη προϋπηρεσίας 
και άνω

12 μηνών αποζημίωση

Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:
i) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο 

υπάλληλος κατά τη δημοσίευση του παρόντος ανεξάρ−
τητα από το χρόνο απόλυσής του, και

ii) οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν 
το πόσο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
δεύτερου εδαφίου του άρθρου 8 του ν. 3198/1955, όπως 
αυτό έχει τροποποιηθεί, λαμβάνονται υπόψη για τον 
ανωτέρω υπολογισμό οι τακτικές αποδοχές του τελευ−
ταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με 
την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 
1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οποιαδή−
ποτε διάταξη ευνοϊκότερη των περιπτώσεων 2 και 3 
της παρούσας υποπαραγράφου, προσαρμόζεται στα 
προβλεπόμενα από αυτές όρια.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.13. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ 
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του ν. 3996/2011 (Α΄ 
170) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρω−
ματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέ−
ντα στοιχεία: α) για την πρόσληψη νέου εργαζομένου, 
το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως 
πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, β) για 
την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή την οργάνω−
ση του χρόνου εργασίας την ίδια μέρα ή το αργότερο 
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αλλα−
γής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας και γ) για την αλλαγή νόμιμου 
εκπροσώπου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και για 
μεταβολή των αποδοχών των εργαζομένων εντός 15 
μερών. Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί 
γίνει γραπτά ή ηλεκτρονικά.»

2. Η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις 
που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 
του ν.δ. 515/1970 επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ημερη−
σίως και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το έτος, έπειτα 
από αναγγελία αυτών από τον εργοδότη στην οικεία 
Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας πριν ή το αργότερο 
κατά την ημέρα πραγματοποίησης της υπερωριακής 
απασχόλησης, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ειδικού 
Βιβλίου Υπερωριών, που τηρείται στην επιχείρηση σύμ−
φωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 και το άρθρο 
13 του ν. 3846/2010. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω 
επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών, η υπερωριακή 
απασχόληση επιτρέπεται να αναγγέλλεται στην οικεία 
Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το αργότερο εντός 
της επόμενης ημέρας από την έναρξη της υπερωριακής 
απασχόλησης. Αντίγραφο της αναγγελίας τηρείται στον 
τόπο παροχής της εργασίας.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται 
η θεώρηση του βιβλίου δρομολογίων από την οικεία 
Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας, η τήρηση του οποίου 
προβλέπεται: α) για τα φορτηγά αυτοκίνητα από τη 
διάταξη του άρθρου 4 του β.δ. 28 Ιαν. 1938 (Α΄ 35) όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, β) για τα τουριστικά λεω−
φορεία από τη διάταξη του άρθρου 2 της υ.α. 51266/1975 
(Β΄ 1458), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και γ) για 
τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ από τη διάταξη του άρθρου 
27 του π.δ. 246/2006 (Α΄ 261), όπως ισχύει.
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4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η 
θεώρηση του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολού−
μενου Προσωπικού οικοδομικών εργασιών και τεχνικών 
έργων από την οικεία κοινωνική επιθεώρηση εργασίας, 
η τήρηση του οποίου προβλέπεται από τη διάταξη του 
άρθρου μόνου της υ.α. 1801/1989 (Β΄ 569΄) όπως ισχύει.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.14. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑΠΥΚ

1. Από την ισχύ του παρόντος, η παράγραφος 4 του 
άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως 
εξής:

«4. Με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μπορούν να 
καθορίζονται ζητήματα που αφορούν τις ημέρες εβδο−
μαδιαίας απασχόλησης εργαζομένων στα καταστήματα 
για συνολικό εβδομαδιαίο συμβατικό ωράριο 40 ωρών.»

2. Το άρθρο 3 του π.δ. 88/1999 (Α΄ 94) «Ελάχιστες προ−
διαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 3
(Άρθρο 3 Οδηγίας)
Ημερήσια ανάπαυση

Για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, η ελά−
χιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 
έντεκα (11) συνεχείς ώρες.

Η περίοδος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών αρχίζει 
την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα.»

3. Το άρθρο 8 του ν. 549/1977 (Α΄ 55), κατά το μέρος 
που κύρωσε το άρθρο 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ (Β΄ 
60), και το οποίο είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του 
ν. 3846/2010 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Κατάτμηση αδείας

i) Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου 
αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο 
περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας 
ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Σε κάθε 
περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να 
περιλαμβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών 
επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) 
εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί 
ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών.

ii) Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και 
σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η 
μία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) 
εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργα−
σίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, 
ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες 
ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του εργαζόμενου 
προς τον εργοδότη.

Ειδικά, σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν 
τακτικό και εποχικό προσωπικό και παρουσιάζουν ιδιαί−
τερη σώρευση εργασίας που οφείλεται στο είδος ή στο 
αντικείμενο εργασιών τους, σε συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο του έτους, για το τακτικό προσωπικό, ο εργο−
δότης δύναται να χορηγεί το τμήμα της αδείας των 10 
εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή 12 επί εξαημέρου, 
οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους.

Η αίτηση αυτή του εργαζόμενου, καθώς και η απόφαση 
του εργοδότη δεν απαιτούν έγκριση από την αρμόδια 
υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρούνται στην επιχείρηση επί 
πέντε (5) έτη και είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών 
Εργασίας.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής διέπονται κατά 
τα λοιπά από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την 
άδεια.»

4.α. Η προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου ποσο−
στού 4,950 τοις χιλίοις επί των ανά λίτρο προ Φ.Π.Α. 
τιμών των βενζινών, των πετρελαίων εκτός πετρελαίου 
θέρμανσης και φωτιστικού και του υγραερίου υπέρ του 
Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών 
Καυσίμων «ΤΕΑΠΥΚ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλι−
σης του Ο.Α.Ε.Ε., της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της 
υ.α. 20210/4231/152/26.2.2004 (Β΄ 427) καταργείται από τον 
επόμενο μήνα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

β. Mε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Ε.Ε., αναλογιστική μελέτη και γνώμη του Συμβουλί−
ου Κοινωνικής Ασφάλειας (ΣΚΑ) καθορίζονται οι πόροι 
υπέρ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων 
Υγρών Καυσίμων «ΤΕΑΠΥΚ», ο τρόπος είσπραξης και 
απόδοσής τους, ο υπολογισμός των παροχών, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΙΒ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΒ.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1.α. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 

17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθεται 
περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) την 1.12.2012 του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προ−
σωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ−ΜΜΕ),».

β. Η παράγραφος 14 του άρθρου 44 του ν. 4075/2012 
(Α΄ 89) και κάθε διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ’ 
εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής καταργούνται από 
τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Η εισφορά των ασφαλισμένων του ΟΓΑ για υγειο−
νομική περίθαλψη, από 1.1.2013 ανέρχεται σε ποσοστό 
2,50% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας του 
άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15) όπως ισχύει, στην οποία 
έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από αυτή που αναλογεί στο ποσό της 5ης 
Ασφαλιστικής Κατηγορίας όπως ισχύει.

ΙΒ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑ−
ΝΩΝ, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕ−
ΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

1. Το άρθρο 11 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11

α. Η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των Φορέων Κοι−
νωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον 
ετήσιο Κοινωνικό Προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στη 
φαρμακευτική περίθαλψη. Το υπερβάλλον μηνιαίο ποσό 
αναζητείται εκ μέρους των Φορέων Κοινωνικής Ασφά−
λισης από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) 
φαρμακευτικών προϊόντων. Το ανωτέρω ποσό υπολο−
γίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους 
υπόχρεους Κ.Α.Κ. εντός μηνός από την πιστοποίησή 
του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο κάθε 
φορέας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται 
κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού 
και ιδίως ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των ποσών 
που υποχρεούται να καταβάλει κάθε Κ.Α.Κ. με βάση:

i) την ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής κάθε φαρ−
μάκου στη δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ), η οποία υπολογίζεται 
με βάση την ποσότητα που αποδεδειγμένα διατέθηκε 
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