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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία εξετάσε−
ων μαθημάτων για αναγνώριση πτυχίων Ιατρικής
και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από ομοτα−
γή Πανεπιστήμια του εξωτερικού. ...................................
Επανακαθορισμός τιμών πώλησης φαρμάκων του
Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών. .............................
Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις δι−
ατάξεις του ν. 3459/06 περί ναρκωτικών και κα−
θορισμός προϋποθέσεων διάθεσης. ..............................
Ανάκληση απόφασης υπαγωγής στο Ν. 2601/98 της
εταιρείας «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ − Κ.ΝΑΣΤΟΣ ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙ−
ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε με δ.τ. «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ
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Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντι−
περιφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφε−
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. .......................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά
τις απογευματινές ώρες, εξαιρέσιμες ημέρες και
κατά τις νυχτερινές ώρες των υπαλλήλων της Δ/
νσης Διοικητικού − Οικονομικού, Τεχνικών Υπηρε−
σιών και τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.
Μεσσηνίας για το έτος 2011. ................................................
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1.2 του άρθρου 5 του ν. 3027/2002 β «Ρύθμιση θεμάτων
Σχολικών Κτιρίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 152/τ.Α΄).
1.3 του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3255/2004 «Ρυθμίσεις
θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων» (ΦΕΚ 138/
τ.Α΄).
1.4 του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3467/2006 «Επιλογή
στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/τ.Α΄).
1.5 του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α−98.
2. Το υπ’ αριθμ. 81/26.11.2010 πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
3. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 27180/2010 διαβιβαστικό έγγρα−
φο του Προέδρου Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προ−
ϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., του οικονομικού έτους
2011 και των επόμενων οικονομικών ετών, η οποία δεν
μπορεί να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πρόγραμμα εξετάσεων −
δικαίωμα συμμετοχής − δικαιολογητικά
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.6/50296/Β3
(1)
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία εξετάσεων
μαθημάτων για αναγνώριση πτυχίων Ιατρικής και
Οδοντιατρικής που χορηγούνται από ομοταγή Πα−
νεπιστήμια του εξωτερικού.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Ανα−
γνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 80/τ.Α΄).

1. Οι εξετάσεις για την αναγνώριση πτυχίων Ιατρι−
κής και Οδοντιατρικής είναι γραπτές και από το 2011
διενεργούνται σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται με
απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δύο φορές το χρόνο.
Oι ημερομηνίες των εξετάσεων ορίζονται από το Δ.Σ.
του Οργανισμού και δημοσιοποιούνται εγκαίρως από
τον ίδιο.
2. Ο υποψήφιος, προκειμένου να συμμετάσχει στις
εξετάσεις για την αναγνώριση των πτυχίων Ιατρικής ή
Οδοντιατρικής ανάλογα, υποχρεούται να υποβάλει στα
γραφεία Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση αναγνώρισης με πλήρη φάκελο, σύμφω−
να με απόφαση του αρμοδίου Τμήματος του Δ.Σ. του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τουλάχιστον δύο μήνες προ της ημερομη−
νίας διεξαγωγής των εξετάσεων.
β) Δήλωση συμμετοχής για κάθε μάθημα μαζί με την
απόδειξη καταβολής του αντιστοίχου παραβόλου του−
λάχιστον 20 ημέρες προ των εξετάσεων.
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Άρθρο 2
Τόπος − τρόπος εξέτασης − εξεταστικά κέντρα −
κατανομή εξεταζομένων στις αίθουσες
1. Οι εξετάσεις στα μαθήματα για την αναγνώριση των
πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται
από ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού, διεξάγο−
νται σε εξεταστικά κέντρα. Η ημερομηνία και ο τόπος
διεξαγωγής των εξετάσεων σε κάθε μάθημα κάθε εξε−
ταστικής περιόδου ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Εάν ο αριθμός των εξεταζομένων σε κάποιο
εξεταστικό κέντρο είναι μεγάλος, μπορεί να ορισθεί ως
εξεταστικό κέντρο και άλλο κτίριο που προσφέρεται
για τις εξετάσεις.
2. Η κατανομή των υποψηφίων κάθε εξεταστική περί−
οδο ανακοινώνεται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι υποψήφιοι
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε εξεταστική
περίοδο (σύμφωνα με το άρθρο 1) ανακοινώνονται στην
ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τουλάχιστον δέκα (10) ημέ−
ρες προ των εξετάσεων. Σχετικοί πίνακες με τα ονόμα−
τα των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις
εξετάσεις αναρτώνται επίσης στα εξεταστικά κέντρα
την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.
3. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με απόφαση της Επιτροπής Εξετά−
σεων του οικείου κλάδου ορίζει α) τους υπευθύνους
των εξετάσεων για την παραλαβή των θεμάτων στα
Τμήματα, φωτοαντιγράφησή τους και μεταφορά τους
στις αίθουσες εξετάσεων β) τους υπευθύνους για την
παραλαβή των γραπτών, τη συσκευασία τους, και την
αποστολής τους στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και γ) τους επιτηρητές
των εξετάσεων.
4. Οι υπεύθυνοι των εξετάσεων, με βάση τον ονομα−
στικό κατά αλφαβητική σειρά πίνακα των εξεταζομένων,
κατανέμουν τους υποψηφίους ανά αίθουσα.
5. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις αίθουσες
γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος της ταυτότητάς
τους. Η ταυτότητα των εξεταζομένων ελέγχεται με το
δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους ή άλλο επίσημο
για την ταυτότητά τους έγγραφο που φέρει επικυρωμέ−
νη φωτογραφία τους ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από
αρμόδια αρχή (Δήμος κ.λ.π.) στις περιπτώσεις αλλαγής
ονοματοδοσίας ή απόδοσης στην Ελληνική ξενόγλωσ−
σων ονομάτων.
Άρθρο 3
Φυλλάδια εξετάσεων
Η επεξεργασία των θεμάτων από τους εξεταζομένους
δίνονται σε ομοιόμορφα τετράδια ή ηλεκτρονική σελί−
δα, ανάλογα με τον τρόπο εξετάσεων, που χορηγού−
νται με ευθύνη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στους εξεταζομένους
κατά μάθημα. Σε αυτά ο εξεταζόμενος αναγράφει το
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ και τον
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει υποβάλει
στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση του τίτλου.
Άρθρο 4
Διενέργεια των εξετάσεων
1. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χρόνο και τόπο που
θα καθορίζει με απόφαση του το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2. Τα θέματα είναι κοινά, αντιστοιχούν σε θέματα πτυ−
χιακών εξετάσεων και επιλέγονται από αρμόδια επι−
τροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5
του ν. 3467/2006 στα μαθήματα που ήδη υπάρχει Τράπε−

ζα Ερωτήσεων στο διαδίκτυο, ενώ στα υπόλοιπα οι θε−
ματοδότες θα καθορίσουν και θα επιλέξουν τα θέματα
την ημέρα των εξετάσεων. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. υποχρεούται
να μεριμνήσει για την ανανέωση της ήδη υπάρχουσας
Τράπεζας Ερωτήσεων και νια τη δημιουργία Τράπεζας
Ερωτήσεων στα μαθήματα που ακόμη δεν έχει δημιουρ−
γηθεί η αντίστοιχη δεξαμενή ερωτήσεων. Στα μαθήματα
που δεν έγινε ανανέωση ή προσθήκη ερωτήσεων μετά
από κάθε προηγηθείσα εξεταστική περίοδο, οι θεματο−
δότες δύνανται να τροποποιήσουν φραστικά και μόνον
χωρίς να αλλάζει το νόημα αυτής, τη διατύπωση της
ερώτησης. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις, όπως εμφα−
νίζονται στο διαδίκτυο, είναι ενδεικτικές φραστικά, η
δε τελική τους μορφή, στη διατύπωση, καθορίζεται από
τους θεματοδότες την ημέρα διεξαγωγής των εξετά−
σεων. Η βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων
γίνεται ηλεκτρονικά και ελέγχεται από αρμόδια προς
τούτο επιτροπή, η οποία είναι διαφορετική από εκείνη
που επέλεξε τα θέματα των εξετάσεων. Οι εν λόγω
επιτροπές ορίζονται από την Επιτροπή των Εξετάσεων
του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
3. Οι θεματοδότες που έχουν οριστεί για την επιλογή
των θεμάτων προσέρχονται την ημέρα των εξετάσεων
του συγκεκριμένου μαθήματος στο εξεταστικό κέντρο,
παρουσία της Επιτροπής Εξετάσεων. Η επιλογή των
θεμάτων γίνεται με κλήρωση από τις κατά μάθημα
τράπεζες ερωτήσεων, κοινοποιηθείσες στο διαδίκτυο.
Στα νέα εξεταζόμενα μαθήματα, στα οποία δεν έχει
κοινοποιηθεί τράπεζα ερωτήσεων, γίνεται κλήρωση των
θεμάτων από τις προσκομιζόμενες ερωτήσεις των θεμα−
τοδοτών. Παρουσία των θεματοδοτών και του αρμοδίου
μέλους του επιστημονικού κλάδου Ιατρικών Επιστημών
ή κλάδου Οδοντιατρικής κατά περίπτωση, κληρώνονται
οι ερωτήσεις από την ενιαία δεξαμενή. Η Εξεταστική
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της επεξεργασίας και
βελτίωσης των ήδη κατατεθεισών και κληρωθεισών
ερωτήσεων, καθώς επίσης και το δικαίωμα αλλαγής
της σειράς των απαντήσεων στις ερωτήσεις, που ήδη
έχουν κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο. Ειδικότερα τα θέματα
αυτά περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
και καταχωρίζονται αμέσως με συνεχόμενη αρίθμηση,
αποτελώντας το εξεταστικό τετράδιο του διαγωνιζομέ−
νου. Τα θέματα που κληρώνονται για τους υποψηφίους,
και μετά την επεξεργασία τους από τους θεματοδότες,
καταγράφονται σε ενιαίο κείμενο ή ηλεκτρονική σελίδα
και διανέμονται στους εξεταζομένους.
4. Οι εξετάσεις διενεργούνται μόνο στην Ελληνική
γλώσσα. Ο υπεύθυνος κατά αίθουσα παραλαμβάνει τα
θέματα και τα διανέμει στους εξεταζομένους.
5. Οι θεματοδότες και το μέλος του Δ.Σ. του οικείου
επιστημονικού κλάδου παραμένουν μία ώρα τουλάχι−
στον μετά το χρόνο έναρξης των εξετάσεων, για να
επιλύσουν τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν.
Άρθρο 5
Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων −
διάρκεια εξέτασης
1. Στους χώρους, όπου θα διενεργηθούν οι εξετάσεις,
λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιά−
βλητη διεξαγωγή τους. Σε κάθε αίθουσα θα γίνεται
ο έλεγχος της ταυτότητας όσων προσέρχονται στις
εξετάσεις και θα σημειώνεται η παρουσία ή η απουσία
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κάθε υποψήφιου σε κάθε μάθημα, με βάση τις ονομα−
στικές καταστάσεις που έχουν αποσταλεί.
2. Οι επιτηρητές παραδίδουν στους εξεταζομένους
ειδικό τετράδιο ή ηλεκτρονική σελίδα με τις ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής απαντήσεων για κάθε μάθημα. Το
τετράδιο ή η ηλεκτρονική σελίδα με τις ερωτήσεις απο−
τελεί γραπτό δοκίμιο του εξεταζομένου, από τη στιγμή
που θα τεθούν σε αυτό οι κανονισμένες ακριβείς εν−
δείξεις των ατομικών στοιχείων του. Οι ενδείξεις αυτές
ελέγχονται από τους επιτηρητές. Κατά την παράδοση
του γραπτού δοκιμίου οι εξεταζόμενοι υπογράφουν
στην αντίστοιχη θέση του καταλόγου των εξεταζομέ−
νων. Με την παράδοση κάθε γραπτού δοκιμίου ή της
ηλεκτρονικής σελίδας ο επιτηρητής, παρουσία του εξε−
ταζομένου, σφραγίζει με ειδικό αυτοκόλλητο το όνομα
του εξεταζομένου. Επισημαίνεται ότι σε κάθε ερώτηση ο
εξεταζόμενος υποχρεούται να σημειώνει μόνο μία απά−
ντηση από τις πέντε (5) πιθανές ή σε περίπτωση άγνοι−
ας την απάντηση «δεν γνωρίζω δεν απαντώ». Τέλος ο
επιτηρητής θέτει τη σφραγίδα με ένδειξη «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ −
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.».
3. Η διάρκεια των εξετάσεων ορίζεται σε 2 (δύο) ώρες
και 30 (τριάντα) λεπτά. Σε κανένα υποψήφιο δεν επιτρέ−
πεται η έξοδος από την αίθουσα, αν δεν έχει περάσει
μία (1) τουλάχιστον ώρα από την έναρξη του χρόνου
εξετάσεων του συγκεκριμένου μαθήματος. Κάθε υπο−
ψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα για οποιοδήποτε
λόγο παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα
να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.
4. Χρωματιστά μελάνια και οποιοδήποτε άλλο στοι−
χείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το
γραπτό από την εξέταση. Επιτρέπεται το μπλε και το
μαύρο χρώμα.
5. Μετά το τέλος της εξέτασης κάθε μαθήματος, τα
γραπτά με τις απαντήσεις καταμετρούνται από τους
επόπτες των αιθουσών, σημειώνοντας σε ειδικό έντυπο
τη συμφωνία του αριθμού των γραπτών με τον αριθμό
των εξετασθέντων και τον αριθμό των μη προσελθό−
ντων για εξέταση και παραδίδονται στους υπεύθυνους
για τη βαθμολόγηση τους ορισθέντες βαθμολογητές,
με βάση τις ορθές απαντήσεις. Μετά την περάτωση της
βαθμολογίας ο κατάλογος των επιτυχόντων αποστέλλε−
ται άμεσα σε δύο αντίτυπα, ένα στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την
ανακοίνωση τους και ένα στο ΥΠΔΒΜΘ. Στη συνέχεια ο
πίνακας των αποτυχόντων γνωστοποιείται ηλεκτρονικά,
ανακοινώνεται στο Γραφείο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και κοινο−
ποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 6
Πειθαρχία διαγωνιζομένων
Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετι−
κά με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από
αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να
αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλο−
πής ή αναγράφει πάνω στο γραπτό δοκίμιο απρεπείς
εκφράσεις ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων
αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμέ−
νου μαθήματος ή για ορισμένες εξεταστικές περιόδους
ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, ύστερα
από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί−
ου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που λαμβάνεται μετά από προηγού−
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μενη απολογία του εξεταζόμενου. Σε κάθε περίπτωση
δεν επιτρέπεται οι διαγωνιζόμενοι να φέρουν μαζί τους
κινητά τηλέφωνα ή οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρονική
συσκευή. Ο εξεταζόμενος που δολιεύεται με οποιοδή−
ποτε τρόπο τις εξετάσεις ή εμποδίζει με ανυπακοή ή
αταξία την ομαλή διεξαγωγή τους αποκλείεται από την
παραπέρα εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
Άρθρο 7
Βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων υποψηφίων
1. Κάθε γραπτό αξιολογείται με ηλεκτρονικά μέσα
από δύο (2) ορισθέντες βαθμολογητές. Η αξιολόγηση
των γραπτών απαντήσεων των υποψηφίων γίνεται με
βάση τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.
Οι ερωτήσεις είναι εκατό (100) και ο χρόνος συμπλή−
ρωσης υπολογίζεται σε ένα (1) λεπτό και τριάντα (30)
δευτερόλεπτα ανά ερώτηση. Κάθε ορθή απάντηση λαμ−
βάνει μία (1) μονάδα και ως ελάχιστη βάση επιτυχίας
ορίζονται οι πενήντα (50) μονάδες με άριστα τις εκατό
(100). Ο αριθμός των προσφερομένων επιλογών ανά
ερώτηση είναι πέντε, ενώ υπάρχει η επιπλέον δυνα−
τότητα ο υποψήφιος να απαντήσει «δε γνωρίζω − δεν
απαντώ» (ΔΓ−ΔΑ), χωρίς θετική ή αρνητική συνέπεια.
Από τις πέντε (5) προσφερόμενες επιλογές η ορθή απά−
ντηση είναι μόνο μία. Για κάθε λανθασμένη απάντηση
αφαιρείται το ένα τέταρτο (%) της μονάδας από την
αντίστοιχη ερώτηση.
2. Οι βαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων κατά μάθη−
μα και τα ονομαστικά τους στοιχεία δεν δημοσιεύονται
σε καμία περίπτωση.
3. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι εξε−
τασθέντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την επίδειξη
του γραπτού τους από τα αρμόδια όργανα του Οργα−
νισμού και την επαναβαθμολόγησή του, εάν προκύψει
σφάλμα ή παράλειψη στην αρχική βαθμολόγηση, όπως
ορίζεται με σχετική ανακοίνωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που
επακολουθεί των εξετάσεων.
Οι ερωτήσεις με τη σωστή απάντηση ανακοινώνονται
στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Άρθρο 8
Πληρωμή Παραβόλου
Για να καλυφθούν τα διάφορα έξοδα διεξαγωγής των
εξετάσεων, ο κάθε εξεταζόμενος καταβάλλει παράβολο
στο λογαριασμό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Τράπεζα Ελλάδος,
αριθμ. λογαριασμού 26072595) που υποβάλλεται ταυ−
τόχρονα με την αίτηση συμμετοχής του για το κάθε
μάθημα κάθε εξεταστικής περιόδου χωρίς δυνατότητα
επιστροφής ή χρήσης του σε άλλη εξεταστική περίοδο.
Το ύψος του παραβόλου ορίζεται με κοινή Υπουργική
απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 εδ. (γ)
του ν. 3328/2005. Από το έτος 2011 το κόστος του πα−
ραβόλου ανέρχεται στα 145 ευρώ ανά μάθημα.
Η υπ’ αριθμ. Φ.6/94980/Β3/29−7−2008 υπουργική από−
φαση (Β΄ 1489), δεν ισχύει από τη δημοσίευσή της πα−
ρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Απριλίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ. 47476
Επανακαθορισμός τιμών πώλησης φαρμάκων
του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών.

(2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3459/06 (ΦΕΚ Α΄
103)» Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄
76), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
3. Το άρθρο 49 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/11−07−2005)
«Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας
υγείας και λοιπές διατάξεις» και το άρθρο 51 παρ. 2
και 3 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2−3−11) «Διαρθρωτικές
αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
4. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ−
νεδρία αριθμ. 1/08−02−2011.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/133210/23−12−2004 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1967/τ.B΄/31−12−04) «Καθορισμός τιμών πώ−
λησης ναρκωτικών φαρμάκων Κρατικού Μονοπωλίου».
6. Το γεγονός ότι, κρίνεται αναγκαία η αναπροσαρ−
μογή στις τιμές πώλησης των εν λόγω φαρμάκων του
Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών, λόγω της παρου−
σιαζόμενης αύξησης του κόστους προμήθειας αυτών,
αποφασίζουμε:
Επανακαθορίζονται τιμές πώλησης φαρμάκων του
Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών, κατόπιν της υπ’
αριθμ. 1/08−02−2011 γνωμοδότησης της Επιτροπής Ναρ−
κωτικών, ως εξής:
1) Φύσιγγες Υδροχλωρικής Πεθιδίνης 0,100 γρ. προς
πενήντα πέντε λεπτά η φύσιγγα (0,55 €/φύσιγγα).
2) Φύσιγγες Υδροχλωρικής Πεθιδίνης 0,050 γρ. προς
σαράντα λεπτά η φύσιγγα (0,40 €/φύσιγγα).
3) Φύσιγγες Υδροχλωρικής Μορφίνης 0,010 γρ. προς
τριάντα λεπτά η φύσιγγα (0,30 €/φύσιγγα).
4) Φύσιγγες Υδροχλωρικής Μορφίνης 0,015 γρ. προς
είκοσι τρία λεπτά η φύσιγγα (0,23 €/φύσιγγα).
5) Σκόνη Υδροχλωρικής Κοκαΐνης προς δεκατρία ευρώ
και σαράντα λεπτά το γραμμάριο (13,40 €/γραμμάριο).
6) Σκόνη Υδροχλωρικής Μορφίνης προς δύο ευρώ και
ογδόντα λεπτά το γραμμάριο (2,80 €/γραμμάριο).
7) Σκόνη Υδροχλωρικής Πεθιδίνης προς ένα ευρώ και
εβδομήντα λεπτά το γραμμάριο (1,70 €/γραμμάριο).
8) Σκόνη Οπίου προς δύο ευρώ και σαράντα λεπτά το
γραμμάριο (2,40 €/γραμμάριο).
Οι ανωτέρω τιμές πώλησης, πέραν της τιμής για τις
Φύσιγγες Υδροχλωρικής Πεθιδίνης 0,100 γρ., έχουν ορι−
στεί με την αριθμ. ΔΥΓ3γ/133210/23−12−2004 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1967/τ.B΄/31−12−04).
Οι προαναφερόμενες τιμές των φαρμάκων του Κρα−
τικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών επιβαρύνονται με τον
ισχύοντα Φ.Π.Α.
Με την ισχύ της παρούσας απόφασης, η οποία αρχίζει
δέκα ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καταργείται η υπ’
αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ.133210/23−12−2004 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1967/τ.B΄/31−12−04).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ. 47477
(3)
Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατά−
ξεις του ν. 3459/06 περί ναρκωτικών και καθορισμός
προϋποθέσεων διάθεσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3459/06 «Κώδικας Νόμων για
τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (ΦΕΚ 103/
τ.Α΄/2006).
2. Την υπ’ αριθμ. Α6β/6543/15−7−88 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης
των ουσιών του άρθρου 4 του Ν. 1729/87.» (ΦΕΚ 535/τ.Β΄/
1988).
3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.A΄/2000) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ
176/τ.Α΄/2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών
δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» και του άρθρου 51
παρ. 2 και 3 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2011) «Διαρθρωτι−
κές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
5. Τις υπ’ αριθμ. 87556/10−02−2011, 87557/10−02−2011, 87559/
10−02−2011, 87561/10−02−2011 αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. περί
χορήγησης άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγω−
γή των φαρμακευτικών προϊόντων Fentanyl Pfizer Διαδερ−
μικά έμπλαστρα 25μg/h, 50μg/h, 75μg/h και 100μg/h.
6. Τα από 20−01−2011 αιτήματα της Εταιρείας Lavipharm
S.A.
7. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ−
νεδρία αριθμ. 2/22−03−2011.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την υπαγωγή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
Fentanyl Pfizer 25μg/h, 50 μg/h, 75μg/h και 100 μg/h (διαδερ−
μικά έμπλαστρα με δραστική ουσία Fentanyl) στον Πίνακα Γ΄
του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών.
2. Ορίζουμε ως Μέγιστη Ημερήσια Δόση για τα ανω−
τέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα τα 300 μg/hr.
3. Τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα δύνανται
με ευθύνη του γιατρού να χορηγούνται με Ειδική Συνταγή
Ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη
ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.
Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτω−
ση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπλη−
ρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της Διεύθυνσης
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερει−
ακής Ενότητας, η οποία ισχύει για ένα (1) μήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
(4)
Ανάκληση απόφασης υπαγωγής στο Ν. 2601/98 της
εταιρείας «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ − Κ.ΝΑΣΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑ−
ΛΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε με δ.τ. «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε.».
Με την με αριθμ. ΙΕ/1696/Π07/1/354/Ε/Ν.2601/98/24−3−2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, ανακαλείται
η ΙΕ/4596/Π07/1/354/Ν.2601/98/23−12−2003 (ΦΕΚ ΤΑΠΣ
7/23.01.2004) όμοια απόφαση υπαγωγής στο Ν. 2601/98
επένδυσης της εταιρείας «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ − Κ.ΝΑΣΤΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε με δ.τ. «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε.».
Η καταβληθείσα επιχορήγησης ποσού τετρακοσί−
ων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
(€: 434.400,00) θα επιστραφεί στο Δημόσιο σύμφωνα
με την περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων νομοθεσία,
προσαυξημένη με τους νόμιμους τόκους από την ημε−
ρομηνία καταβολής.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 23−3−2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 1327
(5)
Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγ−
μένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερει−
άρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Κε−
ντρικής Μακεδονίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 160, 186, 210 και
282 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/27−12−2010 (ΦΕΚ Α΄ 226)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του ν. 3469/
2006 (ΦΕΚ 131 Α΄/28−6−2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη−
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
4. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 12/3−1−2011 απόφαση Περιφερει−
άρχη περί ορισμού Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών.
5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Α. Αναθέτουμε στους εκλεγμένους Αντιπεριφερει−
άρχες, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ. 133/2010), την άσκηση των
παρακάτω αρμοδιοτήτων:
1. Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενό−
τητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας Καραπαναγιωτίδη Κωνσταντίνο του Θεοδώρου την
άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κάτωθι
υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας:
α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7),
β. Διεύθυνση Διοικητικού −,Οικονομικού (άρθρο 13),
γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
(άρθρο 18),
δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 22),
ε. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 24),
στ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−
μνας (άρθρο 28),
ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 31),
η. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5),
θ. Τμήμα Πληροφορικής (άρθρο 9),
ι. Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. (άρθρο 30),
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κ. Γραφείο Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης
Εκτάκτων Αναγκών ΠΑΜ−ΠΣΕΑ (άρθρο 33).
2. Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότη−
τας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο−
νίας Τζιτζικώστα Απόστολο του Γεωργίου και επιπρο−
σθέτως των αρμοδιοτήτων του άρθρου 210 του Ν. 3852/
2010, την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις
κάτωθι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ−
σαλονίκης:
α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7),
β. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
(άρθρο 18),
γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 22),
δ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής
Θεσσαλονίκης (άρθρο 24),
ε. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής
Θεσσαλονίκης (άρθρο 24),
στ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−
μνας (άρθρο 28),
ζ. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομι−
κού Ελέγχου (άρθρο 29),
η. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5),
θ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 31).
3. Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενό−
τητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Γκουντενούδη Χρήστο του Παναγιώτη την άσκηση των
αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς:
α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7),
β. Διεύθυνση Διοικητικού−Οικονομικού (άρθρο 13),
γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
(άρθρο 18),
δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 22),
ε. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 24),
στ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−
μνας (άρθρο 28),
ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 31),
η. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5),
θ. Τμήμα Πληροφορικής (άρθρο 9),
ι. Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. (άρθρο 30),
κ. Γραφείο Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης
Εκτάκτων Αναγκών ΠΑΜ−ΠΣΕΑ (άρθρο 33).
4. Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενό−
τητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας Θεοδωρίδη Θεόδωρο του Ιωάννη την άσκηση των
αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας:
α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7),
β. Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού (άρθρο 13),
γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
(άρθρο 18),
δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 22),
ε. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 24),
στ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−
μνας (άρθρο 28),
ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 31),
η. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5),
θ. Τμήμα Πληροφορικής (άρθρο 9),
ι. Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. (άρθρο 30),
κ. Γραφείο Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης
Εκτάκτων Αναγκών ΠΑΜ−ΠΣΕΑ (άρθρο 33).
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5. Στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενό−
τητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Μαυρίδου Σοφία του Ιωάννη την άσκηση των αρμοδιο−
τήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Πιερίας:
α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7),
β. Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού (άρθρο 13),
γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
(άρθρο 18),
δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 22),
ε. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 24),
στ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−
μνας (άρθρο 28),
ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 31),
η. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5),
θ. Τμήμα Πληροφορικής (άρθρο 9),
ι. Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. (άρθρο 30),
κ. Γραφείο Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης
Εκτάκτων Αναγκών ΠΑΜ−ΠΣΕΑ (άρθρο 33).
6. Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενό−
τητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Μωυσιάδη Ιωάννη του Μωυσή την άσκηση των αρμοδι−
οτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περι−
φερειακής Ενότητας Σερρών:
α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7),
β. Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού (άρθρο 13),
γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
(άρθρο 18),
δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 22),
ε. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 24),
στ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−
μνας (άρθρο 28),
ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 31),
η. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5),
θ. Τμήμα Πληροφορικής (άρθρο 9),
ι. Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. (άρθρο 30),
κ. Γραφείο Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης
Εκτάκτων Αναγκών ΠΑΜ−ΠΣΕΑ (άρθρο 33).
7. Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότη−
τας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Γιώργο Ιωάννη του Αγγελή την άσκηση των αρμοδιο−
τήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Χαλκιδικής:
α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7),
β. Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού (άρθρο 13),
γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
(άρθρο 18),
δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 22),
ε. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 24),
στ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−
μνας (άρθρο 28),
ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 31),
η. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5),
θ. Τμήμα Πληροφορικής (άρθρο 9),
ι. Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. (άρθρο 30),
κ. Γραφείο Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης
Εκτάκτων Αναγκών ΠΑΜ−ΠΣΕΑ (άρθρο 33).
8. Επιπρόσθετα αναθέτουμε στους Αντιπεριφερειάρ−
χες της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Θεσσαλο−
νίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την άσκηση των
κάτωθι αρμοδιοτήτων:

α. Να διαχειρίζονται και να αναλαμβάνουν υποχρεώ−
σεις σε βάρος των πιστώσεων της Περιφερειακής Ενό−
τητας, οι οποίες τίθενται στη διάθεση τους κατ’ εντολή
του Περιφερειάρχη.
β. Να διατάσουν την είσπραξη εσόδων της Περιφε−
ρειακής τους Ενότητας.
γ. Να συνιστούν ομάδες εργασίας από υπαλλήλους
της Περιφερειακής τους Ενότητας, για μελέτες και επε−
ξεργασία θεμάτων της Π.Ε. αρμοδιότητάς τους, καθο−
ρίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους
εφόσον η συγκρότηση τους δεν ανατίθεται από το Νόμο
σε άλλα όργανα.
δ. Να ασκούν αρμοδιότητες των πρώην Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων χωρικής αρμοδιότητάς τους (άρθρο 283
παρ. 3), όπως είχαν ορισθεί και ασκούνταν με διατάξεις
τυπικών νόμων και κανονιστικών πράξεων και οι οποίες
δεν έχουν απονεμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 186 ν. 3852/
2010 στις Περιφέρειες, ούτε έχουν μεταβιβαστεί στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους Δήμους (άρθρο 44
του Π.Δ. 133/2010)
Β. Αναθέτουμε στους Αντιπεριφερειάρχες, που ορί−
στηκαν με την υπ’ αριθμ. 12/3−1−2011 απόφαση του Πε−
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον
Οργανισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(Π.Δ. 133/2010), την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
1. Στον Αντιπεριφερειάρχη Ψωμιάδη Διονύσιο του
Χαραλάμπους την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων
που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας:
α. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (άρθρο 4),
β. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 6),
γ. Διεύθυνση Οικονομικού (άρθρο 12),
δ. Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπο−
ρίου και Τουρισμού (άρθρο 21).
2. Στον Αντιπεριφερειάρχη Ευθυμιάδη Δημήτριο του
Στέφανου την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων που
αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας:
α. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (άρθρο 15),
β. Διεύθυνση Κτηνιατρικής (άρθρο 16).
3. Στον Αντιπεριφερειάρχη Φωτόπουλο Ευθύμιο του
Θεοδώρου την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων που
αφορούν την Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων (άρθρο 20) της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας:
Γ. Από τις παραπάνω αρμοδιότητες που ανατίθενται
εξαιρούνται και παραμένουν στον Περιφερειάρχη:
1. Από τις περιπτώσεις Α.1, Α.2, Α.4, Α.5, Α.6 και Α.7 της
παρούσης απόφασης, οι εξής:
i. Οι εντολές προκαταρκτικών εξετάσεων είτε οίκοθεν,
είτε κατόπιν αιτήσεως, παραπόνων ή καταγγελίας,
ii. Οι διαταγές για διενέργεια ένορκων διοικητικών
εξετάσεων, ανακρίσεων και διαχειριστικών ελέγχων,
iii. Οι αποφάσεις διορισμού, πρόσληψης, μετάταξης,
απόσπασης υπαλλήλων και τοποθέτησης αυτών. Οι απο−
φάσεις τοποθέτησης Προϊσταμένων Οργανικών Μονά−
δων. Οι αποφάσεις μετακίνησης προσωπικού εντός των
Περιφερειακών Ενοτήτων, από Περιφερειακή Ενότητα
σε Περιφερειακή Ενότητα καθώς και από Γενική Διεύ−
θυνση σε Γενική Διεύθυνση. Οι αποφάσεις προαγωγής
και λύσης υπαλληλικής σχέσης προσωπικού,
iν. Τα θέματα πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων
καθώς και τη σύνταξη υπομνημάτων σε ένδικα μέσα
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αυτών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και
των Λοιπών Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών,
ν. Η απόφαση συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2. Από όλες τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται
στους ανωτέρω Αντιπεριφερειάρχες, εξαιρείται η υπο−
γραφή συμβάσεων που συνάπτει η Περιφέρεια Κεντρι−
κής Μακεδονίας και βαρύνουν τον προϋπολογισμό των
περιφερειακών ενοτήτων, άνω του ποσού της απ’ ευθεί−
ας ανάθεσης, όπως κάθε φορά ορίζεται με υπουργική
απόφαση.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2011
Ο Περιφερειάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F
Αριθμ. 3836
(6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά τις
απογευματινές ώρες, εξαιρέσιμες ημέρες και κατά
τις νυχτερινές ώρες των υπαλλήλων της Δ/νσης Διοι−
κητικού − Οικονομικού, Τεχνικών Υπηρεσιών και τμή−
ματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Μεσσηνίας για
το έτος 2011.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου κ.λπ.».

14857

4. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους − Διεύθυνση 22η Μι−
σθολογίου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «προ−
στασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.
6. Α) Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογι−
σμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Π. Ε. Μεσσηνίας,
στον ειδικό φορέα 072, Υπηρεσίες Διοίκησης και στους
ΚΑΕ: 0511−15.000,00 € και 0512 −5.000,00 €.
Καθορίζουμε να απασχοληθούν υπερωριακά, σε περί−
πτωση που υπάρξει ανάγκη, (20) υπάλληλοι της Δ/νσης
Διοικητικού − Οικονομικού για 2.000 ώρες (1500 ώρες
για απογευματινή εργασία και 500 ώρες για νυχτερι−
νή και εξαιρέσιμες) και δύο (2) υπάλληλοι του τμήμα−
τος Πολιτικής Προστασίας για 200 ώρες (120 ώρες για
απογευματινή εργασία και 80 ώρες για νυχτερινή και
εξαιρέσιμες).
Β) Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Περιφερειακής Ενό−
τητας Μεσσηνίας, στον ειδικό φορέα 073, Υπηρεσίες
Οικονομικών και στον ΚΑΕ: 0511 − 5.000,00 €.
Καθορίζουμε να απασχοληθούν υπερωριακά σε πε−
ρίπτωση που υπάρξει ανάγκη, δέκα (10) υπάλληλοι του
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας
για 200 ώρες απογευματινής εργασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλαμάτα, 20 Απριλίου 2011
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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