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Αρ. Φύλλου 1231
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών −τριών
που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκ−
παιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012. .......................................
1
Τροποποίηση της με αριθμ. 0.18975/οικ.3.3113/21.10.2010
(ΦΕΚ 1683/Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύ−
στημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθη−
σης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των
Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και
λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την
ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως
ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυ−
σης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της
ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρή−
ζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνι−
κού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την
Προγραμματική Περίοδο 2007−2013»............................. 2
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων........................................ 3
Τροποποίηση απόφασης αριθ. 93698/24−2−2011 για
την ανάθεση της συνέχισης των εργασιών του
προγράμματος «ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ−ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ»
στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, για
το έτος 2011. ....................................................................................... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.337.1/160091/Σ.3017/9 Ιουν 2011
(1)
Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών −τριών που
θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευ−
τικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτι−
κές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδη−
μαϊκό έτος 2011 – 2012.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ –
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν. 1351/83 (ΦΕΚ
Α΄ 56), «Περί εισαγωγής Σπουδαστών στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση».

β. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3648/08 (ΦΕΚ
Α΄ 38), του Ν. 1294/82 (ΦΕΚ Α΄ 122), του άρθρου 3 του
Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 1 (παραγρ. 4β) του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ Α΄ 160), του
άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ Α΄ 266), του άρθρου
1 (παραγρ. 5.α) του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188), άρθρου
25 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ Α΄ 159) και του άρθρου 31
(παραγρ. 1.α και β) του Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ Α΄ 48) που
καθορίζουν τις κατηγορίες και τα ποσοστά των εισα−
κτέων στα ΑΣΕΙ − ΑΣΣΥ.
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.15 Ν. 3257/2004
(ΦΕΚ Α΄ 143), περί «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 2913/
2001 (ΦΕΚ Α΄ 102).
ε. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 1481/84
(ΦΕΚ Α΄ 152) περί «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσι−
ας Τάξης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
Ν. 2018/92 (ΦΕΚ Α΄ 33), λαμβάνοντας υπόψη και το
Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213).
στ. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδάφιο α΄ του
Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247).
ζ. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α΄ 57) «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουρ−
γείο Οικονομίας και Οικονομικών», τις διατάξεις του
Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών» και τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάλη−
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).
η. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 2672/3−12−09 (ΦΕΚ
Β΄ 2408) «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
θ. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των με αριθμό 1120/Η/7.1.2010 (ΦΕΚ 1Β΄) «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με την αριθ 144340/Η/16.11.2010 (ΦΕΚ 1813 Β΄) όμοια.
ι. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας, για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/05 «Κωδικο−
ποίηση για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ Α΄ 98).
ια. Τους Οργανισμούς ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΜΥ,
ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ και ΣΥΔ.
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ιβ. Τις σχετικές εισηγήσεις των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων και της ΕΛ.ΑΣ.
ιγ. Την υπ’ αριθμ. 1 γνωμάτευση ΣΑΑΣΕ της 24ης Ια−
νουαρίου 2011 Συνεδρίασης.
ιδ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης,
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού ύψους 6.146.100 € περίπου κατά το οικονομικό
έτος 2011, 8.230.500 € περίπου κατά το οικονομικό έτος
2012, 16.970.300 € περίπου κατά το οικονομικό έτος 2013,
22.325.300 € περίπου κατά το οικονομικό έτος 2014,
39.250.500 € περίπου κατά το οικονομικό έτος 2015 και
28.328.100 € περίπου κατά το οικονομικό έτος 2016.
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί για το οικονομικό
έτος 2011 από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον
Προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ.
Ε.Φ: 11−120 (Αρμοδιότητας ΓΕΕΘΑ), ΚΑΕ 0875, 0871, 1421,
1421, 0871, 1699, 1699, 1424, 1424, 0899.
Ε.Φ.: 11−200 (Αρμοδιότητας ΓΕΣ), ΚΑΕ: 200−400, 0821,
0831, 0869, 0875, 0881, 1211, 1231, 1411, 1421, 1423, 1424, 1431,
1699, 1511, 1512.

Ε.Φ: 11−300, (Αρμοδιότητας ΓΕΝ), ΚΑΕ: 0411, 0412, 0414, 0421,
0422, 0423, 0424, 0431, 0432, 0433, 0435, 0437, 0439, 0482.
Ε.Φ: 11−410, (Αρμοδιότητας ΓΕΑ), ΚΑΕ: 0415, 0434, 0863,
1421, 1423, 1411, 1325, 1511,1699.
Η ανωτέρω δαπάνη τα επόμενα οικονομικά έτη θα
καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς
το σκοπό αυτό στους ανωτέρω Προϋπολογισμούς.
ιε. Τις με αριθμ. (319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
327, 328) βεβαιώσεις της οικονομικής υπηρεσίας ΓΕΕΘΑ,
τις με αριθμ. (2069, 1478, 1072, 2405, 2305, 1455, 1901,
1253, 1188, 2275, 2266, 2278, 2368, 2285, 2367, 2222), βε−
βαιώσεις της οικονομικής υπηρεσίας ΓΕΣ, τις με αριθμ.
(138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151,
110) βεβαιώσεις της οικονομικής υπηρεσίας ΓΕΝ και τις
με αριθμ. (68, 162, 12, 47, 48, 22, 31, 34, 45) βεβαιώσεις
της οικονομικής υπηρεσίας ΓΕΑ, για την δέσμευση των
οικονομικών πιστώσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός Εισακτέων
1. Να εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012, κατά Σχολή − Τμήμα, σπουδαστές, ως εξής:
α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)
Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)
(1) ΟΠΛΑ
(2) ΣΩΜΑΤΑ
(3) Μ. ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ Ν. 1294/82

285
202
36
47

2.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)
(1) ΜΑΧΙΜΟΙ
(2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

58
39
19

3.

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)
(1) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
(2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(3) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ

146
98
38
10

4.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)
(1) ΙΑΤΡΙΚΟ
(2) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
(3) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ
(4) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ
(5) ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
(6) ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
(7) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

156
71
07
07
06
03
25
37

5.

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

43

β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)
Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ Σ Ξ (ΣΜΥ)
(1) ΟΠΛΑ
(2) ΣΩΜΑΤΑ

265
195
70

2.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)
(1) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Α΄
(2) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Β΄
(3) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Γ΄
(4) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Δ΄

121
12
35
19
55

3.

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ)

173

4.

ΣΧΟΛΗ ΥΠΞΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΣΥΔ)

43
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Άρθρο 2
Κατηγορίες − Ποσοστά Υποψηφίων
1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των
Σχολών, του άρθρου 1, περιέχονται οι εξής ειδικές κα−
τηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:
α. Της περιπτώσεως της παραγρ. 1α του άρθρου 11
του Ν. 3648/08 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και
τριτέκνων οικογενειών, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό
μέχρι 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού
εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.
β. Των περιπτώσεων της παράγ. 1β του άρθρου 11 του
Ν. 3648/08 που αφορούν:
(1) Τέκνα − αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων
στρατιωτικών (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%)
που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή σε
ειρηνική περίοδο, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη
υπηρεσία και ένεκα αυτής.
(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών εφέδρων και
κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν με οποιονδήποτε
τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου
από 20 Ιουλίου έως την 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο,
καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην
Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και Αγ.
Θεοδώρους της Κύπρου.
(3) Τέκνα θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πό−
λεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης
υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
Οι περιπτώσεις της παραγρ. 1β εισάγονται σε ποσοστό
μέχρι 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση
όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο.
γ. Της περίπτωσης της παραγρ. 1γ του άρθρου 11 του
Ν. 3648/08 που αφορά στους Έλληνες Εξωτερικού σε
ποσοστό μέχρι 3%, (επιπλέον του συνολικού αριθμού
εισακτέων) σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2552/97
(όπως ισχύει σήμερα).
2. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων ειδικής κα−
τηγορίας 35%, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους
της γενικής σειράς.
3. Κενές θέσεις της παραγρ. 1γ ( Έλληνες Εξωτερικού)
του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δε μεταφέ−
ρονται και δεν καλύπτονται από υποψήφιους οποιασ−
δήποτε άλλης σειράς ή κατηγορίας.
4. Από το συνολικό αριθμό εισακτέων στο Ιατρικό
Τμήμα της ΣΣΑΣ, του άρθρου 1, έξι (6) σπουδαστές ει−
σάγονται για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής
Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.)
Άρθρο 3
Ποσοστά Αποφοίτων Λυκείου Περασμένων Ετών −
ΕΠΑΛ/ΤΕΕ
1. Ο αριθμός εισακτέων, θα καλυφθεί κατά το 90%
από όσους υποψηφίους διαγωνισθούν το έτος 2011 στα
μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου, σε εθνικό
επίπεδο. Το υπόλοιπο 10% του αριθμού των εισακτέων,
να καλυφθεί από όσους διαγωνίστηκαν στα μαθήματα
της Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου, σε εθνικό επίπεδο,
τα δύο προηγούμενα έτη (2009 και 2010). Σε περίπτωση
μη συμπλήρωσης του αριθμού εισακτέων αυτής της
κατηγορίας, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από την
κατηγορία του 90%.
2. Ποσοστό 8% επί του αριθμού εισακτέων στα ΑΣΣΥ,
καλύπτεται από υποψηφίους Α΄ Ομάδος ημερήσιων
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ Α΄). Το ποσοστό αυτό
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υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη
Γενική Σειρά και στις Ειδικές Κατηγορίες των περιπτώ−
σεων 1α και 1 β του ανωτέρω άρθρου 2.
Άρθρο 4
Λοιπές Διατάξεις
1. Στα ΑΣΕΙ − ΑΣΣΥ δεν είναι δυνατή η εισαγωγή υπο−
ψηφίων ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέ−
σεων οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως,
παραιτήσεως ή απομακρύνσεως υποψηφίων, που έχουν
κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτε−
λεσμάτων που εκδόθηκαν από το ΥΠΔΒΜΘ.
2. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 1.β., κατά τον υπο−
λογισμό των ποσοστών της παραγρ. 1 του άρθρου 2
και των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της παρούσης,
τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλο−
ποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα
κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλο−
ποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα
ή στο μηδέν. Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού δεν
εφαρμόζεται, εάν προκύπτει υπέρβαση ή μείωση του
συνολικού αριθμού εισακτέων.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. 1.8011/οικ. 3.1414
(2)
Τροποποίηση της με αριθμ. 0.18975/οικ.3.3113/21.10.2010
(ΦΕΚ 1683/Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστη−
μα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α)
«Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων
που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχο−
λησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων»
και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής
και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και
ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαί−
σιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για
την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.
2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013», όπως ισχύει και ιδίως
το άρθρο 10 παρ. 5.
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3. Τον Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Ανάπτυξη Εθνικού
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλμα−
τος ειδικού τεχνικού προθετικών και διορθωτικών κα−
τασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 125 Α΄).
5. Το Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 166/Α΄) «Όροι, προϋποθέσεις
και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβί−
βαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από
φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.», όπως ισχύει.
6. Τον Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄) «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμά−
των διοίκησης», όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Τον N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
8. Τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, καθώς και τα
Π.Δ που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
9. Το άρθρο 18 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
Στελέχωση για την Περιφέρεια, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
10. Το Π.Δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α΄) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερι−
κών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
τους», όπως ισχύει.
11. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) για την Ανασύσταση
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
12. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
13. Το Π.Δ 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
14. Το Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.
15. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
16. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α΄) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών
πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθη−
κε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α΄) σε Γενική
Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3762/2009
(ΦΕΚ 75/Α΄).
17. Το Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α΄) «Περί Κώδικος Εισπρά−
ξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.
18. Το Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α΄) «Κώδικας Βιβλίων και
Στοιχείων», όπως ισχύει.
19. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
20. Το Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α΄) «Ανα−
μόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου
2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιρειών” και άλλες διατά−
ξεις» και ισχύει.

21. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.
22. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,
όπως ισχύει.
23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της
8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά
με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του
Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
24. Την με αριθμό 7725/28.03.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνι−
κού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI
2007GR16UNS001).
25. Την με αριθμό C/2007/5534−12.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
2007−2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνι−
κής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).
26. Την με αριθμό C(2007) 5443/5.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006).
27. Την με αριθμό C(2007) 5441/5.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτι−
κή Ελλάδα−Πελοπόννησος−Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI
2007GR161PO007).
28. Την με αριθμό C(2007) 5337/26.10.2007 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μα−
κεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).
29. Την με αριθμό C(2007) 5332/26.10.2007 απόφα−
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του
ΠΕΠ Θεσσαλία−Στερεά Ελλάδα−Ήπειρος (Κωδικός CCI
2007GR16UPO001).
30. Την με αριθμό C(2007) 5439/5.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη
και Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).
31. Την με αριθμό 46500/ΔΙΟΕ1914/2010 (ΦΕΚ 1642/Β΄)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».
32. Την με αριθμό 383/2010 (ΦΕΚ 29/Β΄ και Διορθ.
Σφαλμ. 60/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωρ−
γίου Ντόλιου», όπως τροποποιήθηκε από τη με αριθμό
ΔΙΔΚ/Φ.1/2/23291/2010 (ΦΕΚ 1747/Β΄) όμοια απόφαση και
ισχύει.
33. Την με αριθμό 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986/Β΄) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας για την Τροποποίηση της με αριθμό 107900/16.03.2001
όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λει−
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τουργίας Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισμού και Παρακο−
λούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου»
και «Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», με σκοπό την
αναδιάρθρωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3614/2007.
34. Την με αριθμό 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603/Β΄) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας για την Τροποποίηση της με αριθμό 118267/14.12.2000
όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουρ−
γίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ”, με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 η οποία μετονομά−
ζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική
Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού».
35. Την με αριθμό 3850/ΕΥΣ 523/08 (ΦΕΚ 333/Β΄) των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών
για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης
σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της
Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα
με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007.
36. Τις με αριθμό α) 9765/ΕΥΣ1119/08 (ΦΕΚ 460/Β΄), β)
9766/ΕΥΣ1120/08 (ΦΕΚ 473/Β΄) γ) 9767/ΕΥΣ1121/08 (ΦΕΚ
474/Β΄) δ) 9768/ΕΥΣ1122/08 (ΦΕΚ 461) ε) 9769/ΕΥΣ1123/08
(ΦΕΚ 468/Β΄) στ) 9770/ΕΥΣ1124/08 (ΦΕΚ 469/Β΄) ζ) 9771/
ΕΥΣ1125/08 (ΦΕΚ 470/Β΄) η) 9772/ΕΥΣ1126/08 (ΦΕΚ 471/
Β΄) θ) 9774/ΕΥΣ1128/08 (ΦΕΚ 457/Β΄) ι) 9776/ΕΥΣ1129/08
(ΦΕΚ 448/Β΄) ια) 9775/ΕΥΣ1130/08 (ΦΕΚ 458/Β΄) ιβ) 97657/
ΕΥΣ1119/08 (ΦΕΚ 459/Β΄), ιγ) 9773/ΕΥΣ1127/08 (ΦΕΚ 472/Β΄)
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τις οποίες αναδιαρθρώθηκαν
οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των 13 ΠΕΠ σύμφωνα
με το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007.
37. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της Ελληνι−
κής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α) που δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1241/
τ. Α.Ε−Ε.Π.Ε/1985.
38. Την με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/
Β΄/27.03.2008) υπουργική απόφαση του Υπουργού Οι−
κονομίας και οικονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση
συστήματος διαχείρισης», όπως εκάστοτε ισχύει.
39. Την με αριθμό οικ. 60292/2158/27.08.2008 (ΦΕΚ 1724/
Β΄) κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με
την με αριθμ. 0.18975/οικ.3.3113/21.10.2010 (ΦΕΚ 1683/Β΄)
όμοια απόφαση: «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμο−
γής των Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων
ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της
απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατό−
μων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνο−
χής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και
ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την
Προγραμματική Περίοδο 2007−2013».
40. Την με αριθμό 1.605/οικ.3.85/30.12.2010 (ΦΕΚ 17/Β΄)
όμοια απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής
της πράξης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελμα−
τικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φρο−
ντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων
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και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργα−
ζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο
2007−2013» που αφορά την μετεξέλιξη της πράξης «Ενέρ−
γειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης
της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρή−
ζουν κατ’ οίκον βοήθειας.
41. Την με αριθμό 1258/ΕΥΣ 281/2008 (ΦΕΚ 55/ Β΄) από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
θέμα «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της
διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου
2007 – 2013, όπως ισχύει.
42. Την με αριθμό Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/9.10.2001 (ΦΕΚ
1397/Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημε−
ρήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) από Δημοτικές
Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτι−
κού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επι−
χειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως
εκάστοτε ισχύει.
43. Την με αριθμό Π4α/οικ.4633/29−9−1993 (ΦΕΚ 789 Β΄)
απόφαση του Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων «Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων
Αποθεραπείας−Αποκατάστασης για την παροχή ιατρι−
κών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση
των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 1
του Ν. 2072/1992», όπως εκάστοτε ισχύει.
44. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγ−
χου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
45. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνι−
κό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και
διαχείριση προγραμμάτων.
46. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το
νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατι−
κών σύμφωνα με τον ΚΒΣ.
47. Την ανάγκη τροποποίησης της με αριθμ. 0.18975/
οικ.3.3113/21.10.2010 (ΦΕΚ 1683/Β΄) όμοιας απόφασης ως
προς το μέρος που αφορά στην Πράξη α) «Ενέργειες
στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας
για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως
ωφελούμενων ατόμων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρα−
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική
Περίοδο 2007−2013», λόγω της θέσεως σε ισχύει του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) και για το τμήμα που αφορά
στους δυνητικούς Αναδόχους.
48. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του άρθρου 5 –ΑΝΑΔΟΧΟΙ− της με
αριθμό 0.18975/οικ.3.3113/21.10.2010 (ΦΕΚ 1683/Β) όμοιας
απόφασης:
1. Το εδ. α) και β) της παρ. 1 Α αντικαθίστανται ως
ακολούθως:
«α) Δήμοι και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυ−
τών, τα οποία έχουν τις κατά το νόμο προϋποθέσεις.
β) Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του ν. 3463/
2006»
2. Η παρ. 1.Γ, ως προς το θεσμικό πλαίσιο που διέπει
τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές
ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Η.Φ.Η, αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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• «Για τα Κ.Η.Φ.Η., στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους, όπως ισχύει
κάθε φορά».
Κατά τα λοιπά, για την Πράξη «Ενέργειες στήριξης
ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας
για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως
ωφελούμενων ατόμων» ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις
της με αριθμό 0.18975/οικ.3.3113/21.10.2010 (ΦΕΚ 1683/Β΄)
όμοιας απόφασης.
Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. ΔΥΓ3δ/οικ.66084
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων.

(3)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. 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 (ΦΕΚ
98/Α/2005).
2. Το Ν.Δ. 96/73, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 784/78, το
ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3/Α/1983), το ν.1965/1991 (ΦΕΚ146/Α/1991),
το ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991), το ν. 2992/2002(ΦΕΚ
54/Α/2002), το ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α/2005), το ν. 3730/
2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008), το ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α/2009),
το ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010), το ν. 3840/2010 (ΦΕΚ
53/Α/2010) και το ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/2010).
3. To Ν.Δ. 136/1946 (ΦΕΚ 298/Α΄/1946).
4. Το ν. 3408/2005, άρθρο 13 (ΦΕΚ 272/Α/2005).
5. Το ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010).
6. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ
212/Α/2020) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.
7. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
8. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α/2010) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
10. Το άρθρο 51 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Δι−
αρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες
διατάξεις».
11. Τα άρθρα 39 και 40 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/
2011).
12. Το άρθρο 38 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) περί
Καθορισμού ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμα−
κευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης.
13. Το άρθρο 32 του ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανι−
σμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κ.λπ.

14. Την Α.Δ. 07/09 «Περί Κωδικοποιήσεως Αγορανο−
μικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.2009»
(ΦΕΚ 1388/Β), όπως ισχύει καθώς και τις Αγορανομικές
Διατάξεις 08/09 (ΦΕΚ Β/1834) και 2/2010 (ΦΕΚ Β/380).
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε, τα κάτωθι:
Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Χονδρική τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή πώλησης
προς τα φαρμακεία. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται
το ποσοστό μικτού κέρδους του φαρμακεμπόρου το
οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί της καθαρής τι−
μής παραγωγού ή εισαγωγέα ως εξής: α) για τα συ−
νταγογραφούμενα φάρμακα ως ποσοστό 5,4% και
β) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ)
ως ποσοστό 7,8%.
2. Λιανική τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή που δια−
τίθενται τα φάρμακα στο κοινό από τα φαρμακεία και
καθορίζεται από την χονδρική τιμή, προσθέτοντας το
νόμιμο κέρδος του φαρμακείου και τον Φόρο Προστι−
θέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Οι ανώτατες λιανικές τιμές είναι
ενιαίες σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τις περιοχές που
ισχύει μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ.
3. Καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα (ex factory),
είναι η τιμή πώλησης από τους εισαγωγείς, παρα−
σκευαστές, συσκευαστές προς τους φαρμακεμπόρους.
Η καθαρή τιμή καθορίζεται με βάση την χονδρική τιμή
μειωμένη α) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα κατά
5,12 % και β) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα
(ΜΗΣΥΦΑ) κατά 7,24%.
4. Ανώτατη νοσοκομειακή τιμή των φαρμάκων είναι
η τιμή πώλησης από τους εισαγωγείς, παρασκευαστές,
συσκευαστές προς το Δημόσιο, τα Δημόσια νοσοκομεία,
τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα ΝΠΔΔ της
παρ. 1 του άρθρου 37, του Ν. 3918/2011, τα φαρμακεία
των ιδιωτικών κλινικών άνω των 60 κλινών και προς τα
φαρμακεία και φαρμακαποθήκες των φαρμάκων της
παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010. Η ανώτατη νο−
σοκομειακή τιμή καθορίζεται με βάση τη χονδρική τιμή
μειωμένη κατά 13%.
5. Ειδικά για τα φάρμακα της παρ. 2 του άρθρου 12,
του Ν. 3816/2010, η λιανική τιμή πώλησης από τα ιδιωτικά
φαρμακεία διαμορφώνεται από τη νοσοκομειακή τιμή,
στην οποία προστίθεται 2,5% ως ποσοστό κέρδους του
φαρμακεμπόρου, επί της τιμής που προκύπτει προστί−
θεται 18% ως ποσοστό κέρδους του φαρμακείου και επί
της τελικής τιμής προστίθεται ο ΦΠΑ. Για τα φάρμακα
αυτά δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εκπτώσεων.
6. Τιμή Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΚΑ) ορίζεται η τιμή
που προκύπτει από την τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα
μειωμένη κατά 4%.
7. Φάρμακα για τα οποία η δραστική ουσία προστατεύ−
εται από Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας,
ονομάζονται για συντομία «πρωτότυπα». Ως πρωτότυπα
θεωρούνται και τα φάρμακα που παρασκευάζονται από
άλλη εταιρεία στην οποία έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά
δικαιώματα από τους δικαιούχους.
8. Ουσιωδώς όμοιο φάρμακο είναι εκείνο που έχει την
ίδια δραστική ουσία με το αντίστοιχο πρωτότυπο και
για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
9. Ο χαρακτηρισμός ενός φαρμάκου ως πρωτότυπου
ή ουσιωδώς όμοιου, αναγράφεται στην άδεια κυκλοφο−
ρίας του φαρμάκου
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1. Για τους φαρμακεμπόρους το ποσοστό μικτού κέρ−
δους καθορίζεται σε 5,4% επί της καθαρής τιμής για
τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε 7,8% για τα
ΜΗΣΥΦΑ.
2. Για τα φαρμακεία, το ποσοστό μικτού κέρδους είναι
35% και υπολογίζεται επί της χονδρικής τιμής.
3. Ειδικά για τα φάρμακα της παρ. 2 του άρθρου 12,
του Ν. 3816/2010, το ποσοστό μικτού κέρδους για τους
φαρμακεμπόρους είναι 2,5% επί της νοσοκομειακής τι−
μής και επί της τιμής που προκύπτει 18% για τα φαρ−
μακεία.

4. Η υπηρεσία ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων
του Φύλλου με διασταύρωση από το Μητρώο του ΕΟΦ,
καθώς και από κάθε άλλη επίσημη διαθέσιμη πηγή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, των επίσημων
φορέων και δικτύων.
5. Όποιες επιχειρήσεις αποκρύπτουν ή για οποιοδήπο−
τε λόγο δεν παράσχουν ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή
στοιχεία και πληροφορίες και αυτά διαπιστωθούν, μετά
από γνώμη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων επιβάλλεται
πρόστιμο με απόφαση του Υπουργού Υγείας σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 13, του Ν. 3408/2005, από
την αρμόδια υπηρεσία.
6. Η κατάθεση αιτήσεων, Φύλλων, ερωτημάτων, στοι−
χείων καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία των φαρμακευ−
τικών εταιρειών με το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων γίνεται
και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης farmaka.times@
yyka.gov.gr.

Άρθρο 3
Εκπτώσεις

Άρθρο 5
Τιμολόγηση φαρμάκων – Έρευνα τιμών

Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπο−
ρούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της νοσο−
κομειακής τιμής και μόνο στο Δημόσιο, τα Κρατικά νο−
σοκομεία, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου
37 του Ν. 3819/2011, στα φαρμακεία του ΙΚΑ και στα
φαρμακεία των Ιδιωτικών κλινικών άνω των 60 κλινών, με
την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.

1. Για τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων διε−
ξάγεται από την αρμόδια υπηρεσία, έρευνα στα κράτη
μέλη της Ε.Ε. στα οποία υφίστανται και ανακοινώνονται
στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές και φορείς των χω−
ρών αυτών. Η πρόσβαση στις εν λόγω πηγές συλλογής
στοιχείων γίνεται μέσω εξειδικευμένων ηλεκτρονικών
ιστοτόπων των επίσημων πηγών κάθε κράτους μέλους
της Ε.Ε. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πρό−
σβαση μέσω ιστοτόπων των επίσημων φορέων, ή τα
στοιχεία δεν είναι επαρκή, η υπηρεσία έχει τη δυνα−
τότητα να αναζητήσει επικουρικά, στοιχεία από άλλες
πηγές (έγκυρους οργανισμούς έρευνας τιμών) και να
ανακοινώνει κάθε φορά τις πηγές αυτές. Στην έρευνα
αναζητείται κάθε διαθέσιμη τιμή (ex factory, χονδρική,
λιανική, νοσοκομειακή, ασφαλιστική, κ.λπ.).
2. Απαραίτητα στοιχεία για τον καθορισμό της τιμής
των φαρμάκων είναι: α) το όνομα του φαρμάκου, β) η
δραστική ουσία, γ) η περιεκτικότητα σε δραστική ουσία,
δ) η φαρμακοτεχνική μορφή, ε) η συσκευασία, στ) η κα−
τηγοριοποίηση κατά ATC, ζ) ο υπεύθυνος κυκλοφορίας,
η) οι τιμές (χονδρική ή/και λιανική ή/και νοσοκομειακή
ή/και ex factory) και η ημερομηνία λήξης του πρώτου
διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής. Για τον κα−
θορισμό τιμής είναι απαραίτητο το φάρμακο να έχει
λάβει τιμή στην ίδια μορφή και περιεκτικότητα σε τρία
τουλάχιστον κράτη της Ε.Ε. Για τα ορφανά φάρμακα
και τα παράγωγα αίματος, η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων
γνωμοδοτεί τόσο για τη μέθοδο καθορισμού τιμής εάν
αυτό θεωρηθεί απαραίτητο και κατόπιν αιτήματος της
υπηρεσίας.
3. Η τιμή των φαρμάκων, είτε βρίσκονται υπό καθε−
στώς ισχύος διπλώματος ευρεσιτεχνίας είτε αυτό έχει
λήξει, προκύπτει από το μέσο όρο των τριών χαμηλότε−
ρων αντίστοιχων τιμών των φαρμάκων στα κράτη μέλη
της Ε.Ε. Σε κάθε περίπτωση οι τιμές των φαρμάκων των
οποίων έληξε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν μπορεί να
υπερβαίνουν το 70% της τιμής που είχε το φάρμακο υπό
καθεστώς προστασίας διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
4. Με βάση τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 4 και
της παρ. 2 του άρθρου 5, της απόφασης αυτής, το Τμήμα
Τιμών Φαρμάκων προβαίνει σε αντιστοίχιση των φαρμά−
κων για την οποία λαμβάνονται υπ όψιν σωρευτικά τα
κριτήρια της παρ. 2, όπου αυτό είναι δυνατόν. Σε διαφο−

Άρθρο 2
Ποσοστά κέρδους

Άρθρο 4
Τιμολόγηση των φαρμάκων –
Φύλλο Έρευνας Τιμών Φαρμάκων
1. Οι τιμές των φαρμάκων που κυκλοφορούν νόμιμα
στη χώρα καθορίζονται με Αποφάσεις του Υπουργού
Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης, μετά από επεξεργασία και εισήγηση από το Τμήμα
Τιμών Φαρμάκων, της Δ/νσης Φαρμάκων και Φαρμακείων
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας (ΓΓΔΥ) και
την γνώμη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
2. Οι τιμές των φαρμάκων καθορίζονται από την έρευ−
να τιμών στις χώρες της Ε.Ε. που διενεργείται από την
αρμόδια Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων, Τμήμα Τιμών
Φαρμάκων λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και τα στοιχεία που
προέρχονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες που δη−
λώνουν στο Δελτίο Έρευνας Τιμών.
3. Το Φύλλο Έρευνας Στοιχείων και Τιμών Φαρμάκων
διαμορφώνεται από το αρμόδιο Τμήμα Τιμών Φαρμάκων
σε ηλεκτρονική φόρμα και παραδίδεται σε όλες τις
φαρμακευτικές εταιρείες. Συμπληρώνεται και υπογρά−
φεται από τον υπεύθυνο κυκλοφορίας κάθε φαρμάκου
και ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Στο Δελτίο πε−
ριλαμβάνονται οπωσδήποτε: α) Τα κράτη της Ε.Ε. στα
οποία κυκλοφορεί το φάρμακο, β) η ονομασία (ίδια ή
διαφορετική από της Ελλάδας), η δραστική ουσία, όλες
οι μορφές, συσκευασίες, οι περιεκτικότητες και οι τι−
μές για κάθε είδος, η κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το
ATC, ο κωδικός ΕΟΦ, καθώς και η ημερομηνία έναρξης
και λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊ−
κού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας
του φαρμάκου. Η συμπλήρωση του Φύλλου γίνεται δύο
φορές το χρόνο. Οι συγκεκριμένοι χρόνοι κατάθεσης
θα καθοριστούν με εγκύκλιο της αρμόδιας Δ/νσης. Για
την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής, τα Φύλλα
θα πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν στην
αρμόδια υπηρεσία μέχρι τις 14 Ιουνίου 2011.
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ρετική περίπτωση γίνονται αναγωγές και αντιστοιχήσεις
με περιεκτικότητες και συσκευασίες και με εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 12 της απόφασης αυτής.
Για την αντιστοίχιση και σύγκριση με φάρμακα άλλων
χωρών της Ε.Ε. δεν λαμβάνονται υπ όψιν συσκευασίες
οι οποίες υπερβαίνουν το τετραπλάσιο της ελληνικής,
με εξαίρεση τα φάρμακα της παρ. 2 του άρθρου 12, του
Ν. 3816/2010. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου
δεν έχουν εφαρμογή για την αντιστοίχιση και σύγκρι−
ση φαρμάκων στις περιπτώσεις που η συσκευασία του
φαρμάκου, όπως έχει εγκριθεί και τιμολογηθεί στα κρά−
τη μέλη της Ε.Ε. είναι μοναδική και ισούται ή υπερβαίνει
το τετραπλάσιο της αντίστοιχης ελληνικής.
5. Για τη μετατροπή τιμών των φαρμάκων από άλλα
νομίσματα σε Ευρώ, το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων χρησι−
μοποιεί τις επίσημες συναλλαγματικές ισοτιμίες από τα
στοιχεία που ανακοινώνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
την πρώτη εργάσιμη ημέρα του διμήνου που προηγείται
της έκδοσης του σχετικού Δελτίου Τιμών.
6. Τα Ορφανά φάρμακα τιμολογούνται με τις ίδιες δι−
ατάξεις και την ίδια διαδικασία της απόφασης αυτής.
Άρθρο 6
Τιμολόγηση φαρμάκων μετά τη λήξη του πρώτου
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
1. Οι χονδρικές τιμές των φαρμάκων, μετά την πι−
στοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της
ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού διπλώματος
ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας, μειώνονται κατ
ελάχιστον σε ποσοστό 30 % από την υπηρεσία, χωρίς
αίτηση του κατόχου άδειας κυκλοφορίας. Οι Κάτοχοι
Άδειας Κυκλοφορίας έχουν τη δυνατότητα να ζητή−
σουν με αίτησή τους, τιμή χαμηλότερη, χωρίς κανένα
περιορισμό. Στην πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυ−
τής και το πρώτο εξάμηνο μετά την μείωση της τιμής,
δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις προσδιορισμού τιμής με
έρευνα τιμών του προηγούμενου άρθρου.
2. Οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να ανα−
γράφουν στο Φύλλο Έρευνας τιμών φαρμάκων την έναρ−
ξη και λήξη της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπα−
ϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας.
Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται, με απόφαση
του Υπουργού Υγείας, πρόστιμο σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Ν. 3557/2007.
Άρθρο 7
Φαρμακευτικά προϊόντα όμοιας δραστικής
(ουσιωδώς όμοια)
1. Οι χονδρικές τιμές πώλησης των φαρμάκων όμοιας
δραστικής ουσίας και μορφής καθορίζονται σε ποσοστό
έως 63 % της χονδρικής τιμής που έχει το αντίστοιχο
φάρμακο το τελευταίο εξάμηνο πριν το χρόνο λήξης
της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού διπλώ−
ματος ευρεσιτεχνίας. Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας
έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν με αίτησή τους, τιμή
χαμηλότερη, χωρίς κανένα περιορισμό.
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής,
μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011, επανεξετάζονται
και επαναπροσδιορίζονται οι τιμές όλων των ουσιωδώς
ομοίων φαρμάκων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο ομα−
λός εφοδιασμός των μονάδων υγείας με φάρμακα περι−
ορισμένου εμπορικού ενδιαφέροντος, χαμηλού κόστους,
παλαιά δοκιμασμένα και απαραίτητα στη Δημόσια Υγεία

η μεταβατική διάταξη του άρθρου 2, της ΑΔ 8−2010 (περί
ανωτάτου ποσοστού μείωσης ή αύξησης των τιμών φαρ−
μακευτικών προϊόντων), παύει να ισχύει για εκείνα τα
φάρμακα που η λιανική τιμή τους είναι από 10 € και πάνω
και πήραν άδεια κυκλοφορίας μετά το έτος 2000. Για
λόγους ίσης μεταχείρισης εξετάζονται κατά περίπτωση,
και μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, ουσιωδώς
όμοια φάρμακα που η λιανική τιμή τους είναι μέχρι 15
€ και από την άρση του ως άνω «πλαφόν» προκύπτουν
τιμές χαμηλότερες εκείνων μέχρι 10 €.
3. Στην περίπτωση που το Πρωτότυπο έχει διαφορε−
τική συσκευασία, γίνεται αναγωγή της συσκευασίας του
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της απόφασης
αυτής. Ανάλογη αναγωγή γίνεται και στην περίπτωση
που το πρωτότυπο έχει τιμή σε άλλη μορφή ή άλλη
περιεκτικότητα. Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται και
τα λοιπά στοιχεία κόστους.
4. Εάν ουσιωδώς όμοιο φάρμακο, αντιστοιχίζεται σε
πρωτότυπο που δεν κυκλοφορεί στη χώρα, η τιμή του
προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 5, 6
και 7 της απόφασης αυτής.
5. Στα παρεντερικά διαλύματα (οροί) καθορίζονται
ενιαίες τιμές με βάση τις δραστικές ουσίες, τις πε−
ριεκτικότητες, τις συσκευασίες και τα λοιπά στοιχεία
κόστους.
Άρθρο 8
Φαρμακευτικά προϊόντα παραγόμενα στην Ελλάδα
1. Για φάρμακα που έχουν εγκριθεί και τιμολογούνται
στη φαρμακευτική αγορά και δεν κυκλοφορούν σε άλ−
λες χώρες τις Ε.Ε., η τιμή τους θα καθορίζεται βάσει
κοστολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται οι δαπάνες
παραγωγής και συσκευασίας για κάθε μορφή και συ−
σκευασία, οι δαπάνες Διοίκησης− Διάθεσης – Διάδοσης
καθοριζόμενες από αντίστοιχους επικαιροποιημένους
ανά διετία πίνακες, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση
τα αντίστοιχα μέσα έξοδα του κλάδου.
2. Δεν θεωρούνται στοιχεία κόστους: α) τόκοι υπε−
ρημερίας, β) φόροι προσωπικοί (φόροι εισοδήματος,
κ.λπ.) γ) έξοδα για παραβάσεις διατάξεων που ισχύουν,
δ) Τιμές δραστικών από οποιονδήποτε προμηθευτή
υψηλότερες της τιμής πώλησης του ερευνητικού οίκου,
ε) Προμήθειες τρίτων και λοιπά έξοδα που δεν συσχε−
τίζονται με την παραγωγή και διάθεση των φαρμακευ−
τικών προϊόντων.
3. Για εκείνα τα φάρμακα για τα οποία έχει ανα−
πτυχθεί έρευνα δραστικής ουσίας ή φαρμακοτεχνικής
μορφής ελληνικής κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας και για
τα οποία υφίστανται κλινικές φαρμακοκινητικές μελέτες
και άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ, στη διαμόρφωση του
κοστολογίου θα λαμβάνεται επί πλέον υπ όψιν και η αξία
νέων επενδύσεων, το κόστος έρευνας και ανάπτυξης της
δραστικής ουσίας ή φαρμακοτεχνικής μορφής καθώς
και η αποτίμηση της τεχνογνωσίας. Εξαιρούνται οι πε−
ριπτώσεις παρεμφερών φαρμακοτεχνικών μορφών.
4. Το ανώτατο ποσοστό καθαρού κέρδους ορίζεται
σε 8,5% και υπολογίζεται στο συνολικό κόστος εκτός
αποσβέσεων, τόκων και κέρδους υπέρ τρίτων για φα−
σόν. Σε κάθε περίπτωση, και για όσο χρόνο ισχύει το
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας η τιμή του φαρμάκου δεν μπορεί
να υπερβαίνει το τριπλάσιο του μέσου όρου των τιμών
των φαρμάκων της ATC 4 κατηγορίας, συγκρινόμενο με
φάρμακα της ίδιας μορφής και περιεκτικότητας.
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Άρθρο 9
Υποχρεώσεις φαρμακευτικών επιχειρήσεων
1. Μετά τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου οι φαρ−
μακευτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν
στη Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων, Τιμών Φαρμάκων
τα εξής:
1.1. Σε προθεσμία ενός μηνός, τις πωλήσεις κατά ποσό−
τητα και αξία για την εν λόγω διαχειριστική περίοδο.
1.2. Σε προθεσμία τεσσάρων μηνών, τον ισολογισμό
και τις καταστάσεις δαπανών (αναλυτικά και συγκε−
ντρωτικά).
Η υποβολή των ανωτέρων στοιχείων αποτελεί απα−
ραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση οποιουδήποτε
αιτήματος έγκρισης ή και επανεξέτασης τιμής.
2. Κοστολογικός έλεγχος ή έλεγχος επί μέρους στοι−
χείων των επιχειρήσεων διενεργείται, εφόσον απαιτηθεί,
ανεξάρτητα από τον φορολογικό ή άλλο έλεγχο, από
υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας στην έδρα της επι−
χείρησης, η οποία υποχρεούται να θέσει στη διάθεση
τους όλα τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί.
Η αρμόδια Υπηρεσία, εφόσον κρίνει αναγκαίο, μπορεί
να χρησιμοποιεί στοιχεία συναφών επιχειρήσεων και
άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.
3. Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν και άλλα
είδη, εκτός των φαρμάκων, πρέπει να τηρούν χωριστούς
λογαριασμούς για τον κλάδο φαρμάκων.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι επιχειρήσεις που πα−
ράγουν ή συσκευάζουν φάρμακα για λογαριασμό τρίτων
(ΦΑΣΟΝ), σε ότι αφορά τα φάρμακα αυτά.
4. Οι φαρμακοβιομηχανίες υποχρεούνται να τηρούν
βιβλίο για τα φάρμακα που παράγουν ή συσκευάζουν.
Στο βιβλίο αυτό θα καταχωρούνται, για κάθε μορφή
φαρμάκου αναλυτικά και κατά παρτίδα, οι ποσότητες
και αξίες των πρώτων και βοηθητικών υλών, των υλικών
συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα έξο−
δα παραγωγής και συσκευασίας του φαρμάκου. Ακόμα
θα καταχωρούνται οι ποσότητες που έχουν παραχθεί
και η αξίας τους με βάση την εργοστασιακή τιμή πώλη−
σης. Στο τέλος του έτους θα καταχωρούνται τα Γενικά
Βιομηχανικά Έξοδα που αναλογούν για την παραγωγή
του φαρμάκου. Το βιβλίο κόστους θα θεωρείται, πριν
χρησιμοποιηθεί, από την αρμόδια Αστυνομική Αγορα−
νομική Υπηρεσία.
Επιχειρήσεις, που έχουν την υποχρέωση να τηρούν
τα στοιχεία αυτά σε βιβλίο ή καρτέλες από τον Κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων ή άλλο νόμο, απαλλάσσονται
από την υποχρέωση για τήρηση βιβλίων κόστους.
5. Οι φαρμακοβιομηχανίες, αντιπρόσωποι−εισαγω−
γείς, φαρμακέμποροι και φαρμακοποιοί υποχρεούνται
να παρέχουν στην αρμόδια Υπηρεσία κάθε σχετική με
τα φάρμακα πληροφορία που τους ζητείται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ. 136/46 (περί
Αγορανομικού Κώδικα).
Άρθρο 10
Υποβολή Δικαιολογητικών
και Προθεσμίες Καθορισμού τιμών
1. Για τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων για τα
οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ.
ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ), ή τη
μεταβολή της τιμής τους, απαιτείται η υποβολή σχετι−
κής αίτησης. Οι εν λόγω αιτήσεις, υποβάλλονται στην
αρμόδια Υπηρεσία ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην
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ηλεκτρονική διεύθυνση farmaka.times@yyka.gov.gr, το αρ−
γότερο σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από
την ημερομηνία έκδοσης του εκάστοτε Δελτίου Τιμών
φαρμάκων στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας.
2. Για όλα τα φάρμακα προέλευσης εξωτερικού (πα−
ρασκευαζόμενα, συσκευαζόμενα, εισαγόμενα) πρέπει
να υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία βεβαίωση του
οίκου του εξωτερικού, θεωρημένη από τις αρμόδιες
αρχές, στην οποία να αναγράφεται η τιμή εργοστασί−
ου, η χονδρική και λιανική στη χώρα προέλευσης του
φαρμάκου.
3. Σε περίπτωση αίτησης για καθορισμό τιμής νέου
φαρμάκου, η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει σχετικό Δελτίο
Τιμών μέσα σε 90 ημέρες από την υποβολή αίτησης.
Αν τα στοιχεία που θα υποβληθούν με την αίτηση είναι
ανεπαρκή, τότε η παραπάνω προθεσμία αρχίζει από την
ημερομηνία που θα υποβληθούν από τον ενδιαφερόμε−
νο όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία. Εφόσον η τιμή που
καθορίζεται διαφέρει σημαντικά από την αιτούμενη, η
Υπηρεσία θα αιτιολογεί την τιμή που καθόρισε στον εν−
διαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να ζητήσει επανεξέταση
υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπουργό Υγείας.
Σε περίπτωση που με την αίτηση για καθορισμό τιμής
νέου φαρμάκου δεν συνυποβάλλεται η σχετική άδεια
κυκλοφορίας, η αίτηση τίθεται στο αρχείο.
4. Σε περίπτωση αίτησης για αύξηση τιμής ισχύουν
όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4. Στην αίτησή του
ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδεικνύει τις μεταβολές
που έχουν επέλθει και δικαιολογούν την αύξηση που
ζητάει. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων η προ−
θεσμία μπορεί να παραταθεί για 90 ημέρες.
5. Όταν για ειδικούς λόγους είναι αναγκαία η καθή−
λωση των τιμών των φαρμάκων, σε εξαιρετικές περι−
πτώσεις μπορεί ο ενδιαφερόμενος, να ζητήσει παρέκ−
κλιση από την καθήλωση. Και για τις περιπτώσεις αυτές
ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5.
Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις παρέκκλισης από την κα−
θήλωση αφορούν περιορισμένο αριθμό φαρμάκων που
αποφέρουν σημαντική ζημιά στην επιχείρηση.
Άρθρο 11
Γενικές Διατάξεις
1. Οι τιμές των φαρμάκων καθορίζονται για τις συσκευ−
ασίες που εγκρίνονται από τον ΕΟΦ και τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ). Οι μεγάλες (νοσοκομει−
ακές) συσκευασίες δεν επιτρέπεται να πωλούνται τμη−
ματικά από τα φαρμακεία.
2. Φάρμακα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει την
ένδειξη «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ»,
υποχρεούνται να αναγράφουν στην εξωτερική συσκευ−
ασία και στην εσώκλειστη οδηγία καθαρά και μέσα σε
ειδικό πλαίσιο την ένδειξη «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ». Απαγορεύεται η διάθεση από τα φαρμακεία
τέτοιων φαρμάκων στο κοινό, εκτός των φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων που ορίζονται από ειδικές διατάξεις.
3. Στην εξωτερική συσκευασία των φαρμάκων πρέπει
να αναγράφεται η λιανική τιμή πώλησης.
4. Το κόστος μεταφοράς των φαρμάκων, μέχρι την
έδρα των επαρχιακών φαρμακαποθηκών και φαρμα−
κείων βαρύνει τις βιομηχανικές ή εισαγωγικές επιχει−
ρήσεις. Το ίδιο κόστος βαρύνει τους φαρμακέμπορους,
για πωλήσεις τους προς επαρχιακά φαρμακεία. Κατ’
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εξαίρεση δεν βαρύνει τους φαρμακέμπορους το κόστος
μεταφοράς για εκτέλεση παραγγελίας που η αξία της
δεν υπερβαίνει τα 10 Ευρώ.
5. Σε περίπτωση καθήλωσης των τιμών το Υπουργείο
Υγείας εξετάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο αν οι
μακροοικονομικές συνθήκες δικαιολογούν τη συνέχιση
της καθήλωσης χωρίς μεταβολή.
6. Οι φαρμακευτικές συσκευασίες που προορίζονται
για εξαγωγή δεν ελέγχονται αγορανομικά.
7. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς
φαρμάκων υποχρεούνται για τις πωλήσεις τους, προς
φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, να παρακρατούν την
εισφορά υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλό−
γου (4 τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιμής πωλήσεως).
Η εισφορά υπέρ ΠΦΣ εισπράττεται και αποδίδεται σε
αυτόν μέσω του ΤΣΑΥ. Οι φαρμακαποθήκες θα παρα−
κρατούν αντίστοιχα την εισφορά από τους φαρμακο−
ποιούς. Για εξαγωγές φαρμάκων από φαρμακαποθήκες,
το ποσό της εισφοράς που αντιστοιχεί σε αυτές (και το
οποίο έχει ήδη παρακρατηθεί από τις φαρμακευτικές
επιχειρήσεις) θα επιστρέφεται στις φαρμακαποθήκες με
την ίδια διαδικασία που επιστρέφονται οι λοιπές υπέρ
τρίτων κρατήσεις σε ανάλογες περιπτώσεις.
8. Σε περιπτώσεις συνεκμετάλλευσης φαρμάκων (CO−
MARKETING) καθορίζεται ίδια τιμή. Στην περίπτωση που
προκύπτουν διαφορετικές τιμές λαμβάνεται υπόψη η
χαμηλότερη.
Άρθρο 12
Τιμές σε περιπτώσεις αλλαγής του παρασκευαστή
ή συσκευαστή φαρμάκου ή σε περίπτωση αλλαγής ή
προσθήκης νέας συσκευασίας φαρμάκου κ.λπ.
1. Σε περίπτωση αλλαγής του παρασκευαστή ενός
φαρμάκου ή του συσκευαστή ή και των δύο, λαμβάνεται,
ως ανώτατο όριο, η τιμή που είχε πριν την αλλαγή.
2. Σε περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης νέας συσκευ−
ασίας φαρμάκου ή περιεκτικότητας καθώς και σε περί−
πτωση προσθήκης νέας παρεμφερούς μορφής (με την
προϋπόθεση η νέα μορφή να αναφέρεται στην ίδια οδό
χορήγησης) για τον καθορισμό της τιμής τους γίνεται
συσχετισμός με τις τιμές που καθορίστηκαν σύμφωνα
με τα προαναφερόμενα άρθρα της παρούσας.
Όσον αφορά το συσχετισμό των τιμών των φαρμάκων
που η τιμή τους καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 8
της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη και συνυπολογίζο−
νται τυχόν διαφοροποίηση κόστους συσκευασίας και
βιομηχανοποίησης.
3. Η μετατροπή των συσκευασιών και περιεκτικοτήτων
θα γίνεται ως εξής:
α) Από τη μικρή στη μεγάλη συσκευασία και περιεκτι−
κότητα η τιμή ανά μονάδα
θα βαίνει μειούμενη, με ανώτατο όριο 12%, ως κα−
τωτέρω:
Αύξηση Συσκευασίας (%)
Μείωση αναλογικής
τιμής (%)
Έως 5
1,67
Από 5,01 έως 10
3,18
Από 10,01 έως 15
4,56
Από 15,01 έως 20
5,83
Από 20,01 έως 25
7,00
Από 25,01 έως 30
8,08
Από 30,01 έως 35
9,07

Από
Από
Από
Από

35,01 έως 40
40,01 έως 45
45,01 έως 50
50,01 έως 60

Από 60 και άνω

10,00
10,86
11,67
12,00
Εξέταση κατά
περίπτωση σε συνδυασμό
με τα διαθέσιμα στοιχεία

β) Από τη μεγάλη στη μικρή συσκευασία και περιεκτι−
κότητα η τιμή ανά μονάδα
θα βαίνει αυξανόμενη με ανώτατο όριο 12%:
Μείωση συσκευασίας (%)
Αύξηση αναλογικής
τιμής (%)
Έως 5
1,32
Από 5,01 έως 10
2,78
Από 10,01 έως 15
4,41
Από 15,01 έως 20
6,25
Από 20,01 έως 25
8,33
Από 25,01 έως 30
10,71
Από 30,01 και άνω
12,00
γ) Εξαιρούνται οι μορφές των ενέσιμων μιας δόσης,
φακελίσκων και οφθαλμικών διαλυμάτων σε μεμονωμέ−
νες δόσεις, οι οποίες υπολογίζονται αναλογικά.
4. Σε περίπτωση καθορισμού τιμής δύο ή περισσότε−
ρων περιεκτικοτήτων του ιδίου φαρμάκου, εφόσον προ−
κύπτουν τιμές δυσανάλογες μεταξύ τους, λαμβάνεται
υπόψη η χαμηλότερη τιμή.
5. Οι παράγραφοι 2 και 4 του παρόντος άρθρου δεν
εφαρμόζονται στα, κατά την κρίση του Υπουργείου Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, φάρμακα για τα οποία
συντρέχουν αθροιστικά οι ιδιότητες των μοναδικών,
αναντικατάστατων και απολύτως απαραίτητων για τη
Δημόσια Υγεία.
6. Οι τιμές που εγκρίνονται δημοσιεύονται σε Δελτίο
Τιμών Φαρμάκων, μετά από γνωμοδότηση της Επιτρο−
πής Τιμών Φαρμάκων. Παρέχεται η δυνατότητα στους
ενδιαφερομένους αφού λάβουν γνώση των προτεινό−
μενων τιμών, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την επομένη της συνεδρίασης της Επιτροπής Τιμών, να
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για τις προκύπτου−
σες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων. Το διάστημα
αυτό παρατείνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες στα
Δελτία Τιμών Φαρμάκων κατά τα οποία επανεξετάζο−
νται και ανατιμολογούνται οι τιμές των φαρμακευτι−
κών προϊόντων. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων
εξετάζονται και λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση
τυχόν διορθωτικού Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες».
Άρθρο 13
Ταινία γνησιότητας ή γραμμωτός κώδικας φαρμάκων
Η υποχρέωση της αναγραφής των στοιχείων που
προβλέπονται στην ταινία γνησιότητας ή το γραμμωτό
κώδικα δεν αναιρεί την υποχρέωση αναγραφής αυτών
των στοιχείων και σε άλλα σημεία της συσκευασίας,
όπως προβλέπεται από άλλες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τις 10/6/2011.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 97716
(4)
Τροποποίηση απόφασης αριθ. 93698/24−2−2011 για την
ανάθεση της συνέχισης των εργασιών του προγράμ−
ματος «ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ−ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ» στο Μπενά−
κειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, για το έτος 2011.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του Ν.Δ. 131/74 «Οικονομικές ενισχύσεις στη γεωρ−
γική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή»,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 1409/83.
β. Του Ν. 2362/95 «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού».
γ. Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα».
2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών 2672/3−12−2009 για «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Φίλιππο
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β/3−12−2009).
3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 271752/21−
10−2010 (ΦΕΚ 1673/Β/21−10−2010), για «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Ιωάννη Κουτσούκο».
4. Τα Π.Δ. 115/1997 ΦΕΚ Α/104 για την έγκριση, διάθεση
στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊό−
ντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί με το Π.Δ. 290/98
ΦΕΚ Α/209.
5. To Π.Δ 205/2001 (ΦΕΚ 160/Α/16−7−2001) για την έγκρι−
ση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο Βιοκτόνων προϊ−
όντων.
7. Τον Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α/5−6−2003), άρθρο 26,
όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3208/2003, άρθρο 19, παρ.
19 (ΦΕΚ 303 Α/24−12−2003), που αναφέρεται στην ανάθε−
ση εργασιών από το Υπουργείο Γεωργίας στο Μπενά−
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κειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας.
8. Την από 12−11−2010 εισήγηση της Δ/νσης Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής για την ανάγκη της συνέχισης κατά
το 2011 του προγράμματος «Φυτοφάρμακα−Υπολείμμα−
τα» από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για
τις ανάγκες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων όπως αυτές απορρέουν από τις κοινοτικές
υποχρεώσεις (οδηγία 91/414/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε
με τον Κανονισμό 848/2008 και οδηγία 98/8/ΕΚ).
9. To αριθ. 92244/8−2−2011 έγγραφο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10. Την αριθ. 21505/28−02−2011 απόφαση δέσμευσης
πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθο−
λογικό Ινστιτούτο έναντι ποσού 450.000,00€ των εργα−
σιών του προγράμματος «Φυτοφάρμακα−Υπολείμματα»
του έτους 2011, που γίνεται για τις ανάγκες του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες
απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Χώρας μας έναντι
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγίες 91/414/ΕΟΚ, 98/8/ΕΕ,
90/642 και 86/362). Η ως άνω δαπάνη συνολικού ύψους
450.000,00 € θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων (Φορέας 29/110, ΚΑΕ 0873).
2. Ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής ως εκπρόσωπο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υπογραφή
των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 31 παρ. 9 του Ν. 3147/2003 και του άρθρου 19
παρ. 19 του Ν. 3208/2003.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
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