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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, με αμοιβή, πέ−
ραν του κανονικού ωραρίου, για δεκαέξι (16) μο−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4146
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, με αμοιβή, πέραν
του κανονικού ωραρίου, για δεκαέξι (16) μονίμους
υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος
2010.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−

μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
4. Τις υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003, 2/36028/0022/
13.5.2008 και 2/9744/0022/5.2.2008 εγκυκλίους του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Τις διατάξεις της παρ. 6 της περ. Ι΄ του άρθρου
1 του Ν. 2647/1998, με τις οποίες η αρμοδιότητα για
τον προγραμματισμό και τη διενέργεια εξετάσεων, τη
συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών και τη χορήγη−
ση πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας οδικού
μεταφορέα και εμπορευμάτων στους αποφοίτους των
Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων με−
ταβιβάσθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών στις Περιφέρειες.
6. Το υπ’ αριθμ. 2574/139/19.1.2010 έγγραφο της Πε−
ριφέρειας Ηπείρου με τον συνημμένο σε αυτό πίνακα
προγραμματισμού, καθώς και την υπ’ αριθμ. 17/12.1.2010
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Περιφερειακού Ταμεί−
ου Ανάπτυξης Ηπείρου.
7. Την ανάγκη απασχόλησης δεκαέξι (16) υπαλλήλων
κατηγορίας ΠΕ, TE και ΔΕ της Περιφέρειας Ηπείρου,
οι οποίοι είναι όλοι μόνιμοι υπάλληλοι, πέραν του κα−
νονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες των
εργασίμων ημερών Δευτέρα έως Παρασκευή και μέχρι
την 22η ώρα, για την προετοιμασία και διενέργεια εξετά−
σεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών επαγγελματικής
ικανότητας οδικού μεταφορέα και εμπορευμάτων στους
αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
Μεταφορέων.
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη για την υπερωριακή απα−
σχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία ανέρχεται
στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, περίπου,
θα καλυφθεί από ισόποσες πιστώσεις του ειδικού λο−
γαριασμού, προς διαχείριση των παραβόλων από τις
εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελμα−
τικής ικανότητας οδικού μεταφορέα και εμπορευμάτων,
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου, σύμφω−
να με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου ενδέκατου
του Ν. 3082/2002.
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9. Τον ορισμό ως υπευθύνου για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση της προσφοράς υπερωριακής εργασίας
των ανωτέρω υπαλλήλων του Προϊσταμένου της Διεύ−
θυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέ−
ρειας Ηπείρου, συντονιστή του έργου των εξετάσεων.
10. Την υπ’ αριθμ. 383/18.1.2010 (ΦΕΚ 29/Β/18.1.2010, δι−
όρθωση ΦΕΚ 60/Β/26.1.2010) κοινή Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και
Γεωργίου Ντόλιου», αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε, για το έτος 2010, υπερωριακή εργα−
σία με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών Δευτέρα
έως Παρασκευή και μέχρι την 22η ώρα, για δεκαέξι (16)
υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, TE και ΔΕ της Περιφέρειας
Ηπείρου, για την προετοιμασία και διενέργεια εξετά−
σεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών επαγγελματικής
ικανότητας οδικού μεταφορέα και εμπορευμάτων στους
αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
Μεταφορέων, ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υπερωριακή απογευματινή Μέχρι τριάντα (30) ώρες για
εργασία μέχρι την 22η ώρα κάθε υπάλληλο και συνολικά
των εργασίμων ημερών
μέχρι τετρακόσιες ογδόντα
(480) ώρες
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υπερωριακή απογευματινή Μέχρι τριάντα (30) ώρες για
εργασία μέχρι την 22η ώρα κάθε υπάλληλο και συνολικά
μέχρι τετρακόσιες ογδόντα
των εργασίμων ημερών
(480) ώρες
σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού υπερωρι−
ακής εργασίας της ανωτέρω Περιφέρειας.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

F
Αριθμ. A3−766
(2)
Περί τροποποιήσεως ορισμένων άρθρων
του Κεφαλαίου 27 «ΦΑΡΜΑΚΑ» της Α.Δ. 7/09 και 8/09».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Το Ν.Δ. 96/73, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 784/78,
το Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3/Α/11.1.1983) και το Ν.1965/91 (ΦΕΚ
146/Α/29.9.1991), το Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167/Α/30.10.1991),
το Ν. 2992/02 (ΦΕΚ 54/Α/20.03.02), το Ν. 3408/05 (ΦΕΚ
272/Α/4.11.05), το Ν. 3730/08 (ΦΕΚ 262/Α/23.12.2008), το
Ν. 3790/09 (ΦΕΚ 143/Α/7.08.2009), N. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/
Α/26.1.2010) και το Ν. 3840 (ΦΕΚ 53A/31.03.2010).

3. Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
4. Το Π.Δ 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδο−
νίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής
Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμ−
ματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
5. Το Ν. 1884/90 και την με αριθμ. ΚΝΠΙΔ/Φ.48/22/ΟΙΚ
35808/23.10.1990 εγκύκλιο του Υπουργείου Προεδρίας
της Κυβερνήσεως.
6. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
7. Το Ν. 2026/92, άρθρο 4 παράγραφος 1 (ΦΕΚ 43/Α/
23.3.1992) περί θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της
Δημόσιας Διοίκησης.
8. Τον Ν. 3408/05, «Άρθρο 13» (ΦΕΚ 272/Α/4.11.2005).
9. Το Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/06.08.04) «Θέματα Δη−
μόσιας Διοίκησης».
10. Την Α.Δ. 07/2009 «Περί Κωδικοποιήσεως Αγορανο−
μικών Διατάξεων» εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.09 και
την Α.Δ. 08/2009.
11. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων άρθρων της
Α.Δ. 7/09 που αφορούν τα φάρμακα, στα πλαίσια της
ομαλής εμπορίας−διακίνησης−διάθεσης του είδους.
12. Το γεγονός, ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις των διατάξεων της Αγορανομικής
Διάταξης 07/2009, όπως έχουν τροποποιηθεί με την
Αγορανομική Διάταξη 08/2009 και ισχύουν
1. Το άρθρο 331 «Διαμόρφωση τιμών γενικά» της αγο−
ρανομικής διάταξης 07/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 331
Όροι φαρμακευτικών προϊόντων
1. Ανώτατη χονδρική τιμή των φαρμακευτικών προϊό−
ντων είναι η τιμή πώλησης προς τους φαρμακοποιούς.
Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται το κέρδος του φαρ−
μακέμπορου και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις.
2. Η ανώτατη λιανική τιμή των φαρμακευτικών προϊ−
όντων καθορίζεται με βάση τη χονδρική τιμή, προσθέ−
τοντας το νόμιμο κέρδος φαρμακοποιού και τον Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας. Οι λιανικές τιμές είναι ενιαίες
σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τις περιοχές που ισχύει
μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α.
3. Καθαρή τιμή είναι η τιμή πώλησης από τις φαρ−
μακευτικές εταιρείες προς τους φαρμακεμπόρους. Η
καθαρή τιμή καθορίζεται με βάση τη χονδρική τιμή μει−
ωμένη κατά 7,78%.
4. Ανώτατη Νοσοκομειακή τιμή των φαρμάκων είναι
η τιμή πώλησης προς το Δημόσιο, τα Κρατικά Νοση−
λευτικά Ιδρύματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και τις Ιδιωτικές Κλινικές. Η ίδια
τιμή ισχύει και για την πώληση από τον παραγωγό ή
συσκευαστή ή εισαγωγέα προς τα ιδιωτικά φαρμακεία
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των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ. 2 του άρθρου 12
του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26−01−2010). Η Νοσοκομειακή
τιμή καθορίζεται με βάση τη χονδρική τιμή μειωμένη
κατά 13%.
5. Ανώτατη Ασφαλιστική τιμή είναι το 96% της καθα−
ρής τιμής του κάθε φαρμακευτικού προϊόντος, μειωμένη
κατά το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου.
6. Πρωτότυπο ιδιοσκεύασμα είναι το προϊόν των οίκων
που πραγματοποίησαν την έρευνα και εισήγαγαν διε−
θνώς την δραστική ουσία στην θεραπευτική, καθώς και
το ίδιο ιδιοσκεύασμα που παρασκευάζεται από άλλους
κατόπιν νομίμου εκχωρήσεως των σχετικών δικαιωμά−
των από τους δικαιούχους.
7. Ουσιωδώς όμοιο φαρμακευτικό προϊόν είναι το
φαρμακευτικό προϊόν το οποίο έχει την ίδια δραστική
ουσία με το αντίστοιχο πρωτότυπο και για το οποίο
έχει εγκριθεί άδεια κυκλοφορίας.
8. Ο χαρακτηρισμός φαρμακευτικού προϊόντος ως
πρωτοτύπου ή φαρμακευτικού προϊόντος όμοιας δρα−
στικής ουσίας, θα αναγράφεται επάνω στη νόμιμη άδεια
κυκλοφορίας του φαρμάκου, η οποία εκδίδεται από τον
Ε.Ο.Φ.»
2. Η παρ. 1, του άρθρου 332 της Αγορανομικής Διάτα−
ξης 07/2009, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τους φαρμακέμπορους, το ποσοστό μικτού
κέρδους είναι 8% και υπολογίζεται πάνω στην καθαρή
τιμή του παραγωγού ή εισαγωγέα. Το ως άνω ποσοστό
κέρδους παρέχεται ως υποχρεωτική έκπτωση.»
3. Το άρθρο 333 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περιπτώσεις πωλήσεων προς φαρμακεία, που
βρίσκονται εκτός έδρας Νομού και σε πόλεις με λιγό−
τερους από 5.000 κατοίκους (με εξαίρεση τους Νομούς
Αττικής και Θεσσαλονίκης), παρέχεται από τους πα−
ρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς και φαρμακέ−
μπορους υποχρεωτική έκπτωση 4% επί της χονδρικής
τιμής. Για να έχουν τη δυνατότητα οι φαρμακέμποροι
να παρέχουν τις εκπτώσεις αυτές στα φαρμακεία της
παρ.1 του παρόντος άρθρου, οι παρασκευαστές, συσκευ−
αστές, εισαγωγείς χορηγούν προς αυτούς υποχρεωτικά
πρόσθετη έκπτωση 0,4% επί της χονδρικής τιμής για
όλες τις πωλήσεις.
2. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς
μπορούν να παρέχουν: α) πρόσθετη έκπτωση επί της
νοσοκομειακής τιμής προς το Δημόσιο, τα Κρατικά Νο−
σηλευτικά Ιδρύματα, τα Ιδρύματα που εποπτεύονται από
τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τις Ιδιωτικές
Κλινικές, β) πρόσθετη έκπτωση μέχρι 5% προς τους
φαρμακεμπόρους, τα φαρμακεία και τους συνεταιρι−
σμούς τους, επί της χονδρικής τιμής, με την προϋπόθεση
αναγραφής της στο τιμολόγιο πώλησης.
Την έκπτωση της περίπτωσης β΄ μπορούν να παρέ−
χουν στα φαρμακεία και οι φαρμακέμποροι και οι συ−
νεταιρισμοί των φαρμακείων.
3. Η υπέρβαση του ορίου εκπτώσεων της περίπτω−
σης β΄της προηγούμενης παραγράφου, έχει ως συνέ−
πεια εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον
Αγορανομικό Κώδικα, τη μείωση της τιμής σε ποσοστό
ανάλογο της επιπλέον έκπτωσης που χορηγείται.»
4. Το άρθρο 335 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009,
αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 335
Παρασκευαζόμενα, συσκευαζόμενα
και έτοιμα εισαγόμενα Φαρμακευτικά Προϊόντα
Η χονδρική τιμή όλων των παρασκευαζομένων, συ−
σκευασμένων και έτοιμων εισαγομένων φαρμάκων δεν
μπορεί να υπερβαίνει την τιμή που καθορίζει η Υπηρεσία
κατά το άρθρο 336, εκτός εάν η Επιτροπή Τιμών Φαρμά−
κων αποδεχθεί ότι η συγκεκριμένη τιμή είναι κατώτερη
του κόστους, κατόπιν σύγκρισης των στοιχείων κόστους
που υποβάλλει η φαρμακευτική επιχείρηση στην Υπη−
ρεσία, με τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει ή συλλέγει
η αρμόδια Υπηρεσία.»
5. Το άρθρο 336 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 336
Έρευνα τιμών πώλησης − Καθορισμός τιμών
φαρμακευτικών προϊόντων
1. Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων
στην εσωτερική αγορά καθορίζονται από την αρμόδια
Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, μετά τη
διεξαγωγή έρευνας στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε) στα οποία κυκλοφορεί το φαρμακευτικό
προϊόν και λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης προς
χονδρέμπορο, η οποία προκύπτει από το μέσο όρο των
τριών (3) χαμηλότερων αντιστοίχων τιμών του φαρμα−
κευτικού προϊόντος στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε), στα οποία υφίστανται και ανακοινώνονται
επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές των χωρών
αυτών. Οι χώρες της Ε.Ε., για τις οποίες υφίστανται
επίσημα στοιχεία, ανακοινώνονται με το 1ο Δελτίο Τιμών
κάθε χρόνο. Για τον καθορισμό της τιμής, απαιτείται
το φαρμακευτικό προϊόν, να έχει λάβει τιμή στην ίδια
μορφή και περιεκτικότητα, σε τρία (3) τουλάχιστον από
τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά για τα
χαρακτηρισμένα βάσει της άδειας κυκλοφορίας τους
ως ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα, η Επιτροπή Τιμών
Φαρμάκων γνωμοδοτεί τόσο για τη μέθοδο καθορισμού
τιμής, όσο και για την τιμή τους.
2. Για τη διενέργεια της έρευνας απαιτείται υποβο−
λή στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου φύλλο έρευνας τιμών φαρμάκων− υπεύθυνη
δήλωση στο οποίο περιλαμβάνονται: α) τα κράτη –μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) στα οποία κυκλοφορεί το
φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο ζητείται ο καθορι−
σμός της τιμής, β) η ονομασία, συσκευασία, περιεκτικό−
τητα και μορφή με τις οποίες κυκλοφορεί το εν λόγω
φαρμακευτικό προϊόν. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται
σε έντυπη μορφή στην ανωτέρω υπηρεσία και σε ηλε−
κτρονική μορφή στη ηλεκτρονική διεύθυνση: farmaka@
gge.gr.
3. Η τιμή των ανωτέρω φαρμακευτικών προϊόντων
επανεξετάζεται και ανατιμολογείται από την Υπηρεσία
στο 1ο, στο 3ο και στο 5ο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 1 του παρόντος άρθρου
και αφού ληφθούν υπόψη οι παράγραφοι 3 και 4 του
άρθρου 342 της παρούσας. Για το σκοπό αυτό τα φύλλα
έρευνας τιμών φαρμάκων – υπεύθυνες δηλώσεις, όπως
περιγράφονται στην παρ. 2 του παρόντος, υποβάλλονται
χωρίς να περιλαμβάνουν τιμές, σε ηλεκτρονική μορφή
από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στην ηλεκτρονική
διεύθυνση, farmaka@gge.gr, της αρμόδιας Διεύθυνσης
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, το αργότερο δεκα−
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πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καθορι−
σμένη ημερομηνία έκδοσης του ως άνω δελτίου, χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
4. Όποιες επιχειρήσεις αποκρύπτουν ή αρνούνται να
παράσχουν ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία
και πληροφορίες, τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το
δεκαπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της τιμής που προ−
κύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλει η φαρμακευτική
εταιρεία και της τιμής που καθορίζεται από την Υπηρε−
σία, επί την πωληθείσα ποσότητα του φαρμακευτικού
προϊόντος και για όσο διάστημα ίσχυσε η εγκριθείσα
τιμή. Η επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με την πα−
ράγραφο αυτή, είναι ανεξάρτητη από την αξίωση των
ασφαλιστικών ταμείων για την αποκατάσταση της ζη−
μίας που υπέστησαν από την ανωτέρω διαφορά τιμών
του φαρμακευτικού προϊόντος.»
6. Το άρθρο 338 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009,
αναριθμείται σε 337 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 337
Τιμολόγηση πρωτοτύπων φαρμακευτικών προιόντων
μετά τη λήξη του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
1. Όλες οι κατηγορίες των τιμών πώλησης των πρωτο−
τύπων φαρμακευτικών προϊόντων, μετά την πιστοποίηση
με κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος του
πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτε−
χνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων προϊόντων
μειώνονται κατ’ελάχιστον σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%). Το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη του πρώτου
Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της
δραστικής ουσίας των ανωτέρω φαρμακευτικών προ−
ϊόντων, δεν εφαρμόζεται ανατιμολόγηση του αρ. 336
της παρούσας.
2. Οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να υπο−
βάλουν στην Υπηρεσία τον αριθμό του πρώτου Εθνικού
ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας των φαρμα−
κευτικών προϊόντων τους.
3. Στον παραγωγό ή εισαγωγέα ή συσκευαστή, ο οποί−
ος παραλείπει να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία την
ημερομηνία λήξης του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας των φαρμακευτικών προϊό−
ντων τους, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πρόστιμο
σύμφωνα με το Ν. 3557/2007.»
7. Το άρθρο 337 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009,
αναριθμείται σε 338 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 338
Φαρμακευτικά προϊόντα όμοιας δραστικής ουσίας
1. Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων
όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής
όταν κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην ελληνική αγο−
ρά, καθορίζονται κατά μέγιστο σε ποσοστό εβδομήντα
δύο τοις εκατό (72%) της τιμής πώλησης του αντίστοι−
χου πρωτοτύπου του φαρμακευτικού προϊόντος εντός
του χρόνου ισχύος του Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώ−
ματος Ευρεσιτεχνίας.
Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δρα−
στικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής, καθορί−
ζονται κατά μέγιστο σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό
(90%) της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου
του φαρμακευτικού προϊόντος, όπως η τιμή αυτή δια−
μορφώνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις κείμενες δια−

τάξεις μετά τη λήξη της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή
Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής
ουσίας των αντίστοιχων φαρμακευτικών προϊόντων.
Σε περίπτωση που το πρωτότυπο φάρμακο έχει δι−
αφορετική συσκευασία γίνεται αναγωγή της συσκευα−
σίας του πρωτοτύπου σύμφωνα με το άρθρο 342 πα−
ράγραφος 3, προκειμένου να προσδιοριστεί η τιμή του
φαρμακευτικού προϊόντος όμοιας δραστικής ουσίας.
Όταν το πρωτότυπο δεν έχει εγκεκριμένη τιμή στην
ίδια περιεκτικότητα, η τιμή του φαρμακευτικού προϊό−
ντος όμοιας δραστικής ουσίας υπολογίζεται με βάση
την τιμή της πλησιέστερης περιεκτικότητας της ίδιας
φαρμακοτεχνικής μορφής, συνεκτιμώντας και την σχέση
που υπάρχει στις άλλες χώρες.
Όταν το πρωτότυπο δεν έχει εγκεκριμένη τιμή στην
ίδια μορφή, η τιμή του φαρμακευτικού προϊόντος όμοιας
δραστικής ουσίας καθορίζεται με βάση τα ανωτέρω πο−
σοστά επί της τιμής που προκύπτει από την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 336.
2. Εάν φαρμακευτικό προϊόν όμοιας δραστικής ουσί−
ας, αντιστοιχίζεται σε πρωτότυπο που δεν κυκλοφορεί
στη χώρα αλλά κυκλοφορεί σε κράτος – μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), η τιμή του καθορίζεται με
βάση την τιμή του πρωτοτύπου του κατ’εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 336 και της παραγράφου 1 του
παρόντος.
Σε περίπτωση που το ουσιωδώς όμοιο φάρμακο
αντιστοιχίζεται σε πρωτότυπο που δεν κυκλοφορεί
στη χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), τότε το
ουσιωδώς όμοιο φάρμακο παίρνει τη μέση τιμή των
αντιστοίχων ουσιωδώς όμοιων φαρμάκων με την ίδια
δραστική.
3. Στα παρεντερικά διαλύματα (οροί) καθορίζονται
ενιαίες τιμές, με βάση τις τιμές των δραστικών ουσιών
και τα λοιπά στοιχεία κόστους.»
Άρθρο 2
1. Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι
31/12/2010, οι μέγιστες μεταβολές στις ισχύουσες κατ
αυτήν τιμές χονδρικής των φαρμακευτικών προϊόντων
που θα προκύψουν από την εφαρμογή της, δεν μπορούν
να υπερβαίνουν τα ποσοστά ανά τιμή που ορίζονται
στην ακόλουθη κλίμακα:
Χονδρική Τιμή
Φαρμακευτικού
Προϊόντος

Μέγιστη
μείωση τιμών

Μέγιστη
αύξηση τιμών

Μεγαλύτερη
των 50,01€

Σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα αρ.
336, 337, 338 και
342 της παρούσας
αγορανομικής διά−
ταξης

0%

Από 20,01€ έως
50€

30%

0%

Από 5,01€ έως
20€

25%

0%

Από 0 έως 5€

3%

5%

2. Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προιόντων
που ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης της παρούσης
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αγορανομικής διάταξης, εξακολουθούν να ισχύουν για
χρονικό διάστημα είκοσι μία (21) ημερών για τις φαρμα−
καποθήκες και εξήντα (60) ημερών για τα φαρμακεία,
από την έναρξη ισχύος του πρώτου Δελτίου Τιμών Φαρ−
μάκων, για τα τυχόν υφιστάμενα αποθέματά τους.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την επομένη της
ανακοίνωσης της στον Ημερήσιο Τύπο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. οικ. 10806/6751
(3)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2)
άτομα για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Δήμου Αθηναίων (Παράρτημα Ε, Κωδ. ΚΕΠ 699ΠΕ).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 2503/1997 «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ
107/Α/30.5.1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Συμβά−
σεις μίσθωσης έργου» (ΦΕΚ 206/Α/8−10−1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6−8−2004).
4. Την αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8−5−2007 εγκύκλιο
του ΥΠΕΣΔΔΑ.
5. Τις διατάξεις της περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 10
του Νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις».
6. Το άρθρο 20 παρ. 6 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α’)
σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται βεβαίωση του
ΑΣΕΠ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα
ΚΕΠ και τις αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/20−1−2010 και
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4−18/1968/28−1−2010 εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας
ΚΕΠ).
7. Το αριθ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−4/6084/18−3−2010 έγγρα−
φο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, με το οποίο μας απέστειλε πίνακα
κατανομής τριακοσίων ογδόντα δύο (382) συμβάσεων
μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας για την στε−
λέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις λήγουν από
1−11−2009 έως 31−5−2010 καθώς πληρούνται οι προϋποθέ−
σεις των διατάξεων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου
10 του Ν. 3812/2009, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβα−
ση μίσθωσης έργου και για χρονικό διάστημα δώδεκα
μηνών στο Δήμο Αθηναίων (Παράρτημα Ε, Κωδ. ΚΕΠ
699ΠΕ), των οποίων η σύμβαση λήγει κατά τη χρονι−
κή περίοδο από 1−11−2009 έως 31−5−2010, με τον όρο:
α) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης
του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό (προκήρυξη 7Κ/06 και
4Κ/07), εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν και για τις δυο
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προκηρύξεις οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβά−
σεων όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους του
ΥΠΕΣ με αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−8−2007 και
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−9−2007.
β) Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του Ν.
3812/2009 η σύναψη των συμβάσεων θα πραγματοποι−
είται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικασία και
τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α)
όπως ισχύουν. Η ανακοίνωση για τη σύναψη των συμβά−
σεων αυτών, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και
οι ενστάσεις που ενδέχεται να υποβληθούν υπάγονται
στον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ.
γ) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυ−
σικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων καθώς και ότι σε περίπτωση
αποχώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί
νέα σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο χωρίς
την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/
ΥΠΕΣ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω
όρους το ΥΠΕΣ δεν θα αποδεχτεί τις νέες συμβάσεις,
θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα χρησιμοποιηθούν
και θα ανακληθούν με νέα απόφαση.
2. Οι συμβάσεις λήγουν ταυτόχρονα με την πλήρωση
μιας εκάστης εκ των κενών θέσεων του κλάδου Διεκ−
περαίωσης Υποθέσεων Πολιτών με επιλαχόντα ή την
πλήρωση μιας εκάστης εκ των κενών θέσεων με άτομα
προστατευόμενων κατηγοριών όταν ολοκληρωθούν οι
σχετικές διαδικασίες του ΟΑΕΔ.
3. Η αμοιβή ορίζεται σε 880 Ευρώ μηνιαίως μέχρι τη
συμπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣ.
Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή
ορίζεται σε 1.000 Ευρώ μηνιαίως και χρηματοδοτείται
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
4. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος
Αθηναίων (Παράρτημα Ε ΚΕΠ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. οικ. 10815/6760
(4)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσ−
σερα (4) άτομα για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολι−
τών (ΚΕΠ) Δήμου Γλυφάδας (Παράρτημα, Κωδ. ΚΕΠ
702Π).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 2503/1997 «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ
107/Α/30.5.1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Συμβά−
σεις μίσθωσης έργου» (ΦΕΚ 206/Α/8−10−1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6−8−2004).
4. Την αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8−5−2007 εγκύκλιο
του ΥΠΕΣΔΔΑ.

5062

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. Τις διατάξεις της περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 10
του Νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις».
6. Το άρθρο 20 παρ. 6 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α’)
σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται βεβαίωση του
ΑΣΕΠ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα
ΚΕΠ και τις αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/20−1−2010 και
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4−18/1968/28−1 −2010 εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας
ΚΕΠ).
7. Το αριθ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−4/6084/18−3−2010 έγγρα−
φο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, με το οποίο μας απέστειλε πίνακα
κατανομής τριακοσίων ογδόντα δύο (382) συμβάσεων
μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας για την στε−
λέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις λήγουν από
1−11−2009 έως 31−5−2010 καθώς πληρούνται οι προϋποθέ−
σεις των διατάξεων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου
10 του Ν. 3812/2009, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με
σύμβαση μίσθωσης έργου και για χρονικό διάστημα δώ−
δεκα μηνών στο Δήμο Γλυφάδας (Παράρτημα, Κωδ. ΚΕΠ
702Π), των οποίων η σύμβαση λήγει κατά τη χρονική
περίοδο από 1−11−2009 έως 31−5−2010, με τον όρο:
α) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχω−
σης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό (προκήρυξη 7Κ/06
και 4Κ/07), εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν και για τις
δυο προκηρύξεις οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των
συμβάσεων όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους
του ΥΠΕΣ με αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−8−2007
και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−9−2007.
β) Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του
Ν. 3812/2009 η σύναψη των συμβάσεων θα πραγματο−
ποιείται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικασία
και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α)
όπως ισχύουν. Η ανακοίνωση για τη σύναψη των συμβά−
σεων αυτών, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και
οι ενστάσεις που ενδέχεται να υποβληθούν υπάγονται
στον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ.
γ) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυ−
σικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων καθώς και ότι σε περίπτωση
αποχώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί
νέα σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο χωρίς
την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/
ΥΠΕΣ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω
όρους το ΥΠΕΣ δεν θα αποδεχτεί τις νέες συμβάσεις,
θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα χρησιμοποιηθούν
και θα ανακληθούν με νέα απόφαση.
2. Η αμοιβή ορίζεται σε 880 Ευρώ μηνιαίως μέχρι τη
συμπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ− ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣ.
Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή
ορίζεται σε 1.000 Ευρώ μηνιαίως και χρηματοδοτείται
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
3. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος
Γλυφάδας (Παράρτημα ΚΕΠ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. οικ. 10816/6761
(5)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με τρία
(3) άτομα για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) Δήμου Ελληνικού (Κωδ. ΚΕΠ 789).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 2503/1997 «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ
107/Α/30.5.1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Συμβά−
σεις μίσθωσης έργου» (ΦΕΚ 206/Α/8−10−1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6−8−2004).
4. Την αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8−5−2007 εγκύκλιο
του ΥΠΕΣΔΔΑ.
5. Τις διατάξεις της περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 10
του Νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις».
6. Το άρθρο 20 παρ. 6 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α’)
σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται βεβαίωση του
ΑΣΕΠ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα
ΚΕΠ και τις αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/20−1−2010 και
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4−18/1968/28−1−2010 εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας
ΚΕΠ).
7. Το αριθ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−4/6084/18−3−2010 έγγρα−
φο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, με το οποίο μας απέστειλε πίνακα
κατανομής τριακοσίων ογδόντα δύο (382) συμβάσεων
μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας για την στε−
λέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις λήγουν από
1−11−2009 έως 31−5−2010 καθώς πληρούνται οι προϋποθέ−
σεις των διατάξεων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου
10 του Ν. 3812/2009, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου και για χρονικό διάστημα δώδεκα
μηνών στο Δήμο Ελληνικού (Κωδ. ΚΕΠ 789), των οποίων
η σύμβαση λήγει κατά τη χρονική περίοδο από 1−11−2009
έως 31−5−2010, με τον όρο:
α) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχω−
σης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό (προκήρυξη 7Κ/06
και 4Κ/07), εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν και για τις
δυο προκηρύξεις οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των
συμβάσεων όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους
του ΥΠΕΣ με αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−8−2007
και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−9−2007.
β) Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του Ν.
3812/2009 η σύναψη των συμβάσεων θα πραγματοποι−
είται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικασία και
τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α)
όπως ισχύουν. Η ανακοίνωση για τη σύναψη των συμβά−
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σεων αυτών, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και
οι ενστάσεις που ενδέχεται να υποβληθούν υπάγονται
στον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ.
γ) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυ−
σικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων καθώς και ότι σε περίπτωση
αποχώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί
νέα σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο χωρίς
την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/
ΥΠΕΣ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω
όρους το ΥΠΕΣ δεν θα αποδεχτεί τις νέες συμβάσεις,
θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα χρησιμοποιηθούν
και θα ανακληθούν με νέα απόφαση.
2. Η αμοιβή ορίζεται σε 880 Ευρώ μηνιαίως μέχρι τη
συμπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ− ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣ.
Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή
ορίζεται σε 1.000 Ευρώ μηνιαίως και χρηματοδοτείται
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
3. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος
Ελληνικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. οικ. 10817/6762
(6)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με ένα (1)
άτομο για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Δήμου Ζωγράφου (Κωδ. ΚΕΠ 703).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 2503/1997 «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ
107/Α/30.5.1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Συμβά−
σεις μίσθωσης έργου» (ΦΕΚ 206/Α/8−10−1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6−8−2004).
4. Την αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8−5−2007 εγκύκλιο
του ΥΠΕΣΔΔΑ.
5. Τις διατάξεις της περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 10
του Νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις».
6. Το άρθρο 20 παρ. 6 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α)
σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται βεβαίωση του
ΑΣΕΠ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα
ΚΕΠ και τις αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/20−1−2010 και
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4−18/1968/28−1−2010 εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας
ΚΕΠ).
7. Το αριθ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−4/6084/18−3−2010 έγγρα−
φο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, με το οποίο μας απέστειλε πίνακα
κατανομής τριακοσίων ογδόντα δύο (382) συμβάσεων
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μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας για την στε−
λέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις λήγουν από
1−11−2009 έως 31−5−2010 καθώς πληρούνται οι προϋποθέ−
σεις των διατάξεων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου
10 του Ν. 3812/2009, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου και για χρονικό διάστημα δώδεκα
μηνών στο Δήμο Ζωγράφου (Κωδ. ΚΕΠ 703), του οποίου
η σύμβαση λήγει κατά τη χρονική περίοδο από 1−11−2009
έως 31−5−2010, υε τον όρο:
α) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχω−
σης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό (προκήρυξη 7Κ/06
και 4Κ/07), εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν και για τις
δυο προκηρύξεις οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των
συμβάσεων όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους
του ΥΠΕΣ με αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−8−2007
και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−9−2007.
β) Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του Ν.
3812/2009 η σύναψη των συμβάσεων θα πραγματοποι−
είται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικασία και
τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α)
όπως ισχύουν. Η ανακοίνωση για τη σύναψη των συμβά−
σεων αυτών, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και
οι ενστάσεις που ενδέχεται να υποβληθούν υπάγονται
στον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ.
γ) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυ−
σικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων καθώς και ότι σε περίπτωση
αποχώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί
νέα σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο χωρίς
την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/
ΥΠΕΣ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω
όρους το ΥΠΕΣ δεν θα αποδεχτεί τις νέες συμβάσεις,
θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα χρησιμοποιηθούν
και θα ανακληθούν με νέα απόφαση.
2. Η αμοιβή ορίζεται σε 880 Ευρώ μηνιαίως μέχρι τη
συμπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ− ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣ.
Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή
ορίζεται σε 1.000 Ευρώ μηνιαίως και χρηματοδοτείται
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
3. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος
Ζωγράφου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 397
(7)
Απαγόρευση στην υπό δημιουργία λίμνη Κάρλα.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν. 1740/87
και Ν. 2040/92.
2. το ΠΔ 332/83 μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε νο−
μάρχες.
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 2218/1994
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις
όμοιες του άρθρου 5 του νόμου 2240/1994.
4. Τον Οργανισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Μαγνησίας όπως αυτός ισχύει.
5. Τις δ/ξεις του Β.Δ. 142/1971 «Περί αλιείας υδρόβιων
ζώων λιμνών, ποταμών και προστασίας αυτών».
6. Το ΠΔ 373/16−7−1985 (Ερασιτεχνική και Αθλητική Αλι−
εία) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με ΠΔ 99/2003.
7. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την ισορροπη−
μένη ανάπτυξη του υπό διαμόρφωση οικοσυστήματος
της λίμνης Κάρλας το οποίο εις την παρούσα φάση της
επανασύστασης είναι ασταθές, αφού όλες οι παράμε−
τροι (βιολογικές, χημικές και φυσικές) βρίσκονται σε
διαδικασία διαμόρφωσης των τελικών τιμών τους, που
θα αποκτηθούν σε χρονικό διάστημα που θα εξαρτηθεί
από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (ηλιοφάνειας
βροχοπτώσεων κ.λπ.), μετά το πέρας της πλήρωσης
της λίμνης με νερό.
8. Tο γεγονός, ότι δεν έχουν διαμορφωθεί πλήρως
τα πεδία διαβίωσης και αναπαραγωγής των ψαριών
την στιγμή μάλιστα που τα όρια της λίμνης, όσο αυτή
βρίσκεται στην φάση πλήρωσης, ευρίσκονται σε δυνα−
μική διαμόρφωση.

9. Την ανάγκη προστασίας των υδρόβιων οργανισμών
της λίμνης Κάρλας, (ιχθύων κ.λπ.) (περιοχή NATURA).
10. την ανάγκη προστασίας των πολιτών διότι, το
πρόγραμμα ελέγχου της ποιοτικής κατάστασης των
εισερχομένων υδάτων στην Κάρλα μέσω των διωρύγων
και των αποστραγγιστικών τάφρων της περιοχής, είναι
υπό εξέλιξη, αποφασίζουμε:
1. Απαγορεύουμε την επαγγελματική και ερασιτεχνική
αλιεία σε όλη την έκταση της λίμνης Κάρλας, στις τά−
φρους και σε όλες τις υδατοσυλλογές μέσα και γύρω
από αυτήν.
2. Την εφαρμογή της παρούσας αναθέτουμε στα αρ−
μόδια Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής.
3. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται με τις δι−
ατάξεις του Ν. 1740/87 και τον Ν. 2040/1992.
4. Η παρούσα ισχύει για ένα χρόνο από την ημερο−
μηνία έκδοσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 8 Μαρτίου 2010
Ο Νομάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ
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