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8. Την υπ’ αριθμ. 31248/Ε.Υ.Σ. 5997/28.7.2006 (Φ.Ε.Κ. 1182/ 
31.8.2006 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με 
την οποία αποφασίσθηκε η πραγματοποίηση παρέμ−
βασης μέσω συνολικής επιχορήγησης στις τρεις (3) 
νησιωτικές Περιφέρειες της Χώρας, (Βορείου Αιγαίου, 
Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων) και η ρύθμιση θεμά−
των σχετικά με τα έργα και ενέργειες που υλοποιούνται 
στο πλαίσιο αυτό, όπως παρατίθενται στο άρθρο 3 της 
ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης.

9. Τη διαπίστωση ότι, τα προς ανάθεση έργα και 
οι κάθε είδους δραστηριότητες που περιλαμβάνονται 
στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση 
εκτείνονται σε μεγάλο αριθμό μικρών, κατά κανόνα, 
νησιών με περιορισμένη υποδομή και κατά συνέπεια 
είναι ιδιαίτερα δυσχερής η προετοιμασία των οικείων 
φακέλων, η δημοπράτηση κάθε πράξης και η επιλογή 
των αναδόχων από φορείς που είναι εγκατεστημένοι 
ή εκπροσωπούνται στις αντίστοιχες Περιφέρειες, ενώ, 
είναι ευχερής η διαχείριση των πράξεων, μετά την επι−
λογή του αναδόχου, διότι προβλήματα που αναμένεται 
να προκύψουν δεν πιθανολογούνται ως δυσχερή, λόγω 
της απλότητας του περιεχομένου κάθε παρέμβασης.

10. Το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός παρεμβάσεων 
είναι ομοειδείς και ενδείκνυται η ενιαία δημοπράτησή 
τους από ένα φορέα.

11. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός που αφορά στην 
προμήθεια των «συστημάτων εξυγίανσης νερού (αφαλά−
τωσης) για τα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους (Ν 
0.000)» εμφανίζει ιδιαίτερες δυσχέρειες, λόγω των τε−
χνικών ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης δραστηριότη−
τας, στις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν φορείς 
που είναι εγκατεστημένοι στις οικείες Περιφέρειες.

12. Τον επιτυχή τρόπο με τον οποίο η «Εγνατία Οδός, 
Ανώνυμη Εταιρεία» αντιμετώπισε τα προβλήματα που 
αφορούν στη μελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, 
οργάνωση, εξοπλισμό, εκμετάλλευση, διοίκηση, επίβλε−
ψη, παρακολούθηση και γενικότερα στη διαχείριση της 
«Εγνατίας Οδού», και όλες τις δραστηριότητες που της 
έχουν ανατεθεί.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Αναθέτουμε στην Εταιρεία με την επωνυμία «Εγνατία 
Οδός, Α.Ε.», χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα, την αρμοδιό−
τητα και ευθύνη της τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης 
των έργων, τη διενέργεια των διαγωνισμών, την αξιο−
λόγηση των προσφορών, την επιλογή των αναδόχων 
και επίλυση των διαφωνιών, που ήθελαν ανακύψει, δι−
οικητικά ή δικαστικά όλων των «δραστηριοτήτων» που 
συνοπτικά παρατίθενται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 
31248/Ε.Υ.Σ. 5997/28.7.2006 (Φ.Ε.Κ. 1182/31.8.2006 Β΄) κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Κάθε δι−
αγωνισμός μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από 
μία επιμέρους «δραστηριότητες», κατά την κρίση της 
Εταιρείας «Εγνατία Οδός, Α.Ε.».

2. Ειδικά, ο διαγωνισμός που αφορά στην προμήθεια 
των «συστημάτων εξυγίανσης νερού (αφαλάτωσης) για 

τα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους (Ν. 0.000)» 
διεκπεραιώνεται στο σύνολό του από την «Εγνατία 
Οδός, Α.Ε.».

3. Για τη διενέργεια όλων των διαγωνισμών και τη 
διενέργεια και ολοκλήρωση του διαγωνισμού της προ−
ηγούμενης παραγράφου, αυτού του άρθρου, ισχύουν οι 
διατάξεις της προαναφερθείσας υπ’ αριθμ. 31248/Ε.Υ.Σ. 
5997/28.7.2006 κοινής υπουργικής απόφασης και η λοιπή 
συναφής Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F

    Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 144534 (12)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 

Α6/10067/1989 (ΦΕΚ Β΄ 921) υπουργικής απόφασης 
σχετικά με την ταινία γνησιότητας των φαρμακευτι−
κών προϊόντων, όπως συμπληρώθηκε με την υπουρ−
γική απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.71525/26.9.2005 
(ΦΕΚ Β΄ 1342).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α 3).
β) του άρθρου 3 παρ. 10 και 13 του ν. 1316/1983, όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 1579/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 217). 

γ) του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 1316/1983. 
δ) του άρθρου 2 του ν. 1316/1983 όπως αντικαταστά−

θηκε από το άρθρο 1 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ Α146) και 
συμπληρώθηκε από το άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 2519/1997 
(ΦΕΚ Α΄ 165). 

ε) του άρθρου 12 Α του ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172 Α΄) όπως 
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 
134 Α΄). 

στ) του άρθρου 19 παρ. 1 και 5 του ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ 
Α΄172), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 παρ. 
3 του ν. 1316/1983 και αναπροσαρμόστηκε με την υπ’ 
αριθμ. Υ6/11556/93/94 (ΦΕΚ Β 40) υπουργική απόφαση 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 
1965/1991 (ΦΕΚ Α 146) και ακολούθως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 50 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165). 

ζ) της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ Α΄ 
146). 

η) την υπ’ αριθμ. Α6α/1826/28.2.1989 υπουργική απόφα−
ση «τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση απο−
φάσεων Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
για την ταινία γνησιότητας των φαρμακευτικών προϊό−
ντων» (ΦΕΚ Β΄178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

θ) την υπ’ αριθμ. Α6/10067/1989 υπουργική απόφαση 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής από−
φασης σχετικά με την ταινία γνησιότητας των φαρμα−
κευτικών προϊόντων» (ΦΕΚ Β΄921). 

ι) του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154).
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κ) την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.71525/2005 (ΦΕΚ 1342/
Β/26.9.2005) υπουργική απόφαση. 

λ) την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 71349/2004 (ΦΕΚ 1042/
Β/4.8.2004) υπουργική απόφαση «τροποποίηση και συ−
μπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α6Α/1826/28.2.1989 υπουργικής 
απόφασης, σχετικά με την ταινία γνησιότητας των φαρ−
μακευτικών προϊόντων». 

μ) την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.2124/2006 (ΦΕΚ 
1507Β/9.2.2006) υπουργική απόφαση.

ν) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

ξ) του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ Α΄197) «Οργάνωση και εκσυγ−
χρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες 
διατάξεις».

ο) του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Οργάνωση και λει−
τουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές 
διατάξεις».

2. Το π.δ. 235/2000 για τη λειτουργία φαρμακείων στις 
ιδιωτικές κλινικές δυναμικότητας άνω των 150 κλινών 
(ΦΕΚ Α΄199).

3. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α 76) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υγείας και Πρόνοιας».

4. Την υπ’ αριθμ. 0−819/18η/6.10.2008 πρόταση του Δ.Σ./
Ε.Ο.Φ.

5. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 125549/2007 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Το εδάφιο της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. 
Α6Α/1826/28.2.1989 υπουργικής απόφασης, όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/Γ.Π.71349/30.7.2004 
υπουργική απόφαση, και στην συνέχεια με το άρθρο 1 
της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.7686/2006 (ΦΕΚ Β΄209) υπουρ−
γικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής:

«Η ταινία γνησιότητας αποτελείται από δύο στρώματα 
χάρτου, το επάνω στρώμα και το κάτω στρώμα, και το 
υπόστρωμα.

Οι διαστάσεις της είναι 40mm Χ 24mm (στρώμα Β) και 
38mm Χ 22mm (στρώμα Α).

Στην ταινία εκτυπώνεται, με ευθύνη του ΕΟΦ, 12ψήφιος 
Μοναδικός Σειριακός Αριθμός σε μορφή γραμμωτού κώ−
δικα (bar code) 128, που θα αναγράφεται και αριθμητικά 
στο στρώμα Α και κάθετα στο στρώμα Β, που παραμένει 
μετά την αποκόλληση του στρώματος Α.»

Άρθρο 2

Η διάταξη με στοιχείο δ’ της παρ. 1 του άρθρου μόνου 
της υπ’ αριθμ. Υ6/10067/1989 (ΦΕΚ Β΄921) απόφασης του 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων, όπως η διάταξη αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 της 
υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.71525/6/26.9.2005 (ΦΕΚ Β΄1342) του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αντικα−
θίσταται ως εξής:

«Στα φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν άδεια κυ−
κλοφορίας στην Ελλάδα και προορίζονται για διάθεση 
εκτός Ελλάδας, η ταινία γνησιότητας ακυρώνεται υπο−
χρεωτικά με αποκόλλησή της και άμεση επικόλλησή 

της, με τρόπο όμοιο με αυτόν που οι φαρμακοποιοί τις 
επικολλούν στις συνταγές των ασφαλισμένων, σε ειδικό 
έντυπο ακύρωσης και επιστροφής του εν λόγω τμήμα−
τος της ταινίας στον Ε.Ο.Φ. με αποκλειστική ευθύνη του 
προσώπου που πραγματοποιεί την εξαγωγή.

Τα έντυπα που φέρουν τις επικολλημένες ταινίες 
γνησιότητας, ήτοι το άνω στρώμα χάρτου τους, προ−
σκομίζονται στον Ε.Ο.Φ., συνοδεύοντα ειδικές καταστά−
σεις που υποβάλλονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού 
τετραμήνου.

Η παράβαση της παρούσας διάταξης επισύρει σε βά−
ρος του υπευθύνου εξαγωγής τις ποινές του άρθρου 19 
παρ. 1 περ. δεύτερη του ν. 1316/1983, το ανώτατο ύψος 
της οποίας, αναπροσαρμόζεται, για την εφαρμογή της 
παρούσας, και καθορίζεται στο ποσόν των 88.000,00 
ευρώ.

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πλην 
των διατάξεων του άρθρου 2 που ισχύουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

    (13)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Φ.Ν. 

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/
Α΄/23.12.2004) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. οικ 24741/15028/Π01/5/00033/Ε/ 
20.11.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Αττικής εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23.12.2004) όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«Φ.Ν. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που αφορά την ίδρυση κέντρου απο−
θεραπείας και αποκατάστασης, στο Δήμο Ηλιούπολης 
επι των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Καρνεάδου 1 του 
Νομού Αττικής, συνολικού και ενισχυόμενου κόστους 
τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ 
(459.200,00 €), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ίδια 
συμμετοχή σε ποσοστό 31% επί του συνολικού και ενι−
σχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή 
ποσού ίδιας συμμετοχής εκατόν σαράντα δύο χιλιά−
δων τρακοσίων πενήντα δύο ευρώ (142.352,00 €) από 
τραπεζικό δάνειο σε ποσοστό 34% επί του συνολικού 
και ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, 
δηλαδή ποσού τραπεζικού δανείου εκατόν πενήντα έξι 
χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ (156.128,00 €) και 
από δημόσια επιχορήγηση σε ποσοστό 35% επί του 
συνολικού και ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου, δηλαδή ποσού επιχορήγησης εκατόν εξήντα 
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (160.720,00 €).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του 
ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23.12.2004) όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει, είναι η 22.10.2008.

Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα δημιουρ−
γηθούν δέκα (10) νέες θέσεις εργασίας σε ισοδύναμα 
Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
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