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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 23089/1910 (1)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευματι−

νές ώρες και απασχόλησης κατά τις Κυριακές – εξαιρέ−
σιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες των τακτικών διοικη−
τικών και εκπαιδευτικών υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς 
και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου και ορισμένου χρόνου για το έτος 2011.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κλπ» 
(ΦΕΚ 112/Α)

2. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α) 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α)

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 360/97 «Διατήρηση της επο−
πτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 240/Α)

7. Την κοινή υπουργική απόφαση αρ. οικ. 2/7093/0022/
5−2−04 «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που 
ασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (B215)».

8. Το υπ’ αριθμ. 2/1606/0022/24−4−2009 έγγραφο του 
Υπ. Οικονομικών «Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
ΝΠΔΔ & ΟΤΑ» 

9. Την απόφαση αριθμ. Υ275/30−9−2010 «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ 
1595/Β)

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους περίπου 12.300.000,00 € σε βάρος του 
υπό έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχο−
λήσεως Εργατικού Δυναμικού οικονομικού έτους 2011. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει προ−
βλεφθεί στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ 
οικονομικού έτους 2011 με τα στοιχεία ΚΑΕ 0261 «Αποζη−
μίωση για υπερωριακή εργασία» ύψους 12.000.000,00 € 
και ΚΑΕ 0263 «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 
και νυκτερινές ώρες» ύψους 300.000,00 €. 

11. Το αριθμ. Β141554/19−11−2010 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ. με 
το οποίο μας διαβιβάστηκε η αριθμ. 4466/43/16−11−2010
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ

12. Τις ανάγκες του Ο.Α.Ε.Δ. για αντιμετώπιση επει−
γουσών, έκτακτων και εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών, 
αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση του προ−
σωπικού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων και 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Οργανισμού, 
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από 1/1/2011 έως 31/12/2011 ως εξής:
Ι) Για τους τακτικούς υπαλλήλους 
Τρεις χιλιάδες τριακόσιοι δεκαέξι (3.316) τακτικοί 

υπάλληλοι (ήτοι 2492 διοικητικοί και 824 εκπαιδευτικοί) 
για υπερωριακή εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο 
εργασίας και μέχρι της 22ας μ.μ. ώρας, μέχρι 40 ώρες 
μηνιαίως για τον κάθε υπάλληλο και για 1.591.680 ώρες 
συνολικά για όλους τους υπαλλήλους. Σε αυτούς πε−
ριλαμβάνονται δώδεκα (12) υπάλληλοι που υπηρετούν 
με απόσπαση στον Οργανισμό από άλλες υπηρεσίες, 
επτά (7) υπάλληλοι του Οργανισμού που υπηρετούν 
με απόσπαση στη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργεί−
ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στη Γενική 
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΙΙ) Για τους φύλακες
Διαπιστώνουμε τις ανάγκες που επιβάλλουν την υπε−

ρωριακή απασχόληση υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ και 
άλλων κλάδων διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι απα−
σχολούνται κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
και τις νυχτερινές ώρες με τη φύλαξη του εξοπλισμού 
των κτιριακών εγκαταστάσεων συγκεκριμένων ΕΠΑΣ 
Μαθητείας του Οργανισμού και εγκρίνουμε την υπε−
ρωριακή απασχόλησή τους ως εξής:

α) Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που πα−
ρέχεται από την 22α ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα 
από την υποχρεωτική, για εικοσιένα (21) υπαλλήλους 
συνολικά 1.476 ώρες.

β) Για εργασία ημερήσια που παρέχεται Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής, από την 6η 
πρωινή μέχρι την 22η ώρα για δεκατρείς (13) υπαλλήλους 
συνολικά 1.040 ώρες. 

γ) Για εργασία νυκτερινή που παρέχεται Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής, από την 
22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή για δεκατρείς (13) υπαλ−
λήλους συνολικά 526 ώρες. 

δ) Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών που πα−
ρέχεται προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα−
διαίας εργασίας για εικοσιένα (21) υπαλλήλους συνολικά 
10.103 ώρες και 

ε) Για εργασία νυχτερινή ή ημερήσια Κυριακών και 
λοιπών εξαιρέσιμων ημερών, που παρέχεται για τη συ−
μπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 
για δεκατρείς (13) υπαλλήλους συνολικά 4.530 ώρες. 

ΙΙΙ) Για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου 

Διακόσιους οκτώ (208) υπαλλήλους του Οργανισμού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορι−
σμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων, μέχρι 40 ώρες 
το μήνα για τον καθένα και συνολικά ετησίως 99.840 
ώρες.

2) Η κατανομή των ωρών και ο αριθμός των υπαλλή−
λων που θα απασχοληθούν υπερωριακά κατά Υπηρεσία 
θα γίνει με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα ισχύσει ένα μήνα πριν τη δημο−
σίευσή της.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

  Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. 2466 (2)
Τροποποίηση της υπ. Αριθμ. Φ80000/ΟΙΚ.8755/892/ 

9−4−2010 (ΦΕΚ 417 Α΄) ΚΥΑ «Καθορισμός εφαρμογής 
αντικειμενικών κριτηρίων για την κατάρτιση, αναθε−
ώρηση και συμπλήρωση του Καταλόγου συνταγο−
γραφούμενων φαρμάκων βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 12 παρ. 1 περ. β του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 
6 Α΄).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 περ. β του νόμου 

3816/2010 (ΦΕΚ 6 Α΄). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−

σίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
Π.Δ. 63/2005 (Α΄, 93). 

3. Την ΚΥΑ αριθμ. Φ80000/ΟΙΚ.8755/892/9−4−2010 (ΦΕΚ 
417 Α΄) ΚΥΑ «Καθορισμός εφαρμογής αντικειμενικών κρι−
τηρίων για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση 
του Καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 1 περ. β του νόμου 
3816/2010 (ΦΕΚ 6 Α΄)»

4. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 128404 και 128405/14.10.2010 
(ΦΕΚ 1647/τευχ.Β΄/15.10.2010) κοινές αποφάσεις του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης περί «Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στους 
υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Χρ. 
Αηδόνη και Μιχ. Τιμοσίδη αντίστοιχα».

5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 
των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών οργανισμών, 
αποφασίζουμε:

Για την κατάρτιση του Καταλόγου συνταγογραφού−
μενων φαρμάκων, τα φάρμακα ταξινομούνται, σύμφω−
να με το σύστημα Ανατομικής Θεραπευτικής, Χημικής 
κατηγοριοποίησης (Anatomical Therapeutic Chemical 
classification− ATC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί−
ας (ΠΟΥ).

Ως αντικειμενικά κριτήρια που πρέπει να λάβει υπόψη 
της η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 12 
παρ. 1 περ. γ του νόμου 3816/2010 (A, 6), προκειμένου 
να εκδοθεί ο Κατάλογος των συνταγογραφούμενων 
φαρμακευτικών προϊόντων, ορίζονται τα εξής: 

1. Σύστημα Τιμών Αναφοράς – Οικονομική αξιολόγη−
ση 

α. Στο σύστημα ταξινόμησης των φαρμάκων ATC εν−
σωματώνεται σύστημα Τιμών Αναφοράς. Οι τιμές ανα−
φοράς των φαρμακευτικών προϊόντων υπολογίζονται 
στο επίπεδο τέσσερα (4) του συστήματος ATC, ανά 
ομάδα φαρμακοτεχνικών μορφών, λαμβάνοντας υπόψη 
την ομαδοποίηση των φαρμάκων όπως αυτή σχετικά 
αναφέρεται από την Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιό−
τητα των Φαρμάκων που λειτουργεί υπό την αιγίδα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (standard terms of European 
Directorate for the Quality of Medicines −E.D.Q.M.). Για 
τις περιπτώσεις που στην ίδια φαρμακοθεραπευτική 
κατηγορία του 4ου επιπέδου του ATC, περιλαμβάνονται 
φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν πάρει άδεια κυκλο−
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φορίας για διαφορετικές ενδείξεις, λαμβάνει χώρα υπο−
ταξινόμηση των δραστικών στο ίδιο επίπεδο του ATC. 

Για κάθε δραστική ουσία θα συμπεριλαμβάνονται 
οι εγκεκριμένες περιεκτικότητες και συσκευασίες για 
όλα τα νομίμως κυκλοφορούντα προϊόντα (προϊόντα 
αναφοράς και ουσιωδώς όμοια). Ειδικότερα, όσον αφο−
ρά στις συσκευασίες λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση
4) α. του παρόντος. 

Η Τιμή Αναφοράς των ομάδων φαρμακευτικών προϊό−
ντων όπως αυτές περιγράφτηκαν προηγουμένως υπο−
λογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση:

Τιμή Αναφοράς=
 Κ.Η.Θ.1+Κ.Η.Θ.2+……Κ.Η.Θ.ν

ν

Όπου,
ι) Κ.Η.Θ.: το Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας του κάθε 

φαρμακευτικού προϊόντος της ομάδας, το οποίο προκύ−
πτει ως το πηλίκο της Λιανικής Τιμή (Λ.Τ.) αυτού προς 
τον Αριθμό Ημερησίων Δόσεων (Α.Η.Δ.) στη συσκευα−
σία, 

Κ.Η.Θ.= Λ.Τ./Α.Η.Δ.
Αριθμός Ημερησίων Δόσεων (Α.Η.Δ.): ορίζεται το πηλί−

κο της Συνολικής Περιεκτικότητας σε Δραστική ουσία 
στη συσκευασία (Π.Δ.Σ.) προς την Ημερήσια Καθορισμέ−
νη Δόση −Κ.Η.Δ. (Daily Defined Dose− DDD) σύμφωνα με 
της Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ή τη Μέση Ημερήσια 
Δόση (Μ.Η.Δ.) σύμφωνα με την Περίληψη Χαρακτηριστι−
κών του Προϊόντος, 

Α.Η.Δ. = Π.Δ.Σ. / DDD. ή Μ.Η.Δ.
Η επιλογή της Μέσης Ημερήσιας Δόσης (Μ.Η.Δ) ως παρο−

νομαστή του προηγούμενου τύπου λαμβάνει χώρα σε κάθε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί η Ημερήσια 
Καθορισμένη Δόση− Κ.Η.Δ. (Daily Defined Dose –DDD). 

ιι) ν: Όλες οι περιεκτικότητες και συσκευασίες όλων 
των προϊόντων, της κάθε φαρμακοθεραπευτικής κατη−
γορίας ανά ομάδα φαρμακοτεχνικής μορφής

β. Στον Κατάλογο εντάσσονται:
1. Τα φαρμακευτικά προϊόντα των οποίων η τιμή είναι 

μικρότερη ή ίση της τιμής αναφοράς της φαρμακοθε−
ραπευτικής κατηγορίας στην οποία ανήκουν.

2. Τα φαρμακευτικά προϊόντα με Κ.Η.Θ. μικρότερο ή 
ίσο με 0,6 ευρώ. 

γ. Για φάρμακα στα οποία η τιμή τους υπερβαίνει την 
τιμή αναφοράς της φαρμακοθεραπευτικής κατηγορίας 
στην οποία ανήκουν, η εταιρεία διάθεσης αυτών δύναται 
να υποβάλει κλινικές μελέτες ή και φαρμακοοικονομικές 
μελέτες δημοσιευμένες σε επίσημες επιστημονικές εκ−
δόσεις με impact factor >1 προκειμένου να τεκμηριώσει 
τη διαφορετική τιμή. 

Η Ειδική Επιτροπή αξιολογεί τα υποβαλλόμενα στοι−
χεία καθώς και εκθέσεις ειδικών εισηγητών και αποφα−
σίζει κατά περίπτωση: 

1) Αποδέχεται τα πρόσθετα στοιχεία και προτείνει 
μείωση της τιμής των φαρμάκων των οποίων η τιμή 
υπερβαίνει την τιμή αναφοράς στο επίπεδο αυτής. Εφό−
σον η μείωση της τιμής γίνει αποδεκτή, τα εν λόγω 
προϊόντα εντάσσονται στον κατάλογο.

2) Αποδέχεται τα πρόσθετα στοιχεία και προτείνει 
ένταξη στον Κατάλογο με Κ.Η.Θ. έως και 20% υψηλότε−
ρο από την τιμή αναφοράς υπό την προϋπόθεση ότι το 
φαρμακευτικό προϊόν είναι αποδεδειγμένα υψηλότερης 
θεραπευτικής αξίας σε σύγκριση με τα φαρμακευτικά 

προϊόντα που ανήκουν στην ίδια φαρμακοθεραπευτι−
κή κατηγορία ATC. Η Επιτροπή για την πρόταση της 
αυτή λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση του εν λόγω 
φαρμακευτικού προϊόντος από Ευρωπαϊκά συστήματα 
αξιολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων ως προς 
το θεραπευτικό τους αποτέλεσμα και τα κριτήρια της 
παραγράφου 2 της παρούσας.

3) Απορρίπτει αιτιολογημένα το φαρμακευτικό προϊόν 
από τον Κατάλογο

δ. Τα φαρμακευτικά προϊόντα μικρής περιεκτικότητας 
που αναφέρονται σε παιδιά συμπεριλαμβάνονται στον Κα−
τάλογο, ακόμη και αν έχουν υψηλότερη τιμή από την τιμή 
αναφοράς, μόνο εφόσον έχουν αξιολογηθεί θετικά από την 
Ειδική Επιτροπή ως προς το θεραπευτικό τους όφελος.

ε. Τα φαρμακευτικά προϊόντα που ανήκουν στις ακό−
λουθες φαρμακοθεραπευτικές κατηγορίες συμπερι−
λαμβάνονται στον Κατάλογο χωρίς υπολογισμό τιμής 
αναφοράς:

• Όλα τα μη θεραπευτικά προϊόντα (V07), 
• Τα σκιαγραφικά (V08), 
• Φάρμακα γενικής αναισθησίας (M03AB, M03AC, 

N01A)
• Ενέσιμα τοπικά αναισθητικά (N01BA, N01BB) 
• Άνοσοι οροί και ανοσοσφαιρίνες (J06), 
• Υποκατάστατα αίματος και διαλύματα έγχυσης (B05) 
• Οι παράγοντες πήξης (Β02BD), 
• Τα εμβόλια (J07)
• Οι ινσουλίνες και τα ανάλογα αυτών (A01Α), 
στ. Για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εντάσσο−

νται στον Κατάλογο, θα ισχύσει σύστημα «δυναμικής 
τιμολόγησης». Ειδικότερα: 

• για κάθε αύξηση αυστηρά ίση ή μεγαλύτερη του 5% 
των ετήσιων πωλήσεων σε αξία, θα απαιτείται μείωση 
τιμής κατά 2,5%. 

• ο υπολογισμός θα γίνεται στο τέλος κάθε 12μήνου 
μετά την είσοδο του φαρμάκου στον Κατάλογο. 

2. Η αποδεδειγμένη θεραπευτική αποτελεσματικότητα 
που αξιολογείται με βάση: 

α. Τη βαρύτητα της ασθένειας 
β. Τη σχέση αποτελεσματικότητας – ασφάλειας, ανε−

κτικότητας 
γ. Την υψηλή θεραπευτική αξία σε σχέση με αντίστοι−

χα φαρμακευτικά προϊόντα 
δ. Τη δυνατότητα εφαρμογής άλλων θεραπειών με ή 

χωρίς φάρμακα 
ε. Το βαθμό συμβολής του στην προαγωγή της Δη−

μόσιας Υγείας 
Στα παραπάνω λαμβάνεται υπόψη το κόστος σε σχέση 

με το κλινικό αποτέλεσμα της υπό εξέτασης θεραπείας, 
σε σχέση με το κόστος ανά κλινικό αποτέλεσμα άλλων 
θεραπειών σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαφο−
ροποιήσεις στη θεραπευτική αποτελεσματικότητα. Η 
παραπάνω οικονομική παράμετρος θα πρέπει να τεκμη−
ριώνεται με οικονομικά αποτελέσματα κλινικών μελετών 
και εφόσον καθίσταται αναγκαίο και με φαρμακοοικο−
νομικές μελέτες που βασίζονται σε κλινικές μελέτες. Οι 
ανωτέρω μελέτες θα είναι δημοσιευμένες σε επίσημες 
επιστημονικές εκδόσεις με impact factor >1.

3. Η παράλληλη αποζημίωση των υπό εξέταση φαρ−
μάκων από φορείς κοινωνικής ασφάλισης άλλων χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τα υπό εξέταση φαρμακευτικά προϊόντα θα λαμ−
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βάνεται υπόψη η κάλυψή τους από τους φορείς κοινω−
νικής ασφάλισης σε τουλάχιστον δύο χώρες της Ευρω−
παϊκής Ένωσης. Για φάρμακα που δεν καλύπτονται από 
τις κοινωνικές ασφαλίσεις των χωρών αυτών επιλέγο−
νται όσα υποστηρίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία 
σε ό,τι αφορά την επαρκή τεκμηρίωση της αποτελε−
σματικότητας και της ασφάλειάς τους. 

4) Στον Κατάλογο περιλαμβάνονται: 
α. Φαρμακευτικά προϊόντα, η συσκευασία των οποίων έχει 

αριθμό δόσεων που καλύπτει αποκλειστικά τη μηνιαία θε−
ραπεία ή υποπολλαπλάσιο της μηνιαίας θεραπείας. Εξαι−
ρούνται του παραπάνω τα φαρμακευτικά προϊόντα που η 
άδεια κυκλοφορίας τους είναι για «νοσοκομειακή χρήση».

β. Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία η Ειδική Επι−
τροπή μπορεί να επιλέξει από την άδεια κυκλοφορίας 
του προϊόντος μόνο ορισμένες από τις ενδείξεις με τις 
οποίες θα το εντάξει στον Κατάλογο καθώς και τη βέλ−
τιστη περιεκτικότητα και συσκευασία που εξυπηρετεί 
τις ανάγκες τις φαρμακοθεραπείας σε σχέση με το κό−
στος θεραπείας και τις εναλλακτικές θεραπείες. 

γ. Αναλυτική περιγραφή όλων των στοιχείων που αφο−
ρούν σε κάθε φαρμακευτικό προϊόν που εντάσσεται στον 
Κατάλογο, αναφορά στο κόστος θεραπείας, καθώς και 
συστάσεις και περιορισμοί στις ενδείξεις και στις ανεπι−
θύμητες ενέργειες, σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής 
και με τα οριζόμενα στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις 
και εγκυκλίους ή τα αναφερόμενα στην Περίληψη των 
Χαρακτηριστικών του φαρμάκου που εκδίδεται από τον 
ΕΟΦ και τον ΕΜΑ (European Medicine Association). 

5) Στον Κατάλογο δεν περιλαμβάνονται:
Κατηγορίες φαρμάκων: 
α. των οποίων η άδεια κυκλοφορίας ορίζει ότι χορη−

γούνται χωρίς ιατρική συνταγή 
β. των οποίων οι ενδείξεις δεν κρίνεται σκόπιμο ότι 

πρέπει να καλυφθούν από την κοινωνική ασφάλιση (π.χ. 
φάρμακα που ανήκουν στο «σύγχρονο τρόπο ζωής»). 

γ. κάθε άλλη κατηγορία κατά την κρίση της Επιτροπής
Κάθε απόρριψη φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος θα 

πρέπει να γίνεται με πλήρη αιτιολόγηση από την Ειδι−
κή Επιτροπή. 

Η δημοσίευση των φαρμακευτικών προϊόντων των πε−
ριπτώσεων α, β, γ της παραγράφου 5) ανακοινώνονται 
από την Ειδική Επιτροπή με τη δημοσίευση του παρό−
ντος ανεξάρτητα από το χρόνο δημοσίευσης του Κα−
ταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

6) Σχετικά με τα συμπληρώματα του Καταλόγου, αυτά 
εκδίδονται εντός 30 ημερών μετά την έκδοση Δελτίου 
Τιμών που περιλαμβάνει νέα φαρμακευτικά προϊόντα. 

7) Σχετικά με τις αναθεωρήσεις του Καταλόγου, αυ−
τές νοούνται οι τροποποιήσεις των Τιμών Αναφοράς ως 
αποτέλεσμα τροποποιήσεων των ομάδων ταξινόμησης 
των φαρμάκων λόγω αλλαγών των εγκεκριμένων με 
Αγορανομικά Δελτία τιμών και/ή προσθηκών είτε αφαι−
ρέσεων φαρμακευτικών προϊόντων σε υπάρχουσες ομά−
δες. Οι αναθεωρήσεις του Καταλόγου λαμβάνουν χώρα 
μία φορά το χρόνο μετά την έκδοση Δελτίου Τιμών που 
περιλαμβάνει ανακοστολογήσεις φαρμάκων. 

8) Δύναται να υποβληθεί ένσταση από τον Κάτοχο 

Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος που 
απορρίφθηκε από τον Κατάλογο σε περίπτωση αμφι−
σβήτησης υπολογισμού του Α.Η.Δ. και Κ.Η.Θ. προς την 
Ειδική Επιτροπή κατάρτισης του Καταλόγου εντός 15 
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Κατα−
λόγου. Η ένσταση εξετάζεται εντός 60 ημερών από την 
υποβολή της και, είτε γίνεται δεκτή μερικώς είτε εξο−
λοκλήρου, είτε απορρίπτεται αιτιολογημένα. Τυχόν τρο−
ποποιήσεις που προκύπτουν από την ανωτέρω διαδικα−
σία δημοσιεύονται σε συμπληρώματα ή αναθεωρήσεις 
του Καταλόγου.

9) Οι φαρμακευτικές εταιρείες δηλώνουν εγγράφως 
ότι αποδέχονται την ένταξή των προϊόντων τους στον 
Κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις δια−
τάξεις της παρούσας ΚΥΑ. 

Η ΚΥΑ Αριθμ. Φ80000/ΟΙΚ.8755/892 /9−4−2010 (ΦΕΚ 417 
Α΄) ΚΥΑ «Καθορισμός εφαρμογής αντικειμενικών κριτη−
ρίων για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση 
του Καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων βά−
σει των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 1 περ. β του νό−
μου 3816/2010 (ΦΕΚ 6 Α΄)» καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ

    F

(3)
    Υπαγωγή επένδυσης της «ΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει.

  Με την 7007/86478/ΠΟ5/5/00454/Ε/10−12−10/Ν. 3299/2004 
απόφαση της Γ. Γ. Π. Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της επένδυσης της «ΤΖΑ−
ΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αναφέρεται σε ΙΔΡΥΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΤΟ−ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΠΑΓΩΤΩΝ 
(Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 1581) στη ΘΕΣΗ ΑΛΛΟΝΗΣΟΣ, Δ. ΑΛΟΝ−
ΝΗΣΟΥ, Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 
τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (380.000,00 €), με 
ποσοστό επιχορήγησης 38% επί του συνολικού κόστους, 
δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης εκατόν σαράντα 
τεσσάρων χιλιάδων, τετρακοσίων ευρώ (144.400 €).

Νέες Θέσεις Εργασίας: ένα (1) άτομα.
Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια−

κής Επιτροπής: (07−12−2010), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
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        (4)
    Καθορισμός αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων − Καθορι−

σμός μονάδων και επιτροπών που υπάγονται απευ−
θείας στον Πρύτανη.

  ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

(Απόφαση 16/18.5.10 Συνεδρίαση 4η)

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του εδαφίου στ΄ (στοιχείο viii) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2083/1992.
β) Τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 

του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002.
γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 

της κοινής υπουργικής απόφασης ΚΑ/679/1996, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009.

δ) Την υπ’ αριθ. 3/18.5.10 απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε ο Αντιπρύτανης 
Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος 
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) του Ιδρύματος, απο−
φασίζει:

1. Ορίζεται ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Μασσέλος, ως Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 
Προσωπικού και Ηλεκτρονικής Διοίκησης, ο Αναπληρω−
τής Καθηγητής Γεώργιος Φωτόπουλος, ως Αντιπρύτα−
νης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και 
ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργιάδης 
ως Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Πολιτισμού. Σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Πρύτανη τον 
αναπληρώνει ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 
Προσωπικού και Ηλεκτρονικής Διοίκησης Κωνσταντίνος 
Μασσέλος.

2. Καθορίζονται ως εξής οι μονάδες και οι Επιτροπές 
που υπάγονται απευθείας στον Πρύτανη, Καθηγητή Θε−
όδωρο Π. Παπαθεοδώρου:

* Γραφείο Πρύτανη
* Γραφείο Επικοινωνίας, Διαφάνειας, και Ηλεκτρονικής 

Διοίκησης
* Γραφείο Νομικού Συμβούλου − Νομικό Συμβούλιο
* Οικονομικό Συμβούλιο
* Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή
* ΔΑΣΤΑ
* Διεθνές Κέντρο Έρευνας Πανεπιστημίου Πελοπον−

νήσου
3. Καθορίζονται ως εξής οι αρμοδιότητες των Αντι−

πρυτάνεων και οι υπηρεσιακές μονάδες, επιτροπές και 
λειτουργίες που εποπτεύονται από αυτούς:

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 
Προσωπικού και Ηλεκτρονικής Διοίκησης 
Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος
Α) Ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρι−

σης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) του 
Ιδρύματος.

Β) Ορίζεται ως υπεύθυνος συντονισμού και εποπτεί−
ας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Ιδρύματος

Γ) Παράλληλα, έχει την εποπτεία των εξής υπηρεσι−

ακών μονάδων, επιτροπών και λειτουργιών του Ιδρύ−
ματος:

 Διεύθυνση Ακαδημαϊκών θεμάτων
 Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών 
 Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 Τμήμα Διδακτορικών και Έρευνας 
 Γραφείο ECTS − Παράρτημα Διπλώματος 
 Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας
 Διεύθυνση Προσωπικού
 Τμήμα Μελών ΔΕΠ 
 Τμήμα Μελών ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ & Π.Δ. 407 
 Τμήμα Μελών Διοικητικού Προσωπικού
 Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου
 Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Υγειονομικής 

Περίθαλψης Προσωπικού
 Διεύθυνση Πληροφορικών Συστημάτων & Ηλεκτρο−

νικής Διοίκησης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Φωτό−
πουλος

Α) Έχει την εποπτεία των εξής υπηρεσιακών μονάδων, 
επιτροπών και λειτουργιών του Ιδρύματος:

 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
 Διεύθυνση Θεμάτων Φοιτητικής Ζωής
 Διεύθυνση Βιβλιοθηκών
 Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
 Προγράμματα Διασύνδεσης
 Προγράμματα Επιχειρηματικότητας
 Προγράμματα Καινοτομίας

Β) Επιπροσθέτως, ορίζεται υπεύθυνος για την είσπρα−
ξη και ανάληψη χρημάτων, την έκδοση και οπισθογρά−
φηση επιταγών, την έκδοση και αποδοχή συναλλαγμα−
τικών, τη σύναψη πάσης φύσης συμβάσεων δανείων με 
τράπεζες, το άνοιγμα πιστώσεων, την κίνηση λογαρια−
σμών, τη χορήγηση εγγυήσεων και εξασφαλίσεων, τις 
εντολές πληρωμών, ο οποίος με μόνη την υπογραφή 
του υπό τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου, ασκεί κάθε 
πράξη διαχείρισης και συμβάλλεται για λογαριασμό του 
Πανεπιστημίου. Ειδικώς όμως για πράξεις με χρηματικό 
αντικείμενο μεγαλύτερο των 50.000 € απαιτείται η κοινή 
υπογραφή του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη Οικονομι−
κού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Πολιτισμού.
Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργιάδης.
Έχει την εποπτεία των εξής υπηρεσιακών μονάδων, 

επιτροπών και λειτουργιών του Ιδρύματος:
 Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.
 Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και 

Δημοσιευμάτων.
 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικών για Ομογενείς και 

Αλλοδαπούς.
 Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 18 Μαΐου 2010

  Ο Πρύτανης 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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(5) 
       Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων.

  Με την αρ.: 80240/8−12−2010 απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 90 της κοινής υπουργικής απόφασης αρ. 282371/2006, (B731) η άδεια κυκλοφορίας των κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων του πίνακα.

Διότι: η άδεια τους έληξε το 2009 και δε ζητήθηκε η ανανέωσή τους.

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ 
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ

AKIDERM PS.INJ. SUS Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ 0105101

AKIPOR PS.INJ.SUS Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ 0100501

AKIPOR FLU PS.INJ.SUS Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ 0121001

AVIFFA Λυόφιλο εμβόλιο MERIAL SAS LYON, FRANCE 0055601

AVI PRO MD BIVAC PS.INJ. SUSP ALAPIS ABEE 0175701

BIGOPEST INJ.EMU. MERIAL SAS LYON, FRANCE 0039001

BINEWVAXIDROP INJ.SUSP. AGROSEED CANDILIDIS AE 0101701

BOVINE
RHINOTRACHEITIS & 
PARAINFLUEZA3 
VACCINE

NAS.DR.SUS. INTERVET HELLAS AE 0101101

GRIPORIFFA INJ.EMU. Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ 0053501

LEPORIPHYL INJ.EMU CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 0087201

NEW−VAXIDROP INJ.EMU. AGROSEED CANDILIDIS AE 0101801

NOBILIS MAREXINE 
CA126+SB1

C. SU. S. INJ SU. INTERVET HELLAS AE 0174101

NOBI−VAC MG Ενέσιμο γαλάκτωμα INTERVET HELLAS AE K−2616

OV0 3 Ενέσιμο εναιώρημα. AGROSEED CANDILIDIS AE 0102201

OV0 4 Ενέσιμο εναιώρημα. AGROSEED CANDILIDIS AE 0102001

PASTEURELLA
MULTOCIDA /
INTERVET

Ενέσιμο γαλάκτωμα INTERVET HELLAS AE Κ−2700

PORCIUS AUJESZKY Ενέσιμο εναιώρημα. INTERVET HELLAS AE 0161901

ROTAVEC K99 Ενέσιμο γαλάκτωμα SCHERING PLOUGH ΑΦΒΕΕ 0115101

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ    
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .

 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858
 -  63 210 4135228 -  2410 597449

 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781
 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 100 €

•  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.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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 επι−
στρέφονται.

•  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 τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.

•   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.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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