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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/35912/0023Α (1)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις
09/05/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 17 Α΄ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. To Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112Α/2010).

15. Το αρ. πρωτ. 729/04−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:
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Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με ημερομηνία διακανονισμού 09−05−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων (€ 4.000.000,00), σύμφωνα με τα 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙ−
ΣΜΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ.
ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

GR0114019442 9/5/2011 24/05/06 20/08/11 3,90% 2.000.000,00 99,23% 1.984.600,00 55.989,04 2.040.589,04
GR0124015497 9/5/2011 30/01/01 18/05/11 5,35% 2.000.000,00 99,95% 1.999.000,00 104.361,64 2.103.361,64

ΣΥΝΟΛΟ 4.000.000,00 3.983.600,00 160.350,68 4.143.950,68
Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 09−05−2011 στην Εθνική Τράπεζα, 

όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα 
τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (€ 4.143.950,68), ποσό το οποίο αντιστοιχεί 
σε € 3.983.600,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 160.350,68 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 2/35918/0023Α (2)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις

10/05/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 «Περί 
Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/A/27−11−1995), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009)

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Το αρ. πρωτ. 730/05−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με 
ημερομηνία διακανονισμού 10−05−2011 ομολόγων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας έξι εκατομμυρίων 
(€ 6.000.000,00), σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω 
πίνακα:

ISIN

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙ−
ΣΜΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ TOK. ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ.
ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

GR0114019442 10/5/2011 24/05/06 20/08/11 3,90% 6.000.000,00 99,23% 5.953.800,00 168.608,22 6.122.408,22
ΣΥΝΟΛΟ 6.000.000,00 5.953.800,00 168.608,22 6.122.408,22

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 10−05−2011 στην Εθνική Τρά−
πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων εκατόν είκοσι δυο 
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χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι δυο λε−
πτών (€ 6.122.408,22), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 
5.953.800,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 168.608,22 
για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
   Αριθμ. 2/36846/0023Α (3)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις
12/05/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 

κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ,λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009)

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β73−12−2009).

12. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

13.Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Το αρ. πρωτ. 760/09−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 12−05−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας τριάντα τριών 
εκατομμυρίων (€ 33.000.000,00), σύμφωνα με τα στοι−
χεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙ−
ΣΜΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ.
ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

GR0114019442 12/5/2011 24/05/06 20/08/11 3,90% 33.000.000,00 99,26% 32.755.800,00 934.397,26 33.690.197,26
ΣΥΝΟΛΟ 33.000.000,00 32.755.800,00 934.397,26 33.690.197,26

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 12−05−2011 στην Εθνική Τράπεζα, 
όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των τριάντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενε−
νήντα χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (€ 33.690.197,26), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 
€ 32.755.800,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 934.397,26 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
  Αριθμ. 54582 (4)

 Tιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων.

  O 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 
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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. Το 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)»Δια−

ρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες δι−
ατάξεις».

11. Το άρθρο 39 και 40 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) 
περί Μεταφοράς Τμήματος Τιμών Φαρμάκων και Επι−
τροπής Τιμών Φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

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 κλπ.

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:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 331 της Α.Δ. 7/2009 όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

Η χονδρική τιμή των φαρμακευτικών προϊόντων είναι 
η τιμή πώλησης προς τα φαρμακεία και περιλαμβάνει 
το κέρδος του φαρμακέμπορου.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 331 της Α.Δ. 7/2009 όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

Καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα, είναι η τιμή 
πώλησης από τους εισαγωγείς, συσκευαστές, παρα−
σκευαστές προς τους Φαρμακέμπορους.

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 %.

3. Η παρ. 1 του άρθρο 332 της A.A. 7/2009 όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

Για τους Φαρμακέμπορους το ποσοστό μικτού κέρ−
δους καθορίζεται σε 5,4 % επί της καθαρής τιμής για 
τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε 7,8 % για τα 
μη συνταγογραφούμενα (ΜΗΣΥΦΑ.).

4. Η παρ. 2 του άρθρου 333 της A.A. 7/2009 όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπο−
ρούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση μόνο επί της 
νοσοκομειακής τιμής και μόνο στους κάτωθι φορείς:

Το Δημόσιο, τα Κρατικά Νοσοκομεία, Μονάδες Κοι−
νωνικής Φροντίδας του άρθρου 37 του ν.3918/2011, Φαρ−
μακεία ΙΚΑ και στα Φαρμακεία των Ιδιωτικών Κλινικών 
άνω των 60 κλινών.

Η παράγραφος 1 και 3 του ιδίου άρθρου , καταργού−
νται.

Κάθε τι άλλο της Α.Δ. 7/2009, παραμένει όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την δημοσίευσή της.

  Αθήνα, 16 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. 8159/5129 (5)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Ρέντη».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.3852/10 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 έως 
270 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006).

4. Την υπ’ αριθ. 07/ΔΤΑ/5829/03−08−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1350/Β΄/01−
09−2010) με την οποία συστάθηκε η «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Ρέντη» μετά από μετατροπή της αμιγούς δημο−
τικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Ρέντη» η οποία είχε συσταθεί 
με την υπ’ αριθ. 07/ΔΤΑ/16760/30.10.1996 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας (ΦΕΚ 1046/Β΄/20.11.1996) όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 07/ΔΤΑ/1865/31.5.2002 (ΦΕΚ 
760/Β΄/19.06.2002), 07/ΔΤΑ/18485−03/6.7.2004 (ΦΕΚ 1105/
Β΄/21.07.2004) και 07/ΔΤΑ/438/8.2.2010 (ΦΕΚ 211/ Β΄/1.3.2010) 
όμοιες αποφάσεις.

5. Την υπ’ αριθ. 62/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Νίκαιας− Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σχετικά 
με την τροποποίηση του καταστατικού της «Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ρέντη» ως προς την επωνυ−
μία, την κατηγορία−νομική μορφή, τον σκοπό, την έδρα, 
τη διοίκηση, το κεφάλαιο, τους πόρους και τη λύση της 
επιχείρησης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη της Δημοτικής 
Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Ρέντη» ως προς την επωνυμία, την κατηγο−
ρία−νομική μορφή, τον σκοπό, την έδρα, τη διοίκηση, το 
κεφάλαιο, τους πόρους και τη λύση της επιχείρησης και 
τα αντίστοιχα άρθρα διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η Επωνυμία της επιχείρησης, με την οποία αυτή θα 
συναλλάσσεται με τρίτους, είναι: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕ−
ΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.)».

Άρθρο 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νίκαιας – Αγ. Ι. 
Ρέντη του Νομού Αττικής, η οποία αποτελεί ίδιο Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο διέπεται από τις 
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διατάξεις των άρθρων 252 και επόμενα του Ν. 3463/ 
2006.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σκοπός της Επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριο−
τήτων που αφορούν στους τομείς του πολιτισμού, του 
αθλητισμού, της παιδείας, της κοινωνικής προστασίας 
και αλληλεγγύης και του περιβάλλοντος με απώτερο 
στόχο την πολιτιστική, αθλητική, κοινωνική και οικονο−
μική ανάπτυξη του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

1. Την ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανά−
πτυξη του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη μέσω της καλ−
λιέργειας σε βάθος της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και 
αγάπης για τις τέχνες και την προστασία της Εθνικής 
Πολιτιστικής ταυτότητας. Καθώς και την ανάδειξη των 
πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών 
με την ενεργή και συνειδητή συμμετοχή των πολιτών 
στην πολιτιστική ζωή.

2. Τη διάδοση και ενίσχυση της καλλιτεχνικής παιδείας 
στους τομείς της μουσικής, του χορού, του κινηματο−
γράφου, του θεάτρου και των άλλων οπτικοακουστικών 
μέσεων.

3. Την στήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής και 
πνευματικής δημιουργίας ώστε να εξασφαλιστούν οι 
κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν την άσκηση 
και την ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτή−
των στους αντίστοιχους τομείς. Για την επίτευξη των 
παραπάνω σκοπών η Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρη−
ση Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.) θα συνεχίσει να 
ενισχύει τη λειτουργία:

− Των μουσικών τμημάτων πιάνου, αρμονίου, κλασσικής 
και ηλεκτρικής κιθάρας, πνευστών και άλλων οργάνων, 
καθώς επίσης και τραγουδιού, θεωρητικών, του τμήμα−
τος προετοιμασίας για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών 
(Τ.Ε.Ι. – Α.Ε.Ι.).

− Του θεατρικού εργαστηρίου.
− Των Δημοτικών κινηματογράφων.
− Του μαζικού αθλητισμού μέσα από την λειτουργία 

των τμημάτων γυμναστικής ανδρών και γυναικών, αερο−
βικής γυμναστικής, χοροκίνηση – ακροβατικής, ενόργα−
νης και ρυθμικής γυμναστικής, μουσικοκινητικής αγωγής, 
ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, αυτο−
άμυνας, κλασσικού αθλητισμού, ρυθμικής γυμναστικής 
κ.α.

− Των τμημάτων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, και 
Ενηλίκων για την εκμάθηση παραδοσιακών χορών.

− Του εργαστηρίου καρναβαλιού με πολυποίκιλο θε−
ματολόγιο στολών και αρμάτων καρναβαλιού.

− Του «Σεισμόπολις».
− Των παιδικών σταθμών.
− Των βρεφονηπιακών σταθμών.
− Του προγράμματος «Ενέργειες ενίσχυσης της Κοι−

νωνικής Συνοχής και Βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλι−
κιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας 
(ΕΣΠΑ 2007 − 2013)».

− Του προγράμματος «Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) 
του ΟΑΕΔ για ΑΜεΑ και για άτομα Πλησίον στη σύ−
νταξη».

− Του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής (ΕΣΠΑ 2007 − 2013).

− Λοιπών προγραμμάτων που μπορεί να διαχειριστεί 
η επιχείρηση στο μέλλον.

Επιπλέον, η Κοινωφελής Επιχείρηση θα συνεχίσει την 
οργάνωση και διεξαγωγή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, 
αθλητικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων, 
συνεδριών και πρωτοβουλιών καθώς και εκδηλώσεις 
Κοινωνικής Πρόνοιας.

4. Τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 
των κατοίκων του Δήμου και ιδιαίτερα των νέων.

5. Τη συνεργασία με τους μαζικούς φορείς και τα 
ερασιτεχνικά συγκροτήματα της πόλης και της ευ−
ρύτερης περιοχής για την από κοινού προώθηση και 
υλοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριο−
τήτων.

6. Την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων που 
αφορούν έργα, προγράμματα, και υπηρεσίες που ανα−
δεικνύουν και διασώζουν την πολιτιστική κληρονομιά, 
καθώς επίσης υποστηρίζουν δραστηριότητες και εκδη−
λώσεις που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα, τις 
τέχνες και τον αθλητισμό.

7. Την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων επαγ−
γελματικής κατάρτισης και κοινωνικής ένταξης κα−
θώς και λοιπών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από έγκρισή τους 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Την παροχή συνεχιζόμε−
νης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς 
αυτήν δραστηριοτήτων, όπως π.χ. έρευνες−μελέτες, 
ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για 
τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμέ−
να προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, δρά−
σεις προώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης 
κ.λ.π.

8. Τη συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυ−
ναμικού της περιοχής με την ανάπτυξη συμβουλευτικών 
δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και την εν−
θάρρυνση τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς 
και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας.

9. Την Ευρωδικτύωση του Δήμου με ομοειδής Ευρωπα−
ϊκούς ΟΤΑ για πληροφόρηση, μεταφορά τεχνογνωσίας 
και ανταλλαγή αυτοδιοικητικών εμπειριών.

10. Το σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη λειτουργία 
Δομών, οι οποίες συμβάλλουν στην κοινωνική και πο−
λιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, στην προστασία του 
περιβάλλοντος, στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην 
υποστήριξη και βελτίωση των προσόντων των πολιτών, 
καθώς και ειδικών ομάδων πληθυσμού που έχουν ανά−
γκη κοινωνικής υποστήριξης.

11. Το σχεδιασμό προτάσεων και την ένταξη τους σε 
συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Προγράμματα, σε Εθνικά, Διακρατικά, Διαπερι−
φερειακά Προγράμματα, την υλοποίηση των προτάσεων, 
είτε αυτοτελώς ως Δικαιούχος είτε ως υπεργολάβος 
είτε με εκχώρηση προς πιστοποιημένο τρίτο φορέα−
δικαιούχο. Οι ως άνω προτάσεις αφορούν δράσεις και 
ενέργειες, οι οποίες εντάσσονται στον γενικό σκοπό 
της επιχείρησης και έχουν χαρακτήρα εκπαιδευτικό, 
επιμορφωτικό, πολιτιστικό, αναπτυξιακό, συμβουλευτικό, 
κοινωνικό και ερευνητικό.

12. Τη συμμετοχή της επιχείρησης σε Προγραμματικές 
Συμβάσεις, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 3463/2006, ώστε 
να προωθηθεί και να συγχρηματοδοτηθεί η επίτευξη 
των σκοπών της, καθώς και η επίτευξη των σκοπών 
του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και των λοιπών συμ−
βαλλόμενων.
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Άρθρο 4
ΕΔΡΑ

Έδρα της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.)» ορίζεται εντός του 
Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη του Νομού Αττικής.

Άρθρο 6
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Α. Η Επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11) Δι−
οικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη, μαζί με τους 
αναπληρωτές τους, ορίζονται από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο ως εξής:

1. Οχτώ (8) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Νίκαι−
ας – Αγ. Ι. Ρέντη, εκ των οποίων τρεις (3) προέρχονται 
από τη μειοψηφία.

2. Ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περι−
οχής.

3. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων, στην 
περίπτωση που οι εργαζόμενοι της Κοινωφελούς Επι−
χείρησης είναι περισσότεροι από είκοσι (20), ο οποίος 
υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση των εργαζο−
μένων. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι της επιχεί−
ρησης είναι λιγότεροι των είκοσι (20), αυξάνονται κατά 
ένας (1) οι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Νίκαιας –
Αγ. Ι. Ρέντη.

4. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του 
Δήμου ή της κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις 
σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Β. 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρό−
εδρό του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης προσλαμβάνεται Διευθυντής μετά από σχε−
τική προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού καθορί−
ζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο Διευθυντής 
της επιχείρησης. Ως Διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ή 
του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον δεν υπάρχει Διευ−
θυντής τα καθήκοντά του θα εκτελεί ο Πρόεδρος της 
Επιχείρησης.

2. Η θητεία των μελών και Διοικητικού Συμβουλίου 
ανανεώνεται στο μέσον της Δημοτικής Περιόδου. Ειδικά 
για την 1η περίοδο της νέας Αυτοδ. Μεταρρύθμισης θα 
ανανεωθεί τον Ιανουάριο του 2013.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Για 
την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων 
και του πολιτιστικού φορέα της περιοχής απαιτείται τη 
σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να 
επανεκλεγούν.

Άρθρο 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη θα καταβάλλει στην επιχεί−
ρηση χρηματικό ποσό ως κεφάλαιο ύψους 600.000,00 €.

Άρθρο 9
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πόροι της Επιχείρησης είναι τα έσοδα από την παροχή 
υπηρεσιών και γενικά την άσκηση της δραστηριότη−

τας της, οι χρηματοδοτήσεις από το Δήμο Νίκαιας –
Αγ. Ι. Ρέντη, πρόσοδοι από την περιουσία της, δάνεια, 
κληρονομιές, δωρεές, εισφορές καθώς και λοιπές επι−
χορηγήσεις.

Άρθρο 10
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η Επιχείρηση λύεται:
α) με τη συμπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχει 

συσταθεί,
β) πριν τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της με απόφα−

ση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών και 
πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

γ) υποχρεωτικά εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο (2) ετών, ακολουθώντας την ως 
άνω διαδικασία.

Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. 
Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης, όσα περιουσιακά 
στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Νίκαιας –
Αγ. Ι. Ρέντη. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελε−
γκτές, οι οποίοι ορίζονται για το σκοπό αυτό από το 
δημοτικό συμβούλιο.

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των 
οργάνων διοίκησης, η διαχείριση και η εποπτεία της 
Επιχείρησης διέπονται από τις σχετικές διατάξεις που 
αφορούν στις δημοτικές επιχειρήσεις του Κώδικα Δή−
μων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).

Τα άρθρα 5 και 7 της συστατικής πράξης της επιχεί−
ρησης ισχύουν ως έχουν.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Νίκαιας − Αγ. Ιωάννη Ρέντη έτους 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαΐου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 867 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 524/78 «Περί κωδικοποίησης εις ενιαίο κεί−

μενο των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις 
την εισαγωγή στην Ελλάδα του Διεθνούς Συστήματος 
Μέτρων & Σταθμών

2. Την με αρ. Φ3−2587/78 απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης «Περί κωδικοποίησης αποφάσεων επί των 
Μέτρων & Σταθμών».

3. Το Φ2−1183/12−10−94 έγγραφο ης Δ/νσης Μετρολογί−
ας του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τον έλεγχο 
των βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής πετρελαίου 
θέρμανσης.

4. Το άρθρο 3 του Ν. 3103/03 (ΦΕΚ 23/Α/29−1−03) με 
το οποίο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα του ελέγχου 
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Μέτρων και Σταθμών στις Δ/νσεις Εμπορίου των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

5. Το άρθρο 12 παρ. 2β του Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/
30−10−03) με το οποίο διατίθεται ποσοστό 25% των 
ετησίων εισπράξεων από τους ελέγχους Μέτρων και 
Σταθμών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Οικονομίας−Οικονομικών στις κατά τόπου Υπηρε−
σίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για 
την αντιμετώπιση των εν γένει αναγκών των κλιμακίων 
ελέγχου.

6. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τεύχος Α) 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α, μονίμων στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις.

7. Την αρ. Φ2−670/12−2−07 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης με θέμα «Καθορισμός τελών Αρχικού και 
Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών».

8. Τις διατάξεις: α) Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/07−06−2010) 
¨ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.¨

β) Το Π.Δ 133/2010 ¨ Οργανισμός της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας¨ (ΦΕΚ 226/τ.Α/27−12−2010).

9. Την Φ2−2301/28−12−2009 εγκύκλιο της Δ/νσης Με−
τρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον τρόπο 
διενέργειας του ετήσιου Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων 
και Σταθμών.

10. Την αρ. Φ2−1636/10−12−2010 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με 
θέμα «Περίοδος διενέργειας Περιοδικού ελέγχου Μέ−
τρων και Σταθμών έτους 2011».

11. Το αρ. Φ2−81/17−01−2011 έγγραφο της Δ/νσης Μετρο−
λογίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας.

12. Το αρ. Φ2−245/04−02−2011 έγγραφο της Δ/νσης Με−
τρολογίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας.

13. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του Ν. 3103/03.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη 3.500 ευρώ σε βάρος του λογαριασμού Μέτρων 
και Σταθμών του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της 
Π.Ε Πιερίας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε έως 30−09−2011 την καθιέρωση υπερω−
ριακής εργασίας μέχρι της 22ας βραδινής ώρας για 7 
υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν 
υπερωριακά είναι η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και 
εκτάκτου ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, λοιπών μετρο−
λογικών έλέγχων, καθώς και ο έλεγχος των βυτιοφόρων 
αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων 
για την προστασία του καταναλωτικού κοινού από τυχόν 
καταδολιεύσεις κατά τις παραδόσεις του πετρελαίου 
θέρμανσης.

3. Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι 
σαράντα (40).

4. Αριθμός υπαλλήλων: 7
Συνολικός αριθμός ωρών έως 30−09−2011: 700
Απαιτούμενη δαπάνη: 3.500 ευρώ
5. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον λογαριασμό Μέτρων 

και Σταθμών του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού 
της Π.Ε Πιερίας.

6. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίου και Τουρι−
σμού της Π.Ε Πιερίας θα βεβαιώσει την πραγματοποίηση 
της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και την εκτέλεση 
του αντίστοιχου έργου.

7. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
30−09−2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κατερίνη, 2 Μαΐου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 

F
  Αριθμ. οικ. 29652/1336 (7)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων “Με 

Εντολή Περιφερειάρχη” στον Προϊστάμενο της Δι−
εύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 

87/Α/7−06−2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης», που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του 
Περιφερειάρχη

2) Το Π.Δ. 140/2010/ΦΕΚ 233/Α/27−12−2010 “Οργανισμός 
της Περιφέρειας Ηπείρου” (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/27−12−2010).

3) Την υπ’ αριθμ. Α.Π. οικ. 2/03−01−2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών 
και Προϊσταμένων Διευθύνσεων υπηρεσιών Περιφέρειας 
Ηπείρου».

4) Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρε−
σιών, την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται 
από τον νόμο, την καλύτερη εξέταση αιτημάτων πολιτών 
αλλά και Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Παρέχουμε εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων “Με 
Εντολή Περιφερειάρχη” στον Προϊστάμενο της Διεύθυν−
σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφε−
ρειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ήτοι:

1. Την αλληλογραφία της Δ/νσης με ιδιώτες, υπηρε−
σίες, φορείς κ.λ.π.

2. Γνωμοδοτήσεις αδειών Καταστημάτων, Εργαστη−
ρίων τροφίμων και ποτών, Κουρείων – Κομμωτηρίων, 
Στεγνοκαθαριστηρίων, Γυμναστηρίων, όπως και για 
οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις, που ορίζονται από τις 
οικείες διατάξεις.

3. Γνωμοδοτήσεις για χορήγηση αδειών μουσικών ορ−
γάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4. Εγκρίσεις χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων πτηνο−
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όπως επίσης εγκρίσεις 
μελετών συλλογής – επεξεργασίας & διάθεσης υγρών 
αποβλήτων ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων, 
εργοστασίων κλπ. μονάδων παραγωγής βιομηχανικών 
αποβλήτων.

5. Έκδοση και θεώρηση ατομικών βιβλιαρίων υγείας 
εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ−
ροντος.

6. Έκδοση και θεώρηση βιβλίων υγειονομικού ελέγ−
χου.

7. Έγγραφα για ίδρυση – επέκταση – μετεγκατάσταση 
Κοιμητηρίων.
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8. Βεβαιώσεις καταλληλότητας αυτοκινήτων για τη 
μεταφορά τροφίμων και ποτών.

9. Βεβαιώσεις κινητών Καντίνων για πώληση τροφίμων 
και ποτών.

10. Έγγραφα για τροποποιήσεις όρων λειτουργίας 
καταστημάτων.

11. Χορήγηση άδειας λειτουργίας αναπηρικών περι−
πτέρων για πώληση τυποποιημένων παγωτών και ανα−
ψυκτικών ποτών.

12. Έγγραφα για καλή λειτουργία δικτύου ύδρευσης 
– αποχέτευσης κ.λ.π. δειγματοληψίες νερού.

13. Πιστοποιητικά θανάτου για τη μεταφορά σορών 
σε άλλη χώρα.

14. Μετακινήσεις υπαλλήλων για εκτός έδρας.
15. Διαδικασία έκδοσης και ανάκλησης αδειών ίδρυσης 

και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών.
16. Θεώρηση μπλοκ χορήγησης ναρκωτικών ιδιωτών 

γιατρών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

17. Χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών των 
υπαλλήλων της Υπηρεσίας.

18. Διαδικασία έκδοσης και ανάκλησης άδειας άσκη−
σης επαγγέλματος Κοινωνικών λειτουργών & άδειας 
άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος αυτών

19. Έκδοση και θεώρηση δελτίων μετακίνησης Ατόμων 
με Αναπηρία

Οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που δεν μνημονεύεται 
ρητά στην παρούσα απόφαση αλλά προκύπτει από τις σχετι−
κές διατάξεις και από τον Οργανισμό της Περιφέρειας ως αρ−
μοδιότητα του κάθε Προϊσταμένου, θα ασκείται από αυτόν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 12 Μαΐου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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