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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Θέμα: Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 6 του Ν.1316/1983, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 25 του 

Ν.3730/2008 (ΦΕΚ Α 262/23-12-2008). 

 

β) Του Ν.4320/15(ΦΕΚ29/Α/2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

 

γ)Του Π.Δ.142/1989 «Οργανισμός του ΕΟΦ», όπως τροποποιήθηκε με το 

Π.Δ.151/1993. 

 

2. Το Π.Δ.73/2015(ΦΕΚ 116/23-9-15) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

 

3.Την υπ’ αρίθμ.Α2β/Γ.Π.οικ.22379/26-3-2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας 

(ΦΕΚ175/26-3-2015), τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) διορισμού της Προέδρου του ΕΟΦ 

 

4.Την υπ’αρίθμ.Α2β/Γ.Π. οικ.23504/31-3-2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας 

(ΦΕΚ 200/31-3-2015,τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.), διορισμού των Α και Β Αντιπροέδρων του 

ΕΟΦ 

5.Την υπ’αρίθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.25092/6-4-2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 

223/ΥΟΔΔ/6-4-2015 συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΦ. 
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6.Την υπ’ αρ.38286/3-6-2015 πρόταση του Προέδρου Ε.Ο.Φ. 

 

7.Τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

  

8.Το με αρίθμ. Πρωτ.:5868/8-12-15 Διαβιβαστικό Σημείωμα του Γραφείου Υπουργού 

  

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

     

Αναθέτουμε στους Αντιπροέδρους του ΕΟΦ τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

Α.Α’ Αντιπρόεδρος 

 

 

Την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των ακόλουθων Διευθύνσεων του 

Οργανισμού: 

1. Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας  

2. Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων  

3. Αξιολόγησης Προϊόντων  

 

Καθώς επίσης της υπηρεσίας αξιολόγησης αιτημάτων χορήγησης φαρμάκων εκτός 

εγκεκριμένων ενδείξεων. 

 

Για τα αντικείμενα αυτά: 

 

α. Παρακολουθεί τις ανωτέρω Υπηρεσίες, συντονίζει και υλοποιεί τα κατάλληλα 

μέτρα και παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την αποδοτικότητα 

και παραγωγικότητα των Υπηρεσιών αυτών και την επίλυση των θεμάτων που 

ανακύπτουν, στα πλαίσια των εκάστοτε αποφάσεων του Προέδρου του ΕΟΦ ή του 

ΔΣ/ΕΟΦ. 

 

β. Εισηγείται προς τον πρόεδρο του ΕΟΦ τα αναγκαία μέτρα για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία των εν λόγω Υπηρεσιών και γενικά θέματα 

διοίκησης και διαχείρισης. 

 

γ. Εισηγείται τη λήψη άμεσων μέτρων και κάθε άλλο θέμα, όταν ζητείται από τον 

Πρόεδρο, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές Υπηρεσιακές εισηγήσεις. 

 

δ. Μελετά και εισηγείται προς τον πρόεδρο του ΕΟΦ κάθε ζήτημα που του ανατίθεται 

από αυτόν. 

 

ε. Υπογράφει κάθε εσωτερικό έγγραφο που απαιτείται για την άσκηση των παραπάνω 

αρμοδιοτήτων στους προαναφερόμενους τομείς.   

 

 

Β. Β’ Αντιπρόεδρος 

Την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των ακόλουθων Διευθύνσεων του 

Οργανισμού: 
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1. Διοικητικού 

2. Οικονομικού 

3. Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

 

      Για τα αντικείμενα αυτά: 

 

α. Παρακολουθεί τις ανωτέρω Υπηρεσίες, συντονίζει και υλοποιεί τα κατάλληλα 

μέτρα και παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την 

αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των Υπηρεσιών αυτών και την επίλυση των 

θεμάτων που ανακύπτουν, στα πλαίσια των εκάστοτε αποφάσεων του Προέδρου 

του ΕΟΦ ή του ΔΣ/ΕΟΦ. 

 

β. Εισηγείται προς τον πρόεδρο του ΕΟΦ τα αναγκαία μέτρα για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία των εν λόγω Υπηρεσιών και γενικά θέματα 

διοίκησης, διαχείρισης και εγκρίσεων (πλην των εγκρίσεων φαρμάκων «εκτός 

ενδείξεων»). 

 

γ. Παρακολουθεί όλα τα ζητήματα, που αφορούν την υλοποίηση των νομίμων και 

συμβατικών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων του Οργανισμού. 

 

δ. Εισηγείται τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την εύρυθμη λειτουργία του 

Οργανισμού και την προάσπιση των συμφερόντων του και κάθε άλλο θέμα στους 

ανωτέρω τομείς, όταν ζητείται από τον Πρόεδρο, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές 

Υπηρεσιακές εισηγήσεις. 

 

ε. Υπογράφει κάθε εσωτερικό έγγραφο που απαιτείται για την άσκηση των 

παραπάνω αρμοδιοτήτων στους προαναφερόμενους τομείς, καθώς επίσης τα 

τρέχοντα έγγραφα και παραστατικά προς υλοποίηση των νομίμων και 

συμβατικών υποχρεώσεων του Οργανισμού σε οικονομικής φύσης ζητήματα, 

όπως μισθοδοσία και εν γένει εντάλματα πληρωμής αναληφθεισών υποχρεώσεων 

συμβατικών ή άλλων κλπ. έγγραφα στον παραπάνω τομέα). 

 

 

Γ. Οι Αντιπρόεδροι Α΄ και Β΄ αναπληρώνουν με την ίδια σειρά τον Πρόεδρο του 

ΕΟΦ στα καθήκοντά του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. 

 

Οποιαδήποτε άλλη απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων παύει να ισχύει από της 

δημοσιεύσεως της παρούσης. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

 

 

                                                                                       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

                                                                                           ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ     
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Κοινοποίηση: 

Ε.Ο.Φ.  

Γραφείο Προέδρου 

Γραφείο Α΄ Αντιπροέδρου 

Γραφείο Β΄ Αντιπροέδρου 

Μεσογείων 284,15562 

Χολαργός 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  
1. Γραφείο κ. Υπουργού Υγείας  

2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού  

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως Δημόσιας Υγείας  

4. Γραφείο κ. Προϊστ. Γεν. Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας  

5. Διεύθυνση Φαρμάκων & Προϊόντων Υγείας  

6. Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών & Υποστήριξης 
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