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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ 1146
(1)
Υποβολή των καταστάσεων − δηλώσεων που προβλέ−
πονται από τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 και ΠΟΛ.1083/
2003 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινω−
νίας μέσω Διαδικτύου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του
π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄/26.5.1992).

2. Τις υπουργικές αποφάσεις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003
(ΦΕΚ 743 Β΄/10.6.2003) και ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794 Β΄/
19.6.2003).
3. Το υπ’ αριθμ. 71/17.5.2012 (ΦΕΚ 124 Α΄/17.5.2012) Προ−
εδρικό Διάταγμα περί διορισμού Υπουργών.
4. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας υποβολής
της προβλεπόμενης από την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003
κατάστασης – δήλωσης των στοιχείων που εκδίδονται
και σημαίνονται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., καθώς και της
προβλεπόμενης από την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 κατά−
στασης των στοιχείων που εκδίδονται αθεώρητα βάσει
της απόφασης αυτής, χωρίς μετάβαση των φορολογού−
μενων στις Δ.Ο.Υ., με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποσυμφόρηση των
Δ.Ο.Υ., καθώς και τη μείωση του αντιπαραγωγικού χρό−
νου των επιχειρήσεων.
5. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής
1. Η υποβολή των κατωτέρω καταστάσεων – δηλώ−
σεων και των συμπληρωματικών αυτών, που προβλέ−
πονται από τις υπουργικές αποφάσεις ΠΟΛ.1082/2003
και ΠΟΛ.1083/2003 γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας, μέσω του Διαδικτύου, στον διαδι−
κτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr.
1.1 Κατάσταση με τα ανά εγκατάσταση είδη και σειρές
των στοιχείων που εκδίδονται και σημαίνονται με τη
χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003.
1.2 Κατάσταση με τα ανά εγκατάσταση είδη και σει−
ρές των στοιχείων που εκδίδονται αθεώρητα βάσει της
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003.
2. Μετά την επιτυχή υποβολή των ως άνω καταστά−
σεων, ο επιτηδευματίας υποχρεούται να διαφυλάσσει
και να επιδεικνύει σε περίπτωση ελέγχου είτε εκτύπωση
του «μηνύματος επιτυχούς υποβολής» που εμφανίζεται
στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του, ή το
ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο αποτυπώνεται το σχετικό
μήνυμα, εφόσον έχει μεριμνήσει για την ηλεκτρονική
αποθήκευσή του στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή ή
σε άλλο πρόσφορο μέσο.
3. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προαναφερόμενων καταστάσεων – δηλώσεων, διαπιστώ−
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νεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου
TAXISnet, που αναγνωρίζεται από τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων, να κάνει αποδεκτή την
υποβολή των καταστάσεων − δηλώσεων της παρούσας,
μετά από σχετικό έγγραφο που αποστέλλεται από τη
Γ.Γ.Π.Σ. σε όλες τις Δ.Ο.Υ., οι εν λόγω καταστάσεις υπο−
βάλλονται εντύπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εμπροθέσμως,
μέχρι την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
4. Οι εκπρόθεσμες υποβολές των ως άνω καταστά−
σεων γίνονται υποχρεωτικά, εντύπως, στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ.
5. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτή η ηλεκτρο−
νική υποβολή των καταστάσεων της παρούσας και ο
υποβάλλων αμφισβητεί τους λόγους της μη αποδο−
χής, μπορεί να προσέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με μια
εκτύπωση του μηνύματος που εμφανίζεται αυτόματα
στην οθόνη του, για περαιτέρω διερεύνηση των λόγων
απόρριψης της υποβολής και εν συνεχεία, η υποβολή
γίνεται εντύπως μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
6. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφο−
νται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα
με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010,
(ΑΔΑ: 41ΦΜΗ−ΤΛ – ΦΕΚ Β΄/9.12.10) απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για
τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε
εφαρμογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την
Γ.Γ.Π.Σ. των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρ−
μόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω
απόφασης.
Άρθρο 2
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., αμέ−
σως μετά την υποβολή των καταστάσεων – δηλώσεων
της παρούσας, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρη−
ση των στοιχείων παραλαβής στο σύστημα TAXIS.
2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης
των στοιχείων των καταστάσεων – δηλώσεων της πα−
ρούσας που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.
Άρθρο 3
Ισχύς της απόφασης
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει προαιρετικά από τις
6/6/2012 και υποχρεωτικά από τις 1/10/2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

F
(2)
Καταλογιστική πράξη επιβολή Διοικητικού Προστίμου
στην ΝΙΚΟLOVA DEBORA.
Με την υπ’ αριθμ. 31/2012 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου της Χημικής Υπηρεσίας Πύργου καταλογί−
ζεται σε βάρος της NIKOLOVA DEBORA του DIMITROVA,
Βουλγαρικής υπηκοότητας, αγνώστου διαμονής, το πα−
ρακάτω ποσόν:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 1500,00 ευρώ
Τέλος Χαρτοσήμου (2%): 30,00 ευρώ
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.) 6,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 1536,00 ευρώ
Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθει για υπόθεση παράβασης
της νομοθεσίας περί αλκοολούχων ποτών (μη αναγραφή
των υποχρεωτικών ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα)
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 εδά−
φιο ιβ του Ν. 2969/Α/01 (ΦΕΚ 281/Α/01) και δημοσιεύεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του
ως άνω νόμου.
Κατά της ΠΡΑΞΗΣ επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του
αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου εντός 60
ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Προϊσταμένος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΗΣ
F
Αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π. 31403
(3)
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.24852/1−3−2011 (ΦΕΚ
515/Β/5−4−2011) με ΑΔΑ: 4ΑΓΡΘ − Ψ απόφασης με πε−
ριεχόμενο τον Ορισμό Κομβικών Σημείων Επαφής
(ΚΟΣΕ) κατ’ εφαρμογή του ν. 3882/2010 για την «Εθνι−
κή Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 19 του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22−9−201)
«Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμό−
νιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και
άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 "Οργα−
νισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας
(ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις" (ΦΕΚ 141/Α΄)» (ΦΕΚ
166Α)
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)
γ. της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004
(ΦΕΚ 102 Α) σχετικά με την οργάνωση και λειτουρ−
γία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους
ΟΤΑ
δ. του ν. 2690/1999/ (ΦΕΚ 45/Α/09.09.1999) Περί συλλο−
γικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
ε. του Π.Δ/τος 89 (ΦΕΚ 154/2010) εξουσιοδότησης του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Την αριθ. ΔΙΑΔΠ/7841/κοινής υπουργικής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά
με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με τηλεδι−
άσκεψη (ΦΕΚ 539/Β/21.04.2005).
3. Την αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ. 24852/1−3−2011 (ΦΕΚ 515/Β/
5−4−2011) με ΑΔΑ: 4ΑΓΡΘ − Ψ απόφαση με περιεχόμε−
νο τον Ορισμό Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) κατ’
εφαρμογή του ν. 3882/2010 για την «Εθνική Υποδομή
Γεωχωρικών Πληροφοριών».
4. Την αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ. 51093/8−7−2011 (ΦΕΚ 1673/
Β/28−7−2011) με ΑΔΑ: 4Α5ΖΘ − 6ΜΩ, με περιεχόμενο τον
Ορισμό Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) κατ’ εφαρ−
μογή του ν. 3882/2010 για την «Εθνική Υποδομή Γεωχω−
ρικών Πληροφοριών».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Την με αριθ. 31403/27−3−2012 αίτηση παραίτησης της
Φακουκάκη Βασιλικής, ως Προέδρου του ΚΟΣΕ.
6. Την με αριθ. 47648/9−5−12 αίτηση παραίτησης της Φερ−
φέλη Φανής, ως Γραμματέα του ΚΟΣΕ, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.24852/1−3−2011
(ΦΕΚ515/Β/5−4−2011) με ΑΔΑ: 4ΑΓΡΘ − Ψ απόφαση και
ορίζουμε:
α. Πρόεδρο της Επιτροπής Κομβικών Σημείων Επαφής
του 1ου ΚΟΣΕ την Παπανότη Βασιλική του Αχιλλέα με
Α.Δ.Τ. ΑΚ 142461, Προϊσταμένη Διεύθυνσης στην Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)
σε αντικατάσταση της Φακουκάκη Βασιλικής του Ιω−
άννη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων
Υγείας του ΥΥΚΑ που παραιτήθηκε.
β. Γραμματέα της Επιτροπής Κομβικών Σημείων Επα−
φής (ΚΟΣΕ), την Τσίγγου Στέλλα του Αλεξάνδρου με
Α.Δ.Τ. ΑΚ 505391 υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Χειριστών
Η/Υ που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οργάνωσης Απλού−
στευσης Διαδικασιών και Πληροφορικής του Υ.Υ.Κ.Α.
σε αντικατάσταση της Φερφέλη Φανής του Νικολάου,
που παραιτήθηκε.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.24852/1−3−2011
(ΦΕΚ 515/Β/5−4−2011) με ΑΔΑ: 4ΑΓΡΘ − Ψ απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F
Αριθμ. Υα/οικ. 59093
(4)
Αναγνώριση Κέντρων κατάλληλων για την εμφύτευση
Κοχλιακών Εμφυτευμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7. παρ. 1 του Ν. 1397/83
(ΦΕΚ 143/Α783) «Εθνικό Σύστημα Υγείας», όπως επα−
ναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 14 του Ν. 2519 (ΦΕΚ
165/Α΄/97) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, οργάνωση την υγειονομικών υπηρε−
σιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 4 του
Ν. 1278/82 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγεί−
ας» (ΦΕΚ 105/Α΄/82) όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το
άρθρο 1 του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ 34/Α΄/94) «Αποκατάσταση
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»,
στο οποίο περιήλθαν οι αρμοδιότητες του Ανώτατου
Υγειονομικού Συμβουλίου, καθώς και αυτή του άρθρου
3 του Ν.Δ. 3774 Περί τροποποιήσεως του από 27 Ιουνίου
1935 Ν.Δ. «περί Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου, ως
τούτο μεταγενεστέρως συνεπληρώθη και ετροποποιή−
θη» (ΦΕΚ 203/Α΄/57).
3. Το Π.Δ. 95/00, (ΦΕΚ. 76/τ.Α΄/00) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 299 (ΦΕΚ 240/Α/00).
4. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/12795/24−11−1997 Υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 1084/Β΄/1997) «Καθορισμός προδιαγραφών που
πρέπει να πληρούν τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και οι ιδιωτικές
κλινικές για την εμφύτευση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων».
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5. Την υπ’ αριθμ. 11 απόφαση της 234ης/16−12−2011 Ολο−
μέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.
6. Την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση της 235ης/05−04−2012
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.
7. Τα υπ’ αριθμ. 18817/21−09−11, 19292/04−10−11, 22202/
14−11−11 έγγραφα της 3ης ΥΠΕ προς το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αναγνωρίζονται η Β΄ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»
και η ΩΡΛ Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσα−
λονίκης «Γ. Παπανικολάου» ως Κέντρα Κοχλιακών Εμ−
φυτεύσεων.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης ξεκινά από τη δη−
μοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

F
Αριθμ. 19920/18106
(5)
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Κουτσικάρι της περιοχής
Α΄ Πειραιά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/
1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3377/
2005.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το με αριθμ. 6429/26−4−2012 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας− Πειραιά με το οποίο μας
διαβιβάστηκε η αριθμ. 15/24−4−2012 (Θέμα 2ο) Πράξη του
Διοικητικού του Συμβουλίου μαζί με την αρ. 334/2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού, και
το αρ. 1014/22/31−α/16−3−2012 έγγραφο της Τροχαίας
Κορυδαλλού.
5. Την υπ’ αρ. 3943/1690/9−2−11 (ΦΕΚ Β΄ 597/11−4−2011)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων,
εγγράφων και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης
στον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης και στους Προ−
ϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/νσης Αυτής, της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την λειτουργία λαϊκής αγοράς Κουτσικάρι
της Α΄ Πειραιά από Οκτώβριο έως και Μάρτιο στις οδούς:
Αβέρωφ (από Αθηνάς έως Έλλης), Έλλης (από Αχιλλέως
έως Αναξαγόρα), Αναξαγόρα (από Έλλης έως Ποσειδώ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

νος), Ποσειδώνος (από Αχιλλέως έως Μ. Αλεξάνδρου).
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F
Αριθμ. 3271
(6)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση και
καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας για
τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2012 για τους υπαλλή−
λους της Δ/νσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας και
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
222/Α΄/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», σύμφωνα με
τις οποίες επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των
υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ μόνο
για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων και επειγου−
σών υπηρεσιακών αναγκών.
3. Την αριθμ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο του ΓΛΚ
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
2ου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011» (ΦΕΚ 226/Α).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27.12.2010)
«Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18
εδαφ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ−
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλα θέματα».
6. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 διαταγή του
ΓΛΚ του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία
παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων
του Ν. 3205/2003.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 «Συλ−
λογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.».
8. Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας έτους 2012 (Απόσπασμα Πρακτικού
του Περιφερειακού Συμβουλίου, αρ. 23/22−12−2011, α.α.
απόφασης 251) καθώς και το αρ. 1867/23−12−2011 έγγραφο
Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρει−
ας Θεσσαλίας με το οποίο εγκρίνεται το Πρόγραμμα
Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
9. Τις έκτακτες κι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας και Σπορά−
δων για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η απα−
σχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης αυτής πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας κατά το δίμηνο Ιουνίου−Ιου−
λίου 2012 κατόπιν και της αποχωρήσεως πολλών υπαλ−
λήλων λόγω εφεδρείας. Οι ανάγκες αυτές αφορούν:

• Αρχειοθέτηση, ταξινόμηση, σύνταξη του μητρώου
επαγγελματικών αδειών ηλεκτρολόγων/μηχανολόγων
και κατάρτιση ηλεκτρονικού μητρώου−αρχείου.
• Προετοιμασία εξετάσεων επαγγελματικών αδειών.
• Σύνταξη μητρώου αδειών συνεργείων συντήρησης
ανελκυστήρων και κατάρτιση ηλεκτρονικού μητρώου−
αρχείου.
• Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου πρατηριούχων
καυσίμων.
• Οργάνωση και προετοιμασία της συμμετοχής της
Περιφέρειας Θεσσαλίας σε τουριστικές εκθέσεις.
• Οργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις τουριστικής
προβολής, όπως και σε συσκέψεις για την ενημέρωση
Δήμων, Ενώσεων Ξενοδόχων, Επιμελητηρίων κ.λπ. φο−
ρέων του τουριστικού κλάδου για θέματα τουριστικής
προβολής κι ανάπτυξης.
• Επιτόπια έρευνα και συνάντηση με πολιτιστικούς
φορείς για την καταγραφή στοιχείων και τη δημιουργία
βάσης δεδομένων μέσω απογραφικών δελτίων του Υπ.
Πολιτισμού και Τουρισμού αναφορικά με τα φεστιβάλ
και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής.
• Φιλοξενία Ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων και
ξενάγηση αυτών.
10. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση,
η δαπάνη της οποίας φτάνει έως το ποσό των χιλίων
εξακοσίων ευρώ (1600 €), έχουν προβλεφθεί σχετικές
πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού
έτους 2012 της Περιφέρειας Θεσσαλίας − Π.Ε. Μαγνησίας
και Σποράδων (ΚΑΕ 0511).
11. Την αρ. Α/Α 1589/30−05−2012 ανάληψης δέσμευσης
πίστωσης προϋπολογισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και
Σποράδων, σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/
22−11−2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά−
κτες», αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση επτά (7) υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης και
για το χρονικό διάστημα Ιουνίου και Ιουλίου 2012 για την
κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών για το
ανωτέρω χρονικό διάστημα και μέχρι 280 ώρες συνολικά
για επτά (7) υπαλλήλους ως κατωτέρω:
• Υπερωρίες:
επτά (7) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες το μήνα για
δύο (2) μήνες = 7 x 20 x 2 = 280 ώρες
Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχό−
λησης με την ονομαστική αναφορά των συμμετεχόντων
σε αυτό υπαλλήλων και την κατανομή των ωρών υπε−
ρωριακής απασχόλησης θα γίνει με απόφασή μας.
Η ανωτέρω δαπάνη, η οποία ανέρχεται μέχρι το ποσό
των χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600 €), θα καλυφθεί από πι−
στώσεις του προϋπολογισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και Σπο−
ράδων οικονομικού έτους 2012, Φορέας 073 − ΚΑΕ 0511.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί−
ζεται η Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης των Π.Ε.
Μαγνησίας και Σποράδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 31 Μαΐου 2012
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 705
(7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/
2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8−06−2006) Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ
Α΄ 87/7−06−2010.
4. Με την υπ’ αριθ. 67/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ζωγράφου με θέμα: «Κατάργηση,
λύση δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και συγχώνευσή τους σε ένα
Ν.Π.Δ.Δ.», συγχωνεύθηκαν τα ακόλουθα ΝΠ:
α) Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζωγράφου,
β) Δημοτική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου,
γ) Δημοτικό Ωδείο Ζωγράφου,
δ) Μουσείο Ελληνικού Θεάτρου Σκιών Ζωγράφου και
ε) Δημοτικό Γυμναστήριο Ζωγράφου και συστήθηκε
το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγρά−
φου» (ΦΕΚ 817/10−05−2011/τ. Β΄). Επίσης στην 67/28−2−2011
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζωγράφου ορί−
ζεται ο Πρόεδρος o Αντιπρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο του ανωτέρω Νομικού Προσώπου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 176 του Ν. 3584/2007.
6. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/
97, σύμφωνα με τις οποίες αντικαταστάθηκε το πρώτο
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 1188/81.
7. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 καθώς και του άρθρου
45 του Ν. 4071/2012 σύμφωνα με τις οποίες.
8. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
9. Το αντίστοιχο Αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης.
10. Την εισήγηση του Προϊσταμένου όλων των Υπηρε−
σιών του Ν.Π., σύμφωνα με την οποία, για να αντιμετωπι−
σθούν οι έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες
λόγω μη επαρκούς προσωπικού που δημιουργούνται
κατά το έτος 2012, επιβάλλεται η πρόσθετη και υπερω−
ριακή απασχόληση του προσωπικού του ΝΠΔΔ με σχέση
εργασία μόνιμη και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και δεν μπορεί
να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο το
μήνα, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την με αμοιβή υπερωριακή απασχόληση
46 υπαλλήλων του ΝΠΔΔ, από τη θέση σε ισχύ της
παρούσας απόφασης έως 31−12−2012, με την προβλε−
πόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των
προμνημονευμένων υπηρεσιακών αναγκών του Ν.Π., και
πιο συγκεκριμένα:
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Αριθμός
Αριθμός
προτεινόμενων
Μέγιστος
Υπηρετούντων
υπαλλήλων
αριθμός ωρών
Υπαλλήλων
κατά κλάδο
2ΤΕ
2ΤΕ
280
4ΔΕ
4ΔΕ
560
4ΥΕ
4ΥΕ
560
ΣΥΝΟΛΟ 10
10
1.400
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Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει την πίστω−
ση με Κ.Α.:02.10.6012.01, τίτλο «Υπερωριακή Αποζημίωση
Μονίμων Υπαλλήλων» ποσού: 20.000,00 €, του εγκεκρι−
μένου Προϋπολογισμού του Ν.Π. τρέχοντος οικονομικού
έτους.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Αριθμός
Αριθμός
προτεινόμενων
Μέγιστος
Υπηρετούντων
υπαλλήλων
αριθμός ωρών
Υπαλλήλων
κατά κλάδο
9ΠΕ
9ΠΕ
1.260
2ΤΕ
2ΤΕ
280
18ΔΕ
18ΔΕ
2.520
7ΥΕ
7ΥΕ
980
ΣΥΝΟΛΟ
36
5.040
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει την πίστωση
με Κ.Α.:02.10.6022, τίτλο «Αποζημίωση Υπερωριακής Ερ−
γασίας» ποσού: 40.000,00 €, του εγκεκριμένου Προϋπο−
λογισμού του Ν.Π. τρέχοντος οικονομικού έτους.
Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων
θα βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο προϊστάμενο του
Ν.Π. και δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως
ανά υπάλληλο
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ζωγράφου, 8 Ιουνίου 2012
Ο Πρόεδρος
ΑΘ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 23456
(8)
Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης έτους 2012
για το προσωπικό του Δήμου Μεσσήνης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/
2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και
του άρθρου 176 του Ν. 3584/07.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 όπως
ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012.
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν. 2503/97.
6. Την υπ’ αριθ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών.
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
8. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας στις
Υπηρεσίες του Δήμου Μεσσήνης, για έκτακτες ανάγκες
οι οποίες υφίσταται λόγω των εξαιρετικά μεγάλων ελλεί−
ψεων σε προσωπικού και του οποίου ο όγκος εργασίας
έχει επιμεριστεί στους εναπομείναντες υπηρετούντες
υπαλλήλους, καθώς και λόγω της φύσεως των υπηρεσιών
που παρέχει ο Δήμος και που αφορούν ανεξάρτητα όλο
το προσωπικό στα όρια του νέου Καλλικρατικού Δήμου
Μεσσήνης που είναι διευρυμένα.
9. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την
ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 8.000
ευ ρω και θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις των
παρακάτω Κ.Α.Ε. του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικο−
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νομικού έτους 2012, ως ακολούθως: Κ.Α.Ε.: Υπερωριακή
εργασία 10/6012.0001 (6.000 ευρώ), Κ.Α.Ε.: Υπερωριακή
εργασία 20/6012.0001 (2.000 ευρώ), αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το έτος 2012 για το τακτικό προ−
σωπικό καθώς και για το προσωπικό με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου
Μεσσήνης, την εργασία με αμοιβή πέρα από τις ώρες
υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων της
Δ/νσης Διοικητικού με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων
τακτικών υπαλλήλων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, δέκα (10) και ενός (1) αντίστοι−
χα, της Δ/νσης Οικονομικού με μέγιστο αριθμό απασχο−
λούμενων τακτικών υπαλλήλων και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δέκα (10) και ενός (1)
αντίστοιχα και της Υπηρεσίας Καθαριότητας με μέγιστο
αριθμό απασχολούμενων τακτικών υπαλλήλων και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
δεκαπέντε (15) και δέκα (10) αντίστοιχα.
Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινή υπερωριακής
δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες ανά
υπάλληλο μηνιαίως με την προβλεπόμενη από το νόμο
αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευμένων
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού,
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες των υπηρεσιών.
Η σχετική δαπάνη για την πληρωμή της ανωτέρω απο−
ζημίωσης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οι−
κονομικού έτους 2012 και στους Κ.Α. 10/6012.0001 (6.000
ευρώ), 20/6012.0001 (2.000 ευρώ), μέσα στα όρια των
πιστώσεων που είναι γραμμένες για την αιτία αυτή και
η οποία δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά μήνα το
ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμμένων πιστώσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μεσσήνη, 8 Ιουνίου 2012
Ο Δήμαρχος
ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 23170/2012
(9)
Υποβολή στοιχείων από Φαρμακαποθήκες για την
Εγχώρια Διακίνηση Φαρμάκων Ανά Μήνα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. ΔΥΓ3(α)/83657/2005 (ΦΕΚ Β 59/24−1−2006)
κοινή υπουργική απόφαση (άρθρο 101).
2. Το Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α 3/11−1−1983) και ιδίως τις δια−
τάξεις των άρθρων 3, παράγραφος 9 περίπτωση δ΄ και
27 παράγραφοι 3 και 4, καθώς και των άρθρων 3 παρ. 10
και 6, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο
25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ Α 262/23−1−2008).
3. Την ανάγκη παρακολούθησης των στοιχείων διακί−
νησης των φαρμάκων στην ελληνική επικράτεια τόσο
για την αντιμετώπιση των ελλείψεων όσο και για τον
έλεγχο της διακίνησης.
4. Την Δγ/25/22.2.2012 απόφαση του Προέδρου ΔΣ/
ΕΟΦ.
5. Την υποχρέωση τήρησης και υποβολής των στοι−
χείων διακίνησης Φαρμάκων, η οποία βασίζεται στις
ακόλουθες διατάξεις:

1. Ν. 1316/1983 Άρθρο 3 παρ. 9, περίπτωση δ΄
«κάθε βιομηχανική και εμπορική επιχείρηση έχει
υποχρέωση να παρέχει στον ΕΟΦ όλα τα ζητούμενα
στοιχεία και τις απαιτούμενες διευκολύνσεις για την
εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανογραφικού συ−
στήματος».
2. Ν. 1316/1983 άρθρο 27 παραγρ. 3 και 4 όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 9 παραγρ. 3 του Ν. 1965/1991,
«κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασχολείται με
παραγωγή, εμπορία και γενικά διακίνηση δραστικών
ουσιών για φαρμακευτικά προϊόντα, έχει υποχρέωση να
τηρεί πλήρη στοιχεία παραλαβής, ελέγχου και διάθεσης
αυτών .... καθώς και ΟΜΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Τα στοιχεία αυτά είναι πάντοτε στην διάθε−
ση του ΕΟΦ και οι παραβάτες υπόκεινται στις κυρώσεις
του άρθρου 19 του ΝΔ 96/1973», και
6. Πρόσφατα εξεδόθη η Οδηγία 2011/62/ΕΕ που τρο−
ποποιεί άρθρα της 2001/83/ΕΕ και καθιερώνει, με τρο−
ποποίηση των άρθρων 80 και 81, την αναγραφή του
αριθμού παρτίδας των φαρμάκων στην τεκμηρίωση
κάθε συναλλαγής των Φαρμακεμπόρων. Η νέα αυτή
νομοθεσία θα είναι υποχρεωτική από 2−1−2013.
Επιπλέον, από την αποκτηθείσα εμπειρία διαπιστώθη−
κε ότι η παρακολούθηση της διακίνησης των Φαρμάκων
σε όλα τα στάδια (Παραγωγή/Εισαγωγή, φαρμακαποθή−
κη, Νοσοκομείο, Φαρμακείο) και με την, κατά το δυνατόν,
αμεσότερη επικαιρότητα, αποτελεί το σημαντικότερο
εργαλείο τόσο για την αντιμετώπιση των ελλείψεων όσο
και για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν σε
επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και τάσεις στη συντα−
γογράφηση και κατανάλωση των φαρμάκων.
Κατά συνέπεια, κρίνεται απαραίτητο ο ΕΟΦ να καθι−
ερώσει σύστημα Παρακολούθησης της Εγχώριας Διακί−
νησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων, στα πλαίσια της
κατεύθυνσης που υπάρχει και στη νέα Οδηγία 2011/62/
ΕΕ. Το Σύστημα αυτό θα λειτουργεί ως υποσύστημα του
υπάρχοντος Συστήματος GREDIS, online δια μέσου της
Διαδικτυακής Πύλης του ΕΟΦ, αποφασίζει:
Καθιερώνεται Σύστημα Παρακολούθησης της Εγχώ−
ριας Διακίνησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων στην
αγορά ανά πελάτη, για όλες τις Φαρμακαποθήκες.
Προς τούτο, καλούνται όλες οι φαρμακαποθήκες να
υποβάλλουν στον ΕΟΦ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΩ−
ΛΗΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟ−
ΘΗΚΩΝ (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα).
Οι Φαρμακαποθήκες καλούνται να υποβάλλουν στον
ΕΟΦ τα ακόλουθα στοιχεία:
Όλες τις Πωλήσεις τους
• ανά πελάτη (φαρμακείο ή νοσοκομείο ή άλλη φαρ−
μακαποθήκη ή ιδιωτική κλινική),
• ανά προϊόν και συσκευασία, σε αριθμό συσκευασιών
και με παρτίδα, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο
Τα στοιχεία που θα υποβάλλονται θα είναι συνολικά
ανά συσκευασία φαρμακευτικού προϊόντος (μορφή/πε−
ριεκτικότητα/συσκευασία − κωδικός ΕΟΦ των 9 ψηφίων),
ανά πελάτη (Επωνυμία, ΑΦΜ) και ανά κατηγορία (φαρ−
μακείο ή νοσοκομείο ή άλλη φαρμακαποθήκη ή ιδιωτική
κλινική) και θα περιλαμβάνει τον αριθμό παρτίδας για
κάθε κουτί.
Δηλαδή θα αναγράφεται ότι παρεδόθησαν Χ κουτιά
της α παρτίδας σε ένα πελάτη και Ψ κουτιά της β παρ−
τίδας στον ίδιο (επισυνάπτεται σχετικό παράδειγμα).
Όλες οι ανωτέρω καταστάσεις θα υποβάλλονται on
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line στην διαδικτυακή εφαρμογή που έχει διαμορφωθεί
προς τούτο και θα υποδέχεται τις σχετικές καταχω−
ρήσεις.
Υπεύθυνη υπηρεσία στον ΕΟΦ για την παρακολούθη−
ση αυτής της υποχρέωσης ορίζεται η Δ/νση Ελέγχου
Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων, Τμήμα Παρα−
κολούθησης Κατανάλωσης και Επάρκειας Προϊόντων.
Ο πρώτος μήνας υποβολής θα είναι ο Ιούνιος 2012 και
τα στοιχεία αυτού θα υποβληθούν μέχρι την 25η του
επομένου μηνός Ιουλίου 2012.
Από την 1η Μαΐου 2012 έως και 30η Μαΐου 2012, οι φαρ−
μακαποθήκες πρέπει να αποκτήσουν Κωδικό Πρόσβασης
στο online σύστημα που θα υποδέχεται τα στοιχεία
αυτά, ως εξής:
• Είσοδος στη διαδικτυακή πύλη του ΕΟΦ, www.eof.gr
• Επιλογή «online Υπηρεσίες»
• Επιλογή «Εγχώριες Πωλήσεις Προϊόντων Ανθρώπινης
Χρήσης φαρμακαποθηκών»
• Υποβολή Αίτησης χορήγησης Κωδικών Πρόσβασης
σύμφωνα με τις υποδείξεις
Εφιστούμε την προσοχή, ιδιαίτερα στο εξής, επιπλέον:
Οι Κωδικοί Πρόσβασης που κατέχουν ήδη οι φαρ−
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μακαποθήκες για να υποβάλουν τα στοιχεία των πα−
ραλλήλων εξαγωγών, ισχύουν και για την υποβολή των
στοιχείων των εγχώριων πωλήσεων των φαρμάκων.
Συνεπώς οι φαρμακαποθήκες που ήδη υποβάλλουν
διαδικτυακά τις Παράλληλες Εξαγωγές δεν θα υποβά−
λουν νέα αίτηση χορήγησης Κωδικού Πρόσβασης για
το σύστημα των εγχώριων πωλήσεων.
Θα χρησιμοποιούν τον ίδιο Κωδικό Πρόσβασης για
την υποβολή των στοιχείων και των δύο περιπτώσεων
(παράλληλες εξαγωγές και πωλήσεις στο εσωτερικό).
Παράλληλα με τη διαδικτυακή υποβολή των στοιχείων
του κάθε μήνα, θα πρέπει να υποβάλλεται στον ΕΟΦ
εγγράφως Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον
νόμιμο εκπρόσωπο της κάθε Φαρμακαποθήκης, με την
οποία δηλώνεται η ορθότητα και η ακρίβεια των στοι−
χείων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά δια μέσου της
διαδικτυακής πύλης του ΕΟΦ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
Ι. ΤΟΥΝΤΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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 επιστρέφονται.
• 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 τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• 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.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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