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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ 53920
(1)
Σύναψη 49 συμβάσεων μίσθωσης έργου από την
Περιφέρεια Αττικής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι
ατάξεις" (ΦΕΚ 206 Α'),
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 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα." (ΦΕΚ 98 τ. Α'),
. γ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 "Περί
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κρά
τους" (ΦΕΚ 247 Α'),
δ) τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.δ.
164/14.7.2004 (ΦΕΚ 134/τ. ΑΊ19.7.2004) "Ρυθμίσεις για
τους εργαζομένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο
δημόσιο τομέα,.,
ε) του Π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο Υπουρ
γείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω
σης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του,. (ΦΕΚ 201
Α'),

Σεπτεμβρίου 2009

στ) του Π.δ. 205/2007 "Συγχώνευση Υπουργείων" (ΦΕΚ
231/ΑΊ19.92007),
ζ) της παρ. 51 του άρθρου 1 του ν. 241211996 "Μεταφο
ρ6 αρμοδιοτήτων από το γπουργ. Συμβούλιο σε άλλα
Κυβερνητικά Όργανα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 123/τ.
ΑΊ17.6.1996).
2. Την υπ' αριθμ ΔIΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/214/12502/7.8.2009 από
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ' αριθμ.
33/2006 ΠΥΣ.
3. Την υπ' αριθμ. 130/2009 γνωμοδότηση του Ε' Τμή
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ότι πρό
κειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έΡΥου και δεν
υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.
4. Την υπ' αριθμ 1666/ΔIΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40 Β')
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών ...
5. Το υπ' αριθμ. 1078484/5796/699/Β0014/12.10.2004 έΥ
γραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
που αφορά την υπαγωγή σε ΦΠΑ σύμβασης ανάθεσης
έργου.
6. Το γεγονός ότι από την εν λόΥω απόφαση προ
καλείται δαπάνη ποσού εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων
εκατόν σαράντα πέντε (152.145) ευρώ για το τρέχον έτος
η οποία θα αντιμετωπιστεί από τον Προϋπολογισμό
του ΥΠ.ΕΣ. και ειδικότερα από τη γραμμένη πίστωση
στον ΚΑΕ 3299 του ειδικού φορέα 07-110 και τετρακο
σίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε
(456.435) ευρώ για το έτος 2010, η οποία θα καλυφθεί
από τον ίδιο προϋπολΟΥισμό με εγγραφή ανάλογης
πίστωσης, αποφασίζουμε:
1. Την ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης, σύμφω
να με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 ΚΕ του
Αστικού Κώδικα, σε σαράντα εννέα (49) άτομα διαφόρων
ειδικοτήτων από την Περιφέρεια Αττικής, τα οποία κατά
ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΠΕ Διοικητικού
1Ο
ΤΕ Διοικητικού
3
ΔΕ Διοικητικού
36
ΣΥΝΟΛΟ
49
Όλα τα ανωτέρω άτομα θα πρέπει να έχουν γνώση
χρήσης Ηλεκτρονικού γ πολογιστή.
Η ανάθεση του έργου σε κάθε έναν θα γίνει λαμβα
νομένων υπόψη των προσόντων του, με απόφαση του
r
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
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2. Το έργο που ανατίθεται στα άτομα αυτά έχει ως
αντικείμενο τις κάτωθι εργασίες:
α) Τη συγκέντρωση και ταξινόμηση των αιτήσεων για
την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας, σε όλους εκεί
νους οι οποίοι έχουν ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογε
νούς από την Βόρειο Ήπειρο.
β) Τη συσχέτιση των αιτημάτων για την απονομή της
ελληνικής ιθαγένειας και το διαχωρισμό τους, ώστε να
καταστεί δυνατή η περαιτέρω αξιοποίηση των στοι
χείων.
γ) Την επεξεργασία των αιτήσεων αδειών για την
απονομή της ελληνικής ιθαγένειας, σε όλους εκείνους
οι οποίοι έχουν ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς,
ώστε να διαπιστωθεί η πληρότητα των προσκομιθέντων
στοιχείων, που απαιτούνται για την έκδοση της απόφα
σης πολιτογράφησης.
δ) Την επεξεργασία και ταξινόμηση των αιτήσεων
Υια την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν δι
αμένοντος σε τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μετά τη
συμπλήρωση του 180υ έτους της ηλικίας τους και εφό
σον έχουν διανύσει την πρωτοβάθμια και γυμνασιακή
εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40
του ν. 3731/2008.
3. ΤΟ έργο αυτό θα εκτελεστεί εφάπαξ και θα πρέπει
να ολοκληρωθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες.
4. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Έδρα των
υπηρεσιών της Περιφέρειας που ασχολούνται με ζητή
ματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης και Αλλοδα
πών και Μετανάστευσης.
5. Το έργο που πεΡΙΥράφεται αναλυτικά στην πα
ράγραφο 2, συντελείται στα πλαίσια των διατάξεων
του ν. 3284/2004 που αφορούν στην απόκτηση της ελ
ληνικής ιθαγένειας και ειδικότερα στις ανάγκες που
προκύπτουν σχετικά με την απόδοση της ελληνικής
ιθαγένειας στους ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο
καθώς και της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν.
3731/2008, που αφορά την απόκτηση της ιδιότητας του
επί μακρόν διαμένοντος σε τέκνα υπηκόων τρίτων χω
ρών μετά τη συμπλήρωση του 180υ έτους της ηλικίας
τους και εφόσον έχουν διανύσει την πρωτοβάθμια και
γυμνασιακή εκπαίδευση.
Τα ανωτέρω αποτελούν ένα σημαντικό έργο, το οποίο
προστίθεται στα αντικείμενα της Περιφέρειάς μας, η
οποία είναι ήδη επιφορτισμένη με πολλές αρμοδιότη
τες. Οι ανάγκες για το έργο αυτό δεν είναι δυνατόν να
αντιμετωπισθούν από το προσωπικό που υπηρετεί στην
Περιφέρεια Αττικής, δεδομένου ότι οι εν λόγω δραστη
ριότητες προϋποθέτουν για την ολοκλήρωση της εφαρ
μογής τους, την εντός τακτού χρόνου ανάπτυξη των
σχετικών πρωτοβουλιών. Το έργο αυτό, αποτελεί έκτακτη
υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία θα εκτελεστεί εντός δω
δεκάμηνου χρονικού διαστήματος και αποσκοπεί στην
ολοκλήρωση της προσπάθειας απόδοσης της ελληνικής
ιθαγένειας στους Βορειοηπειρώτες τα ταχύτερο δυνατό
καθώς και τη προώθηση της διαδικασίας για την απόκτη
ση της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος σε τέκνα
υπηκόων τρίτων χωρών, όπως ο νόμος ορίζει
Κατά συνέπεια το ανωτέρω αντικείμενο της μίσθω
σης έργου δεν καλύπτει πάγιες ανάγκες, αλλά συνιστά
έκτακτη ανάγκη, που θα ολοκληρωθεί σε δεδομένο χρο
νικό διάστημα, με την έννοια ότι δεν θα επαναληφθεί
στο μέλλον, αλλά θα εξαντληθεί στο προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα.

6. Καθορίζουμε τη συνολική αμοιβή στο ποσό των εξα
κοσίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (608.580)
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος
Φ.Π.Α.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οι ΥΠΟΥΡfΌΙ
Υφγπ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

•

(2)
Αριθμ 53921
Σύναψη 20 συμβάσεων μίσθωσης έργου από την
Περιφέρεια Κρήτης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρfl>ση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι
ατάξεις,. (ΦΕΚ 206 Α'),
β) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας Υια την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα" (ΦΕΚ 98 τ. Α'),
γ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κρά
τους" (ΦΕΚ 247 Α'),
δ) τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.δ. 164/
14.7.2004 (ΦΕΚ 134/τ. Α' /19.7.2004) "Ρυθμίσεις για τους
εργαζομένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο δη
μόσιο τομέα,.,
ε) του Π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προ
εδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.. (ΦΕΚ 201 Α'),
στ) του Π.δ. 205/2007 "Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ
2311Α'/19.9.2007),
ζ) της παρ. 51 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 "Μεταφο
ρά αρμοδιοτήτων από το Υπουργ. Συμβούλιο σε άλλα
Κυβερνητικά Όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/τ.
Α'/17.6.1996).
2. Την υπ αριθμ ΔIΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/213/12503!7.8.2009 από
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ.
33/2006 ΠΥΣ.
3. Την υπ αριθμ 151/2009 γνωμοδότηση του Ε' Τμή
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ότι πρό
κειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου και δεν
υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.
4. Την υπ αριθμ. 1666/ΔIΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40 Β')
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των γφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,..
5. ΤΟ υπ αριθμ. 1078484/5796/699/80014/12.10.2004 έγ
Υραφο του Υπουργείου οικονομίας και Οικονομικών
που αφορά την υπαγωΥή σε ΦΠΑ σύμβασης ανάθεσης
έργου.
6. ΤΟ γεγονός ότι από την εν λόγω απόφαση προκα
λείται δαπάνη ποσού εξήντα δύο χιλιάδων εκατό (62.100)
ευρώ για το τρέχον έτος η οποία θα αντιμετωπ\στεί
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από τον Προϋπολογισμό του γΠ.ΕΣ. και ειδικότερα από
τη γραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 3299 του ειδικού φο
ρέα 07-110 και εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων
(186.300) ευρώ για το έτος 2010, η οποία θα καλυφθεί
από τον ίδιο προϋπολογισμό με εγγραφή ανάλογης πί
στωσης, αποφασίζουμε:
1. Την ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης, σύμφωνα
με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 ΚΕ του Αστι
κού Κώδικα, σε είκοσι (20) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων
από την Περιφέρεια Κρήτης, τα οποία κατά ειδικότητα
έχουν ως εξής:
ΠΕ Πληροφορικής
1
2
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικοό
3
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
11
ΔΕ Διοκητικών Γραμματέων
3
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
20
ΣΥΝΟΛΟ
Όλα τα ανωτέρω άτομα θα πρέπει να έχουν γνώση
χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
Η ανάθεση του έΡΥου σε κάθε έναν θα γίνει λαμβα
νομένων υπόψη των προσόντων του, με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
2. ΤΟ έΡΥΟ που ανατίθεται στα άτομα αυτά έχει ως
αντικείμενο τις κάτωθι εργασίες:
α) Τη συγκέντρωση και ταξινόμηση των αιτήσεων για
την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας, σε όλους εκεί
νους οι οποίοι έχουν ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογε
νούς από την Βόρειο Ήπειρο,
β) Τη συσχέτιση των αιτημάτων για την απονομή της
ελληνικής ιθαγένειας και το διαχωρισμό τους, ώστε να
καταστεί δυνατή η περαιτέρω αξιοποίηση των στοι
χείων,
γ) Την επεξεργασία των αιτήσεων αδειών για την
απονομή της ελληνικής ιθαγένειας, σε όλους εκείνους
οι οποίοι έχουν ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς,
ώστε να διαπιστωθεί η πληρότητα των προσκομιθέντων
στοιχείων, που απαιτούνται για την έκδοση της απόφα
σης πολιτογράφησης,
δ) Την επεξεργασία και ταξινόμηση των αιτήσεων
για την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν δι
αμένοντος σε τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μετά τη
συμπλήρωση του 180υ έτους της ηλικίας τους και εφό
σον έχουν διανύσει την πρωτοβάθμια και γυμνασιακή
εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40
του ν. 3731/2008.
3. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί εφάπαξ και θα πρέπει
να ολοκληρωθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες.
4. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Έδρα των
υπηρεσιών της Περιφέρειας που ασχολούνται με ζητή
ματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης και Αλλοδα
. πών και Μετανάστευσης.
5. Το έργο που περιγράφεται αναλυτικά στην πα
ράγραφο 2, συντελείται στα πλαίσια των διατάξεων
του ν. 3284/2004 που αφορούν στην απόκτηση της ελ
ληνικής ιθαγένειας και ειδικότερα στις ανάγκες που
προκύπτουν σχετικά με την απόδοση της ελληνικής
ιθαγένειας στους ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο
καθώς και της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν.
3731/2008, που αφορά την απόκτηση της ιδιότητας του
επί μακρόν διαμένοντος σε τέκνα υπηκόων τρίτων χω
ρών μετά τη συμπλήρωση του 180υ έτους της ηλικίας
τους και εφόσον έχουν διανόσει την πρωτοβάθμια και
γυμνασιακή εκπαίδευση.

Τα ανωτέρω αποτελούν ένα σημαντικό έργο, το οποίο
προστίθεται στα αντικείμενα της Περιφέρειάς μας, η
οποία είναι ήδη επιφορτισμένη με πολλές αρμοδιότη
τες. Οι ανάγκες για το έργο αυτό δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπισθούν από το προσωπικό που υπηρετεί
στην Περιφέρεια Κρήτης, δεδομένου ότι οι εν λόγω δρα
στηριότητες προϋποθέτουν για την ολοκλήρωση της
εφαρμογής τους, την εντός τακτού χρόνου ανάπτυξη
των σχετικών πρωτοβουλιών. Το έργο αυτό, αποτελεί
έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία θα εκτελεστεί
εντός δωδεκάμηνου χρονικού διαστήματος και απο
σκοπεί στην ολοκλήρωση της προσπάθειας απόδοσης
της ελληνικής ιθαγένειας στους Βορειοηπειρώτες τα
ταχύτερο δυνατό καθώς και τη προώθηση της διαδι
κασίας για την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν
διαμένοντος σε τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, όπως ο
νόμος ορίζει.
Κατά συνέπεια το ανωτέρω αντικείμενο της μίσθω
σης έργου δεν καλύπτει πάγιες ανάγκες, αλλά συνιστά
έκτακτη ανάγκη, που θα ολοκληρωθεί σε δεδομένο χρο
νικό διάστημα, με την έννοια ότι δεν θα επαναληφθεί
στο μέλλον, αλλά θα εξαντληθεί στο προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα.
6. Καθορίζουμε τη συνολική αμοιβή στο ποσό των διακο
σίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (248.400) ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος φ.πΑ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οι yπoyprol
ΥΦΥΠ. ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑι ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
•

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

Αριθμ. 53923
(3)
Σύναψη 9 συμβάσεων μίσθωσης έργου από την
Περιφέρεια Ηπείρου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 "Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι
ατάξεις,. (ΦΕΚ 206 Α'),
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 "Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα,. (ΦΕΚ 98 τ. Α'),
γ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 "Περί
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κρά
τους" (ΦΕΚ 247 Α'),
δ) τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.δ. 1641
14.7.2004 (ΦΕΚ 134/Τ. Α'/19.7.2004) "Ρυθμίσεις για τους
εργαζομένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο δη
μόσιο τομέα",
ε) του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προ
εδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο γπουργείο
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του" (ΦΕΚ 201 Α'),
στ} του Π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Yπoυρ-rείων» (ΦΕΚ
231/ΑΊ19.9.2007),
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ζ) της παρ. 51 του άρθρου 1 του 2412/1996 «Μεταφο
ρά αρμοδιοτήτων από το ΥπουΡΥ. Συμβούλιο σε άλλα
Κυβερνητικά ΌΡΥανα και άλλες διατάξεις.. (ΦΕΚ 123/τ.
Α'/17.6.1996).
2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠI1/Φ.ΕΓΚΡ.1/222/14414!10.8.2009
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ
αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ.
3. Την υπ αριθμ. 179/2009 γνωμοδότηση του Ε' Τμή
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ότι πρό
κειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου και δεν
υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.
4. Την υπ' αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40 Β')
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του γ πουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των γφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών ...
5. ΤΟ υπ αριθμ 1078484/5796/699/80014/12.102004 έγγρο
φο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αφο
ρά την υπαγωγή σε ΦΠΑ σύμβασης ανάθεσης έργου.
6. Το γεγονός ότι από την εν λόγω απόφαση προκα
λείται δαπάνη ποσού είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων
πενήντα (27.950) ευρώ για το τρέχον έτος η οποία θα
αντιμετωπιστεί από τον Προϋπολογισμό του γ Π.ΕΣ. και
ειδικότερα από τη γραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 3299
του ειδικού φορέα 07-110 και ογδόντα τριών χιλιάδων
οκτακοσίων πενήντα (83.850) ευρώ για το έτος 201 Ο,
η οποία θα καλυφθεί από τον ίδιο προϋπολογισμό με
εγγραφή ανάλογης πίστωσης, αποφασίζουμε:
1. Την ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης, σύμφωνα
με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 ΚΕ του Αστι
κού Κώδικα. σε εννέα (9) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων
από την Περιφέρεια Ηπείρου, τα οποία κατά ειδικότητα
έχουν ως εξής:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
3
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
2
ΔΕ Διοικητικού Γραμματέων 4
ΣγΝΟΛΟ
9
Όλα τα ανωτέρω άτομα θα πρέπει να έχουν γνώση
χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
Η ανάθεση του έργου σε κάθε έναν θα γίνει λαμβα
νομένων υπόψη των προσόντων του, με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
2. Το έργο που ανατίθεται στα άτομα αυτά έχει ως
αντικείμενο τις κάτωθι εργασίες:
α) Τη συγκέντρωση και ταξινόμηση των αιτήσεων για
την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας, σε όλους εκεί
νους οι οποίοι έχουν ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογε
νούς από την Βόρειο Ήπειρο,
β) Τη συσχέτιση των αιτημάτων για την απονομή της
ελληνικής ιθαγένειας και το διαχωρισμό τους, ώστε να κα
ταστεί δυνατή η περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων,
γ) Την επεξεργασία των αιτήσεων αδειών για την
απονομή της ελληνικής ιθαγένειας, σε όλους εκείνους
οι οποίοι έχουν ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς,
ώστε να διαπιστωθεί η πληρότητα των προσκομιθέντων
στοιχείων, που απαιτούνται για την έκδοση της απόφα
σης πολιτογράφησης,
δ) Την επεξεργασία και ταξινόμηση των αιτήσεων
για την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν δι
αμένοντος σε τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μετά τη
συμπλήρωση του 180υ έτους της ηλικίας τους και εφό
σον έχουν διανύσει την πρωτοβάθμια και γυμνασιακή
εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40
του ν. 3731/2008.

3. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί εφάπαξ και θα πρέπει
να ολοκληρωθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες.
4. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Έδρα των
υπηρεσιών της Περιφέρειας που ασχολούνται με ζητή
ματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης και Αλλοδα
πών και Μετανάστευσης.
5. Το έργο που περιγράφεται αναλυτικά στην πα
ράγραφο 2, συντελείται στα πλαίσια των διατάξεων
του ν. 3284/2004 που αφορούν στην απόκτηση της ελ
ληνικής ιθαγένειας και ειδικότερα στις ανάγκες που
προκύπτουν σχετικά με την απόδοση της ελληνικής
ιθαγένειας στους ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο
καθώς και της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν.
3731/2008, που αφορά την απόκτηση της ιδιότητας του
επί μακρόν διαμένοντος σε τέκνα υπηκόων τρίτων χω
ρών μετά τη συμπλήρωση του 180υ έτους της ηλικίας
τους και εφόσον έχουν διανύσει την πρωτοβάθμια και
γυμνασιακή εκπαίδευση.
Τα ανωτέρω αποτελούν ένα σημαντικό έργο, το οποίο
προστίθεται στα αντικείμενα της nεριφέρειάς μας, η
οποία είναι ήδη επιφορτισμένη με πολλές αρμοδιότη
τες. Οι ανάγκες για το έργο αυτό δεν είναι δυνατόν να
αντιμετωπισθούν από το προσωπικό που υπηρετεί στην
Περιφέρεια Ηπείρου, δεδομένου ότι οι εν λόγω δρα
στηριότητες προϋποθέτουν για την ολοκλήρωση της
εφαρμογής τους, την εντός τακτού χρόνου ανάπτυξη
των σχετικών πρωτοβουλιών. Το έργο αυτό, αποτελεί
έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία θα εκτελεστεί
εντός δωδεκάμηνου χρονικού διαστήματος και απο
σκοπεί στην ολοκλήρωση της προσπάθειας απόδοσης
της ελληνικής ιθαγένειας στους Βορειοηπειρώτες τα
ταχύτερο δυνατό καθώς και τη προώθηση της διαδι
κασίας για την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν
διαμένοντος σε τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, όπως ο
νόμος ορίζει
Κατά συνέπεια το ανωτέρω αντικείμενο της μίσθω
σης έργου δεν καλύπτει πάγιες ανάγκες, αλλά συνιστά
έκτακτη ανάγκη, που θα ολοκληρωθεί σε δεδομένο χρο
νικό διάστημα, με την έννοια ότι δεν θα επαναληφθεί
στο μέλλον, αλλά θα εξαντληθεί στο προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα.
6. Καθορίζουμε τη συνολική αμοιβή στο ποσό των
εκατόν έντεκα χιλιάδων οχτακοσίων (111.800) ευρώ (συ
μπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος Φ.nΑ).
7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥπ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑγΛοπονΛΟΣ
•

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

(4)
Αριθμ. 53922
Σύναψη 16 συμβάσεων μίσθωσης έργου από την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

•

ΟΙ γΠΟΥΡΓΟΙ
ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλε, δι
ατάξεις» (ΦΕΚ 206 Α'),

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔEVΤEPO)
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β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
γ) Την επεξεργασία των αιτήσεων αδειών για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα. που κυρώθηκε απονομή της ελληνικής ιθαγένειας, σε όλους εκείνους
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση οι οποίοι έχουν ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς,
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ώστε να διαπιστωθεί η πληρότητα των προσκομιθέντων
όργανα» (ΦΕΚ 98 τ. Α')
στοιχείων, που απαιτούνται για την έκδοση της απόφα
γ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 "Περί σης πολιτογράφησης,
Δημοσίου Λογιστικού. Ελέγχου των Δαπανών του Κρά
δ) Την επεξεργασία και ταξινόμηση των αιτήσεων
τους.. (ΦΕΚ 247 Α'),
για την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν δι
δ) τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.δ. αμένοντος σε τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μετά τη
164/14.7.2004 (ΦΕΚ 134/τ. ΑΊ19.7.2004) "Ρυθμίσεις για συμπλήρωση του 180υ έτους της ηλικίας τους και εφό
τους εργαζομένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο σον έχουν διανύσει την πρωτοβάθμια και γυμνασιακή
δημόσιο τομέα».
εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40
ε) του Π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προ του ν. 3731/2008.
εδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών. στο Υπουργείο
3. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί εφάπαξ και θα πρέπει
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και να ολοκληρωθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες.
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201 Α'),
4. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Έδρα των
στ) του Π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων,. (ΦΕΚ υπηρεσιών της Περιφέρειας που ασχολούνται με ζητή
231/ Α'/19.9.2007),
ματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης και Αλλοδα
ζ) της παρ. 51 του άρθρου 1 του 2412/1996 «Μεταφο πών και Μετανάστευσης.
ρά αρμοδιοτήτων από το γ πουργ. Συμβούλιο σε άλλα
5. Το έργο που περιγράφεται αναλυτικά στην πα
Κυβερνητικά Όργανα και άλλες διατάξεις,. (ΦΕΚ 123/τ. ράγραφο 2, συντελείται στα πλαίσια των διατάξεων
Α'/17.6.1996).
τσυ ν. 3284/2004 που αφορούν στην απόκτηση της ελ
2. Την υπ' αριθμ ΔIΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/221/14408 ΣΧΕΤ. 185731 ληνικής ιθαγένειας και ειδικότερα στις ανάγκες που
10.8.2009 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 προκύπτουν σχετικά με την απόδοση της ελληνικής
της υπ' αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ.
ιθαγένειας στους ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο
3. Την υπ' αριθμ. 166/2009 γνωμοδότηση του Ε' Τμή καθώς και της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν.
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ότι πρό 3731/2008, που αφορά την απόκτηση της ιδιότητας του
κειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου και δεν επί μακρόν διαμένοντος σε τέκνα υπηκόων τρίτων χω
υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.
ρών μετά τη συμπλήρωση του 180υ έτους της ηλικίας
4. Την υπ' αριθμ 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40 Β') τους και εφόσον έχουν διανύσει την πρωτοβάθμια και
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού γυμνασιακή εκπαίδευση.
Οικονομίας και οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Τα ανωτέρω αποτελούν ένα σημαντικό έργο, το οποίο
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
προστίθεται στα αντικείμενα της Περιφέρειάς μας, η
5. Το υπ' αριθμ 1078484/5796/699/80014/12.102004 έγγρα οποία είναι ήδη επιφορτισμένη με πολλές αρμοδιότη
φο του γ πουργείου Οικονομίας και οικονομικών που αφο τες. Οι ανάγκες για το έργο αυτό δεν είναι δυνατόν να
ρά την υπαγωγή σε ΦΠΑ σύμβασης ανάθεσης έργου.
αντιμετωπισθούν από το προσωπικό που υπηρετεί στην
6. Το γεγονός ότι από την εν λόΥω απόφαση προκαλεί Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δεδομένου ότι οι εν λόγω
ται δαπάνη ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δραστηριότητες προϋποθέτουν για την ολοκλήρωση της
ογδόντα (49.680) ευρώ για το τρέχον έτος η οποία θα εφαρμογής τους, την εντός τακτού χρόνου ανάπτυξη των
αντιμετωπιστεί από τον ΠροΟπολΟΥισμό του ΥηΕΣ. και σχετικών πρωτοβουλιών. ΤΟ έργο αυτό, αποτελεί έκτακτη
ειδικότερα από τη γραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 3299 υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία θα εκτελεστεί εντός δω
του ειδικού φορέα 07-110 και εκατόν σαράντα εννέα δεκάμηνου χρονικού διαστήματος και αποσκοπεί στην
χιλιάδων σαράντα (149.040) ευρώ για το έτος 2010. η ολοκλήρωση της προσπάθειας απόδοσης της ελληνικής
οποία θα καλυφθεί από τον ίδιο προΟπολογισμό με ιθαγένειας στους Βορειοηπειρώτες τα ταχύτερο δυνατό
εγγραφή αναλΟΥης πίστωσης, αποφασίζουμε:
καθώς και τη προώθηση της διαδικασίας για την απόκτη
1. Την ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης, σύμφω ση της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος σε τέκνα
να με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 ΚΕ του υπηκόων τρίτων χωρών, όπως ο νόμος ορίζει.
Αστικού Κώδικα, σε δεκαέξι (16) άτομα Δευτεροβάθμιας
Κατά συνέπεια το ανωτέρω αντικείμενο της μίσθω
εκπαίδευσης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
σης έργου δεν καλύπτει πάγιες ανάγκες, αλλά συνιστά
Όλα τα ανωτέρω άτομα θα πρέπει να έχουν γνώση έκτακτη ανάγκη, που θα ολοκληρωθεί σε δεδομένο χρο
. χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
νικό διάστημα, με την έννοια ότι δεν θα επαναληφθεί
Η ανάθεση του έργου σε κάθε έναν θα γίνει λαμβα
στο μέλλον, αλλά θα εξαντληθεί στο προκαθορισμένο
νομένων υπόψη των προσόντων του. με απόφαση του χρονικό διάστημα.
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
6. Καθορίζουμε τη συνολική αμοιβή στο ποσό των εκατόν
2. Το έργο που ανατίθεται στα άτομα αυτά έχει ως
ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (198.720) ευρώ
αντικείμενο τις κάτωθι εργασίες:
(συμπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος φ.π.Α).
α) Τη συγκέντρωση και ταξινόμηση των αιτήσεων για
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας. σε όλους εκεί Κυβερνήσεως.
νους οι οποίοι έχουν ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογε
Αθήνα. 3 Σεπτεμβρίου 2009
νούς από την Βόρειο Ήπειρο,
Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ
β) Τη συσχέτιση των αιτημάτων για την απονομή της
ΥΦΥΠ. ΟlΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟlΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΕΣΩΤΕΡ!ΚΩΝ
ελληνικής ιθαγένειας και το διαχωρισμό τους, ώστε να κα
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
ταστεί δυνατή η περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων,
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Αριθμ Α3-4192
(5)
Τροποποίηση ορισμένων άρθρων του Κεφαλαίου 27
"ΦΑΡΜΑΚΑ» της Α.Δ. 7109.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8

μπορεί να υπερβαίνει την τιμή έρευνας του άρθρου 336,
εκτός εάν από τα κοστολογικά στοιχεία αποδειχθεί ότι
η συγκεκριμένη τιμή είναι κατώτερη του κόστους.
2. Δεν εγκρίνεται τιμή σε φάρμακο που δεν κυκλο
φορεί στην ίδια μορφή και περιεκτικότητα, σε τρία (3)
τουλάχιστον από τα κράτη -μέλη της ΕΕ.

Έχοντας υπόψη:
Άρθρο 2
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
ΤΟ άρθρο 336 του Κεφ. 27 της Α.Δ. 7/09 αντικαθίστα
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ ται ως εξής:
98/Α' /2005).
«Άρθρο 336»
2. Το ν.δ. 9611973, όπως τροποποιήθηκε με το ν.
784/1978, το ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α'ί11.1.1983) και το ν.
Έρευνα τιμών φαρμάκων
1965/1991 (ΦΕΚ 146/ΑΊ29.9.1991),το v. 1969/1991 (ΦΕΚ 1671
1. Από την έρευνα των τιμών πώλησης στις χώρες της
ΑΊ30.10.1991), το ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54/ΑΊ20.3.2002) και Ε.Ε. που κυκλοφορεί τα φάρμακο, λαμβάνεται υπόψη η
το ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α' 14.11.2005) ν. 3790/2009 (ΦΕΚ προς χονδρέμπορο τιμή πώλησης που θα προκύπτει
από το μέσο όρο των τριών (3) χαμηλότερων τιμών των
143/Α' 17.8.2009).
3. ΤΟ Π.δ. 39711988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο κρατών μελών της Ε.Ε., στον οποίο προστίθενται τα
έξοδα εισαγωγής και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις.
ρίου,. όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
2. Οι τιμές που δηλώνονται με το φύλλο έρευνας και
4. Του Π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/ΑΊ1.2.1996) «Συγχώνευση
των Υπουργείων Τουρισμού Βιομηχανίας ΕνέΡΥειας επαλήθευσης (Λιανική - Χονδρική - Εχ factory) από τους
και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανά ενδιαφερδμενους, είτε για τον καθορισμό αρχικής τιμής
πτυξης» όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ φαρμάκου είτε για αναπροσαρμογή τιμής ήδη κυκλο
φορούντος φαρμάκου, θα πρέπει να συνοδεύονται από
85/ΑΊ2004).
5. Το Π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/ΑΊ17.3.2004) «Ανασύσταση υπεύθυνη δήλωσή τους από την οποία θα προκύπτει ότι
οι τιμές αυτές είναι οι πράγματι εφαρμοζόμενες στις
του Υπουργείου Τουρισμού,..
6. Του Π.δ. 59/1996 (ΦΕΚ 51/ΑΊ18.3.1996) «Σύσταση Γενι αντίστοιχες χώρες.
3. Η εγκριθείσα τιμή κάθε νέου φαρμάκου θα επαλη
κής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης
θεύεται υποχρεωτικά από την γπηρεσία, σύμφωνα με
και καθορισμός αρμοδιοτήτων της".
7. Το ν. 188411990 και την υπ αριθμ ΚΝΠΙΔ/Φ.48/22/0IΚ τα οριζόμενα στη παρ. 1 του παρόντος άρθρου, στο
πέμπτο (50) κατά σειρά δελτίο, από εκείνο στο οποίο
35808/23.10.1990 εγκύκλιο του ΥπουΡΥείου Προεδρίας
έχει δημοσιευθεί η αρχική τιμή του. Τ α προβλεπόμενα
της Κυβερνήσεως.
8. Το Π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή και απαιτούμενα φύλλα έρευνας τιμών φαρμάκων για
τα εν λόγω φάρμακα, θα πρέπει να υποβάλλονται υπο
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/ΑΊ8.1.2009).
9. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/1189/21.1.2009 (ΦΕΚ 91/8Ί2009) χρεωτικά από τις επιχειρήσεις, το αργότερο δεκαπέντε
κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανά (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καθορισμένη
πτυξης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ημερομηνία έκδοσης του ως άνω δελτίου, χωρίς προ
ηγούμενη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
Ανάπτυξης Ιωάννη Μπούγα και Γεώργιο Βλάχο».
4. Η αρμόδια γπηρεσία θα ερευνά υποχρεωτικά κάθε
10. Το ν. 2026/1992, άρθρο 4 παράγραφος 1 (ΦΕΚ 431
ΑΊ23.3.1992) περί θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού χρόνο και επί μία τετραετία από το επόμενο έτος της
πρώτης χορήγησης της τιμής ενός φαρμάκου, αν οι
της Δημόσιας Διοίκησης.
τιμές επαλήθευσης διαφοροποιήθηκαν και θα προβαίνει
11. Το ν. 3408/2005, «Άρθρο 13,. (ΦΕΚ 272/ΑΊ4.11.2005).
12. Το ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/ΑΊ6.8.2004) «Θέματα Δη στις αντίστοιχες αναπροσαρμογές.
Για τη διενέργεια της έρευνας και ύστερα από ειδοποί
μόσιας Διοίκησης".
13. Την υπ αριθμ. Α.Δ. 07/2009 «Περί Κωδικοποιήσεως ηση της Υπηρεσίας, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται στην
ΑΥορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την υποβολή αντίστοιχου φύλλου έρευνας και επαλήθευσης
για τα φαρμακευτικά ΠΡΟ'ίόντα τους, που εγκρίθηκαν
14.5.2009».
14. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων άρθρων της τιμές στο υπό έλεγχο χρονικό διάστημα.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον αυτό κρί
Α.Δ. 7109 που αφορούν τα φάρμακα, στα πλαίσια της
νεται αναγκαίο, να προβαίνει σε έρευνα και πέραν της
ομαλής εμπορίας - διακίνησης - διάθεσης του είδους.
15. Το γεγονός, ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας τετραετίας, βάσει αντικειμενικών εκάστοτε κριτηρίων.
5. Σε περίπτωση που οι παραπάνω δηλώσεις των πα
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ
ραγράφων 2 και 3 είναι ανακριβείς ή ανειλικρινείς, θα
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
επιβάλλεται στον παραβάτη πέραν της μείωσης της
Άρθρο 1
τιμής, πρόστιμο ίσο προς το δεκαπλάσιο της αξίας που
Το άρθρο 335 του Κεφ. 27 της Α.Δ. 7/09 αντικαθίστα θα προκύπτει από τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ
ται ως εξής:
των τιμών που δηλώθηκαν από την εταιρεία και των
ημών που διαπιστώθηκαν από την γπηρεσία για κάθε
"Άρθρο 335»
χώρα ξεχωριστά επί τις πωληθείσες ποσότητες και για
Παρασκευαζόμενα - συσκευαζόμενα και έτοιμα εισα όσο διάστημα εφαρμόστηκε η εγκριθείσα τιμή.
γόμενα Φάρμακα
Εκτός των ανωτέρω θεμελιώνεται από τα ασφαλιστι
1. Η χονδρική τιμή όλων των παρασκευαζομένων-συ κά ταμεία δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης για την
r
σκευαζομένων και έτοιμων εισαγομένων φαρμάκων δεν προκύπτουσα διαφορά τιμής.
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Άρθρο 3
Το άρθρο 337 του Κεφ. 27 της Α.Δ. 7/09 αντικαθίστα
ται ως εξής:
«Άρθρο 337»
Φαρμακευτικά προϊόντα όμοιας δραστικής ουσίας
1. Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας
δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής καθο
ρίζονται στο 80% της τιμής πώλησης του αντίστοιχου
πρωτοτύπου, όπως αυτή διαμορφώνεται εκάστοτε μέχρι
την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 338.
Σε περίπτωση που η τιμή του πρωτοτύπου έχει μειω
θεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 338, τότε οι
τιμές των νέων φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δρα
στικής ουσίας καθορίζονται στα ίδια επίπεδα με εκείνες
των ήδη εγκεκριμένων όμοιας δραστικής ουσίας.
Σε περίπτωση που το πρωτότυπο φάρμακο έχει δια
φορετική συσκευασία γίνεται αναγωγή της συσκευασίας
του πρωτοτύπου σύμφωνα με το άρθρο 342 παράγρα
φος 3, προκειμένου να προσδιοριστεί η τιμή του φαρμα
κευτικού προϊόντος όμοιας δραστικής ουσίας στο 80%
της προκύπτουσας από τη σχετική αναγωγή.
Όταν το πρωτότυπο δεν έχει εγκεκριμένη τιμή στην
ίδια περιεκτικότητα η τιμή του φαρμακευτικού προϊό
ντος όμοιας δραστικής ουσίας υπολογίζεται:
με βάση την τιμή της πλησιέστερης περιεκτικότητας
της ίδιας φαρμακοτεχνικής μορφής, συνεκτιμώντας και
την σχέση που υπάρχει στις άλλες χώρες.
Όταν το πρωτότυπο δεν έχει εγκεκριμένη τιμή στην
ίδια μορφή, η τιμή του φαρμακευτικού προϊόντος όμοι
ας δραστικής ουσίας καθορίζεται στο 80% της τιμής
που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 336.
2. Πρωτότυπο ιδιοσκεύασμα είναι το προ"ίόν των οί
κων που πραγματοποίησαν την έρευνα και εισήγαγαν
διεθνώς την δραστική ουσία στην θεραπευτική, καθώς
και το ιδιοσκεύασμα που παρασκευάζεται από άλλους
κατόπιν νομίμου εκχωρήσεως των σχετικών δικαιωμά
των από τους δικαιούχους.
3. Ο χαρακτηρισμός φαρμακευτικού προϊόντος ως
πρωτοτύπου (το προϊόν έχει εγκριθεί κατόπιν υποβολής
πλήρους αίτησης) ή φαρμακευτικού προϊόντος όμοιας
δραστικής ουσίας (το προϊόν έχει εγκριθεί με απλου
στευμένη αίτηση), θα αναγράφεται επάνω στην νόμιμη
άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου, η οποία εκδίδεται
από τον Ε.Ο.Φ.
4. Στα παυσίπονα και τα παρεντερικά διαλύματα (OPOQ
καθορίζονται ενιαίες τιμές, με βάση τις τιμές των δρα
στικών ουσιών και τα λοιπά στοιχεία κόστους.
Άρθρο 4
Το άρθρο 342 του Κεφ. 27 της Α.Δ. 7/09 αντικαθίστα
ται ως εξής:
"Άρθρο 342ΤΙμές σε περιπτώσεις αλλαγής του παρασκευαστή
ή συσκευαστή φαρμάκου ή σε περίπτωση αλλαγής ή
προσθήκης νέας συσκευασίας φαρμάκου κ.λπ.
1. Σε περίπτωση αλλαγής του παρασκευαστή ενός
φαρμάκου ή του συσκευαστή ή και των δύο, λαμβάνεται,
ως ανώτατο όριο, η τιμή που είχε πριν την αλλαγή.
2. Σε περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης νέας συσκευ
ασίας φαρμάκου ή περιεκτικότητας καθώς και σε περί

πτωση προσθήκης νέας παρεμφερούς μορφής (με την
προϋπόθεση η νέα μορφή να αναφέρεται στην ίδια οδό
χορήγησης) για τον καθορισμό της τιμής τους γίνεται
συσχετισμός με τις τιμές που καθορίστηκαν σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο άρθρα 334, 335, 336, 337, 338
και 341 της παρούσας ή με τις ισχύουσες τιμές, σε πε
ρίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί τιμές με βάση τα
ανωτέρω άρθρα.
Όσον αφορά το συσχετισμό των τιμών των φαρμάκων
που η τιμή τους καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 334
της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη και συνυπολογίζο
νται τυχόν διαφοροποίηση κόστους συσκευασίας και
βιομηχανοποίησης.
3. Η μετατροπή των συσκευασιών και περιεκτικοτήτων
θα γίνεται ως εξής:
α) Από τη μικρή στη μεγάλη συσκευασία και περιε
κτικότητα η τιμή ανά μονάδα θα βαίνει μειούμενη, με
ανώτατο όριο 12%, ως κατωτέρω:
Αύξηση Συσκευασίας
(%)

Έως 5
Από 5,01 έως 10
Από 10,01 έως 15
Από 15,01 έως 20
Από 20,01 έως 25
Από 25,01 έως 30
Από 30,01 έως 35
Από 35,01 έως 40
Από 40,01 έως 45
Από 45,01 έως 50
Από 50,01 έως 60
Από 60 και άνω

Μείωση αναλογικής τιμής·
(%)
1,67
3,18

i

4,56

i

5,83
7,00
8,08
9,07
10,00
10,86
11,67
12,00

Εξέταση κατά περίπτωση
σε συνδυασμό με τα δια
θέσιμα στοιχεία
β) Από τη μεγάλη στη μικρή συσκευασία και περιε
κτικότητα η τιμή ανά μονάδα θα βαίνει αυξανόμενη με
ανώτατο όριο 12%'
Μείωση συσκευασίας

Αύξηση αναλογικής τιμής

( %)

(%)

Έως 5

1,32

Από 5,01 έως 10

2,78

Από 10,01 έως 15

4,41

Από 15,01 έως 20

6,25

Από 20,01 έως 25

8,33

Από 25,01 έως 30

10,71

Από 30,01 και άνω

12,00

γ) Εξαιρούνται οι μορφές των ενέσιμων μιας δόσης,
φακελίσκων και οφθαλμικών διαλυμάτων σε μεμονωμέ
νες δόσεις, οι οποίες υπολογίζονται αναλογικά.
4. Σε περίπτωση καθορισμού τιμής δύο ή περισσότε
ρων περιεκτικοτήτων του ιδίου φαρμάκου, εφόσον προ
κύπτουν τιμές δυσανάλογες μεταξύ τους, λαμβάνεται
υπόψη η χαμηλότερη τιμή.
5. Οι παράγραφοι 2 και 4 του παρόντος άρθρου δεν
εφαρμόζονται στα, κατά την κρίση του Υπουργείου γγεί
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, φάρμακα 'Υια τα οποία

i
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συντρέχουν αθροιστικά οι ιδιότητες των μοναδικών,
αναντικατάστατων και απολύτως απαραίτητων για τη
Δημόσια γγεία.
6. Οι τιμές που εγκρίνονται δημοσιεύονται σε Δελτίο
Τιμών Φαρμάκων, μετά από γνωμοδότηση της Επιτρο
πής Τιμών Φαρμάκων. Παρέχεται η δυνατότητα στους
ενδιαφερομένους να λάβουν γνώση των προτεινόμενων
τιμών εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την επόμενη
της συνεδρίασης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων και
εφόσον υπάρξουν αιτήματα επανεξέτασης τιμών, οι τιμές
των ιδιοσκευασμάτων αυτών δεν θα συμπεριλαμβάνονται
στο υπό έκδοση δελτίο αλλά σε επόμενο δελτίο.

Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του ισχύοντα Αγορανομικού κώδικα.
Η Αγορανομική Διάταξη αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009
Ο γΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΒΛΑΧΟΣ
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