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  Αριθμ. 52115/1009 (1)
Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή 

τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχα−
νήματα. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3 και 90 του 

Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

β) Του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 10 του Ν. 3424/05 (Α΄ 165).

γ) Του Π.Δ 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Α΄128), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει.

δ) Του Π.Δ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών κ.λπ.» (Α΄ 213), όπως ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), άρθρο 4 παρ. 2.

στ) Του Π.Δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

ζ) Του Π.Δ 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 144).

η) Των άρθρων 16 και 17 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) όπως 
αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατά−
ξεις του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και τις διατάξεις των παρα−
γράφων 10 έως 26 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14),
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και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002  (Α΄ 220),
όπως ισχύει.

θ) Του άρθρου 28 παρ. 7 περ. β΄, του άρθρου 42 παρ. 
3 και του άρθρου 50 παρ. 1, 2, 3, 4, 10, 11 του ν. 4002/2011 
(Α΄ 180), όπως ισχύει.

2. Την με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛ−
ΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Περί συ−
γκρότησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παι−
γνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

3. Την υπ’ αριθμ. 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή 
απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Του−
ρισμού, «Περί πιστοποίησης έναρξης λειτουργίας της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

4. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που 
πραγματοποιήθηκε μέσω του διαδικτυακού τόπου της 
Ανοικτής Διακυβέρνησης από τις 20 Ιουνίου έως τις 2 
Ιουλίου 2012 σχετικά με το σχέδιο του κανονισμού των 
ηλεκτρονικών τεχνικών−ψυχαγωγικών παιγνίων.

5. Την από 9 Ιουλίου 2012 αναμορφωμένη Οικονομική 
Μελέτη, την οποία εκπόνησαν και υπογράφουν τα στε−
λέχη της Ε.Ε.Ε.Π. Αναστάσιος Φουσκαρής και Ανδρέας 
Θεοδωρόπουλος, Οικονομολόγοι, μέλη του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας, που αποτελεί μέρος της 
απόφασης αυτής.

6. Το γεγονός ότι ο προσδιορισμός των προβλε−
πομένων τελών και παραβόλων του άρθρου 50 του
ν. 4002/2012 (Α΄ 180) είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε 
να υλοποιηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. η διαδικασία χορήγησης 
των πιστοποιήσεων που προβλέπει ο νόμος στον τομέα 
των τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων.

7. Την από 10.07.2012 εισήγηση του Προέδρου 
της Ε.Ε.Ε.Π., στην Επιτροπή, με Αριθμό απόφασης 
13/3/10.07.2012, βάσει της παρ. 10 του άρ. 50 του ανω−
τέρω νόμου και

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., 
αποφασίζουμε:

τον καθορισμό των τελών και παραβόλων σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 50 
του ν.4002/2011 (Α΄ 180), για τον τομέα των τεχνικών−
ψυχαγωγικών παιγνίων ως εξής:

1. Προκαταβλητέο εφάπαξ τέλος για την έκδοση ή 
την ανανέωση των όρων της άδειας διεξαγωγής τε−
χνικών−ψυχαγωγικών παιγνίων, ανάλογα με τον αριθμό 
των παιγνιομηχανημάτων και τον πληθυσμό του τόπου 
εγκατάστασής τους του σημείου α. της παραγράφου 1 
του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Εκατό (100) ευρώ 
ανά άδεια, ανεξάρτητα από τον αριθμό παιγνιομηχανη−
μάτων και τον πληθυσμό του τόπου εγκατάστασής τους, 
διότι η οικονομική μέλετη κατέδειξε ότι οι παράγοντες 
αυτοί δεν επηρεάζουν το κόστος των διαδικασιών.

2. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διενέργειας τεχνικών−
ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, ανάλογα 
με τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων και τον πληθυ−
σμό του τόπου εγκατάστασής τους του σημείου β. της 
παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): 
Πενήντα(50) ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα που περιλαμ−
βάνεται στην άδεια διεξαγωγής τεχνικών−ψυχαγωγικών 
παιγνίων, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του τόπου 
εγκατάστασης παιγνιομηχανημάτων, διότι η οικονομική 
μελέτη κατέδειξε ότι ο παράγων αυτός δεν επηρεάζει 
το κόστος των διαδικασιών.

3. Παράβολο αίτησης πιστοποίησης καταστήματος 
του σημείου α. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 
του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα (50) ευρώ, ανά κα−
τάστημα.

4. Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης καταστήματος του 
σημείου β. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Ογδόντα (80) ευρώ, ανά κατάστημα.

5. Ετήσιο τέλος λειτουργίας καταστήματος της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), 
σε συνδυασμό με το σημείο β. της παραγράφου 3 του 
άρθρου 50 του ιδίου νόμου, που προκαταβάλλεται για 
κάθε έτος λειτουργίας μετά το πρώτο: Ογδόντα(80) 
ευρώ, ανά κατάστημα.

6. Παράβολο αίτησης για την πιστοποίηση παιγνίου 
του σημείου α. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του 
ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα (50) ευρώ, ανά παίγνιο.

7. Παράβολο αίτησης για την πιστοποίηση παιγνιο−
μηχανήματος του σημείου α. της παραγράφου 3 του 
άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα(50) ευρώ, 
ανά παιγνιομηχάνημα.

8. Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου του σημείου 
β. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 
(Α΄ 180): Τριάντα (30) ευρώ, ανά παίγνιο.

9. Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνιομηχανήματος 
του σημείου β. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του 
ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Είκοσι (20) ευρώ, ανά παιγνιομη−
χάνημα.

10. Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων της 
Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου α. της παραγράφου 4 του άρθρου 
50 του ν.4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα (50) ευρώ.

11. Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο Μητρώο 
Εισαγωγέων παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων της 
Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου α. της παραγράφου 4 του άρθρου 
50 του ν.4002/2011 (Α΄180): Πενήντα (50) ευρώ.

12. Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο Μητρώο 
Τεχνικών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων της Ε.Ε.Ε.Π. 
του σημείου α. της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του 
ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα(50) ευρώ.

13. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγρα−
φής στο Μητρώο Κατασκευαστών παιγνίων και παι−
γνιομηχανημάτων της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου β, της πα−
ραγράφου 4 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): 
Πενήντα (50) ευρώ.

14. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής 
στο Μητρώο Εισαγωγέων παιγνίων και παιγνιομηχανημά−
των της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου β. της παραγράφου 4 του 
άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα (50) ευρώ.

15. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγρα−
φής στο Μητρώο Τεχνικών παιγνίων και παιγνιομηχανη−
μάτων τη Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου β. της παραγράφου 4 του 
άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα (50) ευρώ.

Σύμφωνα με τη διάταξη του σημείου β. της παρα−
γράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α΄180), τα 
παραπάνω προσδιοριζόμενα παράβολα και τέλη απο−
τελούν πόρους της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία και ορίζεται με την 
παρούσα ως το Όργανο Είσπραξης. Τα παράβολα και 
τα τέλη της παρούσας απόφασης καταβάλλονται σε 
τραπεζικό λογαριασμό που θα ορίσει η Ε.Ε.Ε.Π., η δε 
σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντιστοίχου 
παραβόλου ή τέλους, που αποδεικνύεται με το τραπεζι−
κό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο ρητά αναφέρεται 
ως αιτιολογία το είδος του παραβόλου ή τέλους, όπως 
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αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα απόφαση καθώς 
και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου που καταβάλλει. 
Η Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω 
έγγραφο, εκδίδει και χορηγεί το αντίστοιχο παραστα−
τικό είσπραξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ   

F
Αριθμ. 151678/ΙΑ (2)  
   Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χο−

ρήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου 
και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια 
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσω−
πα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/ 
2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι−
κής Στρατηγικής 2013−2016» και ιδίως την περίπτωση 
15 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ του 
άρθρου πρώτου αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την 
από 19.11.2012 πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 229)

2. Τις διατάξεις του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) «Ίδρυση 
και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για τη χο−
ρήγηση την τροποποίηση, την επικαιροποίηση και τη 
μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντι−
στηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστι−
τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου 
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο.

4. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για την 
αναγγελία έναρξης και την επικαιροποίηση της διδα−
σκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και 
της κατ’ οίκον διδασκαλίας.

5. Τις διατάξεις του ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141Α) «Ίδρυση 
και μετονομασία υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών.

6. Τις διατάξεις του ΠΔ 86/2012 (ΦΕΚ Α141) «διορισμός 
υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών»

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χορήγηση

Α. Φυσικά πρόσωπα
Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτο−

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων, 

ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ι.Ε.Κ.) Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέ−
ντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, και Φροντιστη−
ρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε φυσικό πρόσωπο, 
υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:

1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύ−
οντος διαβατηρίου.

2. Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφε−
ται ότι α) ο αιτών δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου 
υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού 
β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο 
βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλι−
κού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου 
υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για λόγους πει−
θαρχικούς και δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική 
κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας 
λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία. ε) περί του 
τόπου μόνιμης κατοικίας.

3. Δήλωση του ν. 1599/1986(Α΄ 75) περί εξουσιοδότησης 
στον φορέα της έκδοσης της άδειας για την έκδοση των 
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημε−
ρότητας καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης 
ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση 
πτώχευσης.

4. Δήλωση περί του διακριτικού τίτλου
5. Παράβολο
6. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πι−

στοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανα−
τολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 
Θ.3 παρ. 13 και 18 του ν. 4093/2012.

7. Το χρηματικό ποσό της παραγράφου 6 του πα−
ρόντος άρθρου δεν ισχύει για την περίπτωση 5 της 
υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012.

Β. Νομικά πρόσωπα
Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτο−

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων, 
ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ι.Ε.Κ.) Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέ−
ντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, και Φροντιστη−
ρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε νομικό πρόσωπο, 
υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:

1. Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου 
από το οποίο προκύπτει ότι: α) η έδρα του βρίσκεται 
σε κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) ο σκοπός 
του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 
και κατάρτισης.

2. Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί εξουσιοδό−
τησης στον φορέα της έκδοσης της άδειας για την 
έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλι−
στικής ενημερότητας καθώς και πιστοποιητικών περί 
μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη 
σε κατάσταση πτώχευσης.

3. Δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου 
του νομικού προσώπου στην οποία θα αναγράφεται ότι 
δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική 
κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας 
λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

4. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, 
υποβάλλει: i) δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα 
αναγράφεται ότι α) δεν έχει την ιδιότητα του δημο−
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σίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και κληρικού
β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο 
βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλι−
κού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου 
υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πει−
θαρχικούς

5. Δήλωση περί του διακριτικού τίτλου
6. Παράβολο
7. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πι−

στοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανα−
τολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 
Θ.3 παρ. 13 και 18 του ν. 4093/2012.

8. Το χρηματικό ποσό της παραγράφου 7 του πα−
ρόντος άρθρου δεν ισχύει για την περίπτωση 5 της 
υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012.

Γ. Ενώσεις προσώπων
Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρω−

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλε−
γίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης (Ι.Ι.Ε.Κ.) Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, και Φρο−
ντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε ενώσεις 
προσώπων, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από 
τα κάτωθι:

1. Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις 
προσώπων, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προ−
βλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 5 του άρθρου 1 
της παρούσας.

2. Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις 
προσώπων, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προ−
βλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 6 του άρθρου 2 
της παρούσας.

3. Ο υπεύθυνος κατά νόμο της ένωσης προσώπων, 
υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις 
περιπτώσεις 1 έως και 5 του άρθρου 1 της παρούσας.

4. Παράβολο
5. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πι−

στοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανα−
τολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 
Θ.3 παρ. 13 και 18 του ν. 4093/2012.

6. Το χρηματικό ποσό της παραγράφου 5 του πα−
ρόντος άρθρου δεν ισχύει για την περίπτωση 5 της 
υποπαραγράφου Θ.17 του ν. 4093/2012.

Άρθρο 2
Κτηριολογικές προδιαγραφές

1. Για τη χορήγηση αλλά και για την τροποποίηση της 
άδειας ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Κέντρων Διά 
Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο υποβάλλεται: α) ισχύουσα 
πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις 
ορόφων β) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση 
εκπαιδευτηρίου.

2. Για τα αυτοτελή κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται 
ως αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια υποβάλλεται 
ισχύουσα οικοδομική άδεια σύμφωνα με την περίπτωση 
9 της υποπαραγράφου Θ3 του ν 4093/2012.

3. Για τη χορήγηση άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσ−
σών και Νηπιαγωγείων έως εξήντα νηπίων, υποβάλλεται 
α) ισχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις ορόφων, β) 
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας και γ) Βεβαίωση δύο 

μηχανικών περί της στατικής επάρκειας του κτηρίου 
ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό.

4. Για την έγκριση της τήρησης των κτηριολογικών 
προϋποθέσεων υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελος 
ο οποίος περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εξετάζει όλα τα στοιχεία της αίτησης και 
πραγματοποιεί αυτοψία, εφόσον χρειάζεται, προκειμέ−
νου να ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων και 
κριτηρίων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. 
Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α. Οι κατατεθειμένοι φάκελοι αποσφραγίζονται, ελέγ−
χεται η πληρότητά τους όσον αφορά τα συνημμένα δι−
καιολογητικά καθώς και η τήρηση όλων των όρων και 
προδιαγραφών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης και συμπληρώνεται το Δελτίο Πληρότητας – 
Συμβατότητας.

β. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή 
δεν είναι συμβατά με τους όρους και τις προδιαγραφές 
της παρούσας απόφασης, ζητείται εγγράφως από τους 
αντίστοιχους φορείς να αποστείλουν, εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από τη γνωστοποίηση, τα απαιτούμενα δι−
καιολογητικά.

γ. Μετά την παραλαβή εξετάζονται εκ νέου τα δικαι−
ολογητικά. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα 
δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε 
(15) ημερών, είτε αυτά τα οποία προσκομίστηκαν δεν 
είναι συμβατά με όλους τους όρους και τις προδιαγρα−
φές της παρούσας απόφασης, η αίτηση χαρακτηρίζεται 
ελλιπής και οι συγκεκριμένες ελλείψεις αποτυπώνονται 
στο Δελτίο Πληρότητας − Συμβατότητας.

δ. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από αξιολογητές – 
ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι αξιολογητές είναι είτε υπάλληλοι 
που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε ελεγκτές – αξι−
ολογητές από τα αντίστοιχα μητρώα που τηρούνται 
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι αξιολογητές – ελεγκτές υποβάλλουν Υπεύθυνη Δή−
λωση του Ν.1599/86 με την οποία δεσμεύονται ότι δεν 
έχουν εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει 
συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με τους ελεγχόμε−
νους φορείς. Επίσης, δεν επιτρέπεται να έχουν συγγε−
νικό δεσμό μέχρι και έκτου βαθμού συγγενείας με τους 
ιδιοκτήτες, μετόχους, εταίρους, μέλη του Δ.Σ., διευθυντι−
κά στελέχη, νόμιμους εκπροσώπους των ελεγχόμενων 
φορέων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αποτυπώνεται 
στο Έντυπο Ελέγχου.

στ. Σε περίπτωση που από τον επιτόπιο έλεγχο διαπι−
στωθούν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων και προ−
ϋποθέσεων της παρούσας απόφασης, και εφόσον κρί−
νεται ότι οι ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, δύναται 
να επισημανθούν και να προταθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η 
διόρθωσή τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. 
Ακολουθεί νέος επιτόπιος έλεγχος και επαναλαμβά−
νεται η διαδικασία των παραπάνω παραγράφων του 
παρόντος άρθρου.

ζ. Η πιστοποίηση της τήρησης των κτηριολογικών προ−
ϋποθέσεων πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π.

Άρθρο 3
Επικαιροποίηση – Τροποποίηση

Η ετήσια επικαιροποίηση των αδειών ιδιωτικών σχο−
λείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
Κολλεγίων, ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα−
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τάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Ένα, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, και 
Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών γίνεται 
με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και 
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
ν. 3919/2011 (Α΄ 32). Για την αναγγελία απαιτείται η προ−
σκόμιση των κάτωθι:

α) Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των 
προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των περιπτώ−
σεων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών 
των περιπτώσεων 8, 9 και 10 της υποπαραγράφου Θ3 
του ν. 4093/2012. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις 
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, με την αναγγελία 
κατατίθεται όλη η σχετική τεκμηρίωση, και εφαρμόζο−
νται οι ισχύουσες ρυθμίσεις των όρων της αδειοδότη−
σης ανάλογα με το είδος της μεταβολής.

β) Δήλωση του ν. 1599/1986(Α΄75) περί εξουσιοδότησης 
στον φορέα της έκδοσης της άδειας για την έκδοση των 
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημε−
ρότητας καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης 
ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση 
πτώχευσης.

γ) Παράβολο ή και χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Μαΐου 

2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ   

F
Αριθμ. 151668/ΙΑ (3)  
 Ορισμός των διεθνών οργανισμών πιστοποίησης των 

προγραμμάτων σπουδών των Κολλεγίων που οδη−
γούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β της 

παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση 
και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 177), 
όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 7 της από 19−11−2012 πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012» (Α΄ 229).

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 (Α΄ 98).

γ) Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141) και

δ) Του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης των προγραμ−
μάτων σπουδών των Κολλεγίων που οδηγούν σε μετα−
πτυχιακό τίτλο σπουδών ορίζονται ως εξής:

i. Association to Advance Collegiate Schools of Business 
(A.A.C.S.B.).

ii. Accreditation Board for Engineering and Technology 
(A.B.E.T.).

iii. North Central Association of Colleges and Schools 
(N.C.A.).

iv. Association of MBAs (A.MBA.).
v. E.F.M.D. (European Foundation for Management 

Development) Programme Accreditation System (E.P.A.S.).
vi. European Quality Improvement System (E.QU.I.S.).
vii. New England Association of Schools and Colleges 

(N.E.A.S.C.).
viii. American Bar Association (A.B.A.).
ix. American Dental Association (A.D.A.).
x. National Association of Schools of Art and Design 

(N.A.S.A.D.).
xi. National Association of Schools of Music (N.A.S.M.).
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ   

F
 Αριθμ. 178583/4767 (4)
Σύσταση Δεύτερης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επί−

λυσης Δασικών Αμφισβητήσεων στο Νομό Σάμου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με έδρα τη 
Σάμο. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την διάταξη της παρ. 3 του αρθρ. 10 του Ν. 998/79 

(ΦΕΚ Α΄ 289), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του 
αρθρ.1 του Ν. 3208/03 (ΦΕΚ Α΄ 303) «Περί προστασίας 
των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, 
ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δα−
σικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

2. Τα άρθρα 6, 280 παρ. Ι και 283 παρ. 4 του ν.3852/
7−6−2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
(ΦΕΚ Α΄/87/2010)

3. Το ΠΔ 189/2009 άρθρου 6 και 1Β (ΦΕΚ Α− 221) «Κα−
θορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων».

4. Το ΠΔ 84 (ΦΕΚ Α΄ 141/21−6−2012) «Αποδοχή παραί−
τησης Υπουργών».

5. Το Π.Δ. 86 (ΦΕΚ Α΄ 141/21−6−2012) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το Π.Δ. 143 (ΦΕΚ Α΄ 236/2010) «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

7. Την υπ’ αριθμ. Υ 46/6−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη».

8. Την υπ’ αριθμ. 23111/31−05−2010 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 855/18−6−2010) «Συγκρότηση Ενιαίου 
Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».

9. Την υπ’ αριθμ. 306/2002 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.
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10. Το σχετικό αίτημα της Γενικής Δ/νσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι−
γαίου (υπ’ αριθμ. 4417/380/09−02−2012 έγγραφο).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη σύσταση δεύτερης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής 
Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων στο Νομό Σάμου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με έδρα τη Σάμο.

Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2012

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ   

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

F
   Αριθμ. 13956/1067 (5)
Έγκριση δαπάνης για την αποστολή των τέκνων των 

υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ σε κατασκηνώ−
σεις έτους 2012. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

β) Του άρθρου 17 του Ν. 1346/1983 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και 
ρύθμιση διαφόρων θεμάτων (Α΄ 46).

γ) Του άρθρου 10 του Ν. 1276/1982 «Για την συγχώνευση 
του κλάδου συντάξεων του Ταμείου Ασφαλίσεως Προ−
σωπικού Εταιρείας Διαχειρίσεως Ειδών Μονοπωλίου 
του Ελληνικού Δημοσίου στο ΙΚΑ και ρύθμιση άλλων 
ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ 
270/24−12−1997).

δ) Του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και 
άλλες διατάξεις».

ε) Των άρθρων 22 και 83 του Ν. 2362/1995 «Περί Δη−
μόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

στ) Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄ 19).

ζ) Το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες (ΦΕΚ Α/94).

η) Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
(ΦΕΚ 150/Α/10−7−07).

θ) Την υπ' αριθμ. 448/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄/2105).

ι) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 4046/2012 
«Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων χρηματοδοτικής διευ−
κόλυνσης...τη διάσωση της Εθνικής Οικονομίας», της ΠΥΣ 

αριθμ. 7/28−2−2012 (ΦΕΚ 39/Α/2012) και της ΥΑ αριθμ. οικ. 
4103/377/2012 (ΦΕΚ 679/Β/8−3−2012)

2. Την αδυναμία διοργάνωσης και λειτουργίας παιδι−
κών κατασκηνώσεων από τον Οργανισμό Απασχολήσε−
ως Εργατικού Δυναμικού.

3. Το έγγραφο υπ’ αριθμ. Β124566/12−7−2012 του ΟΑΕΔ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 340.830,00 ευρώ 
περίπου σε βάρος του υπό έγκριση προϋπολογισμού 
του ΟΑΕΔ (ΝΠΔΔ επιχορηγούμενο από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό), οικονομικού έτους 2012. Η προκαλού−
μενη δαπάνη θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει 
προβλεφθεί στον ΚΑΕ 4612 «Δαπάνες λειτουργίας κα−
τασκηνώσεων εξοχής» ύψους 434.200,00 ευρώ.

5. Τις υπ' αριθμ. 8590, 3377, 9723, 1564, 4094, 2580/
18−5−12, 1005/29−10−12, 1564/18−5−12, 3412/31−5−12, 822/
30−10−12, 13/30−10−12, 13510, 93/30−10−12 βεβαιώσεις της 
οικονομικής υπηρεσίας του ΟΑΕΔ περί δέσμευσης της 
σχετικής πίστωσης, αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμαστε την υπ' αριθμ. 1420/22/22−5−2012 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανι−
σμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού και εγκρί−
νουμε:

α) Τη διάθεση ποσού 340.830,00 € περίπου για την 
παραμονή σε κατασκηνώσεις για το έτος 2012 των παι−
διών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, ΟΕΕ και ΟΕΚ.

β) Τη διενέργεια ανοιχτών διαγωνισμών με συντετμη−
μένες προθεσμίες και με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

F
 Αριθμ. ΔΥΓ3γ/64061 (6)
Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατά−

ξεις του ν. 3459/2006 περί Ναρκωτικών. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3459/06 «Κώδικας Νόμων για 

τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (ΦΕΚ 103/
A΄/2006).

2. Την υπ' αριθμ. Α6β/6543/15−7−88 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των 
ουσιών του άρθρου 4 του Ν. 1729/87...» (ΦΕΚ 535/Β΄/1988).

3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 
176/Α΄/2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών 
δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» και του άρθρου 51 
παρ. 2 και 3 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/A΄/2011) «Διαρθρωτι−
κές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ' αριθμ. Υ47/3−7−12 απόφαση Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 2105/Β/09−07−2012) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά».

6. Τις υπ' αριθμ. 52674/10−08−2011, 52675/10−08−2011 και 
52676/10−08−2011 αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης 
άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή του φαρ−
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μακευτικού προϊόντος Lavifent (διαδερμικό έμπλαστρο 
25μg/h, 50μg/h, 100μg/h).

7. Το από 25−06−2012 αίτημα της Εταιρείας Lavipharm S.A.
8. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ−

νεδρία υπ’ αριθμ. 4/02−10−2012.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος 
Lavifent (Transdermal Patch 25μg/h, 50μg/h, 100μg/h με 
δραστική ουσία Fentanyl) στον Πίνακα Γ΄ των διατάξεων 
του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ   

F
 Αριθμ. ΔΥΓ3γ/68107 (7)
Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατά−

ξεις του ν.3459/2006 περί Ναρκωτικών. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3459/06 «Κώδικας Νόμων για 

τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (ΦΕΚ 103/
Α΄/2006).

2. Την υπ' αριθμ. Α6β/6543/15−7−88 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των 
ουσιών του άρθρου 4 του Ν. 1729/87...» (ΦΕΚ 535/Β΄/1988).

3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 
176/Α΄/2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών 
δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» και του άρθρου 51 
παρ. 2 και 3 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) «Διαρθρωτι−
κές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ' αριθμ. Υ47/3−7−12 απόφαση Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 2105/Β/09−07−2012) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά».

6. Την υπ' αριθμ. 29519/30077/22−06−2012 απόφαση του 
Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης άδειας παραγωγής αποκλειστικά 
για εξαγωγή του φαρμακευτικού προϊόντος Durfenta 
διαδερμικό έμπλαστρο 12μg/h, 25μg/h, 50μg/h, 75μg/h, 
100μg/h.

7. Το από 06−07−2012 αίτημα της Εταιρείας Lavipharm 
S.A.

8. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ−
νεδρία υπ’ αριθμ. 4/02−10−2012.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος 
Durfenta (Transdermal Patch 12μg/h, 25μg/h, 50μg/h, 
75μg/h, 100μg/h με δραστική ουσία Fentanyl) στον Πίνακα 
Γ΄ των διατάξεων του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ   

 Αριθμ. ΔΥΓ3γ/73933 (8)
Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατά−

ξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3459/06 «Κώδικας Νόμων για 

τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (ΦΕΚ 103/
Α΄/2006).

2. Την υπ' αριθμ. Α6β/6543/15−7−88 υπ. απόφαση «Κα−
θορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των 
ουσιών του άρθρου 4 του Ν. 1729/87...» (ΦΕΚ 535/Β΄/1988).

3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 
176/Α΄/2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών 
δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» και του άρθρου 51 
παρ. 2 και 3 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) «Διαρθρωτι−
κές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 

5. Την υπ' αριθμ. Υ47/3−7−12 απόφαση Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 2105/Β/09−07−2012) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά».

6. Τις υπ' αριθμ. 2936201/04−04−2012, 2936202/4−4−2012 
και 2936203/04−04−2012 αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. περί 
χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος Dormiden PD.CSO.J.F. 1mg, 2mg και 5mg/vial.

7. Το από 25−07−2012 αίτημα της Εταιρείας Demo A.B.E.E.
8. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ−

νεδρία υπ’ αριθμ. 4/02−10−2012.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος 
Dormiden PD.CSO.J.F. 1mg/vial, 2mg/vial, 5mg/vial (κόνις 
για παρασκευή πυκνού διαλύματος, για παρασκευή 
ενέσιμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση με 
δραστική ουσία Remifentanil Hydrochloride), το οποίο 
προορίζεται για νοσοκομειακή χρήση, στον Πίνακα Γ΄ 
των διατάξεων του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ   

F
 Αριθμ. ΔΥΓ3γ/93492 (9)

Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος
στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3459/06 «Κώδικας Νόμων για 

τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (ΦΕΚ 103/
A΄/2006).

2. Την υπ' αριθμ. Α6β/6543/15−7−88 υπ. απόφαση «Κα−
θορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των 
ουσιών του άρθρου 4 του Ν. 1729/87...» (ΦΕΚ535/Β΄/1988).

3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 
176/Α΄/2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών 
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δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» και του άρθρου 51 
παρ. 2 και 3 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) «Διαρθρωτι−
κές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ' αριθμ. Υ47/3−7−12 απόφαση Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 2105/Β/09−07−2012) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά».

6. Την υπ' αριθμ. 2947201/24−05−2012 απόφαση του 
Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του φαρμα−
κευτικού προϊόντος Tropium, ενέσιμο διάλυμα 100mg/2ml.

7. Το από 28−09−2012 αίτημα της Εταιρείας Medochemie 
Hellas A.E.

8. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ−
νεδρία υπ’ αριθμ. 4/02−10−2012.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος 
Tropium (ενέσιμο διάλυμα 100mg/2ml με δραστική ουσία 
Tramadol Hydrochloride) ) στον Πίνακα Δ΄ των διατάξεων 
του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ  
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