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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   55272/18400 (1)
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία διαρκούς συντονι−

στικής επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής 
(KO.Σ.Ε.)» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010) «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/27−12−2010) «Οργανισμός 
Περιφέρειας Πελοποννήσου».

3. Την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου, για τη δη−
μιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρω−
παϊκή Κοινότητα.

4. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του 
Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010) «Εθνική Υποδομή Γεωχω−
ρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με Οδηγία 2007/2/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου 
της 14ης Μαρτίου & άλλες διατάξεις/Τροποποίηση του 
Ν. 1647/1986 − Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογρα−
φήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλες σχετικές διατά−
ξεις− (ΦΕΚ 141/Α/2010)».

5. Τις διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου του Ν. 2690/ 
1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Περί Συλλογικών Οργάνων της 
Διοίκησης», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με την παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 
102/Α/2004).

6. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 53136/03−12−2010 (ΦΕΚ 1917/
Β/10−12−2010) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Καθορισμός χρονικών προθεσμιών για την σύσταση 
Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις 
Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της 
Χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3882/2010 
(ΦΕΚ 166/Α/2010) − Περί Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών 
Πληροφοριών».

7. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 19 Εγκυκλίου του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης «Περί γνωστοποίησης της υπ’ αρ. 
53136/03−12−2010 κοινής υπουργικής απόφασης καθώς 
και ενημέρωση για το πλαίσιο και το περιεχόμενο λει−
τουργίας του KO.Σ.Ε.».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής με τίτλο Κομβικό Σημείο Επαφής 

(ΚΟ.Σ.Ε.)

1. Συνιστάται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου διαρ−
κής συντονιστική επιτροπή με τίτλο «Κομβικό Σημείο 
Επαφής (ΚΟΣΕ)».

2. Στο ΚΟ.Σ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου εκπροσω−
πούνται οι εποπτευόμενες από την Περιφέρεια Δημό−
σιες Αρχές.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Επιτροπής του ΚΟ.Σ.Ε.

1. Το ΚΟΣΕ είναι εντεταλμένο για την καταγραφή κα−
θώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ν. 3882/2010, 
για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των 
γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημοσίων 
αρχών που εκπροσωπούν κατά την παρ. 2 του άρθρου 
1 της παρούσας και διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό 
συντονισμό με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του υπουρ−
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γείου και τους εποπτευόμενους φορείς του και απο−
τελεί το επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας των 
δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί με τον Οργανισμό 
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.

2. Ειδικότερα το έργο του ΚΟ.Σ.Ε της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου περιλαμβάνει:

2.1 Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή 
καταλόγου μεταξύ άλλων:

2.1.1 των μεταδιδόμενων, συνόλων γεωχωρικών δεδο−
μένων και γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών 
που εκπροσωπεί.

2.1.2 Των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των 
δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί.

2.1.3 Των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γε−
ωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις)

2.1.4 Του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρή−
σης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφορι−
ών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης 
γεωχωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο.

2.1.5 Του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης 
των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες 
δημόσιες αρχές και τρίτους.

2.2 Την υποχρέωση ενημέρωσης του Οργανισμού Κτη−
ματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), για 
την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής 
που εκπροσωπείται από το ΚΟΣΕ, να προμηθευτεί, να 
παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα.

2.3 Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκ−
προσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και 
διοικητικών μέτρων ώστε:

2.3.1 Τα γεωχωρικά δεδομένα των μεταδιδόμενων, συ−
νόλων γεωχωρικών δεδομένων και γεωχωρικών υπηρε−
σιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί.

2.3.2 τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, 
εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται 
από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά 
δεδομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προ−
βλέψεις του νόμου.

2.3.3 Οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις 
της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» & του «Εθνι−
κού Πλαισίου Διαλειτουργηκότητας Γεωπληροφορίας & 
Υπηρεσιών».

2.4 Τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας που συ−
γκροτεί ο Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφή−
σεων Ελλάδας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 
του Ν. 3882/2010.

3. Το ΚΟΣΕ δύναται να προτείνει στις δημόσιες αρχές 
που εκπροσωπεί νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
για την προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου με τις 
διατάξεις του Ν. 3882/2010.

Άρθρο 3
Συγκρότηση Επιτροπής του ΚΟ.Σ.Ε.

Α. Το KO.ΣΕ. Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι 9μελές 
και αποτελείται από υπαλλήλους της Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου. Τα οριζόμενα μέλη είναι πτυχιούχοι Ανω−
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) με εξειδικευμένες γνώ−
σεις και εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητας τους.

Β. Μέλη του ΚΟ.Σ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου ορί−
ζονται οι εξής:

1. Πετρόγιαννης Ιωάννης ΠΕ/Α Διοικητικού − Οικονο−
μικού, Προϊστάμενος του Τμήματος Τεκμηρίωσης της 

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, με αναπληρώτρια του την Δεμπέλη 
Καλλιόπη ΠΕ/Β Τοπογράφων Μηχανικών, υπάλληλο της 
ίδιας Δ/νσης.

2. Βυτόγιαννη Χριστοφίλη, ΠΕ/Α Διοικητικού − Οικονο−
μικού, Υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμ−
ματισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αναπληρωτή 
της τον Πετρόπουλο Κων/νο ΠΕ/Β Διοικητικού − Οικο−
νομικού, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

3. Παπαπαναγιώτου Αθανάσιος, ΠΕ/Β Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου, με αναπληρώτρια του την Ζαβάλ−
κου Βασιλική ΠΕ/Γ Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλο 
της ίδιας Δ/νσης.

4. Μπόζης Εμμανουήλ − Ζαφείριος, ΠΕ/Γ Πληροφορικής, 
Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστή−
ριξης Συστημάτων Φορέα της Δ/νσης Διαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Πελοποννή−
σου, με αναπληρωτή του τον Λούτο Παναγιώτη ΠΕ/Γ 
Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Τμήματος Περ/κών 
Συστημάτων της ίδιας Δ/νσης.

5. Χαραμής Θεόδωρος ΠΕ/Γ Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών, Υπάλληλος του Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Αργολίδας, με αναπληρωτή του τον Ξυγκάκη Αε−
ωνίδα ΠΕ ΙΔΑΧ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της 
ίδιας Δ/νσης.

6. Παναγιωτόπουλο Σαρόντο ΤΕ/Α Πολιτικών Δομικών 
Έργων − Μηχανικών, Υπάλληλος του Τμήματος Τοπογρα−
φίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Αρκαδίας, με αναπληρώτρια του την Ζαραφέτα 
Μαγδαληνή, ΤΕ/Α Πολιτικών Δομικών Έργων − Μηχα−
νικών υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Αρκαδίας.

7. Ράϊκου Αθηνά ΠΕ/Β Αγρονόμων Τοπογράφων Μη−
χανικών, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κορινθίας, με αναπληρώτρια 
της την Παντελίδου Αναστασία ΠΕ/Β Πληροφορικής, 
Προϊσταμένη του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. 
Κορινθίας.

8. Κωστάκος Παναγιώτης ΠΕ/Β Τοπογράφων Μηχα−
νικών, Υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. 
Ε. Λακωνίας, με αναπληρωτή του τον Κουλογεωργίου 
Παναγιώτη ΠΕ/Γ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 
υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

9. Ξενούλη Αικατερίνη ΠΕ/Β Τοπογράφων Μηχανικών, 
Υπάλληλος του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού 
και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μεσσηνίας, με αναπληρώτρια της 
την Τσούκλερη Ιωάννα ΤΕ/Β Τοπογράφων Μηχανικών, 
υπάλληλο της Ίδιας Δ/νσης.

Άρθρο 4
Λειτουργία Επιτροπής του ΚΟ.Σ.Ε.

1. Πρόεδρος της Επιτροπής του ΚΟ.Σ.Ε Περιφέρειας 
Πελοποννήσου ορίζεται ο Πετρόγιαννης Ιωάννης ΠΕ/Α 
Διοικητικού − Οικονομικού, Προϊστάμενος του Τμήματος 
Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματι−
σμού.

2. Αναπληρωτής Πρόεδρος του KO.Σ.Ε Περιφέρειας 
Πελοποννήσου ορίζεται η Βυτόγιαννη Χριστοφίλη ΠΕ/
Α Διοικητικού − Οικονομικού, Υπάλληλος της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου.
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3. Γραμματέας του KO.Σ.Ε Περιφέρειας Πελοποννήσου 
ορίζεται η Ψυχογιού Βασιλική, ΠΕ/Β Διοικητικού − Οι−
κονομικού, Υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προ−
γραμματισμού.

4. Αναπληρώτρια Γραμματέας του KO.Σ.Ε. Περιφέρειας 
Πελοποννήσου ορίζεται η Σπυροπούλου Κωνσταντίνο, 
ΔΕ Διοικητικών, Υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού

5. Το KO.Σ.Ε Περιφέρειας Πελοποννήσου συνεδριάζει 
νομίμως με την παρουσία του Προέδρου, ο οποίος κα−
θορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων και καλεί 
μέσω του γραμματέα, τα μέλη να συμμετάσχουν.

Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάτα−
ξης γνωστοποιείται από τον γραμματέα στα μέλη του 
KO.Σ.Ε. τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την συνεδρίαση. 
Σε κατεπείγουσα περίπτωση τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης μπορούν να γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία ή τηλεφωνικώς αρκεί αυτό 
να αποδεικνύεται με σχετική υπογραμμένη σημείωση σε 
ειδικό βιβλίο ή με καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο 
συνεδριάσεων του KO.Σ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα πρακτικά, 
οι ημερομηνίες και οι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις 
του KO.Σ.Ε.

6. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων, ορίζεται ή 
έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σε περίπτωση 
που η φυσική παρουσία των μελών του KO.Σ.Ε. δεν είναι 
εφικτή, είναι δυνατή η πραγματοποίηση της συνεδρία−
σης με τη μορφή τηλεδιάσκεψης. Στη περίπτωση αυτή 
η ψηφοφορία είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
ενώ τα πρακτικά τηρούνται κατά τους όρους του άρ−
θρου 5 της παρούσας.

7. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως 
για την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή του 
Ν. 3882/2010 ή την συλλογή των απαραίτητων γεωχωρι−
κών δεδομένων και υπηρεσιών, τα μέλη του KO.Σ. Ε Πε−
ριφέρειας Πελοποννήσου μπορούν να επικοινωνούν με 
τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου ηλεκτρο−
νικά. Στη περίπτωση αυτή υποχρεούνται να κοινοποι−
ούν ταυτόχρονα ηλεκτρονικά τη σχετική αλληλογραφία 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του KO.Σ.Ε. Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, το οποίο διατηρεί σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο. Το KO.Σ.Ε. στηρίζεται γραμματειακά από το 
Τμήμα Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προ−
γραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο 
είναι υπεύθυνο για την τήρηση όλων των απαραίτητων 
ηλεκτρονικών μητρώων, αρχείων και διευθύνσεων για 
τη λειτουργία του KO.Σ.Ε.

Άρθρο 5
Αποφάσεις − Πρακτικά

1. Οι αποφάσεις του KO.Σ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννή−
σου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρό−
ντων μελών, η δε ψηφοφορία είναι φανερή. Παρόντα 
μέλη θεωρούνται και αυτό που συμμετέχουν στην τη−
λεδιάσκεψη.

2. Για τις συνεδριάσεις του KO.Σ.Ε. Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου τηρούνται πρακτικά τα οποία συντάσσει 
ο γραμματέας του και τα οποία διατηρούνται και σε 
ψηφιακή μορφή. Σε αυτά μνημονεύονται, ιδίως ποια μέλη 
παραστάθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, τα θέματα που 
συζητήθηκαν με συνοπτική απλά περιεκτική αναφορά 
στο περιεχόμενο τους, η μορφή και τα αποτελέσμα−

τα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. 
Καταχωρούνται επίσης οι γνώμες των μελών που μει−
οψήφισαν. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, 
ιδίως για την παροχή πληροφοριών για την εφαρμο−
γή του Ν. 3882/2010 ή την συλλογή των απαραίτητων 
γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, τα μέλη του 
KO.Σ. Ε Περιφέρειας Πελοποννήσου μπορούν να επικοι−
νωνούν με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννή−
σου ηλεκτρονικά. Στη περίπτωση αυτή υποχρεούνται 
να κοινοποιούν ταυτόχρονα ηλεκτρονικό τη σχετική 
αλληλογραφία στην

3. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και 
αναρτάται στο διαδίκτυο.

Άρθρο 6
Ομάδες Εργασίας

1. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
μπορούν να συγκροτούνται ομάδες εργασίας για την 
στήριξη του KO.Σ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην 
εκτέλεση του έργου του.

Άρθρο 7

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται, ειδικών με την 
παρούσα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης του Κώδικα Διοι−
κητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999 − ΦΕΚ 45/Α΄/99), όπως 
εκάστοτε ισχύει

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 2 Δεκεμβρίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

    F 
 Αριθμ. Γεν. 258 (2)

Διαδικασία επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με τον Ν. 4009/11. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(συνεδρία 296/15.12.2011) 

 Έχοντας υπόψη:
(α) Τα άρθρα 5 παρ. 2στ, 19 και 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011, 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ Α΄ 195/6−9−11), σε 
συνδυασμό με τα άρθρα 76 παρ. 7 και 80 παρ. 22α, του 
ίδιου νόμου καθώς και τις λοιπές διατάξεις του νόμου 
αυτού,

(β) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

τα ακόλουθα σχετικά με την διαδικασία προκήρυξης 
και πλήρωσης θέσεων καθηγητών όλων των βαθμίδων 
του Πανεπιστημίου Κρήτης:

Άρθρο 1: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗΣ

Μέχρι την έκδοση του Π.Δ. που προβλέπεται στο άρ−
θρο 76 παρ.7 του Ν. 4009/2011 και τη συγκρότηση των 
Συνελεύσεων του Τμήματος και της Κοσμητείας και την 
εκλογή του Κοσμήτορα σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
νόμου αυτού, οι αρμοδιότητες τους, όπως περιγράφο−
νται στην παρούσα απόφαση, ασκούνται αντίστοιχα 
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από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του 
υφισταμένου Τμήματος, την Κοσμητεία της υφιστάμενης 
Σχολής και τον υπηρετούντα κατά την δημοσίευση του 
νόμου Κοσμήτορα.

Άρθρο 2: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

1. Η Συνέλευση του Τμήματος εισηγείται στην Κο−
σμητεία της Σχολής την προκήρυξη των θέσεων κα−
θηγητών.

2. Η προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων καθηγητών 
γίνεται με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν εισήγησης 
της Κοσμητείας της Σχολής στην οποία ανήκει το Τμήμα 
στο οποίο προκηρύσσεται η θέση. Η απόφαση του Πρύ−
τανη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Στην προκήρυξη αναφέρονται οπωσδήποτε η βαθ−
μίδα, η Σχολή, το Τμήμα και το γνωστικό αντικείμενο 
της προς πλήρωση θέσης.

4. Το γνωστικό αντικείμενο καθορίζεται με βάση τις 
ανάγκες του Τμήματος και σε περίπτωση εξέλιξης, το 
γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου που ζητά εξέλιξη 
όπως αναφέρεται στην αίτηση του, σε συνδυασμό με το 
σύνολο του επιστημονικού και ερευνητικού έργου του. 
Το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να καλύπτει έναν πλήρη 
κλάδο της οικείας επιστήμης με εύρος τουλάχιστον μιας 
αναγνωρισμένης ειδικότητας.

5. Εντός προθεσμίας 10 ημερών από την γνωστοποί−
ηση του αντίστοιχου αριθμού ΦΕΚ δημοσίευσης της 
προκήρυξης από το ΥΠΔΒΜΘ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
το τελευταίο ανακοινώνει στον ημερήσιο τύπο περίληψη 
της δημοσίευσης της προκήρυξης, τον αριθμό του ΦΕΚ 
και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υπο−
ψηφιοτήτων, η οποία καθορίζεται σε εξήντα (60) μέρες 
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης. Η 
ανακοίνωση γίνεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της 
Αθήνας και σε μία κάθε πόλης της Κρήτης στην οποία 
λειτουργεί ΑΕΙ, ταυτοχρόνως δε η προκήρυξη κοινο−
ποιείται ηλεκτρονικά σε όλα τα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά 
κέντρα της χώρας και καταχωρείται υποχρεωτικά στον 
ιστότοπο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

6. Εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας των 
60 ημερών, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη γραμ−
ματεία του Τμήματος την αίτηση τους συνοδευόμενη 
από όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά 
και απαραιτήτως το βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα 
των πτυχίων και των τίτλων σπουδών, υπόμνημα για τα 
υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, 
καθώς και τα δημοσιεύματα αυτά σε οκτώ αντίτυπα, εκ 
των οποίων το ένα παραμένει στη γραμματεία του Τμή−
ματος. Τα δημοσιεύματα των υποψηφίων υποβάλλονται 
σε ηλεκτρονική μορφή, εκ των οποίων ένα αντίτυπο 
σε έντυπη μορφή το οποίο παραμένει στη Γραμματεία 
του Τμήματος.

Άρθρο 3:
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

1. (α) Τα Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών 
για την συγκρότηση των επιτροπών κρίσης που προβλέ−
πονται από το άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 4009/11 για την 
επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών όλων των βαθμί−
δων καταρτίζονται με απόφαση των Συνελεύσεων των 
Τμημάτων και μετά από έγκριση της Κοσμητείας της 
οικείας Σχολής διαβιβάζονται από τον Κοσμήτορα της 
Σχολής προς έγκριση στη Σύγκλητο και δημοσίευση 

στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η τυχόν δι−
αφοροποίηση της απόφασης της Κοσμητείας από την 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος απαιτεί ειδικά 
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

(β) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορίζο−
νται τα γνωστικά αντικείμενα του αντίστοιχου Μητρώου 
και καταρτίζονται τα Μητρώα ανά αντικείμενο, σύμφωνα 
με τις ακόλουθες παραγράφους (γ) και (δ).

(γ) Στο Μητρώο εσωτερικών μελών κάθε Τμήματος 
συμπεριλαμβάνονται όλοι οι εν ενεργεία καθηγητές και 
αναπληρωτές καθηγητές του Τμήματος. Με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να συμπεριλαμ−
βάνονται και εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές 
καθηγητές άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρή−
της.

(δ) Στο Μητρώο εξωτερικών μελών κάθε Τμήματος συ−
μπεριλαμβάνονται εν ενεργεία καθηγητές και αναπλη−
ρωτές καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ομοταγών 
της αλλοδαπής, ή και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές 
ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών της 
αλλοδαπής. Ο αριθμός τους ανά γνωστικό αντικείμενο 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 6, εκ των οποίων το 
λιγότερο 2 προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

(ε) Τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη των προηγου−
μένων παραγράφων καταχωρούνται ανά Τμήμα, συνι−
στώντας έτσι το συνολικό Μητρώο του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

2. (α) Οι επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών 
συνιστώνται βάσει του άρθρου 19 παρ. 1 και 2 του 
Ν. 4009/2011. Αν, εξαιτίας του γνωστικού αντικειμένου 
της προκηρυχθείσας θέσης, μέρος του έργου του υπο−
ψηφίου, ή ενός εκ των υποψηφίων έχει εκπονηθεί στα 
ελληνικά, αναγκαία προϋπόθεση για τον ορισμό μέλους 
της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης είναι η επαρκής 
γνώση της ελληνικής γλώσσας.

(β) (i) Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4009/2011, 
τουλάχιστον τρία τακτικά μέλη της επιτροπής επιλογής 
ή εξέλιξης καθηγητών και τα ισάριθμα αναπληρωματικά 
τους προέρχονται από το Μητρώο εξωτερικών μελών 
που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1(δ), από 
τα οποία τουλάχιστον ένα τακτικό και ένα αναπλη−
ρωματικό μέλος προέρχονται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της 
αλλοδαπής, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους 
της προηγουμένης παραγράφου.

(ii) Από τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της επιτροπής και 
τα ισάριθμα αναπληρωματικά τους, τουλάχιστον ένα 
τακτικό μέλος πρέπει να προέρχεται από το Μητρώο 
των εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου Κρήτης που 
προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1(γ).

(iii) Τα υπόλοιπα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
μπορεί να προέρχονται, είτε από το Μητρώο εσωτερι−
κών μελών, είτε από το Μητρώο εξωτερικών μελών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

(iv) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του 
προηγούμενου εδαφίου (ii), τα εκεί αναφερόμενα μέλη 
της επιτροπής ορίζονται ως εξής: Προηγούνται εκείνα 
που έχουν επιστημονικό έργο στο ίδιο, ή συναφέστερο 
γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωσης θέ−
σης, αρχίζοντας από τα τακτικά και καταλήγοντας στα 
αναπληρωματικά μέλη. Η ίδια διαδικασία τηρείται και 
για τον ορισμό των εξωτερικών μελών της επιτροπής 
που αναφέρονται στο εδάφιο (i).
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3. (α) Εντός προθεσμίας ενός μηνός μετά την λήξη 
της προθεσμίας υποβολές υποψηφιοτήτων ορίζονται τα 
μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης με απόφαση 
του Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, ύστερα από γνώμη 
της Κοσμητείας που βασίζεται στη σύμφωνη γνώμη της 
Συνέλευσης του Τμήματος στο οποίο έχει προκηρυχθεί 
η προς πλήρωση θέση. Η τυχόν διαφοροποίηση της 
απόφασης του Κοσμήτορα, ή της Κοσμητείας από την 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος απαιτεί ειδικά 
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

(β) Κατά τη διαδικασία συγκρότησης της επιτροπής 
επιλογής ή εξέλιξης δεν υπολογίζονται όσοι βρίσκονται 
σε νόμιμη άδεια, ή έχουν σοβαρό λόγο υγείας. Σε πε−
ρίπτωση επίκλησης λόγου υγείας απαιτείται βεβαίωση 
από δημόσιο νοσοκομείο.

(γ) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Κοσμήτορας δεν συ−
γκροτεί την επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης εντός ενός 
μηνός μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής υπο−
ψηφιοτήτων, στη συγκρότηση προβαίνει υποχρεωτι−
κά ο Πρύτανης εντός σαράντα ημερών (40) από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο Κοσμήτορας όφειλε να 
την συγκροτήσει σύμφωνα με τη διαδικασία της πα−
ραγράφου (α).

(δ) Η απόφαση του Κοσμήτορα για τη συγκρότηση της 
επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης, μαζί με την πρόσκληση 
για τη σύγκληση της, κοινοποιείται αμέσως από τον 
Κοσμήτορα σε όλα τα μέλη της επιτροπής.

(ε) Η σύνθεση της επιτροπής δεν μεταβάλλεται παρά 
μόνον εάν μέλος της αποχωρήσει από την υπηρεσία, 
παραιτηθεί από την επιτροπή, εκλείψει, βρεθεί σε νόμιμη 
άδεια, ή για λόγους ασθενείας οπότε και απαιτείται 
βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Στις περιπτώσεις 
αυτές το μέλος αυτό αντικαθίσταται από το πρώτο 
κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος, από 
τον κατάλογο αναπληρωματικών μελών που ορίζεται 
κατά τη συγκρότηση της επιτροπής. Σε περίπτωση που 
ανακύψει ανάγκη αντικατάστασης, η κοινοποίηση της 
προηγουμένης παραγράφου γίνεται αμέσως στο πρώτο 
κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος του 
σχετικού καταλόγου.

(στ) Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποστηρίζεται 
γραμματειακά από τον γραμματέα του Τμήματος, ή τον 
νόμιμο αναπληρωτή του. Αμέσως μετά τη συγκρότηση 
της επιτροπής η γραμματεία του Τμήματος γνωστοποιεί 
στους υποψηφίους τη σύνθεση της επιτροπής και τους 
καλεί να υποδείξουν εντός 15 ημερών δύο καθηγητές 
ή ερευνητές που δεν ανήκουν υποχρεωτικά στο Μη−
τρώο του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι θα προβούν 
σε γραπτή αξιολόγηση του έργου τους. Αν για κάποιο 
υποψήφιο παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η δι−
αδικασία συνεχίζεται νόμιμα και χωρίς την υπόδειξη 
αξιολογητών από την πλευρά του υποψηφίου αυτού.

4. (α) Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης συνέρχεται 
μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος και 
συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία τουλάχιστον τρι−
ών μελών της προκειμένου να ορίσει δύο καθηγητές ή 
ερευνητές της αλλοδαπής του Μητρώου εξωτερικών 
μελών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και στο μέτρο που 
δεν είναι εφικτό, καθηγητές ή ερευνητές του Μητρώ−
ου εσωτερικών μελών, από τους οποίους θα ζητήσει 
γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο, όπως και από 
τους δύο καθηγητές ή ερευνητές που υποδείχθηκαν από 
τον κάθε υποψήφιο και που δεν ανήκουν υποχρεωτικά 

στα Μητρώα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι αξιολογη−
τές καταθέτουν τη γραπτή αξιολόγηση στην γραμμα−
τεία του Τμήματος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
εξήντα (60) ημερών από την σχετική συνεδρίαση της 
επιτροπής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβο−
λής της αξιολόγησης, η διαδικασία συνεχίζεται νόμιμα 
χωρίς αυτή. Οι γραπτές αξιολογήσεις κοινοποιούνται 
από τη γραμματεία του Τμήματος στον Κοσμήτορα, 
τα μέλη της επιτροπής για την επιλογή ή εξέλιξη και 
τους υποψηφίους τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την 
συνεδρίαση της επιτροπής που περιγράφεται στην επό−
μενη παράγραφο. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν 
σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από την 
συνεδρίαση αυτή.

(β) (ι) Εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ολοκλή−
ρωση της κατάθεσης των γραπτών αξιολογήσεων της 
προηγουμένης παραγράφου, ή μετά την άπρακτη πά−
ροδο της σχετικής προθεσμίας, η επιτροπή συνεδριάζει 
για την επιλογή ή εξέλιξη του καθηγητή ύστερα από 
πρόσκληση του Κοσμήτορα, η οποία κοινοποιείται στα 
μέλη της επιτροπής και του Τμήματος τουλάχιστον 8 
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της. Η επιτροπή έχει 
απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) 
μέλη της, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον δεν ανήκει 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και με πλειοψηφία του συνό−
λου των μελών της επιλέγει τον πρόεδρο μεταξύ των 
εσωτερικών της μελών. Αν κατά τη συνεδρίαση αυτή 
διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η επιτροπή συνεδριάζει 
υποχρεωτικώς εντός 15 ημερών από την πρώτη συνεδρί−
αση σε ημερομηνία που καθορίζεται με νέα πρόσκληση 
του Κοσμήτορα της Σχολής. Κατά την επαναληπτική 
συνεδρίαση, υπάρχει απαρτία αν είναι παρόντα τουλά−
χιστον τέσσερα μέλη της επιτροπής.. Σε περίπτωση που 
και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, τότε η εκλογή θεωρείται 
άγονη και η θέση επαναπροκηρύσσεται. Αν κατά την 
πρώτη συνεδρίαση στην οποία υπάρχει απαρτία, κανένα 
εσωτερικό μέλος της επιτροπής δεν συγκεντρώσει τη 
πλειοψηφία για να επιλεγεί ως πρόεδρος της, τότε προ−
εδρεύει ο Κοσμήτορας της Σχολής σε νέα συνεδρίαση 
η οποία γίνεται υποχρεωτικώς εντός 15 ημερών από την 
προηγούμενη, σε ημερομηνία που καθορίζεται με νέα 
πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής.

(ii) Τα μέλη της επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν 
σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής και μέσω τη−
λεδιάσκεψης.

(iii) Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος που δεν 
είναι και μέλη της επιτροπής, μπορούν να παρίστανται 
κατά την συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα λόγου.

(iv) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Κοσμήτορας δεν συγκα−
λεί την επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης εντός ενός μηνός 
μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτή−
των, στη συγκρότηση προβαίνει υποχρεωτικά ο Πρύτανης 
εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία κατά την 
οποία ο Κοσμήτορας όφειλε να την συγκαλέσει.

(γ) Τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης διαβου−
λεύονται, αξιολογούν όλους τους υποψηφίους, ψηφίζουν 
και επιλέγουν τον καταλληλότερο από τους υποψηφί−
ους που διαθέτει τα ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσόντα 
για την κατάληψη της θέσης. Επίσης υποδεικνύουν με 
χωριστή ψηφοφορία τον δεύτερο καταλληλότερο υπο−
ψήφιο, εφόσον υπάρχει. Για την επιλογή συντάσσεται 
ειδικά αιτιολογημένο πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει: 
(i) αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου 
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και της προσωπικότητας των υποψηφίων και κρίση της 
προσφοράς τους στην πρόοδο της επιστήμης, (ii) αξιο−
λόγηση του βαθμού ανταπόκρισης των υποψηφίων στα 
απαιτούμενα νόμιμα προσόντα, (iii) αξιολογική κατάταξη 
των υποψηφίων, (iv) αναφορά στη διδακτική ικανότητα 
των υποψηφίων,σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. 
Αν ο πρώτος επιλεγείς δεν αποδεχθεί τον διορισμό του 
ή ανακληθεί η πράξη διορισμού του ή συντρέχει αντικει−
μενικό κώλυμα διορισμού του, διορίζεται ο δεύτερος.

(δ) Η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων αξιολογείται 
με διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση της Συνέ−
λευσης του Τμήματος στο οποίο έχει προκηρυχθεί η 
προς πλήρωση θέση.

(ε) Η ψηφοφορία των μελών της επιτροπής επιλογής ή 
εξέλιξης είναι ονομαστική και η ψήφος πρέπει να είναι 
επαρκώς και ειδικά αιτιολογημένη. Εκλέγεται υποψήφιος 
που έχει λάβει τουλάχιστον 4 θετικές ψήφους.

(στ) Η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης ολοκληρώνεται 
εντός τεσσάρων (4) μηνών από τον ορισμό της επιτρο−
πής επιλογής ή εξέλιξης.

(ζ) Το πρακτικό της συνεδρίασης επιλογής συντάσ−
σεται με ευθύνη του προέδρου της επιτροπής και του 
γραμματέως του Τμήματος, ο οποίος παρίσταται στην 
συνεδρίαση για τη τήρηση των πρακτικών.

(η) Το πρακτικό της συνεδρίασης και ο σχετικός φάκε−
λος διαβιβάζεται από το Τμήμα δια του Κοσμήτορα της 
Σχολής, στο τμήμα προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρή−
της για τον έλεγχο νομιμότητας και τη τελική πράξη του 
Πρύτανη διορισμού ή άγονης εκλογής, κατά περίπτωση. 
Ο Πρύτανης ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών 
από την διαβίβαση του πρακτικού της επιλογής ή εξέλι−
ξης και προβαίνει στη πράξη διορισμού του επιλεγέντος 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η υπέρβαση της προθεσμίας αυτής δεν πλήττει την 
εγκυρότητα της πράξης διορισμού του επιλεγέντος.

(θ) Το πρακτικό εκλογής κοινοποιείται στους υπο−
ψηφίους από την γραμματεία του Τμήματος μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας από το τμήμα 

προσωπικού. Ο Κοσμήτορας της Σχολής υπέχει πει−
θαρχική ευθύνη για την υπέρβαση των προθεσμιών 
της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης, η οποία όμως 
δεν πλήττει την εγκυρότητα της πράξης διορισμού του 
επιλεγέντος.

(ι) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στο άρθρο 
19 παρ.9 του Ν. 4009/2011 σχετικής κοινής Υπουργικής 
απόφασης, η δημοσιοποίηση της διαδικασίας εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης πα−
ρέχεται μέσω του ιστοτόπου του.

Άρθρο 4: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για πλήρωση νέων 
θέσεων που δημοσιεύθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του 
Ν. 4009/11, δηλαδή μετά τις 6/9/2011, ή θέσεων εξέλιξης 
υπηρετούντων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης 
που υπέβαλαν αίτηση εξέλιξης μετά την 1/7/2011 γίνεται 
βάσει του άρθρου 19, παρ.1, 2, 4, 5, 6 του Ν. 4009/11 σε 
συνδυασμό με την παρούσα απόφαση.

2. Η αίτηση των επίκουρων καθηγητών για ανανέωση 
της θητείας τους, ή μονιμοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 
77 παρ. 4β του Ν. 4009/2011 υποβάλλεται στη Συνέλευ−
ση του Τμήματος, η οποία εισηγείται στον Κοσμήτορα 
την κίνηση της διαδικασίας ανανέωσης της θητείας, ή 
μονιμοποίησης. Ο Κοσμήτορας προχωρεί απευθείας, 
χωρίς προηγούμενη προκήρυξη, στη συγκρότηση της 
ειδικής επταμελούς κρίσης, τηρούμενης της διαδικα−
σίας του άρθρου 3 παρ. 3(α) της παρούσας και με την 
προθεσμία που αναφέρεται στην παρ. 3(γ) του ίδιου 
άρθρου υπολογιζόμενη από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης για ανανέωση της θητείας ή μονιμοποίηση. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις 
του άρθρου 3 της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 12 Ιανουαρίου 2012

Ο Πρύτανης
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

   F 
(3)

 Ανάκληση αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων SVITALARK 10ΜG/TAB και ZYRANTOL 30MG/5ML.

  Με την αριθμ. 78128/8−11−2011 απόφαση του ΕΟΦ ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144 της κοινής 
υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, οι άδειες κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων του συνημ−
μένου πίνακα.

Υπεύθυνος κυκλοφορίας: LEOVAN Μ. ΛΕΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΗΞΗ

2227201 SVITALARK TAB 10MG/TAB LEOVAN Μ. ΛΕΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ 20101231

2237601 ZYRANTOL SYR 30MG/5ML LEOVAN Μ. ΛΕΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ 20101231

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ
ANNA ΚΑΤΣΙΦΗ
 F 

(4)
    Ανάκληση αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων LOMBOCID 7.5% και LOMBOCID 10%.

  Με την αριθμ. 78129/8−11−2011 απόφαση του ΕΟΦ ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144 της κοινής 
υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, οι άδειες κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων του συνημ−
μένου πίνακα.
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Υπεύθυνος κυκλοφορίας: PROEL AE ΚΟΡΩΝΗΣ Ε.Γ.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΛΗΞΗ

1677804 LOMBOCID CUT.SOL 7.5% PROEL A.E. ΚΟΡΩΝΗΣ Ε.Γ. 20101231

1677806 LOMBOCID CUT.SOL 10% PROEL A.E. ΚΟΡΩΝΗΣ Ε.Γ. 20101231

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ
ANNA ΚΑΤΣΙΦΗ
 F 

(5)
    Ανάκληση αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων FLUOROURACIL/DBL των 250MG/10ML

και FLUOROURACIL/DBL των 500MG/20ML.

  Με την αριθμ. 78130/8−11−2011 απόφαση του ΕΟΦ ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144 της κοινής 
υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, οι άδειες κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων του συνημ−
μένου πίνακα.

Υπεύθυνος κυκλοφορίας: SANTA ABEE ΜΠΑΛΑΝΟΣ Ν. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΛΗΞΗ

1983001 FLUOROURACIL/DBL INJ.SOL 250MG/10ML SANTA ABEE ΜΠΑΛΑΝΟΣ Ν. 20101231

1983002 FLUOROURACIL/DBL INJ.SOL 500MG/20ML SANTA ABEE ΜΠΑΛΑΝΟΣ Ν. 20101231

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ
ANNA ΚΑΤΣΙΦΗ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02003772002120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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