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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7004/3/47−κα (1)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7004/3/47 από 27.11.2007 

απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Εσωτερικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουρ−
γού Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας 
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄ 2266).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ 357 από 7.1.2005 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και 
σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» 
(Β΄ 3).

3. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ−
γίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

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

Άρθρο 1

Στην περίπτωση Δ του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 
7004/3/47 από 27.11.2007 απόφασης του Υπουργού και 
Υφυπουργού Εσωτερικών (Β΄ 2266) προστίθενται εδάφια 
13 και 14, ως εξής:

«13. Την έκδοση απόφασης για τον διορισμό και την 
παύση του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Αξιω−
ματικών Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 21 παρ. 1 και 2 
του π.δ. 319/1995, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 
3 του π.δ. 113/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 41 παρ. 
10 του ν. 1481/1984).

14. Την έκδοση απόφασης για τον διορισμό και την 
παύση του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Αστυφυ−
λάκων (άρθρο 34 του π.δ. 352/1995, όπως αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 113/2008, σε συνδυασμό 
με το άρθρο 41 παρ. 10 του ν. 1481/1984)».

Άρθρο 2 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Αυγούστου 2009

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 42963/ΕΓΔΕΚΟ 3413 (2)
       Έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού στις εται−

ρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 
(Ε.Α.Σ. Α.Ε.)» και Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίν−
θου (ΑΕΔΙΚ).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ−

 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
• των άρθρων 7, 10, 11, και 13 του ν. 3429/2005 «Δη−

μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), 
όπως τροποποιημένος ισχύει,
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• των άρθρων 16, 53, 59 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),

2. Τις υπ’ αριθμ. 37065/ΔΕΚΟ 1172 (ΦΕΚ 1472/Β΄/2006), 
32057/ΕΓΔΕΚΟ 2241 (ΦΕΚ 1339/Β/2007 και 62006/
ΕΓΔΕΚΟ 1993 (ΦΕΚ 2657/Β΄/2008) Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και Εθνικής Αμυνας με θέμα τον καθορισμό 
της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στη δημόσια 
επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

3. Το υπ’ αριθμ. 2/38407/0020/30.6.2009 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους − Δ/νση 20η Προϋ−
πολογισμού.

4. Την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική 
Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με 
θέμα: «Πρόσληψη τακτικού προσωπικού στην Ανώνυμη 
Εταιρεία με την επωνυμία « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥ−
ΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α.Σ. Α.Ε.)», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Επιστή−
μονα του κλάδου Θετικών Επιστημών, με εξειδίκευση 
στη Μηχανική και στα Μαθηματικά, με σύμβαση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στα ΕΛΛΗΝΙ−
ΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε., καθώς και ενός (1) 
δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην εταιρεία 
ΑΕΔΙΚ.

Οι προσλήψεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με το ισχύ−
ον νομοθετικό πλαίσιο.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από τις ως άνω προσλή−
ψεις θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των εταιρει−
ών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και ΑΕΔΙΚ 
αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ

F
Αριθμ. Υ4α/48949/09 (3)
      Σύσταση θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ στο Πανεπι−

στημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 25 (παρ. 1) του ν. 1397/1983 «Εθνικό 

Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143).

β) Του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός του ΕΣΥ, Οργάνωση των Υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165).

γ) Των άρθρων 6 και 11 (παρ. 1) του ν. 2889/2001 «Βελ−
τίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37).

δ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/ Α΄).

ε) Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 
προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 25/Α΄).

στ) Του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης 
των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το 
π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α΄).

ζ) Του άρθρου 21 (παρ. 7) του ν. 2737/1999 «Μεταμο−
σχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και Οργάνων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄).

η) Του π. δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α/1986).

η) Του π. δ/τος 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδι−
ότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πρά−
ξεων» (ΦΕΚ 70/Α/2004).

θ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 45.000 € περί−
που η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε. Φ. 
15−210, ΚΑΕ ομάδος 0200).

2. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 Απόφαση καθο−
ρισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας 
και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 40).

3. Την υπ’ αριθμ. 14863/11416/9.6.2008 εισήγηση του 
Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

4. Την υπ’ αριθμ. 7160/8.4.2009 εισήγηση του Διοικητή 
της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και 
Δυτ. Ελλάδας.

5. Το υπ’ αριθμ. 4963/20.2.2009 έγγραφο του Πα−
νεπ. Γ.Ν. Ιωαννίνων.

6. Την υπ’ αριθμ. 5/13.5.2008 απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. 
Σάμου ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ.

7. Το υπ’ αριθμ. 32/6.5.2009 (θέμα 6°) απόσπασμα πρα−
κτικών του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., αποφασίζουμε:

Συνιστάται μία (1) θέση ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ, 
ειδικότητας Νεφρολογίας, του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που κατανέμεται στον Οργα−
νισμό του Πανεπ. Γ.Ν. Ιωαννίνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

     
 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 NIKΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23097

      Αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ. 117365 (4)
Καθορισμός ειδικοτήτων 2 θέσεων, ειδικού επιστημο−

νικού προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοή−
θειας (EKAΒ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 25 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).
2. Του άρθρου 7 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217/A΄).
3. Του π.δ. 376/1988 (ΦΕΚ 169/Α/1988) «Οργανισμός του 

Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας» όπως τροποποιήθη−
κε με τις διατάξεις του π.δ. 348/1996 (ΦΕΚ 229/Α/1996). 

4. Το άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) και 
το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι ειδικότητες των δύο θέσεων ειδικού επιστημονι−
κού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου που συστήθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β. με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 
296/Α/2003) καθορίζονται ως εξής:

α) Μία (1) θέση πτυχιούχου νομικού τμήματος με εξει−
δίκευση σε θέματα υγείας και

β) Μία (1) θέση πτυχιούχου οικονομικών επιστημών με 
εξειδίκευση σε θέματα υγείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα 
που απαιτούνται για το διορισμό των δημοσίων διοι−
κητικών πολιτικών υπαλλήλων καθώς και τα προσόντα 
του π.δ. 50/2001 για το προσοντολόγιο των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, όπως ισχύει και οι θέσεις αυτές θα προ−
κηρύσονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2009

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
     Aριθμ.  314738 (5)

Τρόπος έκδοσης κτηνιατρικής συνταγής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Tου άρθρου 18 του ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων 

κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 198 Α΄) και 
ειδικότερα της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

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 Α΄).

2. Της παραγράφου 2β του άρθρου 4 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για τη δι−
ενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς 
τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς 

τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των 
ζώων» (EE L 165).

3. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλ−
τίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (ΦΕΚ 67 Β΄).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Κτηνιατρική συνταγή

1. Η έκδοση της κτηνιατρικής συνταγής, που προβλέπε−
ται στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 3698/2008, 
απαιτείται για κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, που 
προορίζονται για ζώα (θηλαστικά, πτηνά, ψάρια και μέ−
λισσες), τα οποία παράγουν τρόφιμα για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο. 

2. Η ανωτέρω κτηνιατρική συνταγή εγγράφεται στο 
βιβλιάριο κτηνιατρικών συνταγών της παραγράφου 4 
του άρθρου 18 του ιδίου ως άνω νόμου, το οποίο θεω−
ρείται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης στην οποία ο κτηνίατρος έχει την επαγ−
γελματική του έδρα, όπου εδρεύει η υπεύθυνη Δ.Ο.Υ. και 
υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση. 

3. Η έκδοση ειδικής κτηνιατρικής συνταγής, όπου 
απαιτείται, για κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα 
που η χρήση τους προβλέπεται ρητώς στα πλαίσια 
προγραμμάτων καταπολέμησης λοιμωδών και παρασι−
τικών νοσημάτων των ζώων που καταρτίζονται από τη 
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα οποία διατίθενται 
από τα Δημόσια Αγροτικά Κτηνιατρεία ή για τα οποία 
παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις στους εκτροφείς 
που τα χρησιμοποιούν, πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τις Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν το εκάστοτε 
πρόγραμμα. 

Άρθρο 2

Δικαιούχοι έκδοσης βιβλιαρίου κτηνιατρικών
συνταγών

Δικαίωμα έκδοσης του βιβλιαρίου κτηνιατρικών συ−
νταγών έχουν οι κτηνίατροι, οι οποίοι:

α) Διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κτηνια−
τρικού γραφείου παραγωγικών ζώων.

β) Διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κτηνια−
τρείου ή κλινικής παραγωγικών ζώων ή εργάζονται σε 
αυτά ως μισθωτοί.

γ) Εργάζονται σε συνεταιριστικές οργανώσεις, συ−
νεταιριστικές επιχειρήσεις και ομάδες κτηνοτρόφων 
παραγωγικών ζώων και διαθέτουν άδεια λειτουργίας 
κτηνιατρικού γραφείου παραγωγικών ζώων, που εξυ−
πηρετεί αποκλειστικά τους κτηνοτρόφους οι οποίοι 
είναι μέλη των ως άνω οργανώσεων, επιχειρήσεων και 
ομάδων.

δ) Εργάζονται ως μισθωτοί σε κτηνοτροφικές μονά−
δες, που διαθέτουν εργοστάσιο−εργαστήριο παρασκευ−
ής ζωοτροφών και έχουν λάβει σχετική άδεια από τον 
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για την παρασκευή 
φαρμακούχων ζωοτροφών που παράγονται μόνον για 
τις ανάγκες της εκτροφής τους. 
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ε) Εργάζονται ως μισθωτοί σε κτηνοτροφικές μονάδες 
και εκδίδουν συνταγές για τα ζώα της μονάδας τους. 

στ) Έχουν άδεια άσκησης του κτηνιατρικού επαγ−
γέλματος, διαθέτουν δελτίο παροχής υπηρεσιών και 
επαγγελματική στέγη.

ζ) Δημόσιοι Αγροτικοί Κτηνίατροι που υπηρετούν σε 
Δημόσια Αγροτικά Κτηνιατρεία στις παρακάτω περι−
πτώσεις:

1. Σε Δημόσια Αγροτικά Κτηνιατρεία που η ζώνη ευ−
θύνης τους περιλαμβάνει δήμους νησιωτικών περιοχών, 
καθώς και δήμους ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών, με 
απόφαση του οικείου Νομάρχη οι Δημόσιοι Αγροτικοί 
Κτηνίατροι εκδίδουν συνταγές κτηνιατρικών φαρμάκων 
για τους δήμους αυτούς υπό τις παρακάτω προϋπο−
θέσεις:

1.1 Οι συνταγές προορίζονται μόνο για παραγωγικά 
ζώα που διατηρούνται σε εκτροφές εντός της ζώνης 
ευθύνης του Δημόσιου Αγροτικού Κτηνιατρείου όπου 
υπηρετούν, που ανήκουν σε δήμους νησιωτικών περι−
οχών, καθώς και δήμους ορεινών ή μειονεκτικών πε−
ριοχών, στους οποίους δεν έχει την έδρα του ιδιώτης 
κτηνίατρος που έχει εκδώσει βιβλιάριο κτηνιατρικών 
συνταγών όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης 
και λειτουργεί κτηνιατρείο ή κτηνιατρικό γραφείο πα−
ραγωγικών ζώων.

1.2 Ο Δημόσιος Αγροτικός Κτηνίατρος που εκδίδει 
κάθε φορά τη συνταγή εξέτασε ο ίδιος τα ζώα για τα 
οποία αυτή προορίζεται μετά από επιτόπια μετάβασή 
του στην εκτροφή όπου αυτά διατηρούνται ή αφού αυτά 
του προσκομίστηκαν.

1.3 Στην απόφαση του Νομάρχη αναγράφονται υπο−
χρεωτικά το ονοματεπώνυμο και τα φορολογικά στοι−
χεία του Δημόσιου Αγροτικού Κτηνιάτρου, το Δημόσιο 
Αγροτικό Κτηνιατρείο στο οποίο υπηρετεί, και οι δήμοι 
στις εκτροφές των οποίων επιτρέπεται να συνταγογρα−
φεί. Η απόφαση αυτή παύει να ισχύει αυτομάτως όταν 
δεν εκπληρούνται πλήρως οι προϋποθέσεις των υποπα−
ραγράφων 1.1 και 1.2 της παρούσας παραγράφου.

2. Στην υπόλοιπη χώρα, με απόφαση του οικείου Νο−
μάρχη, οι Δημόσιοι Αγροτικοί Κτηνίατροι μπορούν να 
εκδίδουν συνταγές κτηνιατρικών φαρμάκων εντός της 
ζώνης ευθύνης του Δημόσιου Αγροτικού Κτηνιατρείου 
όπου υπηρετούν, όταν εκεί δεν έχει την έδρα του ιδιώ−
της κτηνίατρος που έχει εκδώσει βιβλιάριο κτηνιατρικών 
συνταγών όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης και 
λειτουργεί κτηνιατρείο ή κτηνιατρικό γραφείο παρα−
γωγικών ζώων. Η έκδοση κτηνιατρικών συνταγών από 
τους Δημόσιους Αγροτικούς Κτηνιάτρους γίνεται, κατά 
τα άλλα, με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο (ζ) 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον 
αυτό δεν προκαλεί καμία σύγκρουση συμφερόντων που 
θα μπορούσε να επηρεάσει τα υπόλοιπα καθήκοντά 
τους. 

Σε περιοχές όπου, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, γεω−
γραφικών και περίθαλψης, οι ιδιώτες κτηνίατροι, εντός 
της ζώνης ευθύνης του Δημόσιου Αγροτικού Κτηνια−
τρείου, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες περί−
θαλψης των παραγωγικών ζώων, δύναται ο οικείος Νο−
μάρχης, κατ’ εξαίρεση, με αιτιολογημένη απόφασή του 
και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
να επιτρέπει σε Δημόσιους Αγροτικούς Κτηνιάτρους 

να εκδίδουν συνταγές κτηνιατρικών φαρμάκων με τις 
ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. 

η) Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Διευθύνσεων 
Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που 
είναι αρμόδια για θέματα Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρ−
μάκων και Εφαρμογών αποκλειστικά και μόνο για τις 
ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 του 
παρόντος.

Άρθρο 3

Τύπος βιβλιαρίου κτηνιατρικών συνταγών

1. Το βιβλιάριο κτηνιατρικών συνταγών έχει διαστάσεις 
20 x 25 εκατοστά, περιέχει πενήντα (50) κτηνιατρικές 
συνταγές και φέρει ατομικό αριθμό, ο οποίος χορηγεί−
ται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης που θεώρησε το βιβλιάριο. Η ως άνω Δι−
εύθυνση τηρεί αρχείο του ατομικού αριθμού βιβλιαρίου 
κάθε κτηνιάτρου και της ημερομηνίας θεώρησής του.

 2. Κάθε συνταγή εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα και 
φέρει τον ατομικό αριθμό του βιβλιαρίου και αύξοντα 
αριθμό, που είναι ο ίδιος και για τα τρία αντίγραφα 
αυτής. 

3. Στην κτηνιατρική συνταγή αναγράφονται υποχρε−
ωτικά τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις 
α, β, γ, δ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του 
ν. 3698/2008 καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του 
κτηνιάτρου (διεύθυνση, τηλέφωνο), σύμφωνα με το υπό−
δειγμα Ι του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης. 

4. Στην εσωτερική πλευρά του εξώφυλλου του βιβλια−
ρίου κτηνιατρικών συνταγών, η οποία φέρει θεώρηση και 
σφραγίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αναγράφονται ο ατομικός 
αριθμός του βιβλιαρίου, το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός 
άδειας άσκησης επαγγέλματος, ο αριθμός φορολογι−
κού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η αρμόδια Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), η διεύθυνση και το τηλέφωνο του 
κτηνιάτρου που συνταγογραφεί. 

5. Το πρώτο αντίγραφο της κτηνιατρικής συνταγής 
είναι λευκού χρώματος και παραμένει στο αρχείο του 
κτηνιατρικού γραφείου παραγωγικών ζώων, του κατα−
στήματος κτηνιατρικών φαρμάκων ή του φαρμακείου 
που εκτέλεσε την συνταγή. Το δεύτερο αντίγραφο είναι 
κίτρινου χρώματος και μαζί με την απόδειξη ή το τιμο−
λόγιο αγοράς των αντίστοιχων φαρμάκων παραμένει 
στο επίσημο μητρώο φαρμακευτικών αγωγών της εκμε−
τάλλευσης. Το τρίτο αντίγραφο είναι κυανού χρώματος 
και παραμένει στο αρχείο του κτηνιάτρου δικαιούχου 
του άρθρου 2 της παρούσας. 

Οι συνταγές κρατούνται στα προαναφερθέντα αρχεία 
υποχρεωτικά για 3 χρόνια για αγορά φαρμάκων χον−
δρικώς και για 5 χρόνια για αγορά φαρμάκων λιανικώς, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 64 και 65 της 
αριθ. 282371/31.5.2006 (ΦΕΚ 731 Β΄) κοινής Υπουργικής 
Απόφασης αντίστοιχα, και ελέγχονται ανά έτος του−
λάχιστον, από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές της 
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 4

Ειδικές περιπτώσεις

1. Η έκδοση συνταγής κτηνιατρικών φαρμάκων, όπου 
απαιτείται, για παραγωγικά ζώα που διατηρούνται σε 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας (ΑΕΙ−ΤΕΙ) 
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Δημόσια ερευνητικά κέντρα, δημόσια εργαστήρια, σαν 
πειραματόζωα ή ζώα πρότυπα ή για άλλους εκπαιδευ−
τικούς σκοπούς μπορεί να πραγματοποιείται από τη 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης μετά από αίτημα του κτηνιάτρου που είναι 
υπεύθυνος για τη φροντίδα τους. Στην περίπτωση αυτή 
αναγράφεται σε εμφανές σημείο της συνταγής η φράση: 
«ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 
ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ή ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 
ΣΤΟ (επωνυμία ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Δημόσιου Ερευνητικού Κέ−
ντρου ή Δημόσιου Εργαστηρίου)».

2. Η έκδοση συνταγής κτηνιατρικών φαρμάκων, όπου 
απαιτείται, για παραγωγικά ζώα που προσκομίζονται 
για εξέταση ή νοσηλεύονται στις κτηνιατρικές σχολές 
ή κτηνιατρικά τμήματα της χώρας που διατηρούν κλι−
νικές παραγωγικών ζώων μπορεί να πραγματοποιείται 
από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης μετά από αίτηση του κτηνιάτρου 
που είναι υπεύθυνος της αντίστοιχης κλινικής. Στην 
περίπτωση αυτή αναγράφεται σε εμφανές σημείο της 
συνταγής η φράση : «ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ή ΝΟΣΗΛΕΥΟ−

ΝΤΑΙ ΣΤΗΝ (ονομασία κλινικής) ΤΟΥ/ΤΗΣ (κτηνιατρική 
σχολή ή τμήμα).

3. Για την έκδοση των συνταγών για τα ζώα που ανα−
φέρονται στις περιπτώσεις 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
απαιτείται η προσκόμιση στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πλήρως συ−
μπληρωμένης αίτησης έκδοσης κτηνιατρικής συνταγής 
για παραγωγικά ζώα σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ της 
παρούσης που υπογράφει κάθε φορά ο κτηνίατρος που 
είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα, τη νοσηλεία ή την 
εξέτασή τους. 

Η αίτηση αυτή παραδίδεται στην αντίστοιχη Διεύ−
θυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
προκειμένου να εκδόσει συνταγή κτηνιατρικών φαρμά−
κων σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι και προσαρτάται στο 
αντίγραφο που παραμένει στα αρχεία της σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της παρούσης.

Άρθρο 5

Υποδείγματα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα υποδείγ−
ματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής, και έχουν ως ακολούθως: 
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Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ  
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