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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

            Αθήνα, 12.10.2016 

            Αριθ. πρωτ. 5074    

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   

Ταχ. ∆/νση: Αβέρωφ 12Α       

Τ.Κ.: 10433, Αθήνα                                    

Τηλ: 213 2037542-545                                                                

  

Προς το Τµήµα Προδιαγραφών 

Τιµών και Ποιότητας   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 91 ΚΑΙ ΑΠΟ 12.10.2016 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Την 12η Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη, ώρα 12.30΄, συνήλθε δυνάµει των 

ανωτέρω αναφερόµενων διατάξεων, σε αυτόκλητη συνεδρίαση στην 

αίθουσα συνεδριάσεων η Ολοµέλεια της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας υπό 

την προεδρία της Προέδρου της Πετρούλας - Αναστασίας Σαρτζετάκη. Στη 

συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες, εκτός της ιδίας, ο Αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής Απόστολος Σίνης και τα µέλη της Φλώρα Νικολοπούλου, Ιωάννης 

Βρεττός, Ασπασία-Αθηνά Βολακάκη, Χαράλαµπος Πεττεµερίδης και Αθηνά 

Καπότη. Χρέη γραµµατέως εκτέλεσε η υπάλληλος της Επιτροπής Ζωή 

Λαµπηδώνη. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Ολοµέλειας της Επιτροπής 

Προµηθειών Υγείας, ξεκίνησε η συζήτηση του µοναδικού θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης και ολοκληρώθηκε στις 12.40’ της ίδιας ηµέρας. Κατά τη 

συζήτηση του µοναδικού θέµατος παρίσταντο αδιαλείπτως τα ως άνω επτά 

(7) µέλη της Επιτροπής.    

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Συγκρότηση επιτροπής ραδιοφαρµάκων και 

ραδιοϊσοτόπων  

Τα παριστάµενα µέλη της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας λαµβάνουν υπόψη:  

Ι. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ Α΄ 134 18-6-2007) 

«Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει σήµερα. 

ΙΙ. 1.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α’226/27.10.2011) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 

δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 
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2. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’160/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου 

Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. 

4. Την µε αριθµ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/2011 (ΦΕΚ Β’2540/7.11.2011) 

απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό 

µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων 

διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 

προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

5.Την µε αριθµ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 (Α∆Α:45ΒΜΧ-Ω1Β) 

εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισµός των µελών τους µε κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011). 

6. Την µε αριθµ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011 (Α∆Α:457ΚΧ-ΤΧΩ) 

εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό 

µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων 

διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 

προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

7. Την µε αριθµ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.09.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Εφαρµογή 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 

IIΙ. Τη µε αριθµ.8/31.05.2010 (ΦΕΚ Β’ 777 4-6-2010) απόφαση του Υπουργού 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Όροι και κανόνες λειτουργίας και 

προϋποθέσεις δηµοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιµών όλων των ειδών 

του άρθρου 10 του ν.3580/2007».  

IV. Τη µε αριθµ.Υ4α/οικ.138286 (ΦΕΚ Β’ 3100/30-12-2011) κοινή απόφαση 

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης «Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων». 

V. Τη µε αριθµ.∆ΥΓ3α/οικ.14801/2011 (ΦΕΚ Β’ 317/25-2-2011) κοινή 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 

του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προµήθεια φαρµάκων 

φορέων Εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και καθιέρωση νοσοκοµειακής συσκευασίας». 

VI.1. Tις αποφάσεις της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά 

την 65η και από 17.7.2015 και 21.7.2015 συνεδρίασή της (θέµα 4ο) 

«∆ηµιουργία επιτροπής ειδικών επιστηµόνων για θέµατα ραδιοφαρµάκων ή 

ραδιοισοτόπων και ένταξή τους στο Π.Τ.», κατά την 87η και από 21.7.2016 

και 28.7.2016 συνεδρίασή της (θέµα 5ο) «Ανάρτηση ραδιοφαρµάκων στο 
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Παρατηρητήριο Τιµών», κατά την 88η και από 7.9.2016 συνεδρίασή της 

(θέµα 1ο) «Συγκρότηση επιτροπής ραδιοφαρµάκων και ραδιοϊσοτόπων», 

κατά την 90η και από 23.9.2016 συνεδρίασή της (θέµα µόνον) «Ανάκληση 

της απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής ραδιοφαρµάκων και 

ραδιοϊσοτόπων».   

2. Το µε αριθµό πρωτοκόλλου ΕΠΥ 4964/2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 

Επιστηµονικής Τεκµηρίωσης, ∆ιοικητικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης 

του ΚΕ.Σ.Υ.  

3. Τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 5067/2016 εισήγηση του Τµήµατος 

Προδιαγραφών Τιµών και Ποιότητας.   

4. Το γεγονός ότι ακόµη δεν έχει εγκριθεί µε Κ.Υ.Α. ο Κανονισµός 

Λειτουργίας της Ε.Π.Υ.  

 

Για όλους τους ανωτέρω επάλληλους λόγους 

Αποφασίζουν, µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ τους, οµοφώνως τα 

ακόλουθα:  

Πρώτον, τη συγκρότηση της κάτωθι επταµελούς επιτροπής ειδικών 

επιστηµόνων µε αντικείµενο την ένταξη ραδιοφαρµάκων και 

ραδιοϊσοτόπων  στο Παρατηρητήριο Τιµών της Επιτροπής Προµηθειών 

Υγείας:  

(α) Ασπασία-Αθηνά Βολακάκη, φαρµακοποιός, διδάκτωρ ιατρικής, µέλος 

της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας, πρόεδρος.  

 (β) Χρυσούλα – Ηλιάνα Νικολάου, Αντιπρόεδρος του ΚΕ.Σ.Υ., καθηγήτρια 

Βιοπαθολογίας  Ανασολογίας του ΕΚΠΑ, ∆ιευθύντρια Βιοπαθολογικού 

Εργαστηρίου στο νοσοκοµείο «ΑΙΓΗΝΗΤΕΙΟ», µέλος. 

(γ) Χαρίκλεια Γιαννοπούλου, ιατρός, ∆ιευθύντρια Πυρηνικής Ιατρικής στο 

Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», µέλος. 

(δ) Ιωάννης Τσαλαφούτας, φυσικός-ακτινοφυσικός, Προϊστάµενος του 

Τµήµατος Ακτινοφυσικής του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού 

Νοσοκοµείου Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», µέλος.  

(ε) Ιωάννης Πιρµεττής,  διδάκτωρ φαρµακευτικής χηµείας,  ∆ιευθυντής 

Ερευνών του ΙΠΡΙΤΕΑ, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών 

«∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», µέλος.  

(στ) Ζωή Καραµπουρµπούνη, χηµικός, Τµήµα Αξιολόγησης Φαρµάκων 

Ανθρώπινης Χρήσης του Ε.Ο.Φ., µέλος και γραµµατέας.   

(ζ) Χρήστος Κοσµάς, ιατρός, ∆ιευθυντής Ογκολόγος Παθολόγος του Ειδικού 

Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», µέλος. 
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∆εύτερον, την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

 

 

 

                                                        Ο Αντιπρόεδρος  

 

 

                                                      Απόστολος Κ. Σίνης  
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