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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   Αριθμ. Φ.42000/οικ.12485/1481 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353/28−2−2012 

κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄, 497) «Κατάλογος πα−
θήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μει−
ωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου» .

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4025/2011 «Ανα−

συγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 
Αποκατάστασης, Αναρδιάθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες δια−
τάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 228).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 
(Α, 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 71/2012 (Α, 124) «Διορισμός 
Υπουργών».

4. Την αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353/28−2−2012 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄ 497) «Κατάλογος παθήσεων, 
τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή 
μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προ−
ϋπολογισμό ούτε στους προϋπολογισμούς των ασφα−
λιστικών οργανισμών, αποφασίζουμε:

Το εδάφιο που ακολουθεί την υποπερίπτωση 23 της 
περίπτωσης Β της αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353/28−2−2012 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 497) αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα 
που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασής 
τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών ορ−
γάνων και ιστών, οι ασθενείς τελικού σταδίου χρόνιας 
νεφρικής νόσου σε εξωνεφρική κάθαρση, καθώς και οι 
παραπληγικοί και τετραπληγικοί».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
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(2)
     Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών. 

 Με την Φ. 10049/2012/0008908/24−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 15 και 35 του νόμου 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας», 
ο οποίος κωδικοποιεί τις διατάξεις του Ν. 2790/2000 
«Περί αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών από 
την πρώην Σοβιετική Ένωση και α.δ.», όπως τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 2910/2001 και τις διατά−
ξεις του άρθρου 41 (Θέματα ελληνικής ιθαγένειας) του
Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
12−02−2003 αίτηση του ομογενούς ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΒ ΣΕΡ−
ΓΚΕΪ του ΑΛΕΞΑΝΤΡ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
την 30−07−1978 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. (Πρακτικό 
46/2005 της Α΄ Ειδικής Επιτροπής).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊσταμένος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
     Στην αρ. πρωτ. Φ.38242/2011/0005159/21−11−2011 απόφα−

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2845/15−12−2011 
(τεύχος Β΄), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις ως προς 
το επώνυμο:

από το λανθασμένο:
«ΓΚΡΕΜΟΥ»
στο ορθό :
«ΓΚΡΕΜΟ»,
ως προς το όνομα πατέρα,
από το λανθασμένο :
«ΣΠΥΡΟΣ»
στο ορθό :
«ΣΠΥΡΟ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  

F
(4)

      Στην αρ. πρωτ. Φ.46762/2011/0013853/03−01−2012 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 229/09−02−2012 
(τεύχος Β΄), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις ως προς 
το επώνυμο:

από το λανθασμένο:
«ΛΙΤΗΣ»
στο ορθό:
«ΛΙΤΗ»,
ως προς το όνομα,
από το λανθασμένο:
«ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
στο ορθό:
«ΔΗΜΗΤΡΗ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  

(5)
     Στην αρ. πρωτ. Φ.41123/2011/0017086/24−01−2012 απόφα−

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 526/01−03−2012 
(τεύχος Β΄), διορθώνεται το όνομα πατέρα:

από το λανθασμένο:
«ΓΙΩΡΓΗΣ»
στο ορθό:
«ΓΙΩΡΓΗ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  

F
(6)

    Στην αρ. πρωτ. Φ.42442/2011/0013971/24−01−2012 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 526/01−
03−2012 (τεύχος Β΄), διορθώνεται το όνομα πατέρα:

από το λανθασμένο:
«ΘΑΝΑΣ»
στο ορθό:
«ΘΑΝΑΣΗΣ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  

F
(7)

      Στην αρ. πρωτ. Φ.39682/2011/0018949/24−01−2012 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
526/01−03−2012 (τεύχος Β΄), διορθώνεται το όνομα:

από το λανθασμένο:
«ΝΕΣΤΩΡ»
στο ορθό:
«ΝΕΣΤΟΡ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  

F

(8)
      Στην αρ. πρωτ. Φ.66877/2012/0001893/20−01−2012 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
382/20−02−2012 (τεύχος Β΄), διορθώνεται το όνομα 
πατέρα:

από το λανθασμένο:
«ΠΑΣΧΑΛ»
στο ορθό:
«ΠΑΣΚΑΛ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  

F

(9)
      Στην αρ. πρωτ. Φ.66561/2011/0009638/20−01−2012 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
382/20−02−2012 (τεύχος Β), διορθώνεται το όνομα πα−
τέρα:

από το λανθασμένο:
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»
στο ορθό:
«ΘΑΝΑΣΗΣ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  
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(10)
      Στην αρ. πρωτ. Φ.39778/2011/0023050/30−12−2011 από−

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 262/13−02−2012 
(τεύχος Β΄), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

ως προς το επώνυμο:
από το λανθασμένο:
«ΛΩΛΗ»
στο ορθό:
«ΛΩΛΗΣ»,
ως προς το όνομα:
από το λανθασμένο:
«ΠΑΝΤΕΛΗ»
στο ορθό:
«ΠΑΝΤΕΛΗΣ»,
ως προς το όνομα πατέρα:
από το λανθασμένο:
«ΘΩΜΑ»
στο ορθό:
«ΘΩΜΑΣ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  

F

(11)
      Στην αρ. πρωτ. Φ. 35032/3506/10−02−2011 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 355/08−03−2011  
(τεύχος Β΄), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

ως προς το επώνυμο:
από το λανθασμένο:
«ΡΕΒΕΛΗ»
στο ορθό:
«ΡΕΒΕΛΗΣ»,
ως προς το όνομα:
από το λανθασμένο:
«ΣΤΕΦΑΝ»
στο ορθό:
«ΣΤΕΦΑΝΟΣ»,
ως προς το όνομα πατέρα:
από το λανθασμένο:
«ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ»

στο ορθό:
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  
F

(12)
      Στην αρ. πρωτ. Φ. 34171/8155/27−04−2011 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 996/26−05−2011 (τεύχος 
Β΄), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

ως προς το όνομα:
από το λανθασμένο:
«ΑΛΠΕΡΤ»
στο ορθό:
«ΑΛΜΠΕΡΤ»,
ως προς το όνομα πατέρα:
από το λανθασμένο:
«ΛΑΖΗ»
στο ορθό:
«ΛΑΖΙ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  
F

(13)
      Στην αρ. πρωτ. Φ.42663/2011/0012568/02−01−2012 από−

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 262/13−02−2012 
(τεύχος Β΄), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

ως προς το επώνυμο:
από το λανθασμένο:
«ΜΠΟΝΙΑΚΟΣ»
στο ορθό:
«ΜΠΟΝΙΑΚΟ»,
ως προς το όνομα:
από το λανθασμένο:
«ΛΕΑΝΔΡΟΣ»
στο ορθό:
«ΛΕΑΝΔΡΟ»,
ως προς το όνομα πατέρα:
από το λανθασμένο:
«ΘΟΔΩΡΑΚΗΣ»
στο ορθό:
«ΘΟΔΩΡΑΚ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)   
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02018140806120004*

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.: τηλ.: 210 8220885.

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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