
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης (Κ.Ε.Ε,) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου.

2 Ίδρυση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Κ.Ε.Ε,) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασί-
ας πιστοποίησης φαρμακοποιών για την διενέρ-
γεια στα φαρμακεία εποχιακού εμβολιασμού και 
χορήγησης αντιτετανικού ορού στους πολίτες.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 107261/Ζ1 (1)
   Ίδρυση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαί-

δευσης στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευ-

σης (Κ.Ε.Ε,) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε-

πιστημίου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου 48Α του ν. 4485/2017 

(Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις 
της περ. α του άρθρου 112 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102),

β. του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και ιδίως των άρθρων 23, 
34 και 55 παρ. 11,

γ. του άρθρου 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
δ. του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
ε. του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

στ. του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ζ. του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

η. της αριθμ. Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

2. Την αριθμ. 134694/Ζ1/09.08.2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ίδρυ-
ση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Κρή-
της» (3664/Β΄/28.08.2018).

3. Τις αριθμ. 187/28-06-2018,202/28-03-2019 και 
203/11-04-2019 πράξεις της Συγκλήτου του T.Ε.Ι. Κρήτης, 
με τις οποίες υποβάλλεται πρόταση περί ίδρυσης προ-
γραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στο ίδρυμα.

4. Το απευθυνόμενο στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., με αρ.πρωτ. 
61747/Ζ1/17-04-2019 έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκε 
η διατύπωση εντός προθεσμίας δέκα(10) ημερών της 
γνώμης του για την ίδρυση των αναφερομένων στις προ-
τάσεις της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης προγραμμάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης.

5. Το απευθυνόμενο στην Εθνική Επιτροπή Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.), με αρ. πρωτ. 
61679/Ζ1/17-04-2019 έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκε 
η διατύπωση εντός προθεσμίας δέκα(10) ημερών της 
γνώμης της για την ίδρυση των αναφερομένων στις προ-
τάσεις της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης προγραμμάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης.

6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η ταχθείσα ως άνω 
προθεσμία για την διατύπωση της γνώμης του Εθνικού 
Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και της Εθνικής Επιτροπής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.).

7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/291/92421/Β1/7-6-2019 ει-
σήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία 
από την έκδοση της παρούσας απόφασης «..προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογι-
σμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., συνολικού ύψους 180.000 ευρώ 
(6*30.000,00) για το πρώτο έτος λειτουργίας και 180.000 
ευρώ (6*30.000,00) για το δεύτερο, δηλαδή συνολικά 
360.000,00 ευρώ για τα δύο έτη λειτουργίας. Η δαπά-
νη δεν έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 
φορέα μας για το έτος 2019. Αμέσως μετά την έκδοση 
της κοινής υπουργικής απόφασης θα γίνει η απαραίτητη 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού και θα εκδοθούν οι 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και οι προεγκρίσεις 
για τα επόμενα έτη».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Την αριθμ. 62151/1-7-2019 απόφαση δέσμευσης 
πίστωσης (ΑΔΑ ΩΛΟ14653ΠΣ-7ΣΜ), αποφασίζουμε:

Την ίδρυση στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Κ.Ε.Ε.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έξι 
(06) προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, συ-
ναφών με το γνωστικό αντικείμενο Τμημάτων του ιδρύ-
ματος, ως ακολούθως:

1. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί (Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE του ΤΕΙ Κρήτης, κατά τον 
χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4610/2019).

2. Τεχνικός Κηπευτικών Καλλιεργειών (Τμήμα Τεχνολό-
γων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης, κατά τον χρόνο έναρξης 
ισχύος του ν. 4610/2019).

3 Στέλεχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επισιτιστικών 
Μονάδων (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρή-
της , κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4610/2019).

4. Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης, κατά 
τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4610/2019).

5. Συστήματα παραγωγής CAD/CAM/CNC (Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών TE του ΤΕΙ Κρήτης, κατά τον 
χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4610/2019).

6. Πολυμέσα και Διαδίκτυο (Τμήμα Μηχανικών Πλη-
ροφορικής TE του ΤΕΙ Κρήτης, κατά τον χρόνο έναρξης 
ισχύος του ν. 4610/2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων  Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 107278/Ζ1 (2)
Ίδρυση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαί-

δευσης στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευ-

σης (Κ.Ε.Ε,) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου 48Α του ν. 4485/2017 

(Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις 
της περ. α του άρθρου 112 του ν. 4547/18 (Α΄ 102),

β. του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), όπως ισχύει,
γ. του άρθρου 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
δ. του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

στ. του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ζ. του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

η. της αριθμ. Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168),

θ. της αριθμ. 214688/Ζ1/13.12.2018 απόφασης του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Β΄ 5648), με θέμα «Παράταση των προβλεπομένων στο 
άρθρο 3 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) θητειών του συνόλου 
των προσωρινών οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής» (ΑΔΑ: Ω5Μ84653ΠΣ-0ΛΦ).

2. Την αριθμ. 124918/Ζ1/23-7-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα: «Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (3120/Β΄-ΑΔΑ: 
ΩΙΛ34653ΠΣ-Ε5Σ).

3. Τις αριθμ. 9/16-04-2019 και 10/07-05-2019 πράξεις 
της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , με τις οποί-
ες υποβάλλεται πρόταση περί ίδρυσης προγραμμάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης στο ίδρυμα.

4. Τα απευθυνόμενα στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., με αρ. πρωτ. 
65205/Ζ1/23-04-2019 και 77071/Ζ1/16-05-2019 έγγρα-
φα, με τα οποία ζητήθηκε η διατύπωση εντός προθε-
σμίας δέκα(10) ημερών της γνώμης του για την ίδρυση 
των αναφερομένων στην πρόταση της Δ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α. 
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

5. Τα απευθυνόμενα στην Εθνική Επιτροπή Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) , με αρ. 
πρωτ. 65297/Ζ1/23-04-2019 και 77027/Ζ1/16-05-2019 
έγγραφα, με τα οποία ζητήθηκε η διατύπωση εντός προ-
θεσμίας δέκα(10) ημερών της γνώμης της για την ίδρυση 
των αναφερομένων στην πρόταση της Δ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α. 
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η ταχθείσα ως άνω 
προθεσμία για την διατύπωση της γνώμης του Εθνικού 
Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και της Εθνικής Επιτροπής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.).

7. Τη με αρ. πρωτ.Φ.1/Γ/269/91319/Β1/6-6-2019 εισή-
γηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία 
από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., συνολικού ύψους (12*30.000=)360.000 
ευρώ, για το πρώτο έτος λειτουργίας και 360.000 ευρώ 
για το επόμενο οικονομικό έτος. Στον προϋπολογισμό 
του Ιδρύματος για το έτος 2019 δεν έχει γίνει σχετική 
πρόβλεψη για την ίδρυση Προγραμμάτων Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης.

8. Την αριθμ. 62151/1-7-2019 απόφαση δέσμευσης 
πίστωσης(ΑΔΑ ΩΛΟ14653ΠΣ-7ΣΜ), αποφασίζουμε:

Τ ην ίδρυση στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Κ.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δώδεκα (12) 
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, συναφών 
με το γνωστικό αντικείμενο Τμημάτων του ιδρύματος, 
ως ακολούθως:

1. «Τεχνικός Υπολογιστικών και Ενσωματωμένων Συ-
στημάτων» (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπο-
λογιστών).

2. «Τεχνικός Διαδικτυακού Επιχειρείν και Πολυμέσων» 
(Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών).
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3. «Τεχνικός Διοίκησης Εφοδιασμού και Μεταφορών» 
(Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων).

4. «Τεχνικός Μετάλλου Ναυπηγείου Ειδικότητας Σωλη-
νουργού-Λεβητοποιού»(Τμήματα Μηχανολόγων Μηχα-
νικών και Ναυπηγών Μηχανικών).

5. «Τεχνικός Μετάλλου Ναυπηγείου Ειδικότητας Ηλε-
κτροσυγκολλητή» (Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών 
και Ναυπηγών Μηχανικών).

6. «Τεχνικός Μετάλλου Ναυπηγείου Ειδικότητας Ελα-
σματουργού-Μονταδόρου» (Τμήματα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανικών).

7. «Τεχνικός Ξύλινων Σκαφών (Καραβομαραγκός)» 
(Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών 
Μηχανικών).

8. «Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης και Σκαφών Αναψυ-
χής» (Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών 
Μηχανικών).

9. «Τεχνικός Μηχανουργείου Ναυπηγείου» (Τμήματα 
Ναυπηγών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών).

10. «Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Πλοίων, Λιμενικών και 
Πλωτών Εγκαταστάσεων» (Τμήμα Ηλεκτρολόγων και 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών).

11. «Τεχνικός Αυτοματισμών Πλοίων και Πλωτών Εγκα-
ταστάσεων» (Τμήματα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδία-
σης και Παραγωγής και Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών).

12. «Τεχνικός Ηλεκτρονικός Πλοίων και Πλωτών Εγκα-
ταστάσεων» (Τμήματα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδία-
σης και Παραγωγής και Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων  Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Γ5α/ Γ.Π. οικ. 49734 (3)
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασί-

ας πιστοποίησης φαρμακοποιών για την διενέρ-

γεια στα φαρμακεία εποχιακού εμβολιασμού και 

χορήγησης αντιτετανικού ορού στους πολίτες. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1 του άρθρου 160 του ν. 4600/2019 « Εκσυγ-

χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 43 Α'),

β. της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014 « Πρωτο-
βάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως ισχύει,

γ. της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4486/2017 «Μεταρ-
ρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115 Α'),

δ. του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98) και 
ιδίως το άρθρο 45 αυτού, 

ε. του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116), όπως ισχύει,

ζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Υ80/31-10-2017 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904 Β΄)

3. Την αριθμ. 4/21-6-2019 απόφαση του Δ. Σ του Πα-
νελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

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

1. Η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης ορίζεται ως 
Αρχή πιστοποίησης των φαρμακοποιών προκειμένου να 
διενεργούν στα φαρμακεία εποχιακό εμβολιασμό και να 
χορηγούν αντιτετανικό ορό στους πολίτες.

2. Η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης αναλαμβάνει 
τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και του 
περιεχομένου της εκπαίδευσης, τη διαδικασία εκπαίδευ-
σης, καθώς και τον τρόπο εξέτασης των φαρμακοποιών 
από κοινού με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

3. Η διαδικασία εκπαίδευσης καθώς και ο τρόπος εξέ-
τασης των φαρμακοποιών που επιθυμούν να λάβουν τη 
σχετική πιστοποίηση θα λαμβάνει χώρα εξ αποστάσεως 
(e-learning) μέσω της ηλεκτρονικής πύλης της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και Ανάπτυξη Φαρμακοποιών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη 
Εταιρεία» (ΙΔΕΕΑΦ) του Πανελληνίου Φαρμακευτικού 
Συλλόγου. Το ΙΔΕΕΑΦ θα αναρτά το εκπαιδευτικό υλι-
κό και θα ενσωματώνει στη διαδικτυακή πλατφόρμα το 
ερωτηματολόγιο της εξέτασης.

4. Η πιστοποίηση της επιτυχούς παρακολούθησης της 
εκπαίδευσης πραγματοποιείται δια της εξετάσεως των 
φαρμακοποιών μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής πύ-
λης, με την επιτυχή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

5. Οι επιτυχόντες στην εξέταση φαρμακοποιοί λαμ-
βάνουν ηλεκτρονικώς βεβαίωση πιστοποίησης περί δι-
ενέργειας στα φαρμακεία εποχιακού εμβολιασμού και 
χορήγησης αντιτετανικού ορού στους πολίτες, από τον 
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, μέσω της Κλινικής 
Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία είναι αρμόδια 
για την επικύρωση των αποτελεσμάτων.

6. Η ανωτέρω βεβαίωση πιστοποίησης αναρτάται σε 
εμφανές σημείο εντός του φαρμακείου.

7. Το περιεχόμενο και ο τύπος της πιστοποίησης είναι 
ο ακόλουθος:
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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