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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση 
στον Roshgar Mahmud του Salim και της Lamea.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Δυνάμει της αριθ. 183/2004/2011 Καταλογιστικής πρά−
ξης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου 
Αθηνών, που εκδόθηκε την 4−1−2011 κατά τις διατάξεις 
των αρθ. 142 §2 και 155 του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το 
άρθρο 152 § 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα 
τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επεβλή−
θη στον Roshgar Mahmud του Salim και της Lamea γεν. 
1981 στο Ιράκ, πρώην κάτοικο Χαϊδαρίου, οδού Αϊδινίου 
21 και νυν αγνώστου διαμονής και με Α.Φ.Μ.: 129541731, 
Πολλαπλό τέλος 1.500,00€ (χίλια πεντακόσια ευρώ), σύμ−
φωνα με το άρθρο 150 § 1 του Ν2960/2001.

Το παραπάνω ποσό υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) 
κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με το κώδικα περί Τ.Χ.

Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 
60 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

F

    Αριθ. Φ.913.1/2663/10/Σ.38257 (2)
΄Ιδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσήμαν−

ση του Αλιευτικού Καταφυγίου στον Αρσανά Ιεράς 
Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του νόμου 1629/51 «Περί Φάρων» 

(ΦΕΚ Α΄ 9).
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β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την απόφαση Φ. 010/11/95003/24−12−1991 (ΦΕΚ 22 
Β/17−1−92).

3. Το έγγραφο Υπηρεσίας Φάρων Φ.919.32834/1/10/
Σ.1416/29−10−10, με το οποίο αιτείται η ίδρυση δύο (2) αυ−
τόματων πυρσών για την φωτοσήμανση του Αλιευτικού 
Καταφυγίου στον Αρσανά Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου 
Αγίου Όρους.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την οριστική ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών 
για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου στον 
Αρσανά Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους.

α) Θέση: Στην κεφαλή του προσήνεμου και υπήνεμου 
μώλου.

β) Σκοπιμότητα: Η ασφάλεια των πλοίων κατά την 
είσοδο και έξοδο από το Αλιευτικό Καταφύγιο στον 
Αρσανά Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους.

γ) Χαρακτηρισμός: Οι πυρσοί χαρακτηρίζονται ως 
«ΦΑΝΟΙ» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1629/51 
«Περί Φάρων».

δ) Είδος: Αυτόματοι ηλιακοί φανοί.
ε) Χαρακτηριστικά: Καθοριζόμενα από την Υ. Φάρων, 

ως αρμοδίου φορέα.
2. Η δαπάνη ίδρυσης των ανωτέρω φανών βαρύνει, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγρ. (α) του Ν. 1629/51 
«Περί Φάρων», την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδι−
κής η οποία:

α) Κατασκεύασε βάσεις από σκυρόδεμα και ανοξεί−
δωτες κατασκευές / υποδοχές, σύμφωνα με σχέδιο και 
υποδείξεις της Υ. Φάρων.

β) Κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο όνομα 
του Τμηματάρχη Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού 
Υ. Φάρων την αξία των φωτιστικών μηχανήματος των 
φανών, η οποία καθορίσθηκε από την Υ. Φάρων.

γ) Γνώρισε στην Υ. Φάρων την υλοποίηση των κατα−
σκευών ως ανωτέρω παράγραφος 2α, καθώς και την 
κατάθεση του απαιτουμένου ποσού, ως ανωτέρω πα−
ράγραφος 2β.

3. Η προμήθεια του τυποποιημένου υλικού υλοποιή−
θηκε με μέριμνα της Υ. Φάρων και των αρμοδίων Υπη−
ρεσιών του ΓΕΝ, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους 
και κανονισμούς.

4. Η αφή των φανών, η λειτουργία και η περιοδική 
συντήρηση τους, θα βαρύνει την Υ. Φάρων και οι φανοί 
θα αποτελούν τμήμα του Ελληνικού Φαρικού Δικτύου.

5. Η έναρξη λειτουργίας των νέων φανών θα γνωστο−
ποιηθεί στους ναυτιλόμενους με έκδοση αγγελίας από 
την Υδρογραφική Υπηρεσία, κατόπιν γραπτής ενημέρω−
σης αυτής από την Υ. Φάρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010

Ο Αρχηγός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ

    Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 (3)
Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, 

του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προ−
βλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 
3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/22.4.2005).

2. Του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α΄) «Σύσταση και Οργάνωση 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποι−
ήθηκε με το Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α΄) «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και το Π.Δ. 189/95 
(ΦΕΚ 99/Α΄) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων» 
του Π.Δ. 396/89.

3. Του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α΄/1996) και το Π.Δ. 185/2009 
(ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο−
νίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερι−
κών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης 
Πολιτικής».

4. Του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7.10.2009) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και Ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄),όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Π.Δ 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α΄/2010).

6. Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α΄/2010).

7. Την αριθ. Υ271/30−9−2010 (ΦΕΚ 1595/Β΄/2010) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη.

8. Του άρθρου 35 του Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 63/Α΄/3.5.2010).

9. Του άρθρου 7 του Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78/Α΄/25.5.2010).

10. Του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 128/Α΄), όπως ισχύει.

11. Του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως ισχύει.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσης είναι ο καθορισμός των οργά−
νων και η διαδικασία επιβολής, το είδος και το ύψος των 
κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 35 του ν. 3844/2010, τα κριτήρια επιμέτρησής 
τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε παρόχους υπη−
ρεσιών, όταν αυτοί ασκούν επαγγελματική δραστηρι−
ότητα, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα Α΄ της πα−
ρούσης.

Άρθρο 3
Είδη παραβάσεων − Αρμόδια Αρχή
και Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων

1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης παρόχου 
υπηρεσίας, αναφορικά με τις υποχρεώσεις του για πα−
ροχή πληροφοριών στους αποδέκτες της υπηρεσίας 
ή την απάντηση σε παράπονα αποδεκτών, όπως αυτά 
προβλέπονται στις διατάξεις των οικείων άρθρων του 
ν.3844/2010, την οποία διαπιστώνει η Αρμόδια για την 
έκδοση της κατά περίπτωση αδείας ή Βεβαίωσης του 
παρόχου Αρχή, κατόπιν υποβληθείσας αιτήσεως ή κα−
ταγγελίας του αποδέκτη της υπηρεσίας ή οιουδήποτε 
τρίτου αποδεικνύει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγ−
γέλτως, και σύμφωνα με όσα ορίζονται στις ως άνω 
διατάξεις, η Αρμόδια Αρχή επιβάλλει κυρώσεις στους 
παραβάτες, ανάλογα με τη φύση του αδικήματος.

2. Το είδος και το ύψος των επιβαλλόμενων κυρώ−
σεων τελούν σε σχέση αναλογίας με την παράβαση, 
διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό και αποτρεπτικό χα−
ρακτήρα του μέτρου και προσδιορίζονται στο άρθρο 
4 της παρούσης.

3. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης από την Αρ−
μόδια Αρχή καλείται ο πάροχος εντός είκοσι (20) ημε−
ρών όπως υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του. Εντός 
τριάντα (30) ημερών από την πάροδο του εικοσαημέρου 
εκδίδεται αναλόγως αιτιολογημένη απόφαση της Αρ−
μόδιας Αρχής για την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων, 
η οποία κοινοποιείται στον πάροχο υπηρεσιών, εντός 
της ως άνω προθεσμίας. Για την επιβολή της ποινής 
λαμβάνονται υπόψη ιδίως η βαρύτητα της παράβασης, 
ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα του 
αποδέκτη και του κοινωνικού συνόλου, το ύψος της 
προκληθείσας ζημίας σε αυτούς και η τυχόν αποκα−
τάσταση της καθώς και η λήψη μέτρων για την άρση 
της παράβασης στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας 
με την Αρμόδια Αρχή κατά το στάδιο διερεύνησης και 
ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης 
και η τυχόν καθ’ υποτροπή τέλεση των παραβάσεων 
που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος άρθρου. Σε 
περίπτωση υποτροπής του υπαιτίου, το αρμόδιο όρ−
γανο επιβολής κυρώσεως δύναται να εξαντλήσει την 
αυστηρότητα του στα πλαίσια που επιβάλλουν πάντα 
η αρχή της αναλογικότητας, της αναγκαιότητας της 
επιβαλλόμενης κυρώσεως.

4. Κατά της απόφασης ο πάροχος δύναται να ασκήσει 
εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινο−
ποίησή της, προσφυγή, ενώπιον της αρμοδίας υπηρε−
σίας.

Άρθρο 4
Κυρώσεις

Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις:
1. Για απλή άρνηση παροχής των πληροφοριών που 

υποχρεούται ο πάροχος να θέτει στη διάθεση του απο−
δέκτη, ανά έργο, πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) €.

2. Για εκ δόλου άρνηση παροχής των πληροφοριών 
που υποχρεούται ο πάροχος να θέτει στη διάθεση του 
αποδέκτη, ανά έργο, πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων 
(3.000) €.

3. Για τη μη απάντηση σε παράπονα αποδεκτών, πρό−
στιμο ύψους χιλίων (1.000) €.

4. Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω παραβάσε−
ων, με αιτιολογημένη απόφαση της Αρμόδιας Αρχής, 
διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρη−
ματικό πρόστιμο και επιπλέον δύναται να ανασταλεί ή 
και ανακληθεί η άδεια ή η βεβαίωση για την άσκηση της 
παροχής υπηρεσιών για το συγκεκριμένο είδος υπηρε−
σίας ή και για οποιαδήποτε υπηρεσία.

5. Η επιβολή των παραπάνω κυρώσεων δεν εξαρτά και 
δεν αποκλείει τον ενδεχόμενο καταλογισμό ποινικών 
ευθυνών σε φυσικά πρόσωπα ή εκπροσώπους νομικών 
προσώπων και τη διαδικασία που ακολουθείται από τις 
αρμόδιες δικαστικές αρχές.

6. Σε περίπτωση επιβολής κύρωσης σε πάροχο κρά−
τους−μέλους, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την αντίστοιχη 
Αρμόδια Αρχή του κράτους − μέλους εγκατάστασης.

7. Ο παραβάτης υποχρεούται σε τριάντα (30) ημέρες 
από την απόφαση επιβολής χρηματικού προστίμου στην 
έκδοση Διπλοτύπου Είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δη−
μοσίου, αντίστοιχου ποσού, άλλως η Αρμόδια Αρχή νο−
μιμοποιείται να προβεί στη βεβαίωση του επιβληθέντος 
χρηματικού προστίμου κατά Κ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Επαγγελματικές Δραστηριότητες του άρθρου 1

1. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης 
απλών και μη απλών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

2. Επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης απλών 
και μη απλών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

3. Συντήρηση απλών και μη απλών μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων (Πρακτικός Μηχανικός).

4. Πραγματογνωμοσύνη μηχανολογικών και ηλεκτρι−
κών εγκαταστάσεων.

5. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης μελέτης, εκτέλεση 
μελέτης χημικών εγκαταστάσεων.
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6. Επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης χημικών 
εγκαταστάσεων.

7. Πραγματογνωμοσύνη χημικών εγκαταστάσεων.
8. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, 

επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρηση ηλεκτρολο−
γικών εγκαταστάσεων.

9. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, 
συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων.

10. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, 
συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων.

11. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, 
συντήρηση εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων.

12. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, 
συντήρηση, επίβλεψη, εγκαταστάσεων αερίων καυσί−
μων.

13. Επίβλεψη της λειτουργίας και χειρισμός ατμολέ−
βητα (Θερμαστής −Αρχιθερμαστής).

14. Ηλεκτροσυγκολλήσεις.
15. Οξυγονοκολλήσεις.
16. Χειρισμός Μηχανημάτων έργου.
17. Γόμωση και Πυροδότηση Εκρηκτικών σε Έργα.
18. Χειρισμός Ανυψωτικών Μηχανημάτων Τήξεως Αλου−

μίνας.
F

    Αριθ. 305 (4)
Τροποποίηση της αριθ. 278486/5.3.2008 κοινής υπουρ−

γικής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέ−
λεση του Κανονισμού (ΕΚ)1182/2007 του Συμβουλί−
ου της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 (Ε.Ε. L 273/17.10.2007) 
στον τομέα των τοματών που παραδίδονται για με−
ταποίηση». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/79 «Περί οργανώ−

σεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας 
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρά−
γραφος 1 τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του 
Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού EURATOM» (A΄ 70) και του άρθρου 3, όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν.1892/90 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 101).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως η νο−
μοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (Α΄ 98).

2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί ισχύουν:
α) 1234/2007 του Συμβουλίου «για την θέσπιση κοινής 

οργάνωσης αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα 

γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)», (ΕΕ 
L 299 της16.11.2007), που αντικατέστησε τον ΚΑΝ (ΕΚ) 
1182/2007.

β) 73/2009 του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2009 
«σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώ−
τα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων 
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) 
αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ.378/2007 και για την κατάργη−
ση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003», (ΕΕ L 30 της 
31.1.2009) και ειδικότερα τα άρθρα 51 και 66.

γ) 1121/2009 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2009 
«σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμο−
γής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου 
όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς 
που προβλέπονται στους τίτλους IV και V».

δ) 1122/2009 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2009 
«σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμο−
γής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου 
όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφορο−
ποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης 
για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κα−
νονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου 
όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον 
αμπελοοινικό τομέα». (ΕΕ L 316/02.12.2009).

3. Τις διατάξεις της αριθ. 278486/05.03.2008 απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα 
σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1182/2007 του Συμ−
βουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 (Ε.Ε. L273/17.10.2007) 
στον τομέα των τοματών που παραδίδονται για μετα−
ποίηση» (ΦΕΚ 367/Β΄/5.3.2008), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει με την αριθ. 290442/29.07.2010 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 1152/Β΄/30.7.2010).

4. Ότι λόγω της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης 
ρευστότητας στην αγορά που έχει επηρεάσει την εύ−
ρυθμη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο τομέα της βιομηχανικής τομά−
τας και που η εν λόγω κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα 
την αδυναμία τους να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές 
από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας προκειμένου 
να εξασφαλίσουν την πληρωμή της αξίας της πρώτης 
ύλης που παραδόθηκε για μεταποίηση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυσης, για το έτος 
2010.

5. Το γεγονός ότι μεταποιητικές μονάδες που έλαβαν 
έγκριση συμμετοχής στο καθεστώς της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης για το έτος 2010 έχουν εξοφλήσει πλήρως τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις του έτους 2009 προς τις 
συμβληθείσες με αυτές Οργανώσεις Παραγωγών.

6. Ότι προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στις συμ−
βληθείσες Ομάδες Παραγωγών με τους εγκεκριμένους 
μεταποιητές να εξασφαλίσουν τη πληρωμή της αξίας 
της πρώτης ύλης που παραδόθηκε στο πλαίσιο των 
συναφθεισών συμβάσεων για το έτος 2010 με οποιοδή−
ποτε άλλο πρόσφορο νόμιμο τρόπο αντί της εγγυητικής 
επιστολής τραπέζης.

7. Τα παρακάτω έγγραφα:
α) αριθ. 474/18.11.2010 της Ομάδας Παραγωγών «ΔΡΑ−

ΜΑΣ Α.Ε.».
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β) αριθ. 424/289/19.11.2010 της Ομάδας Παραγωγών 
«ΕΑΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ».

γ) αριθ. 1703/22.11.201 του ΑΣ Ομάδας Παραγωγών βι−
ομηχανικής τομάτας «Η ΔΗΜΗΤΡΑ».

δ) αριθ. 51/22.11.2010 της ΚΑΣΟ «Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ−ΠΕΛ−
ΛΑ».

ε) αριθ. 1519/22.11.2010 της «ΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ−ΤΥΡΝΑΒΟΥ−
ΑΓΙΑΣ».

ζ) αριθ. 503/25.11.2010 της «ΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ».
η) το από 25.11.2010 της «ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΩ 

ΑΓΙΑΝΝΗ Ομάδας Παραγωγών».
θ) το από 2.12.2010 του «ΑΣ Φρούτων και Λαχανικών 

«ΧΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΗ».
ι) αριθ. 67/02.12.2010 της Ομάδας Παραγωγών ΑΣ 

«ΕΒΡΟΓΚΡΙΝ».
κ) αριθ. 788/29.11.2010 της Ομάδας Παραγωγών «ΕΑΣ 

Ν. ΣΕΡΡΩΝ».
η) το από 6.12.2010 έγγραφο της Ομάδας Παραγω−

γών Τοματοπαραγωγών του Α.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με 
τα οποία αιτούνται την τροποποίηση της σχετικής δι−
άταξης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής από τους 
αντισυμβαλλόμενους εγκεκριμένους μεταποιητές.

8. Τα αριθ. έγγραφα των παρακάτω μεταποιητών:
α) 165/01.11.2010 της «ΣΕΡΡΑΪΚΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑΣ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Α.Ε.».
β) 358/03.11.2010 της «ΣΕΚΟ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.».
γ) το από 27.10.2010 της «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.», με τα οποία 

δηλώνουν την αδυναμία τους για έκδοση εγγυητικών 
επιστολών και ως εκ τούτου την τροποποίηση της σχε−
τικής διάταξης της εν λόγω κοινής υπουργικής από−
φασης.

9. Την αριθ. 271752/21.10.2010 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη − Μαρία Αποστολάκη 
και Ιωάννη Κουτσούκο» (Β΄ 1673).

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Η αριθ. 278486/5.3.2008 απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του 
Κανονισμού (ΕΚ)1182/2007 του Συμβουλίου της 26ης Σε−
πτεμβρίου 2007 (Ε.Ε. L 273/17.10.2007) στον τομέα των 
τοματών που παραδίδονται για μεταποίηση» (Β΄ 367), 
όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ. 290442/29.07.2010 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τος και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων (Β΄ 1152) τροποποιείται ως κάτωθι:

Μετά τη περίπτωση γ της παρ. 11 του άρθρου 6 προ−
στίθεται νέα περίπτωση δ΄, που έχει ως εξής:

«δ) Εντούτοις επιτρέπεται στους συμβαλλόμενους του 
άρθρου 4, να συμφωνήσουν γραπτώς τη μη τήρηση 
της εξασφάλισης της πληρωμής της αξίας της πρώτης 
ύλης που θα παραδοθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος 
της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2010 με την 
έκδοση εγγυητικής επιστολής τράπεζας, όπως αναφέ−
ρεται στις παραπάνω περιπτώσεις ή να συμφωνήσουν 
να αντικαταστήσουν την εξασφάλιση της πληρωμής της 
εν λόγω αξίας με άλλο πρόσφορο νόμιμο τρόπο.

Στη περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι συνέπειες 
που αναφέρονται στην περίπτωση β΄.

Σε κάθε περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο της ως 
άνω αναφερόμενης συμφωνίας διαβιβάζεται στη Δ/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης, στη Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης και 
Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
καθώς και στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Οργανισμός Πληρωμών 
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων).

Η ως άνω διάταξη ισχύει από 20 Αυγούστου 2010.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

F
(5)     

 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή 
ΚΡΙΩΝΗ (KRIONI) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ANASTASIYA) TOU ΝΙ−
ΚΟΛΑΟΥ και της ΑΝΝΑΣ κ.λπ.

1.   Με την Φ.8237/24246/30−12−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΚΡΙΩΝΗ 
(KRIONI) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ (ANASTASIYA) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και 
της ΑΝΝΑΣ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας 
σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του Ν.3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄) και του άρθρου 41 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 
Α΄) (37/2009 Πρακτικό της Α΄ Ειδικής Επιτροπής).

2. Με την Φ.23527/14042/30−12−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΑΝΑΣΤΑ−
ΣΙΑΔΟΥ (ANASTASIADU) ΖΙΝΑΪΔΑ (ZINAYIDA) του ΑΒΡΑ−
ΑΜ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, περί αποκτήσεως της Ελληνι−
κής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του 
Ν.3284/2004(ΦΕΚ 217 Α΄) και του άρθρου 41 του Ν.3731/ 
2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) (06/2009 Πρακτικό της Α΄ Ειδικής 
Επιτροπής).

3. Με την Φ.18842/21975/30−12−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΑΡΕΣΙΣΒΙΛΙ 
(ARESHISHVILI) ΜΑΡΙΑΣ (ΜΕRI) του ΙΩΑΝΝΗ και της ΚΥΡΙ−
ΑΚΟΥΛΑΣ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του Ν.3284/10−11−2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄) και του άρθρου 41 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 
Α΄) (21/2006 Πρακτικό της Γ΄ Ειδικής Επιτροπής).

4. Με την Φ.37455/24705/30−12−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς ΚΟΣΣΕ (KOS−
SE) ΒΑΛΕΡΙΪ (VALERIY) του ΖΑΧΑΡ και της ΟΛΕΞΑΝΤΡΑ, 
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις 15 και 35 του Ν.3284/2004(ΦΕΚ 217 Α΄) 
και του άρθρου 41 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) (70/2009 
Πρακτικό της Γ΄ Ειδικής Επιτροπής).

5. Με την Φ.48563/27647/30−12−2010 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, γί−
νεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς ΓΚΕΒΟΡΓΚΙΑΝ 
(GEVORGYAN) ENTBAPNT (EDVARD) του ΑΡΜΕΝ και της 
ΚΑΤΑΡΙΝΕ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας 
σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του Ν.3284/2004(ΦΕΚ 
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2f7 A΄) και του άρθρου Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) (25/2010 
Πρακτικό της Γ΄ Ειδικής Επιτροπής).

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F

          (6) 
 ́Εκτακτη οικονομική ενίσχυση στον ασφαλισμένο

 ΓΟΥΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Του Ν.2224/94, άρθρα 14 και 15.
Β) του Ν.2336/95, άρθρο 10.
Γ) του Ν.2434/96, άρθρο 1.
2. Την αριθ. 1646/44/14−12−10 απόφαση της Επιτροπής 

Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.
3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
Την αποδοχή της αριθ. 1646/44/14−12−10 απόφασης της 

Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ για την οικονομική 
ενίσχυση του ασφαλισμένου ΓΟΥΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με 
το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (1.500,00 €), 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3β και 4 του άρ−
θρου 1 του Ν. 2434/96, οι οποίες ορίζουν ότι: α) «με 
αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρησης εξειδικεύονται 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τους πόρους 
του προηγουμένου εδαφίου και ειδικότερα εκείνα που 
αφορούν δράσεις .... ή την ενίσχυση των ανέργων.», και 
β) «για τη λειτουργία του ΛΑΕΚ συνίσταται Επιτροπή 
Διαχείρισης, η οποία αποφασίζει τον τρόπο κατανομής 
και χρήσης των ποσών του λογαριασμού αυτού και την 
ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελματικής κα−
τάρτισης και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας 
που εξυπηρετεί την προώθηση της απασχόλησης και 
επαγγελματικής κατάρτισης, τη βελτίωση του επιπέδου 
των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από κοινωνικό 
αποκλεισμό...».

Το πιθανό κόστος της συνολικής δαπάνης θα ανέλθει 
σε 1.500,00 € και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τα αποθε−
ματικά του ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 0659.00).

Η λήξη της καταβολής να οριστεί σε 60 ημέρες από 
την ημερομηνία έναρξης κάθε καταβολής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
F

     (7)
 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος IRBESARTAN / VIKETO.

  Με τις αριθ. 14975/09 και 87516 και 87517/22−12−2010 
αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας 
στο φαρμακευτικό προϊόν IRBESARTAN / VIKETO.

Δραστική ουσία: IRBESARTAN
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 75mg/

TAB − 150mg/TAB − 300mg/TAB

Δικαιούχος σήματος: INVENT FARMA S.L., SPAIN.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: INVENT FARMA S.L., 

SPAIN.

  H Αναπλ. Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ

F
  (8)
Χ    ορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμα−

κευτικού προϊόντος NARCOSTART.

  Με την αριθ. 85751/21−12−2010 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 282371/2006, άδεια κυκλοφορίας 
στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν NARCOSTART.

Δραστική ουσία: MEDETOMIDINE HYDROCHLORIDE.
Μορφή: Ενέσιμο διάλυμα 0,85mg/ML.
Δικαιούχος: LE VET B.V., HOLLAND.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: LE VET Β.V., HOLLAND.

H Αναπλ. Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ

F

  (9)
Χ    ορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος METHOTREXATE / EBEWE.

  Με την αριθ. 46429/09/20−12−2010 απόφαση του ΕΟΦ 
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν METHOTREXATE / EBEWE.

Δραστική ουσία: METHOTREXATE.
Μορφή: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος 

προς έγχυση 100mg/ML.
Δικαιούχος σήματος: EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.

KG, AUSTRIA.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: EBEWE PHARMA GES.

M.B.H NFG.KG, AUSTRIA.

  H Αναπλ. Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ

F

  (10)
Χ    ορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος IRBESARTAN / INVENT FARMA.

  Με τις αριθ. 14969/09, 87518 και 87520/22−12−2010 
αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατά−
ξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής 
υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυ−
κλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν IRBESARTAN / 
INVENT FARMA.

Δραστική ουσία: IRBESARTAN.
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 75mg/

TAB − 150mg/TAB − 300mg/TAB.
Δικαιούχος σήματος: INVENT FARMA S.L., SPAIN.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: INVENT FARMA S.L., 

SPAIN.

  H Αναπλ. Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ
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  (11)
Χ    ορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος AMLODIPINE / MYLAN GENERICS.

  Με την αριθ. 84765/13−12−2010, 84766/13−12−2010 από−
φαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφο−
ρίας στο φαρμακευτικό προϊόν AMLODIPINE / MYLAN 
GENERICS.

Μορφή: TAB.
Δικαιούχος σήματος: GENERICS (UK) LTD−ENGLAND.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: GENERICS PHARMA HELLAS 

ΕΠΕ.

  H Αναπλ. Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ

  (12)
Χ    ορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμα−

κευτικού προϊόντος ALPHA DIP Vibrio .

 Με την αριθ. 86911/21−12−2010 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 της 
κοινής υπουργικής απόφασης 282371/2006, άδεια κυκλο−
φορίας στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ALPHA 
DIP Vibrio.

Δραστική ουσία: VIBRIO ANGUILLARUM SEROTYPE 01.
Μορφή: Πυκνό διάλυμα εναιωρήματος για παρασκευή 

εναιωρήματος προς εμβάπτιση.
Δικαιούχος: ALPHARMA AS, NORWAY.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ALPHARMA AS, NOR−

WAY.

H Αναπλ. Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ    
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