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Αριθμ. ΔΥΓ3α/ Γ.Π. οικ 45414
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/ οικ 33013/29−3−2012
(ΦΕΚ 983/Β΄/30−3−12) υπουργικής απόφασης.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/2005).
2. Το Ν.Δ. 96/73 και ιδίως το άρθρο 17 όπως ισχύει
σήμερα.
3. Το Ν.Δ. 136/1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως του από 10/11−5−46 Ν.Δ «Περί Αγο−
ρανομικού Κώδικος» (ΦΕΚ 298/Α΄/1946) όπως ισχύει
σήμερα.
4. Το άρθρο 13 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α΄//2005),
όπως ισχύει σήμερα.
5. Το ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/2010) όπως ισχύει σή−
μερα.
6. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του ν. 3899/2010) ΦΕΚ
212/Α΄/2010) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.
7. Το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3840/2010.
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8. Το Π.Δ. 95/2000 ( ΦΕΚ 76/Α΄/2000) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως ισχύει σήμερα.
9. Τα άρθρα 39, 40 και 51 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/
Α΄/2011) «Διαθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και
άλλες διατάξεις».
10. Το άρθρο 32 του ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανι−
σμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κ.λ.π.
11. Την υπουργική απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ33013 (ΦΕΚ
983/Β΄/30−3−2012) Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων.
12. Τις διατάξεις των άρθρων 19,20,21 και 23 του
Ν. 4052/2012.
13. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Το άρθρο 3 της ΔΥΓ3(α)/οικ33013 (ΦΕΚ 983/Β΄/30−3−2012)
υπουργικής απόφασης «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμά−
κων» αντικαθίσταται ως εξής:
Εκπτώσεις
1. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπο−
ρούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της νοσοκομει−
ακής τιμής χωρίς περιορισμό μόνο στο Δημόσιο, τα Κρα−
τικά νοσοκομεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του
άρθρου 37 του ν. 3918/2011 και στα φαρμακεία του Εθνικού
Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), με την
προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.
2. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς
μπορούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της χον−
δρικής τιμής μέχρι 5% για τα ΜΗΣΥΦΑ και μέχρι 2% για
όλα τα υπόλοιπα φάρμακα, προς τους φαρμακέμπορους,
τα φαρμακεία και τους συνεταιρισμούς καθώς και στα
φαρμακεία των ιδιωτικών κλινικών άνω των 60 κλινών, με
την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.
Την ίδια έκπτωση μπορούν να παρέχουν στα φαρμα−
κεία και οι φαρμακέμποροι και οι συνεταιρισμοί, με την
προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.
3. Η υπέρβαση του ορίου των εκπτώσεων της παραγρά−
φου 2 του άρθρου αυτού, έχει ως συνέπεια εκτός από τις
κυρώσεις που προβλέπονται στον Αγορανομικό Κώδικα,
την άμεση μείωση της τιμής του φαρμάκου σε ποσοστό
ανάλογο της επί πλέον έκπτωσης που χορηγείται.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ΔΥΓ3(α)/οικ33013 (ΦΕΚ 983/Β΄/
30−3−2012) υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαΐου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 317/51441/2012
(2)
Απαγόρευση της χρήσης και εμπορίας της γενετικής
τροποποίησης γεώμηλου ΕΗ92−527−1 στο περιβάλλον
ως πολλαπλασιαστικό υλικό για καλλιέργεια».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 16 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγω−
γής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών
ειδών (ΦΕΚ 164/Α/1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Των άρθρων 8, 10, 12, 15 και 20 του ν. 1650/1986 «Για την
προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160), όπως ισχύει.

γ) Της παρ. 1 του άρθρου 26 της υπ’ αριθμ. 38639/2017/21−
9−2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσι−
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικο−
νομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός
μέτρων και όρων για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά
τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον σε συμ−
μόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/18 «για
τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων
οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της
οδηγίας 90/220/ΕΟΚ» του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου
2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Β΄ 1334).
δ) 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» (Α΄ 98).
2. Την παρ. 1 του άρθρου 23 της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
12ης Μαρτίου 2001 «για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενε−
τικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και
την κατάργηση της Οδηγίας 90/220/ΕΚ του Συμβουλίου»
(ΕΕ L 106).
3. Την υπ’ αριθμ. 2010/135/ΕΕ απόφαση της Επιτροπής
της 2ας Μαρτίου 2010 «σχετικά με τη διάθεση στην αγο−
ρά, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προϊόντος γεωμήλου
(Solanum tuberosum L. σειρά ΕΗ92−527−1) που έχει υπο−
στεί γενετική τροποποίηση ώστε να αυξηθεί η περιεκτι−
κότητα του αμύλου σε αμυλοπηκτίνη» (ΕΕ L 53).
4. Την υπ’ αριθμ. 131/20388/20−02−2012 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα»
(Β΄ 393).
5. Την από 22−3−2012 εισήγηση της ειδικής επιστη−
μονικής επιτροπής, που συστήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 38639/2017/21−9−2005 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1334) και συγκροτήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 135086/17−3−2011 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΑΔΑ 4Α15Β−Β5), σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο από την
ελευθέρωση στο περιβάλλον της γενετικής τροποποί−
ησης πατάτας ΕΗ92−527−1 ως πολλαπλασιαστικό υλικό
για καλλιέργεια.
6. Την ανάγκη πλήρους και αποτελεσματικής εφαρ−
μογής των αρχών της προφύλαξης και της πρόληψης,
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, μετά από μελέτες,
έχουν προκύψει νεότερα επιστημονικά δεδομένα για
πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις της γενετικής τροπο−
ποίησης ΕΗ92−527−1 στο περιβάλλον και στην υγεία του
ανθρώπου και των ζώων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Απαγορεύεται για τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύ−
ος της παρούσας η χρήση και εμπορία της γενετικής
τροποποίησης γεωμήλου ΕΗ92−527−1 στο περιβάλλον ως
πολλαπλασιαστικό υλικό για καλλιέργεια, όπως εγκρίθη−
κε με την υπ’ αριθμ. 2010/135/ΕΕ απόφαση της Επιτροπής
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της 2ας Μαρτίου 2010 «σχετικά με τη διάθεση στην
αγορά, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προϊόντος
γεωμήλου (Solanum tuberosum L. σειρά ΕΗ92−527−1) που
έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να αυξηθεί η
περιεκτικότητα του αμύλου σε αμυλοπηκτίνη».

Ειδικό κτίριο επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρ−
τισης κρατουμένων, στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης
Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά), για την πλήρη λειτουρ−
γία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 2

Αθήνα, 30 Απριλίου 2012

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαΐου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

F
Αριθμ. 1260
Ανάθεση έργων στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

(4)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 1256
Ανάθεση έργων στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

(3)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).
2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5
του άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997).
3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21
του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997) και έχει συμπλη−
ρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998
(ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).
4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165
Α΄/30−6−2003).
5) Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ
1575 Β΄/28−11−2001).
6) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ’ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
7) Την υπ’ αριθμ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νομι−
κού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε.» τη:
1) Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη, παραλαβή του
έργου «Διερεύνηση και υλοποίηση κάθε δυνατής και
ενδεδειγμένης λύσης για την οριστική επίλυση των
προβλημάτων διαρροών − υγρασιών στους χώρους του
Καταστήματος Κράτησης Γυναικών που λειτουργεί το
ΚΕΘΕΑ, στον Ελεώνα Θηβών» και
2) Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και
παραλαβή του έργου «Απαιτούμενες παρεμβάσεις στο

Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).
2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5
του άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997).
3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21
του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997) και έχει συμπλη−
ρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998
(ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).
4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165
Α΄/30−6−2003).
5) Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ
1575 Β΄/28−11−2001).
6) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ’ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
7) Την υπ’ αριθμ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νομι−
κού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε.» τη:
1. Μελέτη, έκδοση κατάλληλων αδειών − εγκρίσεων,
δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή
του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας αστικών και
κτηνοτροφικών Λυμάτων του Ειδικού Αγροτικού Κατα−
στήματος Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας» και
2. Μελέτη, έκδοση κατάλληλων αδειών − εγκρίσεων,
δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή
του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του
Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 6456
(5)
Νυχτερινή απασχόληση, νυχτερινή και ημερήσια απα−
σχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες εργασίας, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας της Διεύθυνσης Εποπτείας
Καζίνων, μηνός Μαΐου, έτους 2012.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3270/2004, «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουρι−
στικής Ανάπτυξης και Θεμάτων Τουρισμού», (ΦΕΚ 187/
Α΄/11.10.2004).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2005, άρθρο 16, «Οργα−
νισμός Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης», (ΦΕΚ/211/
Α΄/22.8.2005).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/2009, «Συγχώνευση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης»,
(ΦΕΚ 213/Α΄/07.10.2009).
4. Το Π.Δ. 15/2010, «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Του−
ρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού», (ΦΕΚ
35/Α΄/01.3.2010).
5. To Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄/11−11−2011).
6. Την υπ’ αριθμ. 121479/2011 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Γεώργιο
Νικητιάδη» (ΦΕΚ 2820/14−12−2011).
7. Το άρθρο 22 του ν. 2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995).
8. Το άρθρο 20 του ν. 4024/2011 «Υπερωριακή εργασία»
(ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011) καθώς και την 2/78400/0022/14−11−2011
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Β΄ Κεφαλαίου του
ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
9. Το άρθρο 22 του ν. 3871/2010, «Δημοσιονομική Δια−
χείριση και Ευθύνη», (ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010).
10. Το υπ’ αριθμ. 1384/18.4.2011, έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα της Κυβέρνησης, (υπ’ αριθμ. 2/50260/0026/
06.07.2011 διαβιβαστικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών).
11. Το άρθρο 45 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρω−
μένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ
485/Α/11.4.2012).
12. Το ν. 2206/1994, «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγ−
χος καζίνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/Α΄/ 20.4.1994).
13. Την υπ’ αριθμ. 1036/26.5.1995 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Τουρισμού και Δημόσιας Τάξης
«Καθορισμός των δικαιολογητικών των προσλαμβανο−
μένων για εργασία στα Καζίνο και έλεγχος τήρησης
της δημόσιας τάξης» και ειδικότερα το άρθρο 8, (ΦΕΚ
549/Β΄/22.6.1995).
14. Την υπ’ αριθμ. Τ/6736/01.07.2003 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης – Τομέας Τουρισμού, «Κανονισμός
Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας
των Καζίνο», (ΦΕΚ 929/Β΄/04.7.2003).
15. Την υπ’ αριθμ. 2/16606/0022/24.04.2009, εγκύκλιο του

Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, «Υπερωριακή
απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ».
16. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,
(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13.7.2010).
17. Την υπ’ αριθμ. 5892/09.04.2012 απόφαση ανάλη−
ψης δαπάνης για δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ
(19.200,00) η οποία καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό
42739 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της
οικείας ΥΔΕ, εντός εγκεκριμένων ορίων του προϋπολο−
γισμού για το έτος 2012.
18. Το γεγονός ότι η δαπάνη η οποία ανέρχεται
στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ
(19.200,00) θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του
έτους 2012 και τον ΚΑΕ 512 στον οποίο υπάρχει εγγε−
γραμμένη πίστωση του ανωτέρω ποσού, για το μήνα
Μάιο του 2012.
19. Τις αυξημένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επο−
πτείας Καζίνο της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, για
τη διενέργεια ελέγχων και εποπτείας των εννέα (9)
επιχειρήσεων Καζίνο, τα οποία λειτουργούν ανά την
Επικράτεια σε εικοσιτετράωρη βάση, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προς συμπλήρωση (υποχρεωτικής ερ−
γασίας) νυχτερινή απασχόληση, νυχτερινή και ημερήσια
απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
εργασίας, υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνων,
οι οποίοι στελεχώνουν τα κλιμάκια ελέγχου και εποπτεί−
ας των επιχειρήσεων καζίνο της Χώρας, για το χρονικό
διάστημα έως και 31−5−2012 ως κάτωθι:
Για μέχρι εξήντα τρεις (63) υπαλλήλους
3.024 ώρες απλές νυχτερινές (υποχρεωτικής εργασίας)
1.260 ώρες εξαιρέσιμες ημερήσιες (υποχρεωτικής εργα−
σίας)
630 ώρες νυχτερινές Κυριακές και εξαιρέσιμες (υποχρε−
ωτικής εργασίας).
Την αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρω ωρών
έχει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζί−
νων της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. 17889/16406
(6)
Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 8885/8564/6−3−2012 (ΦΕΚ 881/
Β΄/2012) και 13694/12851/28−3−2012 (ΦΕΚ 1216/Β΄/2012)
αποφάσεών μας περί «Καθορισμού ανώτατου ορίου
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων
υπηρετούντων στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ατ−
τικής νια το έτος 2012».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/99 (ΦΕΚ
35/Α΄/99) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων
εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99
(ΦΕΚ 180/Α΄/9.9.1999) σύμφωνα με τις οποίες η αρμοδιό−
τητα της έκδοσης των αποφάσεων αύξησης των ημερών
εκτός έδρας των υπαλλήλων ΟΤΑ, Α΄ και Β΄ βαθμού
Τοπικής Αυτ/σης περιήλθε στο Γ.Γ. Περιφέρειας.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ειδικότερα αυτές του
άρθρου 280 παρ. 1 σύμφωνα με τις οποίες: «Οι Αποκε−
ντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των
κρατικών Περιφερειών... »
5. Τις διατάξεις του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α΄/28.6.2006)
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις».
6. Την υπ’ αριθμ. 8885/8564/6−3−2012 (ΦΕΚ 881/Β΄/2012)
απόφαση μας περί «Καθορισμού ανώτατου ορίου ημε−
ρών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων υπηρε−
τούντων στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής για
Δ/ΝΣΗ

Αριθμός
υπαλλήλων

Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΠΕΙΡΑΙΑ

5
2
3
1
1
2
1
1
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το έτος 2012» και την υπ’ αριθμ. 13694/12851/28−3−2012
(ΦΕΚ 1216/Β΄/2012) συμπλήρωση αυτής.
7. Το υπ’ αριθμ. 48108/17−4−2012 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής.
8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από
την παρούσα απόφαση δαπάνη εκτιμάται να φτάσει τις
σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00€), με χρέωση του
ΚΑΕ 0711, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπο−
λογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
2012, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε τις υπ’ αριθμ. 8885/8564/6−3−2012 (ΦΕΚ
881/Β΄/2012) και 13694/12851/28−3−2012 (ΦΕΚ 1216/Β΄/2012)
αποφάσεις μας περί «Καθορισμού ανώτατου ορίου ημε−
ρών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων υπηρε−
τούντων στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής νια το
έτος 2012» και ορίζουμε τα ανώτατα όρια του αριθμού
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων των
υπηρετούντων στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πει−
ραιά, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της
έως 31.12.2012 ως ο συνημμένος πίνακας που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης:

Κλάδος − Κατηγορία
ΠΕ ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
TE ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
TE ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
TE ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Όριο
επιτρεπόμενων
ημερών εκτός έδρας
60
60
60
60
60
60
60
60

Προσαύξηση
ημερών
εκτός έδρας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 6861/72240
(7)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης − Αποχέτευσης Σοφάδων Νο−
μού Καρδίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.): επέκταση της περιοχής
αρμοδιότητας της επιχείρησης στα όρια του νέου
καλλικρατικού δήμου Σοφάδων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Των άρθρων 1, 6, 107, 214 και 280 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010).
Β) Του άρθρου 2 παρ.2 Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/Α΄/1980)
«Περί κινήτρων διά την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευ−
σης και Αποχέτευσης», όπως αντικαταστάθηκαν με τις
όμοιες του άρθρου 8 παρ.7 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/
Α΄/2000).

2. Το Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ
231/τ.Α΄/27−12−2010).
3. Τη υπ’ αριθμ. οικ. 2990/18604/25−2−2011 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβα−
σης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Δι−
ευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύ−
θυνσης» (ΦΕΚ 385/Β΄/11−3−2011).
4. Τη υπ’ αριθμ. 1087/2−3−2000 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 397/Β΄/24−3−
2000) περί «σύστασης ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης−
αποχέτευσης με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ−ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ του Νομού Καρ−
δίτσας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
12.895/31−10−2000 όμοιά της (ΦΕΚ 1458/30−11−2000).
5. Τη υπ’ αριθμ. 431/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Σοφάδων, αναφορικά με την «Τρο−
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ποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επι−
χείρησης Ύδρευσης − Αποχέτευσης Σοφάδων ως προς
την περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης», η οποία
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 156/2012 όμοιά της.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την επέκταση της περιοχής αρμοδιό−
τητας της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων στις εδαφικές περιφέρειες
των δημοτικών ενοτήτων Άρνης, Μενελαΐδας, Ταμασίου
και Ρεντίνας του Δήμου Σοφάδων.
Β. Τροποποιούμε τη συστατική πράξη της ΔΕΥΑ Σο−
φάδων (αριθμ. 1087/2−3−2000 απόφαση του Γ.Γ.Π. Θεσσα−
λίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 397/Β΄/24−3−2000),
ως προς το άρθρο 4 − Περιοχή αρμοδιότητας της επι−
χείρησης, το οποίο αναδιατυπώνεται ως εξής:
«4.Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοι−
κητική περιφέρεια του καλλικρατικού Δήμου Σοφάδων,
όπως προέκυψε έπειτα από τη συνένωση των πρώην
δήμων Σοφάδων, Άρνης, Μενελαΐδας, Ταμασίου και Ρε−
ντίνας, στα πλαίσια της διοικητικής μεταρρύθμισης του
Ν.3852/2010».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1087/2−3−2000 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ
397/Β΄/24−3−2000), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 12.895/31−10−2000 όμοιά της (ΦΕΚ 1458/30−11−2000).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 26 Απριλίου 2012
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
F
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος CIF CANDIOLI.

(8)

Με την υπ’ αριθμ. 22960/30−03−2012 απόφαση του ΕΟΦ
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορί−
ας του φαρμακευτικού προϊόντος CIF CANDIOLI.
Μορφή: MED.SHAMP 0,276%+0,368%.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ISTITUTO PROFILATTICO
Ε FARMACEUTICO CANDIOLI & C.
Διότι: δεν ενεργοποιήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος επί τριετία από της εκδόσεως της (διαδικα−
σία Sunset Clause).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ. ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος ANDROGEL.

(9)

Με την υπ’ αριθμ. 22964/30−03−2012 απόφαση του ΕΟΦ
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορί−
ας του φαρμακευτικού προϊόντος ANDROGEL.
Μορφή: GEL 25MG/SACHET & GEL 50MG/SACHET.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: LABORATOIRES BESINS
INTERNATIONAL, PARIS, FRANCE.

Διότι: δεν ενεργοποιήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος επί τριετία από της εκδόσεως της (διαδικα−
σία Sunset Clause).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ. ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος EPHELIA.

(10)

Με την υπ’ αριθμ. 22965/30−03−2012 απόφαση του ΕΟΦ
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφο−
ρίας του φαρμακευτικού προϊόντος EPHELIA.
Μορφή: TTS 75MCG/24HRS & TTS 100MCG/24HRS.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: LABORATOIRES FOURNIER
S.A. FRANCE.
Διότι: δεν ενεργοποιήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος επί τριετία από της εκδόσεως της (διαδικα−
σία Sunset Clause).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ. ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος METHYLPHENIDATE/RUBIO.

(11)

Με την υπ’ αριθμ. 22966/30−03−2012 απόφαση του ΕΟΦ
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορί−
ας του φαρμακευτικού προϊόντος METHYLPHENIDATE/
RUBIO.
Μορφή: TAB 5MG/TAB, TAB 10MG/TAB & TAB 20MG/
TAB.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: LABORATORIOS RUBIO
S.A. BARCELONA, SPAIN.
Διότι: δεν ενεργοποιήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος επί τριετία από της εκδόσεώς της (διαδικα−
σία Sunset Clause).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ. ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος ARECID.

(12)

Με την υπ’ αριθμ. 22968/30−03−2012 απόφαση του ΕΟΦ
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφο−
ρίας του φαρμακευτικού προϊόντος ARECID.
Μορφή: F.C.TAB 500MG/TAB.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: M.S.D.Z. PHARMA ΦΑΡ−
ΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Δ.Τ. M.S.D.Z. PHARMA.
Διότι: δεν ενεργοποιήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος επί τριετία από της εκδόσεως της (διαδικα−
σία Sunset Clause).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ. ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
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Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος SANTAMEX−EXPECTORANT.

(13)

Με την υπ’ αριθμ. 22970/30−03−2012 απόφαση του
ΕΟΦ ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής
υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυ−
κλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος SANTAMEX−
EXPECTORANT.
Μορφή: SYR 250MG/5ML.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MEDEXIS ΑΕΒΕ.
Διότι: δεν ενεργοποιήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος επί τριετία από της εκδόσεως της (διαδικα−
σία Sunset Clause).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ. ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος MEDELAN.

(14)

Με την υπ’ αριθμ. 22971/30−03−2012 απόφαση του ΕΟΦ
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορί−
ας του φαρμακευτικού προϊόντος MEDELAN.
Μορφή: TAB 300MG/TAB & TAB 200MG/TAB
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ
− ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.
Διότι: δεν ενεργοποιήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος επί τριετία από της εκδόσεως της (διαδικα−
σία Sunset Clause).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ. ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος COVACE.

(15)

Με την υπ’ αριθμ. 22972/30−03−2012 απόφαση του ΕΟΦ
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφο−
ρίας του φαρμακευτικού προϊόντος COVACE.
Μορφή: TAB 4MG/TAB & TAB 8MG/TAB
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MEDIALYSE S.A., ΕΛ−
ΛΑΣ.
Διότι: δεν ενεργοποιήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος επί τριετία από της εκδόσεως της (διαδικα−
σία Sunset Clause).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ. ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος EUCALYPTAMINT.

(16)

Με την υπ’ αριθμ. 22974/30−03−2012 απόφαση του ΕΟΦ
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορί−
ας του φαρμακευτικού προϊόντος EUCALYPTAMINT.
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Μορφή: OINTMENT 15%+3%.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MEDICHEM Ε.Π.Ε
Διότι: δεν ενεργοποιήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος επί τριετία από της εκδόσεως της (διαδικα−
σία Sunset Clause).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ. ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος BETAMATIC.

(17)

Με την υπ’ αριθμ. 22975/30−03−2012 απόφαση του ΕΟΦ
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορί−
ας του φαρμακευτικού προϊόντος BETAMATIC.
Μορφή: LOT 0.1%
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MEDICHROM Α.Ε.
Διότι: δεν ενεργοποιήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος επί τριετία από της εκδόσεως της (διαδικα−
σία Sunset Clause).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ. ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος TOBRABACT.

(18)

Με την υπ’ αριθμ. 23536/30−03−2012 απόφαση του ΕΟΦ
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορί−
ας του φαρμακευτικού προϊόντος TOBRABACT.
Μορφή: EY.DRO.SOL 0,3% W/V.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MEDICOM HEALTHCARE
LTD, U.K.
Διότι: δεν ενεργοποιήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος επί τριετία από της εκδόσεως της (διαδικα−
σία Sunset Clause).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ. ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος REGULON.

(19)

Με την υπ’ αριθμ. 23539/30−03−2012 απόφαση του ΕΟΦ
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορί−
ας του φαρμακευτικού προϊόντος REGULON.
Μορφή: F.C.TAB (0.150+0.030)MG/TAB.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MEDIMPEX U.K. LTD,
U.K.
Διότι: δεν ενεργοποιήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος επί τριετία από της εκδόσεως της (διαδικα−
σία Sunset Clause).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ. ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ

24188

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(20)
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος
LIMONATA CITROMAGNESIACA/SELLA.

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος AUROMELID.

(22)

Με την υπ’ αριθμ. 23540/30−03−2012 απόφαση του
ΕΟΦ ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής
υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυ−
κλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος LIMONATA
CITROMAGNESIACA/SELLA.
Μορφή: DISP.TAB 2G/TAB (ORANGE) & DISP.TAB 2G/
TAB (LEMON).
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MEDIPLANTS Μ. ΠΑ−
ΝΤΣΙΟΣ Ε ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΟΕ.
Διότι: δεν ενεργοποιήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος επί τριετία από της εκδόσεως της (διαδικα−
σία Sunset Clause).

Με την υπ’ αριθμ. 23528 / 4−4−2012 απόφαση του ΕΟΦ
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορί−
ας του φαρμακευτικού προϊόντος AUROMELID.
Μορφή: TAB 100MG/TAB.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π ΚΑΒΒΑ−
ΔΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ Δ.Τ. FARMILIA Ε.Ε.
Διότι: δεν ενεργοποιήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος επί τριετία από της εκδόσεως της (διαδικα−
σία Sunset Clause).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ. ΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F

F

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ. ΔΥΕΠ

(21)

(23)
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος SERTRALINE/VIAN

Με την υπ’ αριθμ. 23541/30−03−2012 απόφαση του ΕΟΦ
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορί−
ας του φαρμακευτικού προϊόντος SERALON.
Μορφή: SPR. SOL 1% W/W & CREAM 1% W/W
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MEDOCHEMIE HELLAS
AE ΠΑΡΑΣ. & ΕΜΠΟΡ. ΦΑΡΜ. & Φ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Διότι: δεν ενεργοποιήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος επί τριετία από της εκδόσεως της (διαδικα−
σία Sunset Clause).

Με την υπ’ αριθμ. 22487 / 30−3−2012 απόφαση του ΕΟΦ
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφο−
ρίας του φαρμακευτικού προϊόντος SERTRALINE/VIAN.
Μορφή: CAPS 100MG/CAP.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας VIAN A.E.
Διότι: δεν ενεργοποιήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος επί τριετία από της εκδόσεως της (διαδικα−
σία Sunset Clause).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ. ΔΥΕΠ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ. ΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος SERALON.
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