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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/29649/0023Α (1)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων

ομολόγων λήξης 25.7.2030 στις 31.03.2012 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/90 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 
128 Α΄/1992).

3. Τις διατάζεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του Ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/22.3.1994).

5. Tις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του Ν. 2579/98).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16 Α΄/99)), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) 
και του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/ 
17.8.2010).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/16.3.2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης, έκ−
δοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δα−
νείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785Β΄/16.3.2012).
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9. Τις δια τάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2628/1998 «Σύσταση 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 3965/2011
(ΦΕΚ 113 Α΄/2011).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/7.10.2009).

11. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009). 

12. Το Π.Δ.. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 62 A΄/2012). 

13. Την υπ’ αριθμ. 2/22468/0023Α/12.04.2007 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιη−

μένου Ομολόγου, λήξης 25.7.2030, με ημ/νία έκδοσης 
16.4.2007.

14. Τις υπ’ αριθμ. 2/14328/0023Α/20.2.2012 και 2/14949/ 
0023Α/21.2.2012 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 
για την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0338003552 
και ISIN GR0133005182, λήξης 25.07.2030, σταθερού 
επιτοκίου 2,30%, λόγω της εξέλιξης του Εναρμονι−
σμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την Ευρωζώνη 
εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενι−
κούς όρους έκδοσης τους, για το μήνα Μάρτιο 2012 
όπως παρακάτω:

Ημ/νία
Αναπροσαρμογής ISIN Ονομαστική

Αξία
Δείκτης

Αναφοράς
Λόγος Δεικτών
(Index Ratio)

Αναπροσαρμοσμένο
Κεφάλαιο

31/03/12 GR0338003552 10.000.000,00 112,99065 1,10367 11.036.700,00

31/03/12 GR0133005182 75.000.000,00 112,99065 1,10367 82.775.250,00

85.000.000,00 93.811.950,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς 
της 31/03/2012 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 25/7/2006. Ο Δείκτης αυτός της 
ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφο−
ράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,37677, για 
δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεω−
ρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
   Αριθμ. Α20 402/43554 (2)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ 

αριθμ. 11627/4.5.2001 (ΦΕΚ 715/Β΄/8.6.2001) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις 
Οδηγίες 2011/72/ΕΕ και 2011/87/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συναφείς δι−
ατάξεις. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 84 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδι−

κα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999).
2. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−

μογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο αυτό 
έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του 

Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα 
αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπε−
ζας επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότη−
τας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού EURATOM 
(Α΄70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101).

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως η νομο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Του π.δ. 31 /2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(Α΄62/21.3.2012)

5. Του π.δ. 22/2012 «Διορισμός Υπουργών κα Υφυπουργού»
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται διατάξεις 
της κοινής απόφασης υπ’ αριθμ. 11627/4.5.2001 (ΦΕΚ 715/
Β΄/8.6.2001) των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωρ−
γίας (εφεξής στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση), 
σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2011/72/ΕΕ (L 246) και 
Διορθωτικό (L254) και 2011/87/ΕΕ (L301) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση 
της Οδηγίας 2000/25/ΕΚ όσον αφορά στις διατάξεις 
για τους ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ευελιξίας και στην εφαρμογή 
των φάσεων των εκπομπών στους ελκυστήρες με μικρό 
μετατρόχιο

2. Επίσης, με την παρούσα απόφαση παρατείνονται 
οι ημερομηνίες, κατά τις οποίες μπορούν ελκυστήρες 
φάσης ΙΙΙΑ και εξής να εφοδιάζονται με εθνική έγκριση 
τύπου, υπό προϋποθέσεις.

Άρθρο 2
(άρθρο 1, παρ. 1 της Οδηγίας 2011/72/ΕΕ)

Η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 11627/4.5.2001 
(ΦΕΚ 715/Β΄/8.6.2001) όπως τροποποιήθηκε από την κοινή 
υπουργική απόφαση οικ.13845/Α20/2326 /13.10.2006 (ΦΕΚ 
1569/Β΄/26.10.2006), τροποποιείται ως ακολούθως:
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στο Άρθρο 1, προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώ−
σεις:

«— «καθεστώς ευελιξίας»: η διαδικασία εξαίρεσης μέσω 
της οποίας ένα κράτος μέλος επιτρέπει τη διάθεση 
στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία περιορισμένου 
αριθμού ελκυστήρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 2α.

— «κατηγορία κινητήρα»: η ταξινόμηση κινητήρων που 
συνδυάζει το φάσμα ισχύος με τη φάση περιορισμού 
των εκπομπών καυσαερίων,

— «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά ελκυ−
στήρα ή κινητήρα για διανομή ή χρήση στην ενωσιακή 
αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε 
έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν,

— «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την 
οποία ένας ελκυστήρας ή κινητήρας καθίσταται διαθέ−
σιμος στην αγορά,

— «θέση σε λειτουργία»: η πρώτη χρήση ενός ελκυ−
στήρα ή κινητήρα, για τον σκοπό για τον οποίο προο−
ρίζεται, εντός της Ένωσης. Η ημερομηνία καταχώρισης, 
εφόσον απαιτείται, ή διάθεσης στην αγορά θεωρείται 
ως η ημερομηνία θέσης σε λειτουργία.».

Άρθρο 3
(άρθρο 1, παρ. 2 της Οδηγίας 2011/72/ΕΕ)

Η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 11627/4.5.2001 
(ΦΕΚ 715/Β΄/8.6.2001) όπως τροποποιήθηκε από την κοι−
νή υπουργική απόφαση οικ.13845/Α20/2326/13.10.2006 
(ΦΕΚ 1569/Β΄/26.10.2006) τροποποιείται ως ακολού−
θως:

το Άρθρο 2α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί−
μενο:

«Άρθρο 2α
Καθεστώς ευελιξίας 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παρ. 2:
Α) Η Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών 

Έργοον και Μηχανικού Εξοπλισμού του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εγκρίνουσα 
αρχή ΕΕ, κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή ελκυ−
στήρων και υπό την προϋπόθεση ότι του έχει χορηγή−
σει έγκριση τύπου ΕΕ, χορηγεί ειδική άδεια σύμφωνα 
με τις διαδικασίες του παραρτήματος IV για να δια−
θέσει στην αγορά περιορισμένο αριθμό ελκυστήρων 
εξοπλισμένοι με κινητήρες εγκριθέντες σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της αμέσως προηγούμενης της ισχύ−
ουσας φάσης.

Το καθεστώς ευελιξίας αρχίζει όταν μία δεδομένη 
φάση καθίσταται εφαρμοστέα και έχει την ίδια διάρκεια 
με την ίδια τη φάση. Εντούτοις, το καθεστώς ευελιξίας 
που καθορίζεται στο τμήμα 1.2 του παραρτήματος IV 
περιορίζεται στη διάρκεια της φάσης III Β ή σε τρία έτη 
εφόσον δεν υφίσταται επόμενη φάση.»

Β) Η Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έρ−
γων και Μηχανικού Εξοπλισμού, εκδίδει εθνική έγκριση 
τύπου (έγκριση απογραφής), σύμφωνα με την απόφαση 
οικ. 11338/Γ4/2366/27.05.2009 (ΦΕΚ 1156/Β΄/2009) «Εγκρί−
σεις τύπου και κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανη−
μάτων» του Υπουργού Γεωργίας, για τους ελκυστήρες 
που έχουν εφοδιαστεί με την παραπάνω ειδική άδεια 
από οποιαδήποτε εγκρίνουσα αρχή Κράτους μέλους 
και φέρουν την προβλεπόμενη από το παράρτημα IV 
σήμανση.».

Άρθρο 4
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2011/87/ΕΕ)

Στο Άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 11627/ 
4.5.2001 (ΦΕΚ 715/Β΄/8.6.2001), όπως έχει τροποποιηθεί από 
το Άρθρο 2 παραγρ. 4) της κοινής υπουργικής απόφασης 
οικ.13845/Α20/2326/13.10.2006 (ΦΕΚ 1569/Β΄/26.10.2006) 
προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος (ε):

«ε. Κατά παρέκκλιση, οι ημερομηνίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο (α) −Φάση ΙΙΙΒ και − Φάση IV καθώς και 
στην παράγραφο (β) για ελκυστήρες των κατηγοριών 
Τ2, Τ4.1 και C2, όπως ορίζονται αντίστοιχα στο παράρ−
τημα II, κεφάλαιο Α, σημείο Α.1 δεύτερη περίπτωση, 
στο κεφάλαιο Β, προσάρτημα 1 μέρος 1 σημείο 1.1 και 
στο παράρτημα II, κεφάλαιο Α σημείο Α.2 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 12521/Α20/2014/4.8.2005 (ΦΕΚ 1198/
Β΄/30.8.2005) και εξοπλισμένους με κινητήρες των κατη−
γοριών 37kW έως 560 kW αναβάλλονται για τρία έτη. 
Έως τις ημερομηνίες αυτές, εξακολουθούν και ισχύουν 
οι απαιτήσεις της φάσης ΙΙΑ της παρούσας.».

Άρθρο 5

Στο Άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 
11627/4.5.2001 (ΦΕΚ 715/Β΄/8.6.2001), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί από το Άρθρο 2 παραγρ. 4) της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης οικ.13845/Α20/2326/13.10.2006 (ΦΕΚ 
1569/Β΄/26.10.2006) προστίθεται η ακόλουθη παράγρα−
φος (στ):

«στ. Οι περιορισμοί της παραγράφου (α) δεν ισχύουν 
για ελκυστήρες και κινητήρες στους οποίους έχει ήδη 
χορηγηθεί ευρωπαϊκή έγκριση τύπου στις προβλεπόμε−
νες ημερομηνίες ανά κατηγορία κινητήρων και φάσεων 
καυσαερίων. Σε αυτήν την περίπτωση η εθνική έγκριση 
τύπου μπορεί να χορηγηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης 
των απογραφών της αντίστοιχης φάσης του κινητή−
ρα.».

Άρθρο 6
(άρθρο 1 παρ.3 της Οδηγίας 2011/72/ΕΕ)

Το παράρτημα IV της κοινής υπουργικής απόφασης 
υπ’ αριθμ. 11627/4.5.2001 (ΦΕΚ 715/Β΄/8.6.2001) όπως αυτό 
προστέθηκε με το παράρτημα II της κοινής υπουργικής 
απόφασης υπ’ αριθμ. οικ. 13845/Α20/2326/13.10.2006 (ΦΕΚ 
1569/Β΄/26.10.2006) αντικαθίσταται από το κείμενο του 
παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ
ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2α

1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
1.1. Εξαιρουμένης της περιόδου της φάσης III Β, ο κα−

τασκευαστής ελκυστήρων που επιθυμεί να κάνει χρή−
ση του καθεστώτος ευελιξίας ζητά από την Διεύθυνση 
Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού 
Εξοπλισμού την άδεια να διαθέσει τους ελκυστήρες 
στην αγορά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ορί−
ζονται στο παρόν παράρτημα. Ο αριθμός ελκυστήρων 
δεν υπερβαίνει τα όρια που περιγράφονται στα τμήματα 
1.1.1 και 1.1.2. Οι κινητήρες πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 2α.
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1.1.1. Ο αριθμός των ελκυστήρων που διατίθενται στην 
αγορά στο πλαίσιο του καθεστώτος ευελιξίας δεν 
υπερβαίνει, για κάθε κατηγορία κινητήρων, το 20 % 
του ετήσιου αριθμού ελκυστήρων που διατίθενται στην 
αγορά από τον κατασκευαστή ελκυστήρων με κινητή−
ρες αυτής της κατηγορίας κινητήρων (υπολογιζόμενου 
ως ο μέσος όρος των πωλήσεων των τελευταίων πέντε 
ετών στην ενωσιακή αγορά). Εάν ο κατασκευαστής 
ελκυστήρων έχει εμπορευτεί στην Ένωση ελκυστήρες 
για χρονικό διάστημα μικρότερο της πενταετίας, ο 
μέσος όρος θα υπολογίζεται με βάση το πραγματικό 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο κατασκευαστής 
ελκυστήρων εμπορεύτηκε ελκυστήρες στην αγορά 
της Ένωσης.

1.1.2. Ως εναλλακτική λύση σε σχέση με το τμήμα 1.1.1, 
ο αριθμός των ελκυστήρων που διατίθενται στην αγορά 
υπό το καθεστώς ευελιξίας, δεν υπερβαίνει, για κάθε 
φάσμα ισχύος, τα ακόλουθα όρια:

Φάσμα ισχύος κινητήρα
 P(kW) Αριθμός ελκυστήρων

19≤Ρ<37 200

37≤Ρ<75 150

75 ≤P<130 100

130≤Ρ<560 50

1.2. Κατά τη φάση III Β, ο κατασκευαστής ελκυστήρων 
που επιθυμεί να κάνει χρήση του καθεστώτος ευελιξίας 
ζητά από την εγκρίνουσα αρχή την άδεια να διαθέσει 
τους ελκυστήρες στην αγορά σύμφωνα με τις σχετι−
κές διατάξεις που ορίζονται στο παρόν παράρτημα. 
Ο αριθμός ελκυστήρων δεν υπερβαίνει τα όρια που 
περιγράφονται στα τμήματα 1.2.1 και 1.2.2. Οι κινητήρες 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2α.

1.2.1. Ο αριθμός των ελκυστήρων που διατίθενται 
στην αγορά στο πλαίσιο του καθεστώς ευελιξίας δεν 
υπερβαίνει, για κάθε κατηγορία κινητήρων, το 40 % 
του ετήσιου αριθμού ελκυστήρων που διατίθενται στην 
αγορά από τον κατασκευαστή ελκυστήρων με κινητή−
ρες αυτής της κατηγορίας κινητήρων (υπολογιζόμενου 
ως ο μέσος όρος των πωλήσεων των τελευταίων πέντε 
ετών στην ενωσιακή αγορά). Εάν ο κατασκευαστής 
ελκυστήρων έχει εμπορευτεί στην Ένωση ελκυστή−
ρες για χρονικό διάστημα μικρότερο της πενταετίας, 
ο μέσος όρος υπολογίζεται με βάση το πραγματικό 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο κατασκευαστής 
ελκυστήρων εμπορεύτηκε ελκυστήρες στην αγορά 
της Ένωσης.

1.2.2. Ως εναλλακτική λύση σε σχέση με το τμήμα 
1.2.1, ο αριθμός των ελκυστήρων που διατίθενται στην 
αγορά υπό το ευέλικτο σύστημα, δεν υπερβαίνει, για 
κάθε φάσμα ισχύος, τα ακόλουθα όρια:

Φάσμα ισχύος κινητήρα 
P(kW)

Αριθμός ελκυστήρων

37≤Ρ<56 200

56≤Ρ<75 175

75≤Ρ< 130 250

130≤Ρ<560 125

1.3. Ο κατασκευαστής ελκυστήρων περιλαμβάνει στην 
αίτηση του προς την εγκρίνουσα αρχή τα εξής στοι−
χεία:

α) δείγμα πινακιδίων τα οποία θα τοποθετηθούν σε 
κάθε ελκυστήρα στον οποίο θα τοποθετηθεί κινητήρας 
που διατέθηκε στην αγορά στο πλαίσιο του καθεστώ−
τος ευελιξίας. Στις ετικέτες αναγράφεται το ακόλουθο 
κείμενο: «ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΡΙΘ. ... (σειρά ελκυστήρων) ΑΠΟ 
... (συνολικός αριθμός ελκυστήρων στο αντίστοιχο φά−
σμα ισχύος) ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΡΙΘ. ... ΜΕ ΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
(Οδηγία 2000/25/ΕΚ) ΑΡΙΘ. ...». και

β) δείγμα του συμπληρωματικού πινακιδίου που πρό−
κειται να επικολληθεί στον κινητήρα, στο οποίο ανα−
γράφεται το κείμενο του τμήματος 2.2.

1.4. Ο κατασκευαστής ελκυστήρων παρέχει στην εγκρί−
νουσα αρχή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που 
συνδέονται με την εφαρμογή του καθεστώτος ευελιξίας 
τις οποίες η εγκρίνουσα αρχή ενδέχεται να ζητήσει για 
να λάβει απόφαση.

1.5. Ο κατασκευαστής ελκυστήρων υποβάλλει ανά εξά−
μηνο έκθεση στην εγκρίνουσα αρχή κάθε κράτους μέλους 
στο οποίο ο ελκυστήρας διατίθεται στην αγορά, σχετικά 
με την εφαρμογή των καθεστώτων ευελιξίας που χρησι−
μοποιεί. Η έκθεση του περιλαμβάνει σωρευτικά δεδομένα 
για τον αριθμό ελκυστήρων που έχει διαθέσει στην αγορά 
στο πλαίσιο του καθεστώτος ευελιξίας, τους αριθμούς 
σειράς κινητήρων και ελκυστήρων και τα κράτη μέλη στα 
οποία ο ελκυστήρας έχει τεθεί σε λειτουργία.

Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, χωρίς καμία εξαίρε−
ση, για όσο διάστημα ένα καθεστώς ευελιξίας τυχαίνει 
εφαρμογής.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
2.1. Ο κατασκευαστής κινητήρων μπορεί να διαθέτει 

στην αγορά κινητήρες στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ευελιξίας που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τα τμήματα 1 
και 3 του παρόντος παραρτήματος.

2.2. Ο κατασκευαστής κινητήρων επισημαίνει τους 
κινητήρες αυτούς με το ακόλουθο κείμενο: «Κινητήρας 
που διατέθηκε στην αγορά στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ευελιξίας» σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήματος 5 
του παραρτήματος Ι.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΝΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων 

και Μηχανικού Εξοπλισμού αξιολογεί το περιεχόμενο 
της αίτησης προσφυγής στο καθεστώς ευελιξίας και τα 
συνημμένα έγγραφα. Εν συνεχεία ενημερώνει τον κατα−
σκευαστή ελκυστήρων σχετικά με την απόφαση της να 
εγκρίνει ή όχι το ζητούμενο καθεστώς ευελιξίας.»

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
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    Αριθμ. οικ.26106 (3)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ−
λήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και τις 
ειδικότερες της παρ. 2 του άρθρου τρίτου, της παρ. 3 
του άρθρου έβδομου, των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 
όγδοου και των παρ. 7−13 του άρθρου ένατου αυτού.

γ) του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27.10.2011), «Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012 − 2015» και τις ειδικότερες του Δεύτερου Κεφαλαίου 
αυτού, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου τρίτου του Ν. 4057/2012.

δ) του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύστημα επιλογής 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και 
αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου 
Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις δι−
ατάξεις του Ν. 4057/2012.

στ) των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26), 
όπως αντικαταστάθηκαν και καταργήθηκαν με το άρθρο 
δεύτερο του Ν. 3839/2010 (για όσα θέματα δεν ρυθμί−
ζονται από τις ως άνω διατάξεις) και το άρθρου όγδοο 
και ένατο του Ν. 4057/2012.

ε) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 
(ΦΕΚ 81 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της 
παρ. 13 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012.

2. Το Π.Δ 142/27−12−2010, «Οργανισμός της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α΄).

3. Το Π.Δ. 19/2011 (ΦΕΚ 51/14−3−2011 τεύχος Α΄) «Όροι 
και προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων ».

4. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ 684 
Β΄) «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των 
εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβού−
λια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7.12.1988 
(ΦΕΚ 876 Β΄), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3.9.1990\(ΦΕΚ562 Β΄) 
και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/19516/26.9.2001(ΦΕΚ 1246 Β΄) υπουρ−
γικές αποφάσεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 47993/13.12.2011 (ΦΕΚ 2926 Β΄) 
Υπουργικής Απόφασης «Εκλογή αιρετών εκπροσώπων 
στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρε−
σιακά Συμβούλια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 

του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται 
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται 
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, 
ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
21 τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα 
συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες ερ−
γασίας κ.λπ.) του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, και 
των Ο.Τ.Α, τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται 
με διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο 
που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν 
καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση 
στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στην έδρα της Αποκεντρωμένη Δι−
οίκηση Μακεδονίας − Θράκης πενταμελές Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο, ως εξής:

α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους Προϊσταμένους Δι−
εύθυνσης από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα 
του. Τα μέλη αυτά ορίζονται με ισάριθμους αναπληρω−
τές και μετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
των τακτικών μελών.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων 
με βαθμό τουλάχιστον Γ των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ 
με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδείχθηκαν από 
τις εκλογές της 31.03.2012 για να αποτελέσουν μέλη του 
υφιστάμενου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμ−
βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν 
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα 
του. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προϋποθέ−
σεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται από υπαλλήλους 
με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προ−
ϊσταμένου Τμήματος με την προϋπόθεση να ανήκουν 
σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι 
μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης. Αν δεν υπάρχουν 
ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με 
τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν 
μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλ−
ληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσω−
πο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις 
αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συ−
γκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν 
εκτός της έδρας του νομού αυτού, που πληρούν τις 
προϋποθέσεις.

3. Ο αριθμός των μελών που ορίζονται από κάθε φύλο 
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο 
(1/3) του συνόλου των μελών που ορίζονται σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία 
υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώ−
νει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη 
που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). Τυχόν 
δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη 
ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχι−
στον με μισό της μονάδας.

4. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού 
μέλους του Συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επό−
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μενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό δι−
άστημα της θητείας.

5. Το ανωτέρω Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο 
για την επιλογή προϊσταμένων Τμημάτων και αυτο−
τελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών 
μονάδων και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των 
υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας−Θράκης. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μέχρι τη συ−
γκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 
146Β του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄), εξακολουθεί να ασκεί 
πειθαρχικές αρμοδιότητες.

6. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο 
Προϊστάμενος των Υπηρεσιών Προσωπικού της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, αναπληρού−
μενος από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

7. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος με βαθμό του−
λάχιστον Δ’, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με 
την απόφαση ορισμού των μελών.

8. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου.

9. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής 
και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από 
τον ορισμό τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία 
των μελών των Συμβουλίων αρχίζει από την ημερο−
μηνία ορισμού τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 
μεθεπόμενου έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ 

F
    (4)

 * Μεταφορά θέσης στην κατηγορία ΠΕ κλάδο ΠΕ
Διοικητικού Λογιστικού στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου. 

 Με την υπ’ αριθμ. 5/5.1.2012 απόφαση του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννή−
σου−Ιονίων Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας που 
εκδόθηκε μετά την αριθμ. 11/14.11.2011 (θέμα 13°) απόφαση 
του Κ.Υ.Σ. Νοσ/μείων Ν. Αχαΐας της 6ης Υ.ΠΕ., σύμφω−
να με τα άρθρα 70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 και τα 
άρθρα 33 & 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, μετατάσσεται 
η Καρούζου Αναστασία του Βασιλείου μόνιμη υπάλλη−
λος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, 
με βαθμό Ε» του Κ.Υ. Ακράτας αρμοδιότητας του Γ.Ν. 
Αιγίου, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της στην 
κατηγορία ΠΕ κλάδο ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού και στο 
βαθμό Ε’, με πλεονάζοντα χρόνο στον βαθμό, όλο τον 
χρόνο υπηρεσίας της στον βαθμό της κατηγορίας από 
την οποία μετατάσσεται, καθόσον έχει διανυθεί με το 
τυπικό προσόν της ανώτερης κατηγορίας.

(Αρ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 968/3.2.2012) 

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 339Γ΄/2012

 Ο Διοικητής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

    (5)
 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

φαρμακευτικού προϊόντος IRBESARTAN/ACCORD .

 Με την υπ’ αριθμ. 15215/29.2.2012, 15216/29.2.2012, 15217/ 
29.2.2012 απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της Κοι−
νής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια 
κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν IRBESARTAN/ 
ACCORD

Μορφή: FC.TAB 75, 150 & 300mg/TAB
Δικαιούχος σήματος: ACCORD HEALTHCARE LIMITED, 

UNITED KINGDOM
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ACCORD HEALTHCARE 

LIMITED, UNITED KINGDOM 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ 
F

    (6)
 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

φαρμακευτικού προϊόντος TERAZOSIN/ACCORD. 

 Με την υπ’ αριθμ. 14481, 14477,14476 /24.1.2012 από−
φαση 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 TERAZOSIN/ACCORD

Μορφή: TAB 1mg/TAB, 2mg/TAB, 5mg/TAB
Δικαιούχος σήματος: ACCORD HEALTHCARE LIMITED, 

U.K.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ACCORD HEALTHCARE 

LIMITED, U.K .

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ 
F

    (7)
 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

φαρμακευτικού προϊόντος TELOMENS .

 Με την υπ’ αριθμ. 19223,19224,19225,19226/14.3.2012 από−
φαση 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 TELOMENS.

Δραστική ουσία: RIVASTIGMINE TARTRATE
Μορφή: ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ 1,5 MG/CAP, 3MG/CÀP,
4,5 MG/CAP& 6MG/CAP
Δικαιούχος σήματος: ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙ−

ΟΜΗΧΑΝΙΑ
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥ−

ΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ 
F

    (8)
 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊ−

όντος φυτικής προέλευσης Παραδοσιακής χρήσης 
PASSIFLORA/ARKOPHARMA .

 Με την υπ’ αριθμ. 15615/1.3.2012 απόφαση του ΕΟΦ 
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της 
κοινής υπουργικής απόφασης Υ6α/14290/93 & των δι−
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ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 
83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν φυτικής προέλευσης Παραδοσιακής χρήσης 
PASSIFLORA/ARKOPHARMA.

Μορφή: Καψάκιο, σκληρό 300mg/CAP
Δικαιούχος σήματος: LABORATOIRES ARKOPHARMA 

S.A. FRANCE
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: ARKOPHARMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ 
F

    (9)
 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

φαρμακευτικού προϊόντος ARUTIDOR .

 Με την υπ’ αριθμ. 12621/16.2.2012 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 ARUTIDOR

Μορφή: EYE.DR.SOL (20+5) MG/ML
Δικαιούχους σήματος: CHAUNIN ANKERPHARM GMBH, 

GERMANY
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ 
F

   (10
  Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας

φαρμακευτικού προϊόντος ROACCUTAN .

 Με την υπ’ αριθμ. 17809 /15.3.2012 απόφαση του ΕΟΦ 
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144 της 
κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η 
άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος 
ROACCUTAN.

Μορφή Καψάκιο, μαλακό 10mg/CAP−20mg/CAP
Δικαιούχος σήματος F. HOFFMANN LA ROCHE AG, 

BASLE SWITZERLAND
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ROCHE HELLAS A.E.
Διότι: κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ 
F

    (11)
 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

φαρμακευτικού προϊόντος ROPINIROL/GLENMARK .

 Με την υπ’ αριθμ. 12620/16.1.2012, 12623/16.1.2012, 
12622/16.1.2012, 12625/16.1.2012, 14433/24.2.2012 απόφαση 
του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 
34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα−
κευτικό προϊόν ROPINIROL/GLENMARK

Μορφή: FC.TAB 0,25 MG/TAB, 0,5 MG/TAB, 1 MG/TAB, 
2 MG/TAB, 5 MG/TAB

Δικαιούχος σήματος: GLENMARK GENERICS (EUROPE) 
LIMITED, U.K.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: GLENMARK GENERICS 
(EUROPE) LIMITED, U.K. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ 
F

    (12)
 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

φαρμακευτικού προϊόντος LADININ 

 Με την υπ’ αριθμ. 14479/24.2.2012 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 LADININ

Μορφή. FC.TAB 750mg/TAB
Δικαιούχος σήματος: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ 
F

    (13)
 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος

VALACICLOVIR/PHARMATHEN INTERNATIONAL. 

 Με την υπ’ αριθμ. 16114/14.03.2012 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 VALACICLOVIR/PHARMATHEN INTERNATIONAL.

Δραστική ουσία: VALACICLOVIR HYDROCHLORIDE
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 500MG/

TAB.
Δικαιούχος σήματος: PHARMATHEN INTERNATIONAL 

S.A., GREECE
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: PHARMATHEN 

INTERNATIONAL S.A..GREECE 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ 
F

    (14)
 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

φαρμακευτικού προϊόντος MARDOZIA 

 Με την υπ’ αριθμ. 14482/24.2.2012 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 MARDOZIA

Μορφή: EYE.DRO.SOL (20+5) MG/ML
Δικαιούχος σήματος: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02012201104120008*

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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