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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1810
(1)
Καθορισμός του πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας του Τελωνείου ΠΡΕΒΕΖΑΣ, για το οικο−
νομικό έτος 2014.

Καθορισμός του πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος
καθαριότητας του Τελωνείου ΠΡΕΒΕΖΑΣ, για το
οικονομικό έτος 2014. .................................................................
Καθορισμός πάγιας επιχορήγησης για καθαριότητα,
για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2014, της Πε−
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. .............................
Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. 3256/Γ2−167/
17−03−2014 (ΦΕΚ 754/τ.Β΄/27−03−2014) και θέμα
«Παράταση διενέργειας της έρευνας διάρθρω−
σης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύ−
σεων, έτους 2013, καθώς και έγκριση χρησιμο−
ποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός
αμοιβής τους, για το έτος 2014». ......................................
Καθιέρωση ωραρίου εργασίας για το προσωπικό του
Τμήματος Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικής
και Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλο−
νίκης. .........................................................................................................
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση
για το οικονομικό έτος 2014 (Β΄ Εξάμηνο) υπαλ−
λήλου της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας
Θεσσαλίας. ..........................................................................................
Ένταξη μελών κατηγορίας ΕΤΕΠ σε αντίστοιχες θέ−
σεις της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π του άρθρου 29 του
Ν. 4009/2011 οι οποίοι κατέχουν μεταπτυχιακό
τίτλο. ........................................................................................................
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος SIRODROL...........................................................................
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος VOLTADOL .........................................................................
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρ−
μακευτικού προϊόντος EURICAN DHPPi2−LR. ...........
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος MOMETASONE/TEVA. ...............................................
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος VALSARTAN HCT/ZENTIVA. .................................
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό
προϊόν ΗΙΒΙ WASH+. ......................................................................

1

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
2

3

1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995)
περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15.03.2010) και της παραγράφου
1 του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α΄/06.05.2010)
περί μείωσης πάσης φύσεως επιδομάτων.

4

3. Την υπ’ αρ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/
25.05.2012) απόφαση με την οποία καθορίστηκαν η δι−
αδικασία και τα δικαιολογητικά πληρωμής των παγίων
χορηγημάτων από τις αρμόδιες Υ.Δ.Ε., ιδίως το άρθρο
2 αυτής.

5

4. Την υπ’ αρ. 2061120/26.08.1997 απόφαση Υπουργού
Οικονομικών περί ορισμού κύριων διατακτών.

6

5. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 1232 του
Ειδικού Φορέα 9024−233 «Υπηρεσίες Τελωνείων» στο
Νομό ΠΡΕΒΕΖΑΣ (σχετ. ΑΔΑ: 6ΩΟΔΗ−Β9Χ και ΩΗΒΡΗ−
1ΜΥ και αντίστοιχες εγκρίσεις ΥΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 62350/14
και 62789/14).

7
8
9
10
11
12

6. Την ανάγκη καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος
για έξοδα καθαριότητας των γραφείων της Υπηρεσίας
του Τελωνείου ΠΡΕΒΕΖΑΣ, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό του πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος
για δαπάνες καθαριότητας του Τελωνείου ΠΡΕΒΕΖΑΣ,
στο ποσό των 195,00 ευρώ μηνιαίως και τη χορήγηση
αυτού για το β΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2014,
ήτοι μέχρι 31/7/2014 ποσό 136,50 € και για τους υπόλοι−
πους 5 μήνες του έτους 2014 ποσό 195,00 € μηνιαίως.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η συνολική δαπάνη 1.111,50 ευρώ βαρύνει την πίστωση
του Προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 9044−
233, ΚΑΕ 1232 οικονομικού έτους 2014.
Το πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα θα εισπράττεται
από τον προϊστάμενο του τελωνείου ΠΡΕΒΕΖΑΣ με
χρηματικό ένταλμα για την πληρωμή δαπανών καθαρι−
ότητας του Τελωνείου Πρέβεζας σύμφωνα με την αριθμ.
2/5091/0026/25−5−2012 Α.Υ.Ο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πρέβεζα, 11 Ιουλίου 2014
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ
F
Αριθμ. Φ.14.1/4560
(2)
Καθορισμός πάγιας επιχορήγησης για καθαριότητα, για
το χρονικό διάστημα έως 31/12/2014, της Περιφερει−
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης Ηπείρου.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Α/ΘΜΙΑΣ KAI Β/ΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. Δ/τος 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 871/2010.
2. Του Π.Δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες ΦΕΚ 194Α.
3. Του Π.Δ/τος 151/98 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρι−
σης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».
4. Την 2061120/26−8−97 (ΦΕΚ 754/28.08.1997/τ.Β΄) από−
φαση Υπ. Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Διατακτών».
5. Την 194902/69 απόφαση Υπ. Οικονομικών «Περί δι−
αδικασίας πληρωμής σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού
χαρακτήρα δαπανών».
6. Την 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/25.05.2012/τ.Β΄)
απόφαση του Υπ. Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2014, της Περιφερει−
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ηπείρου σε 5.170,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 90−24/185 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα καταβάλλεται σε λογαριασμό
της υπηρεσίας και θα αποδίδεται στον δικαιούχο, βάσει
μηνιαίων καταστάσεων, για την πληρωμή δαπανών κα−
θαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους η Διευθύντρια
της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνη διαχειρίστρια
της πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογα−
ριασμό σωστής διαχείρισης της, υποβάλλοντας πλήρη
δικαιολογητικά στην Υπηρεσία της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 4 Ιουλίου 2014
Η Περιφερειακή Διευθύντρια
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Αριθμ. 8766/Γ2−551
(3)
Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. 3256/Γ2−167/
17−03−2014 (ΦΕΚ 754/τ.Β΄/27−03−2014) και θέμα «Πα−
ράταση διενέργειας της έρευνας διάρθρωσης γε−
ωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, έτους
2013, καθώς και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστι−
κών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για το
έτος 2014».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/9−3−2010) «Ελληνικό
Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,
το άρθρο 10 του Νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στή−
ριξης της Ελληνικής οικονομίας», το άρθρο 323 του
Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.4.2012) «Βελτίωση επιχει−
ρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σή−
ματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας,
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και της παρ. 1
του άρθρου 7 της από 18−11−2012 πράξης Νομοθετικού
περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 228 Α΄),
β. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8−9−2000) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005),
δ. του Ν. 2685/1999 και ιδίως τα άρθρα 2 και 8 (ΦΕΚ 35/
Α΄/18−2−1999) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων
υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες δια−
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της
εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμε−
τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με
την προσθήκη του άρθρου 49 παρ .1 του Ν. 3871/2010
(ΦΕΚ 141/Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και
ευθύνη» και Τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13
του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄),
ε. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι−
ατάκτες» (Α΄ 194),
στ. της ΓΠ – 400/27−8−2012 απόφασης, με θέμα «Έγκρι−
ση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελλη−
νικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012),
2. α. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1166/2008 του Ευ−
ρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες για τη
διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
β. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1242/2008 της Επιτροπής
της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση Κοινοτικής
Τυπολογίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπως τρο−
ποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 867/2009 της
Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2009,
γ. Την Οδηγία του Συμβουλίου 75/268/ΕΟΚ/28−4−75
περί της ορεινής γεωργίας και της γεωργίας σε ορι−
σμένες μειονεκτικές περιοχές, όπως τροποποιήθηκε από
την Οδηγία 85/148 ΕΟΚ και τον Κανονισμό 950/97,
δ. Τον Κανονισμό 1698/2005 για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ε. Την Οδηγία 92/43/21−5−92, για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας (ΕΕ L 206, 22.7.1992),
στ. Το Βασικό Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 2092/91 του
Συμβουλίου για το βιολογικό τρόπο παραγωγής γε−
ωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα
γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
ζ. Το Συμβόλαιο Νο 40201.2012.002−2012.979 «Contribution
of the European Union to farm structure survey 2013»
pursuant to Regulation (EE) No 1166/2008 of the European
Parliament and of the Council.
3. Την απόφαση με αριθμ. 3256/Γ2−167/17−03−2014
(ΦΕΚ 754/τ.Β΄/27−03−2014) και θέμα «Παράταση διενέργει−
ας της έρευνας διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτρο−
φικών εκμεταλλεύσεων, έτους 2013, καθώς και έγκριση
χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός
αμοιβής τους, για το έτος 2014».
4. Το γεγονός ότι σε σχέση με την απόφαση με αριθμ.
3256/Γ2−167/17−03−2014 (ΦΕΚ 754/τ.Β΄/27−03−2014) και
θέμα «Παράταση διενέργειας της έρευνας διάρθρωσης
γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, έτους
2013, καθώς και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών
οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για το έτος
2014»:
α) κατά την έρευνα στο πεδίο, προέκυψε μικρότερος
αριθμός πλήρως και σωστά συμπληρωμένων ερωτημα−
τολογίων και μεγαλύτερος αριθμός ερωτηματολογίων
στα οποία συμπληρώθηκαν μόνο τα στοιχεία του κατό−
χου και η κατάσταση λειτουργίας της εκμετάλλευσης
και
β) είχε υποεκτιμηθεί το κόστος των εργοδοτικών ει−
σφορών.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους πεντακοσί−
ων δώδεκα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (512,99 €),
πέρα των πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ
και εξήντα τριών λεπτών (5.291,63 €) της με στοιχεία
3 απόφασης και με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
2439/Α2−1317/21.2.2014 (Α/Α 253). Η συνολική δαπάνη
των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ και
εξήντα δύο λεπτών (5.804,62 €) θα βαρύνει τις πιστώ−
σεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ για το
οικονομικό έτος 2014, και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0289
με βάση την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 7085/
Α2−3873/10.06.2014 (Α/Α 551.1), αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε τη με στοιχεία 3 του σκεπτικού από−
φαση, με αριθμ. 3256/Γ2−167/17−03−2014 και θέμα «Παρά−
ταση διενέργειας της έρευνας διάρθρωσης γεωργικών
και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, έτους 2013, καθώς
και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και
καθορισμός αμοιβής τους, για το έτος 2014» ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 του διατακτικού, σημεία α και β,
αντικαθίσταται από την εξής:
«1. Για τη συλλογή των τριακοσίων εξήντα (368) ερω−
τηματολογίων, θα προκληθεί δαπάνη:
α) Δέκα πέντε ευρώ και επτά λεπτά (15,07 €), και μέχρι
322 πλήρως και σωστά συμπληρωμένα ερωτηματολόγια
της έρευνας και θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0289, δηλαδή:
322 ερωτηματολόγια x 15,07 € = 4852,54 €
β) Πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (5,48 €) και
μέχρι 46 ερωτηματολόγια της έρευνας στα οποία θα
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συμπληρωθούν μόνο τα στοιχεία του κατόχου και η
κατάσταση λειτουργίας της εκμετάλλευσης στις περι−
πτώσεις που οι εκμεταλλεύσεις έκλεισαν ή μεταβιβά−
στηκαν σε άλλο άτομο κ.λπ. και θα βαρύνουν τον ΚΑΕ
0289, δηλαδή:
46 ερωτηματολόγια x 5,48 € = 252,08 €»
β) Η παράγραφος 2 του διατακτικού αντικαθίσταται
από την εξής:
«2. Επιπλέον, για την ανωτέρω εργασία θα απαιτηθεί
ποσό ύψους επτακοσίων ευρώ (700,00 €) για την κατα−
βολή των εργοδοτικών εισφορών.»
2. Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχει η απόφαση με
αριθμ. 3256/Γ2−167/17−03−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 16 Ιουλίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
F
Αριθμ. 45159
(4)
Καθιέρωση ωραρίου εργασίας για το προσωπικό του
Τμήματος Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικής
και Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007
β) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσε−
ως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 πράξεως Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συνα−
φών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 και γ) των
άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του Ν. 2503/1997 «Διοί−
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις», δ) την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006
(ΦΕΚ 769/Β/27.6.2006) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 Υ.Α.
(ΦΕΚ 1659 Β/26−7−2011), ε) της αριθμ. 48558/03.08.2009
Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για την ρύθ−
μιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των ερ−
γαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθ−
μού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (Φ.Ε.Κ. 1632/Β/06.08.2009),
στ) του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης», ζ) του άρθρου 8 παρ. Ι του
Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης».
2. Την αριθμ. 543/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την οποία κα−
θορίζεται το ωράριο εργασίας του προσωπικού του
Τμήματος Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικής και
Ταμειακής Διαχείρισης του οικείου Δήμου, λόγω της
ιδιαιτερότητας του αντικειμένου και του σκοπού λει−
τουργίας του Τμήματος, διότι ως Τμήμα συνεπικουρεί τη
λειτουργία των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης και Διαχείρι−
σης Αστικών Απορριμμάτων και Βιώσιμης Κινητικότητας
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και Δικτύων. Οι εν λόγω Διευθύνσεις λειτουργούν με
διευρυμένο ωράριο σε 24ώρη βάση, επομένως κρίνεται
επιβεβλημένη η συμπόρευση του εν λόγω Τμήματος
με το ωράριο λειτουργίας των ως άνω Διευθύνσεων
προκειμένου να καταστεί εφικτός ο συνεχής εφοδι−
ασμός τους με καύσιμα, λιπαντικά, μηχανολογικό και
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
3. Την αριθμ. 42935/12743/04−06−2014 βεβαίωση ύπαρ−
ξης πίστωσης στον Προϋπολογισμό του 2014 του Δήμου
Θεσσαλονίκης, για την δαπάνη που προκαλείται ύψους
1208,00 ευρώ στους ΚΑΔ 6012.02.01 και 6051.01.01 του
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, από την εφαρμογή
της ανωτέρω απόφασης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση του ωραρίου λειτουργίας
του Τμήματος Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικής
και Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης
ως εξής:
1. Για το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων τις καθημερινές
σε 24ώρη βάση με τρεις βάρδιες, ενώ τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες από τις 05:00 μέχρι 21:00 σε δύο βάρδιες.
2. Για την Αποθήκη Μηχανολογικού Εξοπλισμού για
τις καθημερινές από τις 06:00 μέχρι τις 20:00 σε δύο
βάρδιες, ενώ τις Κυριακές και εξαιρέσιμες από τις 07:00
μέχρι 13:00 με μονή πρωινή βάρδια, με δυνατότητα λει−
τουργίας και με πρόσθετη βάρδια εφόσον οι υπηρεσι−
ακές ανάγκες του απαιτούν.
3. Για την Αποθήκη Ηλεκτρολογικού Υλικού και την
Αποθήκη Καθαριότητας, μόνο τις καθημερινές από τις
06:30 μέχρι 14:30, με δυνατότητα λειτουργίας και με
πρόσθετη βάρδια εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες του
απαιτούν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 1 Ιουλίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. 4741
(5)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση για
το οικονομικό έτος 2014 (Β΄ Εξάμηνο) υπαλλήλου της
Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282, 283 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18
εδ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003, σύμ−
φωνα με τις οποίες επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας
με αμοιβή πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.
και των Ο.Τ.Α. μόνο για την αντιμετώπιση εποχιακών,
εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
4. Tις διατάξεις του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15.3.2010).
5. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99 «Συλ−
λογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.».
7. Τις διατάξεις του ΠΔ 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27.12.2010)
Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

8. Τις διατάξεις του άρθ. 20 Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
Α΄/27−10−2011).
9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 176 Ν. 4261/2014
(ΦΕΚ 107/Α΄/2014).
10. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυν−
σης Οικονομικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την
αντιμετώπιση των οποίων θα απασχοληθεί ο Δ/ντής
της ανωτέρω Διεύθυνσης πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας του. Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από την
εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη και συνδυ−
άζονται με την εφαρμογή του διπλογραφικού συστή−
ματος στις περιφέρειες, την εφαρμογή της Ε.Α.Π., την
δημιουργία νέας βάσης δεδομένων προϋπολογισμού,
λογιστικής παρακολούθησης, απόδοσης φόρων, κατάρ−
τιση του προϋπολογισμού 2015.
11. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο−
γισμό οικονομικού έτους 2014.
12. Την υπ’ αριθμ. 1667/4653/9−7−2014 απόφαση ανάλη−
ψης δέσμευσης πίστωσης.
13. Το γεγονός ότι κατά το έτος 2014 από το προ−
σωπικό που υπηρετεί στη Δ/νση Οικονομικού ένας (1)
υπάλληλος απαιτείται να εργάζεται υπερωριακά για
κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών μέχρι πέντε
(5) ημέρες την εβδομάδα από 17.00 έως 19.00, ήτοι κατά
μήνα μέχρι είκοσι (20) ώρες, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση ενός (1) υπαλλήλου (Δντή) της Διεύθυνσης Οι−
κονομικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2014,
λόγω κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών για
το έτος 2014 και μέχρι 100 ώρες συνολικά για έναν (1)
υπάλληλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι ώρες της υπε−
ρωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις 20 το μήνα.
Η κατανομή των ωρών στον απασχολούμενο υπάλληλο
θα γίνει με απόφασή μας, ανάλογα με τις εκάστοτε πα−
ρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμμένων
σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2014.
Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 800,00
ευρώ, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2014, του φορέα 073 και του ΚΑΕ 0511.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί−
ζεται ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 11 Ιουλίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
F
Αριθμ. 4409
(6)
Ένταξη μελών κατηγορίας ΕΤΕΠ σε αντίστοιχες θέ−
σεις της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π του άρθρου 29 του
Ν. 4009/2011 οι οποίοι κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 545/1977 «Περί ιδρύσεως τεχνο−
λογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο
Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων».
2. Τις διατάξεις του αρ. 1 του Ν. 1674/1986, με τις οποίες
μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την έκδοση πρά−
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ξεων διορισμού, πρόσληψης, μονιμοποίησης κ.λπ. στους
Πρυτάνεις των ΑΕΙ, καθώς και του Π.Δ. 132/1988, με το
οποίο μεταβιβάζονται οι παραπάνω αρμοδιότητες στον
Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης.
3. Τη Φ. 120.61/75/54435/Β2/19−4−2013 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός
του ως Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης
4. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο−
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», και
ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79 του ανωτέρω νόμου
5. Τις διατάξεις του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα,
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων,
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των
ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», και ειδικότερα το
άρθρο 68 του ανωτέρω νόμου περί ρυθμίσεως θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, παράγραφος 3 Ειδικές κατηγορίες διδακτικού
και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.
6. Το μεταπτυχιακό δίπλωμα των υπό ένταξη υπαλ−
λήλων ΕΤΕΠ
7. Τις αιτήσεις ένταξης στις Σχολές Μηχανικών Παρα−
γωγής και Διοίκησης, (1355/26.3.2014 και 1448/4.4.2014)
Μηχανικών Περιβάλλοντος (606/10.4.2014), Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων (936/3.4.2014 και 1152/2.6.2014) και Ηλε−
κτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
(815/10.6.2014 και 675/11.4.2014) στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π
των υπηρετούντων μονίμων μελών ΕΤΕΠ που είναι κά−
τοχοι μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού διπλώματος,
με γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν οι Σχολές.
8. Τις πράξεις αριθμ. 1451/4.4.2014 και 1452/4.4.2014 του
Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Δι−
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οίκησης, 633/7.5.2014 του Κοσμήτορα της Σχολής Μη−
χανικών Περιβάλλοντος, 1067/13.5.2014 και 1153/2.6.2014
του Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,
751/12.5.2014 και 816/10.6.2014 του Κοσμήτορα της Σχολής
Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
συγκρότησης τριμελών εισηγητικών Επιτροπών.
9. Τις εισηγήσεις των τριμελών εισηγητικών Επιτρο−
πών που συγκροτήθηκαν με τις ως άνω Πράξεις των
Κοσμητόρων των Σχολών.
10. Τις αποφάσεις των Σχολών: α) Μηχανικών Παρα−
γωγής και Διοίκησης αριθμ. 7/29.4.2014 β) Μηχανικών
Περιβάλλοντος 4/19.5.2014, γ) Μηχανικών Ορυκτών Πό−
ρων 12/4.6.2014 και δ) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μη−
χανικών Υπολογιστών 12/23.6.2014.
11. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ. που θα ρυθ−
μίζει τα μισθολογικά και βαθμολογικά θέματα του Ε.ΔΙ.Π.
12. Τις ανακύπτουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύ−
ματος.
13. Το γεγονός ότι με την πράξη αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,
διαπιστώνουμε:
Ότι οι υπηρετούντες σε θέσεις μελών Ειδικού Τεχνι−
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πολυτε−
χνείου Κρήτης, οι οποίοι κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο
με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά
αντικείμενα που θεραπεύουν οι Σχολές: α) Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης β) Μηχανικών Περιβάλλοντος
γ) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και δ) Ηλεκτρονικών Μη−
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών εντάσσονται κατά
τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4009/2011, σε
συνδυασμό με το άρθρο 68 παρ. 3 περ. 2 του Ν. 4235/2014,
σε θέσεις μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) διατηρώντας την κατά τον χρόνο της ένταξης
τους και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος
βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση, ως εξής:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΗ

1

ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΧΑΙΡΕΤΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3

ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΔΡΕΑΣ

4

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

5

ΦΡΑΝΤΖΗΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

6

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

7

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η πράξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Χανιά, 7 Ιουλίου 2014
Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Inactivated Leptospira interrogans
serogroup canicola

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος SIRODROL.

strain 16070

Με την αριθμ. 51882/11−6−2014. απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της κοινής
υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 82161/2012, άδεια κυκλο−
φορίας στο φαρμακευτικό προϊόν SIRODROL
Δραστική ουσία:

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE

Μορφή:

Πόσιμο διάλυμα 10 mg/ml

Δικαιούχος σήματος: ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Inactivated Leptospira interrogans
serogroup
icterohaemorrhagiae strain 16069
Δικαιούχος σήματος: MERIAL SAS, LYON, FRANCE
Κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας:

MERIAL SAS, LYON, FRANCE

Μορφή:

Λυοφιλοποιημένο υλικό και εναιώρη−
μα για παρασκευή ενεσίμου εναιω−
ρήματος

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ−ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ−
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΞ
Α.Ε.
Κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας:

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ−ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ−ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ
F
(8)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος VOLTADOL
Με τις υπ’ αριθμ. 48009, 48010, 48011 και 48012/6−6−2014
αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων
του άρθρου 21 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥ−
Γ3α/Γ.Π. 32221/2013, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευ−
τικό προϊόν VOLTADOL.
Δραστική ουσία:

DICLOFENAC SODIUM

Μορφή:

ΕΜΠΛΑΣΤΡΟ ΦΑΡΜΑΚΟΥΧΟ 140mg

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ
F
(10)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος MOMETASONE/TEVA.
Με την υπ’ αριθμ. 61428/2−7−2014 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της κοι−
νής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013, άδεια
κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν MOMETASONE/
TEVA.
Δραστική ουσία:

MOMETASONE FUROATE
MONOHYDRATE

Μορφή:

Ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα 50mcg/
DOSE

Δικαιούχος σήματος: TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE
NETHERLANDS
Κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας:

Δικαιούχος σήματος: NOVARTIS AG, SWITZERLAND
Κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας:

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ
F

Ο Πρόεδρος

(11)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ
F
(9)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού
φαρμακευτικού προϊόντος EURICAN DHPPi2−LR.
Με την αριθμ. 61420/27−6−2014 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 της
κοινής υπουργικής απόφασης 282371/2006, άδεια κυκλο−
φορίας στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν EURICAN
DHPPi2−LR
Δραστική ουσία:

Λυοφιλοποιημένο εμβόλιο:

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος VALSARTAN HCT/ZENTIVA.
Με τις υπ’ αριθμ. 61421, 61423 και 61424/30−6−2014 απο−
φάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 21 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π.
32221/2013, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προ−
ϊόν VALSARTAN HCT/ZENTIVA.
Δραστική ουσία:

VALSARTAN+
HYDROCHLOROTHIAZIDE

Μορφή

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
(160+12,5)mg/TAB, (320+12,5)mgATAB,
(320+25)mg/TAB

Attenuated distemper virus strain BA5
Attenuated canine adenovirus type 2
strain CAV2−DK13
Attenuated canine parvovirus strain
CAG2
Attenuated parainfluenza virus type 2
strain CGF 2004/75
Εναιώρημα:
Rabies glycoproteins strain G52

TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE
NETHERLANDS

Δικαιούχος σήματος: ZENTIVA K.S., PRAGUE, CZECH
REPUBLIC
Κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας:

SANOFI−AVENTIS AEBE

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(12)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό
προϊόν ΗΙΒΙ WASH+.
Με την αριθμ. 53829/23−6−2014 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της Υπουρ−
γικής απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/94 Β΄ τεύχος) η
άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν ΗΙΒΙ WASH+.

Μορφή:

Υγρό

Κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας:

CANA A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02021013107140008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

