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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/76196/0023Α (1)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 30/11/2011.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 διατάξεις 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 γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/22.3.1994).

5. Τις 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 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

8. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/6.7.1998), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 
ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

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

12. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών.» (ΦΕΚ 145 Α/2011). 

13. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. Υ350/ 
8.7.2011 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 1603 Β/2011).
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14. Την αριθ. 2/54497/0004/8−8−2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με 
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμμα−
τέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γ.Λ.Κ. 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 1792 Β/2011).

15. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) και τη 
συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement) με ημερο−

μηνία 29−3−2007 της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου 
ομολόγου λήξης 25/7/2057, καθώς την επανέκδοση του 
συγκεκριμένου ομολόγου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 
με ημερομηνία 1−4−2008, αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των 
τιμαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN XS 0292467775, 
λήξης 25.07.2057, σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της 
εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Κατανα−
λωτή για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και 
σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για 
το μήνα Νοέμβριο 2011 όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 

(INDEX RATIO)
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕNO 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

30/11/2011 1.600.000.000,00 113,05167 1,10383 1.766.128.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 30/11/2011 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε−
ρομηνία έναρξης της 30/3/2007. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,41742, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος 
(unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυ−
λοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2011

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ
    F 

 Αριθμ. Φ.800/154/136981/Σ.2163 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 249991/18−05−2007 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Εθνικής Άμυνας «Σύσταση Ειδικού Λογαρια−
σμού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη Χρημα−
τοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων και Μελετών 
του ΥΠΕΘΑ» (ΦΕΚ Β΄ 846), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 19 του Ν.Δ 721/70 «Περί Οικονομικής 

Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ 
Α΄ 251).

β) Των άρθρων 1,2,3,4,5,6 και 7 του Ν.3697/2008 «Ενί−
σχυση της διαφάνειας του Κρατικού Π/Υ, έλεγχος των 
δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 194).

γ) Του άρθρου 22 του Ν.2913/01 «Ρύθμιση θεμάτων 
Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102).

δ) 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 «Κωδικοποίηση για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

ε) Της υπ’ αριθμ. 2/83143/Α0024/13−11−2008 απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διατήρη−
ση Εκτός Π/Υ Ειδικών Λογαριασμών (ΦΕΚ Β΄ 2444).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ350/08−07−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 

των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 249991/ 
18.05.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 846) αντι−
καθίσταται ως εξής:

«1. Η Επιτροπή Διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού, 
που στο εξής θα αναφέρεται ως «Επιτροπή», αποτελεί−
ται από εννέα (9) μέλη, ως εξής:

α. Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Οι−
κονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), ως 
πρόεδρος και μέχρι ορισμού του, ως πρόεδρος της 
επιτροπής ορίζεται το μέλος αυτής, ο Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Οικονομικού της ΓΔΟΣΥ.

β. Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και 
Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας (ΚΕΤΕΘΑ) και μέχρι του 
ορισμού του, ο Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου Γενικού 
Επιτελείου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, 
μετά από πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας.

γ. Πρόεδροι Ακαδημαϊκών θεμάτων των ΑΣΕΙ (ΣΣΕ, 
ΣΝΔ, ΣΙ).

δ. Διευθυντές των Διευθύνσεων Αμυντικών Επενδύσε−
ων και Τεχνολογικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης 
Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ) 
και Οικονομικού της ΓΔΟΣΥ.

ε. Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας ΥΕΘΑ, ως μέλη.
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στ. Προϊστάμενος Γραμματείας του Ειδικού Λογαρια−
σμού, ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου.»

Άρθρο 2

Το εδάφιο β της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της υπ’ 
αριθμ. 249991/18−05−2007 κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας 
(ΦΕΚ Β΄ 846) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Ενημερώνεται σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου, 
για την ορθή υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμά−
των, οι οποίες είναι οι εξής:

(1) Η Επιτροπή Διοίκησης συγκροτεί πενταμελή Επι−
τροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου του Προγράμματος 
και Παραλαβής του προβλεπόμενου να εκτελεστεί, σύμ−
φωνα με το Πρόγραμμα, έργου. Στην Επιτροπή μετέχουν 
υποχρεωτικά ένα (1) μέλος από το Τμήμα Διαχείρισης 
και Παρακολούθησης Έργων της Διεύθυνσης Διαχεί−
ρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
(ΔΙΔΕΑΠ) της ΓΔΟΣΥ, δύο (2) μέλη του φορέα επ’ ωφε−
λεία αυτό υλοποιείται και δύο (2) μέλη που ορίζονται 
από την Επιτροπή Διοίκησης.

(2) Η παραπάνω πενταμελής Επιτροπή, με βάση την 
υπάρχουσα σύμβαση, εφόσον αυτή προβλέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτή−
σεις της Υπηρεσίας, επιβλέπει την ομαλή εκτέλεση του 
προγράμματος και ενημερώνεται − ενημερώνει σχετικά 
την Επιτροπή Διοίκησης.

(3) Τα μέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης δεν 
μπορούν να έχουν οριστεί ταυτόχρονα για την εκτέλε−
ση περισσότερων των δύο (2) ερευνητικών προγραμ−
μάτων, έργων ή μελετών ή υποστηρικτικών ενεργειών 
αυτών.».

Άρθρο 3

Το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 249991/18−05−2007 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 846) αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 6

Ταμειακή Επιτροπή του Ειδικού Λογαριασμού
1. Η Ταμειακή Επιτροπή του Ειδικού Λογαριασμού του 

ΥΠΕΘΑ, αποτελείται από τους εξής:
α. Τμηματάρχη Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οι−

κονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδι−
ασμού και Υποστήριξης.

β. Δύο αξιωματικούς του Οικονομικού Σώματος της 
Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικο−
νομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης.

2. Η Ταμειακή Επιτροπή επιβλέπει την υλοποίηση 
των αποφάσεων της Επιτροπής Διοίκησης του Ειδι−
κού Λογαριασμού, την ορθή διαχειριστική και λογιστι−
κή παρακολούθηση των πόρων και δαπανών και των 
επιταγών που εκδίδονται σε βάρος πόρων του Ειδικού 
Λογαριασμού.»

Άρθρο 4

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 
249991/18−05−2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 
846) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού αποτελεί−
ται από τους:

α. Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ευρωπαϊ−
κών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Γενικής Δι−
εύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του 
ΥΠΕΘΑ, ως Προϊστάμενο της Γραμματείας του Ειδικού 
Λογαριασμού.

β. Υπόλογο Κεντρικό Διαχειριστή της Ειδικής Κεντρικής 
Διαχείρισης Χρηματικού του Ειδικού Λογαριασμού.

γ. Μερικούς Διαχειριστές της Ειδικής Κεντρικής Δια−
χείρισης Χρηματικού του Ειδικού Λογαριασμού.

δ. Λοιπό Διοικητικό προσωπικό.
2. Ο υπόλογος Κεντρικός Διαχειριστής και οι μερικοί 

διαχειριστές της Ειδικής Κεντρικής Διαχείρισης Χρημα−
τικού του Ειδικού Λογαριασμού ορίζονται σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις του ΥΠΕΘΑ.»

Άρθρο 5

Στην υπ’ αριθμ. 249991/18−05−2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυ−
νας (ΦΕΚ Β΄ 846) προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:

«Άρθρο 12Α
Απόδοση Λογαριασμού Οικονομικός έλεγχος

1. Ο Υπόλογος Κεντρικός Διαχειριστής Χρηματικού 
του Γραφείου Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού 
αποδίδει λογαριασμό της διαχείρισης του, για το σύνο−
λο των δαπανών σε βάρος των κονδυλίων του Ειδικού 
Λογαριασμού, στο ΕΛΔΑΠ, το οποίο διενεργεί και τον 
έλεγχο των δαπανών.

2. Η διαχείριση, η διάθεση και η λογιστική παρα−
κολούθηση των κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού 
υπόκεινται σε οικονομικό έλεγχο και οικονομική επιθε−
ώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του 
ΝΔ 721/70, από τα αρμόδια όργανα Οικονομικού Ελέγ−
χου (Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης της ΓΔΟΣΥ) 
και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και σε έλεγχο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3697/2008. Ο Υπουρ−
γός Εθνικής Άμυνας μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε 
έκτακτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης του 
Ειδικού Λογαριασμού.

3. Μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού και Απο−
λογισμού από την Επιτροπή Διοίκησης συνυποβάλλο−
νται προς έλεγχο στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους) μαζί με τον προϋπολογισμό 
της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΕΘΑ. Η μη έγκαιρη υπο−
βολή τους εντός των προθεσμιών που θέτει το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους αναστέλλει αυτομάτως τη 
λειτουργία του Λογαριασμού.

4. Τα όργανα που διαχειρίζονται κονδύλια του Ειδικού 
Λογαριασμού υπέχουν τις αναφερόμενες στο άρθρο 72 
του Ν.Δ.721/70 ευθύνες.

5. Ο καταλογισμός ευθυνών σε βάρος των υπολόγων 
διαχείρισης κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού πραγ−
ματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 
του Ν.Δ.721/70.»

Άρθρο 6

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 
249991/18−05−2007 (ΦΕΚ Β΄ 846) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής 
Άμυνας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 
Φ.800/78/131819/06−08−2009 (ΦΕΚ Β΄/1814) όμοια κοινή 
απόφαση.
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Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

    F 
 Αριθμ. 302065/ΥΔ4826 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 300739/ΥΔ2801/9.04.2009 

απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δη−
μοκρατία της Μακεδονίας 2007−2013».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 1 και το 
άρθρο 29 παρ. 1 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22−04−2005), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) «Νέα αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συ−
νοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1260/1999.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 718/2007 της Επιτροπής 
της 12ης Ιουνίου 2007 για την εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας

7. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27.6.2011) «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς».

8. Το Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ Α 148/2011) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. Υ352/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603/Β/11−11−2011) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».

10. Την κοινή υπουργική απόφαση αρ. 300782/ΥΔ 2984 
με θέμα «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της αρ. 175294/
ΔΙΟΕ196/7.6.02 απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπη−
ρεσίας με τίτλο “Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg” όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα».

11. Την υπ’ αρ. C(2008)4717/05.09.2008 απόφαση και 
την υπ αρ. C(2010) 4769/08.07.2010 τροποποίηση της 
απόφασης Ε(2008)4717 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την έγκριση του IPA Προγράμματος διασυ−
νοριακής συνεργασίας «Ελλάδα − πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007−2013» στο πλαίσιο 
του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

12. Την υπ’ αριθμ. 300739/ΥΔ 2801/09.04.2009 (ΦΕΚ Β΄ 
739/22.04.2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος διασυνοριακής συνερ−
γασίας «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας 2007−2013».

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση στο σύνολό της, της υπ’ αριθμ. 
300739/ΥΔ2801/9.04.2009 (ΦΕΚ Β΄ 739/22.04.2009) από−
φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ως 
ακολούθως

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Με την παρούσα συγκροτείται το ελληνικό τμήμα της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελ−
λάδα − πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακε−
δονίας 2007−2013», το οποίο μαζί με τους εκπροσώπους 
των αρχών που ορίζονται από την πλευρά της γείτονος 
χώρας, αποτελούν την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθη−
σης του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η σύνθεση του ελληνικού τμήματος έχει ως εξής:
1. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα 

ψήφου ορίζονται:
α) Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνι−

στικότητας και Ναυτιλίας ως συμπρόεδρος από Ελλη−
νικής πλευράς, εκ περιτροπής με τον/την ομόλογό του 
από την πλευρά της γείτονος χώρας. Σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον νο−
μίμως οριζόμενο εκπρόσωπό του.

β) Εκπρόσωποι των δημοσίων αρχών:
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω−

νιστικότητας και Ναυτιλίας
− Ο/η Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, ο/η οποίος/α σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον νομίμως οριζό−
μενο εκπρόσωπο.

− Ο/η Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Μα−
κεδονίας, ο/η οποίος/α σε περίπτωση απουσίας ή κω−
λύματος θα αναπληρώνεται από τον νομίμως οριζόμενο 
εκπρόσωπο.
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γ) Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
δ) Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ−

λάδος
ε) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−

ρων
− Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−

τροπής (ΟΚΕ)
2. Στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν 

χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
α) Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προ−

γραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών:
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ−

γειας και Κλιματικής Αλλαγής/Ειδική Υπηρεσία Συντο−
νισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων

− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Του−
ρισμού (Γενικό/ή Γραμματέα Πολιτισμού)

− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης

− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης
− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−

Θράκης
γ) Εκπρόσωποι των αρχών συντονισμού, πιστοποίησης 

και ελέγχου
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της 

Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υπο−

στήριξης
− Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης
− Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου
δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−

ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων
− Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιο−

μηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
− Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Ελλάδας (ΚΕΕΕ)
− Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ−

λάδας (ΟΕΕ)
− Εκπρόσωπος του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού 

Εμπορίου (ΟΠΕ)
− Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 

με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
− Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυ−

βερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας
ε) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ−

γκεκριμένα:
− Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής 

Πολιτικής
στ) Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν−

δύσεων
3. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης που εκ−

προσωπούν φορέα που προβλέπεται στην παρούσα 
απόφαση, ορίζονται από τον αντίστοιχο φορέα εγγρά−
φως και το όνομά τους γνωστοποιείται στην Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει 
αλλαγή εκπροσώπου.

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώ−
νονται μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση 
αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποι−
είται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία».

4. Στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να 
συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανι−
σμών και περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επιπλέον 
στις συνεδριάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολού−
θησης μπορούν να προσκαλούνται ως σύμβουλοι μη 
μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώ−
μονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά 
και λοιπά θέματα ανάλογα με την ημερήσια διάταξη 
της συνεδρίασης.

Στη σύνθεση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή 
ανδρών και γυναικών.

Άρθρο 2
Αποστολή της Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης του Προγράμματος

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή, 
σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότη−
τας και της ποιότητας υλοποίησης του Προγράμματος 
διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – πρώην Γιουγκο−
σλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007−2013».

Ειδικότερα, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης:
α) εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των 

ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το διασυνορι−
ακό πρόγραμμα, και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις 
αυτών των κριτηρίων σύμφωνα με τις ανάγκες προ−
γραμματισμού·

β) εξετάζει περιοδικά την πρόοδο που πραγματοποι−
είται ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων του 
διασυνοριακού προγράμματος, με βάση τα έγγραφα 
που υποβάλλει η διαχειριστική αρχή·

γ) εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ειδι−
κότερα την επίτευξη των στόχων που καθορίστηκαν 
για κάθε άξονα προτεραιότητας καθώς και τα πορί−
σματα των αξιολογήσεων κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 48 παρ. 3, τμήμα 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006·

δ) εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική 
έκθεση υλοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 67 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, πριν την υποβολή 
τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

ε) λαμβάνει γνώση της ετήσιας έκθεσης ελέγχου ή 
επί του τμήματος της έκθεσης που αφορά το οικείο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς και κάθε σχετικών 
σχολίων που ενδεχομένως διατυπώσει η Επιτροπή μετά 
την εξέταση των εν λόγω εκθέσεων·

στ) είναι δυνατόν να προτείνει οποιαδήποτε αναθεώ−
ρηση ή εξέταση του διασυνοριακού προγράμματος που 
μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ή στην βελτίωση της 
διαχείρισής του, συμπεριλαμβανομένης και της χρημα−
τοοικονομικής διαχείρισης·

ζ) εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση τρο−
ποποίησης του περιεχομένου του διασυνοριακού προ−
γράμματος·
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η) εγκρίνει τις προσκλήσεις για την υποβολή προτά−
σεων από τους δικαιούχους

θ) εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό της Τεχνικής 
Υποστήριξης της εφαρμογής του Προγράμματος·

ι) ενημερώνεται για το επικοινωνιακό σχέδιο δράσης 
και την πρόοδο εφαρμογής του

κ) δύναται να συστήνει θεματικές ομάδες εργασίας, 
που θα εστιάζουν σε συγκεκριμένα θέματα σχετικά με 
την υλοποίηση του Προγράμματος

Άρθρο 3
Λειτουργία της Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης του Προγράμματος

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον 
εσωτερικό της κανονισμό με τη σύμφωνη γνώμη της 
Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και των αρ−
μόδιων αρχών της δικαιούχου χώρας που συμμετέχει 
στο διασυνοριακό πρόγραμμα, ώστε να εξασφαλίζεται 
η εκπλήρωση των καθηκόντων της που απορρέουν από 
τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη συνεδρία−
σή της, η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας της.

Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος ανα−
λαμβάνει την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, 
κυρίως οργανώνοντας τις συσκέψεις, προετοιμάζοντας 
τα απαραίτητα έγγραφα και κρατώντας τα πρακτικά.

Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης θα καλύπτονται από τον προϋπολογι−
σμό της Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

    F 
(4)

 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος ESCITALOPRAM/RANBAXY.

  Με τις αρ. 69871 και 69872/4−10−2011 αποφάσεις του ΕΟΦ 
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005 (ΦΕΚ 59/Β΄/2006), άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν ESCITALOPRAM/RANBAXY.

Δραστική ουσία ESCITALOPRAM OXALATE

Μορφή Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο 
δισκίο 10mg/TAB − 20mg/TAB

Δικαιούχος σήματος RANBAXY (U.K.) LTD, U.K.

Κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας RANBAXY (U.K.) LTD, U.K.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
     F 

(5)
  Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος ALPROLOSIN.

  Με την αρ. 68725/24−10−2011 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 

παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005 (ΦΕΚ 59/Β΄/2006), άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν ALPROLOSIN.

Δραστική ουσία TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE

Μορφή Καψάκιο παρατεταμένης αποδέ−
σμευσης, σκληρό 0,4mg/CAP

Δικαιούχος σήματος PHARMACARE LTD, CYPRUS

Κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας ALAPIS ABEE

   Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
  F 

(6)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος HISTABS.

  Με τις αρ. 73349, 69882/26−10−2011 αποφάσεις του ΕΟΦ 
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005 (ΦΕΚ 59/Β΄/2006), άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν HISTABS.

Δραστική ουσία FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE

Μορφή

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο 
δισκίο 120mg/TAB
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο 
δισκίο 180mg/TAB

Δικαιούχος σήματος LAVIPHARM HELLAS AE

Κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας LAVIPHARM HELLAS AE

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
  F 

(7)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος PANTOZOL−RALDEX.

  Με την αρ. 68723/24−10−2011 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005 (ΦΕΚ 59/Β΄/2006), άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν PANTOZOL−RALDEX.

Δραστική ουσία PANTOPRAZOLE SODIUM 
SESQUIHYDRATE

Μορφή Γαστροανθεκτικό δισκίο 40mg/TAB

Δικαιούχος σήματος RALDEX ENTERPRISES LTD, 
LARNACA, CYPRUS

Κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας

RALDEX ENTERPRISES, LTD, 
ΕΛΛΑΔΑ

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
  F 

(8)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος PANTOPROL−MEDICHROM.

  Με την αρ. 68726/25−10−2011 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
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παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005 (ΦΕΚ 59/Β΄/2006), άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν PANTOPROL−MEDICHROM.

Δραστική ουσία PANTOPRAZOLE SODIUM 
SESQUIHYDRATE

Μορφή Γαστροανθεκτικό δισκίο 40mg/TAB

Δικαιούχος σήματος FARMELLAS ENTERPRISES LTD, 
CYPRUS

Κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας

RALDEX ENTERPRISES, LTD, 
ΕΛΛΑΔΑ

   Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
  F 

(9)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος MONTELUKAST/PHARMATHEN

  Με τις αρ. 69860, 69861 και 69862/4−10−2011 αποφάσεις 
του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 
της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005 (ΦΕΚ 59/Β΄/2006), άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν MONTELUKAST/PHARMATHEN.

Δραστική ουσία MONTELUKAST SODIUM

Μορφή
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο 
δισκίο 10mg/TAB − Μασώμενο δισκίο 
4mg/TAB − 5mg/TAB

Δικαιούχος σήματος ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

   Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
  F 

(10)
    Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ERFAR διαλύτης για ενέσιμα 
μικρού όγκου (<50ml).

  Με την αρ. 5252/25−1−2010 απόφαση του ΕΟΦ ανακλή−
θηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144 της κοινής 
υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005 (ΦΕΚ 59/ 
Β΄/2006), η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊό−
ντος ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ERFAR διαλύτης για ενέσιμα μικρού 
όγκου (<50ml) με κωδικό προϊόντος 1957105

Μορφή Διαλύτης για ενέσιμα μικρού όγκου 
(<50ml)

Δικαιούχου σήματος ERFAR Γ.Δ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΦ

Κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας ERFAR Γ.Δ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΦ

Διότι: Η άδειά του έληξε στις 31−12−2006 και δεν ζήτησε 
ανανέωση.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ

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*02026891011110008*

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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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