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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΠΟΛ. 1124 (1)
  Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, καταβο−

λής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμέ−
νων χρεών για τις Α΄ και Β΄ ΔΟΥ Χανίων στις οποίες 
διακόπηκε η λειτουργία τους και παρέμειναν κλει−
στές λόγω καταλήψεων από τους αγρότες. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του 

ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄) με την οποία παρέχεται εξουσι−
οδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με 
απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμε−
νες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις παρακάτω διατάξεις του ν.2859/2000, όπως 
ισχύουν:
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α) των παραγράφων 4 και 9 του άρθρου 36
β) των παραγράφων 1, 2, 9 και 11 του άρθρου 38. 
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
3. Τις διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 

58 Α΄).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 86 του Κώδι−

κα Φορολογίας Δωρεών κλπ που κυρώθηκε με το ν. 
2961/2001

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 356/74 
(ΚΕΔΕ).

7. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ (υποπερίπτωση 
γστ’) και της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. 
(π.δ. 186/1992 − ΦΕΚ 84 Α΄).

8. Τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Καθιέ−
ρωση φορολογικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/82 (ΦΕΚ 114 
Α΄) με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονο−
μικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες 
καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.

10. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορο−
λογουμένους των Α΄ και Β΄ ΔΟΥ Χανίων για την εκπλή−
ρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων λόγω της 
κατάληψης αυτών των ΔΟΥ από τους αγρότες.

11. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

1. Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, καταβολής φό−
ρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, 
καθώς και καταβολής βεβαιωμένων χρεών, για υπόχρε−
ους που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Α΄ και Β΄ 
ΔΟΥ Χανίων, και οι οποίες λήγουν κατά τη διάρκεια της 
κατάληψης των ΔΟΥ αυτών από τους αγρότες και μέχρι 
30/7/2010 παρατείνονται μέχρι 6 Αυγούστου 2010.

2. Η υποβολή των παραπάνω δηλώσεων θα γίνει απο−
κλειστικά στις Α΄ και Β΄ ΔΟΥ Χανίων.

3. Μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία παρατείνονται επί−
σης οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του 
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και του ν. 1809/1988 για υποβολή 
γνωστοποιήσεων, δηλώσεων μεταβολών φορολογικών 
ταμειακών μηχανών και συστημάτων, την υποβολή αιτή−
σεων για παροχή εγκρίσεων, καθώς και την προθεσμία 
ενημέρωσης, ή εκτύπωσης, ή εγγραφής σε οπτικό δίσκο 
των χειρόγραφα ή μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων 
αντίστοιχα, στην περίπτωση εξάντλησης των χρησιμο−
ποιουμένων θεωρημένων εντύπων ή οπτικών δίσκων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Αυγούστου 2010 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
(2)

    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 
αυτοκινήτου

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Δυνάμει της αρ. 140/07/10 Καταλογιστικής Πράξης 
του Αναπληρωτή Προισταμένου Διεύθυνσης του Τε−
λωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την 28η−07−2010 για 

διαπραχθείσα λαθρεμπορία του με αριθμό πλαισί−
ου 1J4GWB842XY508475 και με αριθμό κυκλοφορίας 
ΑΙΚ 1493 Ε.Ι.Χ. οχήματος, εργοστασίου κατασκευής 
CHRYSLER, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 
§ 2 και 155 § 1 εδ. α’ & 2 εδ.ζ’ του Ν.2960/01 «Περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα», με το τέχνασμα της πλαστογρά−
φησης του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης του, βάσει του 
οποίου επιτεύχθηκε η ταξινόμησή του Τμήμα Μεταφο−
ρών & Επικοινωνιών Αγρινίου:

α. προσδιορίστηκαν οι δασμοί κ.λ.π. φόροι που ανα−
λογούν στο ως άνω αυτοκίνητο και θα ληφθούν υπ’ όψη 
για την επιβολή των πολλαπλών τελών, στο ποσό των 
πενήντα πέντε χιλιάδων είκοσι έξι ευρώ και τριάντα 
λεπτών (55.026,30 €) συνολικά, ήτοι Εισαγωγικός Δα−
σμός 1.302,41 €, Φ.Π.Α. 2.722,04 € και Τέλος Ταξινόμησης 
51.001,85 €.

β. επιβλήθηκε στους υπαίτιους πολλαπλό τέλος συνο−
λικού ποσού εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων εβδομήντα 
οχτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (165.078,90 €), ήτοι το 
τριπλάσιο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, σύμ−
φωνα με το άρθρου 150 § 1 του Ν.2960/01, όπως αυτό 
ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης της παράβασης, το οποίο 
υπόκειτε κατά την είσπραξη του σε Τ.Χ. και Ο. Γ.Α. 2,4% 
σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ 
του οποίου στον Παυλή Γεώργιο του Νικολάου, με τε−
λευταία γνωστή διαμονή το Χαλάνδρι, οδός Ηρακλείδων 
αρ. 32, και νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχο του με αριθ. 
Φ.044544 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 131836085, επιμερίστηκε ποσό 
τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ 
και εβδομήντα δύο λεπτών (33.769,72 €). Ο ανωτέρω 
παραβάτης κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεος για την καταβολή του συνολικά επιβληθέντος 
πολλαπλού τέλους.

Κατά της άνω καταλογιστικής πράξης που δημοσιεύε−
ται βάσει του αρ. 152 § 5 του Ν.2960/01 επιτρέπεται προ−
σφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, 
εντός 60 ημερών από την δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ.

  Ο Αναπληρωτής Προιστάμενος

ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
F

Aριθ. 102187/Δ2 (3)
    Σύσταση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου για πρόσληψη ιδιωτικών εκπαιδευ−
τικών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 13 του 

ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 5 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ.Α΄), καθώς και του 
άρθρου 62 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) σε συνδυασμό 
με το άρθρα 6 παρ. 14 του ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπάλληλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.ΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και 
αντιστοίχων της ΕΛ.ΑΣ του Π.Σ. και Λ.Σ. κ.λπ.» (Α΄ 297).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
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κοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).

4. Το Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κλπ. (ΦΕΚ 213/τ.Α΄)

5. Την υπ’ αριθ. 1120Η/7−1−2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1/ τ. Β΄)

6. Την υπ’ αριθ. 2672/3−12−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 
2408/τ.Β΄), καθώς και την αρ. 383 απόφ. 18−1−2010 του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών για τον 
καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Θεοδώρας Τζάκρη και Γ. Ντόλιου.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 
47.600 ΕΥΡΩ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος 
και 137.800 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα από τα επόμενα 
πέντε επόμενα οικονομικά έτη.

Η εκ 47.600 ΕΥΡΩ δαπάνη του έτους 2010 θα αντι−
μετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Οικονομικών (Ειδ.Φ. 23200 ΚΑΕ 5114).

Η εκ 137.800 ΕΥΡΩ ετήσια δαπάνη για καθένα από τα 
πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με 
την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στους 
ΚΑΕ της ομάδας 0200 του Ε.Φ. 19−220 του ΥΠΔΒΜΘ στον 
κατ’ έτος προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε(5) 
επόμενων οικονομικών ετών.

8. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό 
στη Β/θμια Εκπ/ση.

9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων:
Καλμαντή Χρήστου του Λεωνίδα, Σπανού Βασιλείου του 
Κωνσταντίνου, Δριμάλα Λουκά του Ευαγγέλου, Περα−
ντωνάκη Ελένης του Νικολάου και Banago Vasiliki του 
Χαράλαμπου, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε πέντε (5) προσωρινές προσωποπαγείς 
θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
13 του ν. 2986/2002 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 5 του ν.3194/2003 και του άρθρου 62 του ν. 
1566/1985 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
6 παρ. 14 του ν. 2740/1999, για την πρόσληψη ιδιω−
τικών εκπαιδευτικών στη δημόσια δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.

Οι θέσεις ορίζονται καρά κλάδο και Μ.Κ. ως ακολού−
θως:

1. Μία θέση ΠΕ02 Φιλολόγων με Μ.Κ. 11 για τον Καλ−
μαντή Χρήστο του Λεωνίδα

2. Μία θέση ΠΕ02 Φιλολόγων με Μ.Κ. 14 για τον Σπανό 
Βασίλειο του Κωνσταντίνου

3. Μία θέση ΠΕ04.01 Φυσικών με Μ.Κ. 11 για τον Δρι−
μάλα Λουκά του Ευαγγέλου

4. Μία θέση ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας με Μ.Κ. 12 για 
την Περαντωνάκη Ελένη του Νικολάου

5. Μία θέση ΠΕ18.37 Δημόσιας Υγιεινής με Μ.Κ. 14 για 
την Banago Vasiliki του Χαράλαμπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 19 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
Aριθ. 285077 (4)
    Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 328821/

06−10−2008 υπουργική απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρ−
μογής και δικαιολογητικά πληρωμής της υπ’αριθ. 
263514/ΑΑ702/25−09−2008 κοινή υπουργική απόφα−
ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ’Χορήγηση οι−
κονομικών ενισχύσεων για τη Χρήση Υπηρεσιών Πα−
ροχής Γεωργικών Συμβουλών στη Γεωργική εκμε−
τάλλευση και παροχής δασοκομικών συμβουλών σε 
εκτέλεση του Μέτρου 114 του Άξονα 1 του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013» 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Η αριθ. 263514/ΑΑ 702/25−9−08 κοινή υπουργική από−

φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί « Χορήγησης 
οικονομικών ενισχύσεων για τη Χρήση Υπηρεσιών Παρο−
χής Γεωργικών Συμβουλών στη Γεωργική εκμετάλλευση 
και παροχής δασοκομικών συμβουλών σε εκτέλεση του 
Μέτρου 114 του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013» όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 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/22−4−
2005).

3. Την αριθ. 316049/24−11−09 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη» 
(Β΄ 201).

4. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βά−
ρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπ’ αριθ. 328821/06−10−2008 απόφαση τροποποιείται 
και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ο δικαιούχος για να λάβει την ενίσχυση πρέπει να 
υποβάλλει φάκελο πληρωμής στις Περιφερειακές Υπηρε−
σίες του ΟΠΕΚΕΠΕ το χρονικό διάστημα από 06/09/2010 
έως 06/10/2010, στον οποίο θα περιέχονται:»

2. Το σημείο γ της παραγράφου 1. του άρθρου 7, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα έντυπα παροχής συμβουλών υπογεγραμμένα από 
τον πιστοποιημένο Γεωργικό Σύμβουλο και από τον δι−
καιούχο (Υποδείγματα 5 και 6).»

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 προστίθε−
ται σημείο ε) ως εξής: «ε) Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης».
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4. Η πρώτη παύλα της παραγράφου 2 του άρθρου 7, 
αντικαθίσταται ως εξής:

« Οι Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχουν το 
φάκελο πληρωμής και καταχωρίζουν τα αποτελέσματα 
του ελέγχου σε βάση δεδομένων.»

5. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί−
μενο:

«1. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του πληροφοριακού του συστή−
ματος, επιβεβαιώνει ότι ο δικαιούχος είναι ενταγμένος 
στο σύστημα της ενιαίας ενίσχυσης, καθώς επίσης και 
ότι ο Γ. Σ. περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο μητρώο 
και έχει πιστοποιηθεί για τις ενότητες που παρέχει τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

2. Οι μετενταξιακοί έλεγχοι πραγματοποιούνται ως 
ακολούθως:

− Οι Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ διενερ−
γούν διοικητικούς ελέγχους στο σύνολο των αιτήσεων 
πληρωμής με σκοπό την πιστοποίηση του οικονομικού 
αντικειμένου, τον έλεγχο δηλ. των δαπανών με βάση 
τα υποβληθέντα παραστατικά και του φυσικού αντι−
κειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
υποβάλλονται από τον δικαιούχο.

− Στη συνέχεια καταχωρίζουν τα αποτελέσματα σε 
βάση δεδομένων και συντάσσουν σχετική έκθεση ελέγ−
χου (υπόδειγμα ΟΠΕΚΕΠΕ) την οποία αποστέλλουν στη 
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας της ΚΥ του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

− Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας της ΚΥ 
του ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται να διενεργήσει δειγματοληπτι−
κούς διοικητικούς ελέγχους τόσο σε καταχωρισμένες 
αιτήσεις ενίσχυσης όσο και σε αιτήσεις πληρωμής, πριν 
την έκδοση των τελικών καταστάσεων πληρωμής.

− Η Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων και Οργάνωσης Πληρο−
φοριακών Συστημάτων της ΚΥ του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση 
τα αποτελέσματα των μηχανογραφικών διασταυρωτι−
κών ελέγχων εκδίδει λίστα ελέγχου και την διαβιβάζει 
στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας πριν την 
έκδοση των τελικών καταστάσεων πληρωμής. »

3. Δειγματοληπτικοί επιτόπιοι έλεγχοι
− Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από τη Μονάδα 

Ελέγχου της Ε.Υ.Δ. ΠΑΑ με βάση κατάλληλο δείγμα 
και περιλαμβάνουν επίσκεψη στο χώρο της ενέργειας 
ή στην περίπτωση άϋλης ενέργειας, στον αρμόδιο για 
την ενέργεια φορέα.

− Το δείγμα των ελεγχόμενων δαπανών αντιστοιχεί σε 
ποσοστό τουλάχιστον 4% της δημόσιας δαπάνης που 
δηλώθηκε στην Επιτροπή ανά έτος, και σε ποσοστό του−
λάχιστον 5% της δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού. Τα πορίσματα 
ελέγχου θα καταχωρούνται σε ειδικά πεδία ελέγχων 
στο ΟΠΣΑΑ και θα κοινοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

4. Έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι
Η ΕΥΔ/ΠΑΑ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ εφόσον έχουν σοβαρές 

ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινο−
τικού δικαίου, προβαίνουν στη διενέργεια έκτακτου επι−
τόπιου ελέγχου και όπου απαιτείται ζητείται η αναστολή 
της χρηματοδότησης της πράξης από τον τελευταίο.

5. Οι έλεγχοι των Γεωργικών Συμβούλων και των Δο−
μών των Γεωργικών Συμβούλων διενεργούνται από ελε−
γκτές του μητρώου του Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. κατ’ έτος σε δείγμα 
τουλάχιστον 5% των ατομικών επιχειρήσεων, νομικών 
προσώπων και Α.Σ.Ο., καθώς και 5% των φυσικών προ−
σώπων που δε συμμετέχουν σε ατομικές επιχειρήσεις ή 

νομικά πρόσωπα ή ΑΣΟ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στον Καν. 73/2009, στην υπ’ αριθ. 303894/11−08−2006 κοι−
νή υπουργική απόφαση και στον Κανονισμό τήρησης μη−
τρώου Γεωργικών Συμβούλων του Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. Στο ανω−
τέρω δείγμα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά αντίστοιχο 
ποσοστό Γεωργικών Συμβούλων που παρέχουν συμβου−
λές σε δικαιούχους του μέτρου 114. Τα πορίσματα των 
ελέγχων (Υπόδειγμα 7) διαβιβάζονται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
και στην Γεν. Δ/νση Φυτικής Παραγωγής, προκειμένου 
η εποπτεύουσα αρχή να προχωρήσει στις ενέργειες 
που προβλέπονται στο άρθρο 12 της υπ’ αριθ. 303894/
11−08−2006 κοινής υπουργικής απόφασης.

Η Γεν. Δ/νση Φυτικής Παραγωγής ενημερώνει τον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγ−
χων πριν την έκδοση των τελικών καταστάσεων πλη−
ρωμής.»

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 18 Αυγούστου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

F
Aριθ. 3588 (5)
    Ορισμός της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. ως Δι−

καιούχου για την εκτέλεση της δράσης της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των στο πλαίσιο του «Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς 2007−2013» και συγκεκριμένα του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007−
2013».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 

έλεγχος του Κ.Π.Σ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251 Α΄) 
όπως ισχύει.

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3−12−2007) και ειδικότερα 
το άρθρο 32 παρ. 2.

3. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/2007) «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι−
ών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005».

4. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007) «Κανονισμός Προ−
μηθειών Δημοσίου».

5. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/14−01−2008) «Εκτέλεση ενερ−
γειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση αντί−
στοιχων πόρων».

6. Την κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομίας και Οικονομικών «Κανονισμός Δημοπράτη−
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σης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων, υπηρεσιών και 
προμηθειών της Εταιρίας «Κοινωνίας της Πληροφορίας 
Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.)» (ΦΕΚ 528/Β/29−04−02).

7. Την υπ’ αριθ. ΔΟΑ/4201/25−02−2008 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας 
Α.Ε.» και κωδικοποίηση του» (ΦΕΚ 292/Β΄).

8. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση 
2007−2013».

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

10. Το Π.Δ. 187/ 2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/07−10−2009) για το «Δι−
ορισμό Υπουργών και Υφυπουργών», αποφασίζουμε:

Α. Την εκτέλεση της δράσης Δημιουργία Διαδικτυακής 
Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματεί−
ας Ισότητας των Φύλων από την «Κοινωνία της Πληρο−
φορίας Α.Ε.» ως Δικαιούχου, στο πλαίσιο του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007−2013». 
Η δράση περιλαμβάνει:

1. Σύστημα ανάπτυξης − διαχείρισης Μητρώου Εμπει−
ρογνωμόνων Φύλου

2. Σύστημα διαχείρισης Αιτημάτων − Ερωτήσεων πο−
λιτών

3. Σύστημα Ψηφιακών Διαδραστικών Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών

4. Διαδραστική υποστηρικτική υπηρεσία ενημέρωσης 
σε θέματα Ισότητας των Φύλων μέσω στοχευμένου θε−
ματικού περιεχομένου

Η εκτέλεση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σύμφω−
να με τους όρους και τα λεπτομερώς οριζόμενα στην 
Προγραμματική Συμφωνία που θα υπογραφεί μεταξύ 
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της 
εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

Β. Τη χρηματοδότηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
Α.Ε. από ΣΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις ανάγκες 
της δράσης, ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται 
κατά μέγιστο στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(500.000,00 €).

Γ. Την εξουσιοδότηση της Γενικής Γραμματέως Ισό−
τητας των Φύλων για την υπογραφή της ως άνω Προ−
γραμματικής Συμφωνίας.

Δ. Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων θα ορίζει 
κατά περίπτωση τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέ−
λεση της Προγραμματικής Συμφωνίας για το Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007−2013».

Ε. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα 
τροποποίησης της δράσης της ανωτέρω προγραμματι−
κής συμφωνίας στις περιπτώσεις που προκύψουν ανά−
γκες (α) τροποποίησης των ανωτέρω αναφερομένων 
και (β) επέκτασης των ανωτέρω δράσεων και σε άλλες 
υπηρεσίες αρμοδιότητάς του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Αυγούστου 2010 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

(6)
Διορισμός υπαλλήλου σε προσωποπαγή θέση δημο−

σίου δικαίου στον Δήμο Καλαμάτας.

Με την 18233/17−8−2010 νόμιμη απόφαση του Δημάρχου 
Καλαμάτας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 Ν. 3584/2007 και τις όμοιες των άρθρων 17, 
24−26 και 28−32 του Π.Δ/τος 57/2007(ΦΕΚ 59), και ύστε−
ρα από την αριθ. ΔΙΕΚ/TM. Β/Φ.8.3/30/15499/30−7−2010 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία έγινε 
διάθεση των αποφοίτων της Γ’ Εκπαιδευτικής Σειράς 
των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης, Οικονομικής 
Διαχείρισης, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Προστασίας της ΕΣΤΑ για διορισμό σε θέσεις διοικη−
τικών υπαλλήλων,

1. Συνιστάται μία (1) προσωρινή προσωποπαγή θέση 
Δημοσίου Δικαίου κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού, 
η οποία καταργείται με τον οποιονδήποτε τρόπο κέ−
νωση της, και

2. Διορίζεται στην ανωτέρω θέση (ΠΕ Διοικητικού) ο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, με βαθμό Β΄ 
και το 17° Μισθολογικό Κλιμάκιο, αναδρομικά από 1−7−2010
αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.3/30/15499/30−7−2010 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης).

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κ.Α 10.6011 του προϋπολογισμού του δήμου 
Καλαμάτας, έτους 2010.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Καλαμάτας 18232/17−8−2010).
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 9995/24−8−2010.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΙΒΙΣ

F

Aριθ. 5838 (7)
    Συστάση τεσσάρων (4) προσωποπαγών θέσεων με σχέ−

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 
κατάταξη υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ανατολικής Αττικής.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 (Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης).
2. Τις όμοιες του Π.Δ.410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30−8−1988) 

«Κώδικας Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτι−
κού Δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών 
ΝΠΔΔ».

3. Τον Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουρ−
γίας της Νομαρχιακής μας Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 1068/ 
τ.Β./28−7−05) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 
2597/τ.Β΄/31−12−2009).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 25 του Ν. 
3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23−11−2007).

5. Τα διαλαμβανόμενα στην 71245/19−12−2007−77 εγκύ−
κλιο του ΥΠ.ΕΣ.

6. Το 10841/30−4−2010 έγγραφο του ΥΠΕΣΑΠΔ, με το 
οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι η εξάμηνη προθεσμία για 
υποβολή αιτήσεων μεταφοράς προσωπικού από δημοτι−
κές επιχειρήσεις σε άλλες υπηρεσίες, που προβλέπεται 
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στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3613/2007, δεν είναι 
αποκλειστική.

7. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του 
Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23−12−2008), σύμφωνα με τις 
οποίες «Η μισθοδοσία του μεταφερόμενου προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.3613/2007 (ΦΕΚ 
263 Α), βαρύνει τον προϋπολογισμό τους και η σχετική 
δαπάνη καλύπτεται από τα έσοδα τους από τους Κε−
ντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».

8. Την 295/7−5−2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Αχαρνών όπως συμπληρώθηκε με την 364/15−6−
2009 όμοια (ημερομηνία δημοσίευσης 16−6−2009), περί 
ορισμού του πλεονάζοντος προσωπικού της πρώην Δη−
μοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρ−
νών (ΔΕΤΕΔΑ) και την απορρόφησή τους σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του Ν. 3613/2007 
από τις Περιφέρειες, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.

9. Τις από 11−1−2010, 12−4−2010, 23−10−2009 & 6−11−2009 
αιτήσεις των υπαλλήλων Σαρλή Ιωάννας, Σκανδάλη Αι−
κατερίνης, Κατάρα Δημητρίου και Νομικού Φρατζέσκου 
αντίστοιχα, περί μεταφοράς τους από τη Δημοτική Επιχεί−
ρηση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών (ΔΕΤΕΔΑ) στη 
Ν.Α.Α.Α., βάσει των ανωτέρω υπό στοιχείο 4 διατάξεων.

10. Την 169/2010 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
της Ν.Α.Α.Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 182/2010 
όμοια (ΦΕΚ. 1264/τ.Β΄/6−8−2010), με την οποία αυτό απο−
δέχθηκε τις αιτήσεις των Σαρλή Ιωάννας, Σκανδάλη Αι−
κατερίνης, Κατάρα Δημητρίου και Νομικού Φρατζέσκου, 
πρώην υπαλλήλων της ΔΕΤΕΔΑ, περί μεταφοράς τους 
από τη ΔΕΤΕΔΑ στη Ν.Α.Α.Α., σε προσωποπαγείς θέσεις 
που θα συσταθούν για το λόγο αυτό.

11. Την από 16−7−2010 αίτηση της Σκανδάλη Αικατε−
ρίνης, με τα συνημμένα σε αυτή απαιτούμενα δικαιο−
λογητικά.

12. Όλα τα στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε στη Ν.Α.Α.Α. τέσσερις (4) προσωπο−

παγείς θέσεις: α) δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού, β) 
μία (1) θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. ειδικότητας 
Κλητήρων και γ) μία (1) θέση ΔΕ Τεχνικού −Τομέα Ηλε−
κτρονικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου.

2. Κατατάσσουμε τους υπαγόμενους στις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.3613/2007 Σαρλή Ιωάν−
να του Πέτρου και Σκανδάλη Αικατερίνη του Χρήστου, 
στις ανωτέρω α) συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις 
ΠΕ Διοικητικού με εισαγωγικό βαθμό Δ’, Κατάρα Δημή−
τριο του Κωνσταντίνου, στην ανωτέρω β) συσταθείσα 
προσωποπαγή θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ει−
δικότητας Κλητήρων με εισαγωγικό βαθμό Ε΄, και γ) 
Νομικό Φρατζέσκο του Παρασκευά, στην ανωτέρω γ) 
συσταθείσα προσωποπαγή θέση ΔΕ Τεχνικού−Τομέα 
Ηλεκτρονικού με εισαγωγικό βαθμό Δ’ της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

Από την απόφαση αυτή, προκαλείται ετήσια δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης ύψους 79.882,18 ευρώ περίπου, για την κάλυψη 
της οποίας υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση (σχετική 
η ΑΥ/17−2−2010 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού της 
Ν.Α.Α.Α.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παλλήνη, 18 Αυγούστου 2010

Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ

F
(8)

    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας στο απολυμαντικού 
προϊόντος EPICARE DES.

  Με την αρ. 51302/20−7−2010 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουργι−
κής απόφασης Υ1β/οικ. 7723/94 (ΦΕΚ 961/94 Β΄ τεύχος) η 
άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν EPICARE 
DES

Μορφή: ΥΓΡΟ
Υπεύθυνου κυκλοφορίας: ECOLAB Α.Ε, ΕΛΛΑΔΑ.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(9)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας στο απολυμαντικού 

προϊόντος FOOD AREA DETERGENT−FD41−ALCOSEPT 
GEL.

   Με την αρ. 51303/20−7−2010 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γείται, 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 FOOD 
AREA DETERGENT−FD41−ALCOSEPT GEL

Μορφή: Γέλη
Υπεύθυνου κυκλοφορίας: GLASS CLEANING ABEE.

  Ο Πρόεδρος

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(10)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος OXYCONTIN DISPERSA.

    Με τις αρ. 52747, 52748, 53432/28−07−2010 αποφάσεις 
του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 
34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα−
κευτικό προϊόν OXYCONTIN DISPERSA.

Δραστική ουσία: OXYCODONE HYDROCHLORIDE
Μορφή: Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα 5mg/TAB,
10mg/TAB και 20mg/TAB.
Δικαιούχος σήματος: MUNDIPHARMA GMBH GER−

MANY.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MUNDIPHARMA GMBH 

GERMANY.

  Ο Πρόεδρος

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(11)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος 

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE/ACTAVIS.

   Με την αρ. 46755/07−07−2010 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της πα−
ραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
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(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE/ACTAVIS.

Δραστική ουσία: LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 5mg/

TAB
Δικαιούχος σήματος: ACTAVIS GROUP PTC EHF., 

ICELAND
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ACTAVIS GROUP PTC 

EHF.,ICELAND

  Ο Πρόεδρος

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(12)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος LEVOCETIRIZI NEDIHYDROCHLORIDE/SYNTHON. 

 Με την αρ. 44453/02−07−2010 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της πα−
ραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 
83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προ−
ϊόν LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE/SYNTHON.

Δραστική ουσία: LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 5mg/

TAB
Δικαιούχος σήματος: SYNTHON B.V. NIJMEGEN.THE 

NETHERLANDS.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: SYNTHON B.V. NIJMEG−

EN.THE NETHERLANDS.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(13)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος LORTAZIL

  Με τις αρ. 51688 & 51689/ 21−7−2010 αποφάσεις του 
ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 
της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα−
κευτικό προϊόν LORTAZIL.

Δραστική ουσία: LOSARTAN POTASSIUM
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 50mg/

TAB − 100mg/TAB
Δικαιούχος σήματος: BIOFAR LTD ENGLAND
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: BIOMEDICA CHEMICA 

Α.Ε.

  Ο Πρόεδρος

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(14)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας στο απολυματικό 

προϊόντος ELTON TRIPLEX TABLETS 200GR.

   Με την αρ. 51568/23−07−2010 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουργι−
κής απόφασης Υ1 β/οικ. 7723/94 (ΦΕΚ 961/94 Β΄ τεύχος) 
η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν ELTON 
TRIPLEX TABLETS 200GR

Μορφή: Ταμπλέτες 200gr χρώματος λευκού με μπλε 
στίγματα

Κατόχου άδειας κυκλοφορίας: ELTON ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(15)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας στο απολυματικό 

προϊόντος ELTON SDIC 56 GRANULAR.

   Με την αρ. 52746/27−07−2010 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γείται, 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 ELTON 
SDIC 56 GRANULAR.

Μορφή: Λευκοί κόκκοι
Κατόχου άδειας κυκλοφορίας: ELTON ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ

  Ο Πρόεδρος

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(16)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας στο απολυματικό 

προϊόντος AQUA POWER.

   Με την αρ. 53436/29−07−2010 απόφαση του ΕΟΦ 
χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της 
υπουργικής απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/94 Β΄ 
τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν 
AQUA POWER.

Μορφή: Υγρό
Κατόχου άδειας κυκλοφορίας: STEINBACH VERTRIEBS 

GmbH−ΑΥΣΤΡΙΑ

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(17)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας στο απολυματικό 

προϊόντος PRIMASEPT.

    Με την αρ. 53437/29−07−2010 απόφαση του ΕΟΦ 
χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της 
υπουργικής απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/94 Β΄ 
τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν 
PRIMASEPT.

Μορφή: Υγρό
Κατόχου άδειας κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.

  Ο Πρόεδρος

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
F

(18)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμα−

κευτικού προϊόντος FLUNIXIN/S.P. VETERINARIA.

   Με την αρ. 47976/07−07−2010 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 282371/2006, άδεια κυκλοφορί−
ας στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν FLUNIXIN/S.P. 
VETERINARIA

Δραστική ουσία: FLUNIXIN (meglumine)
Δικαιούχου: S.P. VETERINARIA SA SPAIN
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Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: S.P. VETERINARIA SA 
SPAIN

Μορφή: Ενέσιμο Διάλυμα

  Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

(19)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας στο απολυματικό 

προϊόντος MALASEB.

   Με την αρ. 47977/7−7−2010 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 282371/2006, άδεια κυκλοφορί−
ας στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν MALASEB.

Δραστική ουσία: CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE MI−
CONAZOLE NITRATE.

Μορφή: Shampoo.
Δικαιούχος σήματος: DERMCARE − VET PTY LTD 

QUEENSLAND, AUSTRALIA.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: DECHRA VETERINARY 

PRODUCTS A/S ULDUM, DENMARK.

  Ο Πρόεδρος
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

F
(20)

    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας στο απολυματικό 
προϊόντος TIAMULIN 12,5% − KARIZOO.

  Με την αρ. 7−7−10/ 47974 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 282371/2006, άδεια κυκλοφορίας 
στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν TIAMULIN 12,5% −
KARIZOO.

Δραστική ουσία: TIAMULIN HYDROGEN
Δικαιούχος: LABORATORIOS KARIZOO SA BARCELONA, 

SPAIN.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: LABORATORIOS KARI−

ZOO SA BARCELONA SPAIN.
Μορφή: Πόσιμο διάλυμα.

  Ο Πρόεδρος
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

F
(21)

     Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό
προϊόν α) AQUADEL 60−Κόκκοι β) AQUADEL 90−Κόκ−
κοι γ) AQUADEL 90−Ταμπλέτες δ) AQUADEL 90−Σκό−
νη.

  Με τις αρ. 52742,52743,52745,52744/27−07−2010 απο−
φάσεις του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 
(ΦΕΚ 961/94 τ.Β΄) η άδεια κυκλοφορίας στα απολυμα−
ντικά προϊόντα:

α) AQUADEL 60 − Κόκκοι
β) AQUADEL 90 − Κόκκοι
γ) AQUADEL 90 − Ταμπλέτες
δ) AQUADEL 90 − Σκόνη
Μορφή: α) Κόκκοι 
 β) Κόκκοι 
 γ) Ταμπλέτες 
 δ) Σκόνη
Κατόχου άδειας κυκλοφορίας: ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. − ΕΛ−

ΛΑΣ.

   Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ  
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