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κανονικού ωραρίου, για τέσσερις (4) υπαλλήλους της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας για το έτος 2012, για τη φύλαξη των γραφείων 
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  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015»,

β) των άρθρων 6 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

γ) του Π.Δ/τος 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/27.12.2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
− Στερεάς Ελλάδας».

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως αυτός 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση 
Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/τ.Α΄).

3. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 243/τ.Α΄).
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4. Την υπ’ αριθμ. 2/14924/0022/01.04.2010 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Το υπ’ αριθμ. 948/8946/18.1.2012 έγγραφο της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας, με 
τους πίνακες προγραμματισμού υπερωριακής εργασί−
ας, και τη συνημμένη υπ’ αριθμ. 35/6γ/9.1.2012 βεβαίωση 
ύπαρξης πίστωσης της Υ.Δ.Ε. Λάρισας.

6. Την ανάγκη απασχόλησης τεσσάρων (4) μονίμων 
υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, πέραν του κανο−
νικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές και νυχτερινές 
ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για την φύλαξη 
των γραφείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας − Στερεάς Ελλάδας και ειδικά της Δ/νσης Αλλο−
δαπών και Μετανάστευσης, λόγω των αλλεπάλληλων 
αποπειρών διάρρηξης, με σκοπό την κλοπή των εντύπων 
διαμονής αλλοδαπών (βινιέτες) κ.λ.π.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη για την υπερωριακή απα−
σχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία ανέρχεται στο 
ποσό των δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών 
ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (13.453,14 €), θα καλυφθεί 
από εγγεγραμμένες για το σκοπό αυτό πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό οικ. έτους 2011 και συγκεκριμένα από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 0511 και 0512 του 
ειδικού φορέα 992−35/071, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε, για το έτος 2012, υπερωριακή εργασία 
με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απο−
γευματινές και νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, για τέσσερις (4) υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας για την φύλαξη 
των γραφείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
− Στερεάς Ελλάδας και ειδικά της Δ/νσης Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης, λόγω των αλλεπάλληλων αποπειρών 
διάρρηξης, με σκοπό την κλοπή των εντύπων διαμονής 
αλλοδαπών (βινιέτες) κ.λπ., ως εξής:

Για τέσσερις (4) υπαλλήλους ΥΕ Φυλάκων, μέχρι εί−
κοσι (20) ώρες το μήνα και μέχρι διακόσιες σαράντα 
(240) ώρες το έτος ανά υπάλληλο για απογευματινή 
υπερωριακή απασχόληση, μέχρι δέκα έξι (16) ώρες το 
μήνα και μέχρι εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες το έτος 
ανά υπάλληλο για απασχόληση κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες, μέχρι δέκα έξι (16) ώρες το μήνα και μέχρι 
εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες το έτος ανά υπάλληλο 
για νυχτερινή απασχόληση σύμφωνα με τους πίνακες 
προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας της ανωτέρω 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα (1) μήνα 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως και μέχρι 31.12.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. πολ. 1084 (2)
Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 

248/Α΄) και ειδικότερα:

α) τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 15 του 
άρθρου 41

β) τις διατάξεις του άρθρου 42
γ) τις διατάξεις του άρθρου 57
δ) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ Π.953/432/64/ΠΟΛ. 41/3.2.1988 

(ΦΕΚ 107/Β΄/25.2.88).
3. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1078988/7278/1002/Β0014/

ΠΟΛ. 1098/9.8.2007 (ΦΕΚ 1630/Β΄/17.8.07).
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1γ’ του άρθρου 11 και 

της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/92, 
ΦΕΚ 84/Α΄), όπως ισχύουν.

5. Την υπ’ αριθμ. Υ 25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Αναπλη−
ρωτές Υπουργούς Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη και 
Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792Β΄/8.12.2011).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ΑΥΟ Π. 953/432/64/
ΠΟΛ. 41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107 Β΄/25.2.88), για την επιστροφή 
ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρ−
θρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), προκειμένου για 
τις αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το 
έτος 2012, ακολουθούνται οι κατωτέρω διαδικασίες:

1. Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται:
α) Είτε απευθείας από το δικαιούχο αγρότη στη Δ.Ο.Υ. 

που διαθέτει τμήμα ελέγχου στη χωρική αρμοδιότητα 
της οποίας ασκεί μία από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
του. Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται υποχρεωτικά 
απευθείας από το δικαιούχο αγρότη σε κάθε περίπτωση 
που το προς επιστροφή ποσό είναι ίσο ή μεγαλύτερο 
με 10.000 ευρώ.

β) Είτε μέσω συνεταιριστικής οργάνωσης στη Δ.Ο.Υ. 
που διαθέτει τμήμα ελέγχου στη χωρική αρμοδιότητα 
της οποίας βρίσκεται η έδρα της συνεταιριστικής ορ−
γάνωσης.

Εάν κατά την υποβολή των αιτήσεων επιστροφής δι−
απιστώνεται ότι δεν υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι αιτήσεις δεν θα παραλαμ−
βάνονται και θα ενημερώνονται οι δικαιούχοι για την 
Δ.Ο.Υ. στην οποία πρέπει να υποβληθούν.

2. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις επιστροφής υπο−
βάλλονται μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων, υπο−
βάλλονται συγχρόνως και τα πρωτότυπα φορολογικά 
στοιχεία στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..

3. Ως νόμιμα φορολογικά στοιχεία γίνονται δεκτά και 
τα τιμολόγια αγοράς, στην περίπτωση που λόγω μη 
έγκαιρης προσαρμογής στο νέο τρόπο τιμολόγησης, 
από 1.6.2010, οι αγοραστές αγροτικών προϊόντων δεν 
έχουν εκδώσει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του 
ΚΒΣ (Π.Δ. 186/92) συνενωμένο στοιχείο «Δελτίο Αποστο−
λής −Τιμολόγιο».

4. Πριν τη διενέργεια της επιστροφής πραγματοποι−
είται σύντομος προληπτικός έλεγχος των καταχωρη−
θέντων στην αίτηση επιστροφής φορολογικών στοιχεί−
ων, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες που διαθέτουν 
οι Δ.Ο.Υ. περί εκδοτών − ληπτών εικονικών ή πλαστών 
φορολογικών στοιχείων. Στην περίπτωση που από τον 
έλεγχο αυτό διαπιστωθεί ότι στην αίτηση επιστροφής 
περιλαμβάνονται εικονικά ή πλαστά φορολογικά στοι−
χεία ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα αιτούμενα 
προς επιστροφή ποσά δεν ανταποκρίνονται σε πραγ−
ματικές συναλλαγές, εκδίδεται άμεσα εντολή για διε−
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νέργεια φορολογικού ελέγχου. Η επιστροφή ενεργείται 
άμεσα εντός μηνός για τα φορολογικά στοιχεία που δεν 
κρίνονται εικονικά ή πλαστά.

5. Ο φορολογικός έλεγχος, κατόπιν έκδοσης σχετικής 
εντολής, αφορά τη συνολική αίτηση επιστροφής ολο−
κληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή 
της αίτησης επιστροφής και λαμβάνει υπόψη κάθε στοι−
χείο που διαθέτει η αρμόδια Δ.Ο.Υ., και κυρίως:

α) Τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε όσες πε−
ριπτώσεις κρίνεται σκόπιμο ζητείται η συνδρομή της 
αρμόδιας για τη φορολογία του εισοδήματος του αγρό−
τη Δ.Ο.Υ..

β) Τη δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής που υποβάλλε−
ται σύμφωνα με το ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α΄). Στοιχεία 
της δήλωσης αυτής διατίθενται από τη Γενική Γραμμα−
τεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω telnet, μετά από 
διάθεσή τους από τον ΕΛΓΑ, στα οποία εμφανίζεται η 
ασφαλιζόμενη αξία της αγροτικής παραγωγής προσαυ−
ξημένη κατά 50%, αξία η οποία θεωρείται κατ’ αρχήν 
συμβατή με την αξία επί της οποίας ζητείται επιστροφή 
ΦΠΑ. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο κατά τον 
έλεγχο, ολόκληρη η δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής 
μπορεί να αναζητηθεί από τον ΕΛΓΑ.

Η επιστροφή ενεργείται εντός μηνός από την ολο−
κλήρωση του ελέγχου.

6. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση και το ΑΦΕΚ για την 
επιστροφή εκδίδεται και εκκαθαρίζεται από τη Δ.Ο.Υ. 
στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση επιστροφής.

7. Στην περίπτωση που οι συνεταιριστικές οργανώσεις 
δεν επιστρέφουν στη Δ.Ο.Υ. εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας το αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστα−
σης από την οποία προκύπτει η πραγματική καταβολή 
των οφειλόμενων ποσών επιστροφής στους δικαιούχους 
αγρότες, καθώς και σε κάθε περίπτωση που δεν εκπλη−
ρώνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ΑΥΟ 
Π.953/432/64/ΠΟΛ41/3.2.88 και την παρούσα απόφαση οι 
αρμόδιες Δ.Ο.Υ. επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπο−
νται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997, ΦΕΚ 179/Α΄.

8. Αιτήσεις επιστροφής δεν γίνονται δεκτές εάν το 
αιτούμενο προς επιστροφή ποσό είναι μικρότερο των 
20 ευρώ.

9. Για τη συμπλήρωση των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ 
(έντυπο 010Α−ΦΠΑ, έκδοση 2007, Φ6 TAXIS) ισχύουν 
οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1045/ 
22.4.2010.

10. Μετά τη διενέργεια της επιστροφής, οι αρμόδιες 
Δ.Ο.Υ. διενεργούν φορολογικό έλεγχο, στις περιπτώ−
σεις που ο έλεγχος αυτός δεν έχει διενεργηθεί πριν 
την πραγματοποίηση της επιστροφής σύμφωνα με τις 
ανωτέρω παραγράφους 4 και 5, κατά προτεραιότητα 
ανάλογα με το ύψος του αιτούμενου ποσού. Κατ’ αρχήν 
ο έλεγχος επικεντρώνεται στις αιτήσεις με αιτούμενο 
ποσό από 10.000 ευρώ και άνω και στη συνέχεια στις 
υπόλοιπες αιτήσεις επιστροφής, με προτεραιότητα τα 
υψηλότερα ποσά επιστροφής.

11. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΥΟ Π. 
953/432/64/ΠΟΛ 41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107/Β΄/25.2.88).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

   Αριθμ. 14999 (3) 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 58996/30−12−2012 απόφα−

σης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας «Προκήρυξη Προγράμματος για την 
ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς 
ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νό−
μου 3908/2011, για το έτος 2011.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4, 9 παρ. 3, 10 παρ. 2 

και 13 παρ. 1 περ. δ, 5 και 6 του ν.3908/2011 «Ενίσχυση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, 
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» 
(Α− 8).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτρο−
πής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμέ−
νων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την 
κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 
της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά 
κατηγορία).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Α−98).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α−165).

5. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
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» (Α−147).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 22/2012 «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργού» (Α−147).

7. Την υπ’ αριθμ. 12966/19−03−2012 απόφαση περί «Ανά−
θεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐ−
τη» (Β−810).

8. Την υπ’ αριθμ. 17296/19−04−2011 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός του ποσού της επι−
χορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των 
επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, 
της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών 
σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της 
συνέργειας και της δικτύωσης του νόμου 3908/2011 για 
το έτος 2011» (Β−653).

9. Την υπ’ αριθμ. 58996/30−12−2012 υπουργική απόφαση 
Προκήρυξης Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών 
σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέρ−
γειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για το έτος 
2011 (Β−3215).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1

Τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. 58996/30−12−2012 απόφα−
ση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας «Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη 
επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων 
της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για 
το έτος 2011», ως εξής:

α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 τροποποιείται ως 
εξής:

«6. Στην περίπτωση που το υποβληθέν επενδυτικό 
σχέδιο συνίσταται στην υλοποίηση κοινής υποδομής, 
οι επιχειρήσεις−μέλη της Κοινοπραξίας οφείλουν, εφό−
σον αυτό υπαχθεί, να συστήσουν εμπορική εταιρεία ή 
συνεταιρισμό με μετόχους−εταίρους τα μέλη της Κοι−
νοπραξίας, εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην 
απόφαση υπαγωγής. Η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός θα 
συνιστά εφεξής το φορέα υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου. Στην περίπτωση που το υποβληθέν επενδυτικό 
σχέδιο δεν περιλαμβάνει κοινή υποδομή, φορέας της 
επένδυσης θεωρείται η Κοινοπραξία».

β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 τροποποιείται ως 
εξής:

«8. Οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 
2008 (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία). 
Ειδικότερα το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει 
να πληροί εναλλακτικά ή συνδυαστικά είτε τους ειδι−
κούς όρους για επενδυτικές ενισχύσεις και τους όρους 
και προϋποθέσεις χορήγησης των Ενισχύσεων Περιφε−
ρειακού Χαρακτήρα για Επενδύσεις και Απασχόληση 
(άρθρα 12 και 13 του Κανονισμού) όπως εξειδικεύονται 
στα σχετικά άρθρα της παρούσας απόφασης, ή τους 
όρους για τη χορήγηση δαπανών για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες προς ΜΜΕ (άρθρο 26 του Κανονισμού), για 
συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρο 27 του Κανονισμού), 
για δαπάνες για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 
31 του Κανονισμού), καθώς και για δαπάνες δικαιωμά−
των βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ (άρθρο 33 του 
Κανονισμού)»

γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
3 τροποποιείται ως εξής:

«2. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περι−
λαμβάνει έργα για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 
και συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις, για έρευνα, ανά−
πτυξη και καινοτομία και την απόκτηση και επικύρωση 
δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας επιλέξιμες για 
ενίσχυση είναι, κατά περίπτωση, και οι κάτωθι κατη−
γορίες δαπανών:»

δ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3, τροποποιείται ως 
εξής:

«3. Για την έναρξη υλοποίησης των δαπανών των 
επενδυτικών σχεδίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
της παραγράφου 2α του άρθρου 8 του ν. 3908/2011. 
Για τις ενισχυόμενες δαπάνες ισχύουν οι περιορισμοί 
του άρθρου 3 του Ν. 3908/2011, εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά στην παρούσα απόφαση».

ε. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχε−
δίων στο ειδικό καθεστώς της Συνέργειας και Δικτύω−
σης υποβάλλονται έως και τις 30 Μαΐου 2012»

στ. Η περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 
τροποποιείται ως εξής:

«γ. Η χρηματοδότηση του συμβατικού κόστους, κατά 
το ποσό που δεν καλύπτεται από επιχορήγηση, πραγ−
ματοποιείται είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω 
εξωτερικής χρηματοδότησης (δάνειο από χρηματοπι−
στωτικό οργανισμό, κ.λ.π.) Από το σύνολο του επενδυ−
τικού σχεδίου, ποσό ίσο με το 25% του ενισχυόμενου 
κόστους δεν πρέπει να περιλαμβάνει καμία κρατική ενί−
σχυση. Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής θα 
πρέπει να τεκμηριώνεται από τουλάχιστον ένα μέλος 
της Κοινοπραξίας η δυνατότητα χρηματοδότησης του 
επενδυτικού σχεδίου με ίδια κεφάλαια ή και εξωτερική 
χρηματοδότηση σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επεν−
δυτικού σχεδίου».

Άρθρο 2

α. Στο Παράρτημα Ι, στην παράγραφο που τιτλοφο−
ρείται «Τομείς ή κλάδοι της οικονομίας στους οποίους 
δύνανται να δραστηριοποιούνται οι Επιχειρήσεις που 
απαρτίζουν τα σχήματα συνέργειας και δικτύωσης (επι−
πλέον των επιλέξιμων κλάδων του Ν. 3908/2011)» προ−
στίθενται και «τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, τα 
ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα 
διαμερίσματα, ανεξάρτητα από την τάξη».

β. Στο Παράρτημα ΙΙ, το άρθρο 1 παράγραφος 1 περί−
πτωση στ’ τροποποιείται ως εξής:

«στ) Δήλωση για το χαρακτηρισμό της Κοινοπραξίας 
ως προς το μέγεθος αυτής:

− Συμπληρωμένο σχετικό υπόδειγμα δήλωσης Μικρο−
μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον Κανο−
νισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυ−
γούστου 2008 (αντιστοιχίζεται η Κοινοπραξία με την 
επιχείρηση – φορέα του επενδυτικού σχεδίου και τα 
μέλη με τους μετόχους – εταίρους της)

− Στοιχεία των μελών της Κοινοπραξίας για τεκμηρίω−
ση των δηλωθέντων, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται 
στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήματος της υπ’ αριθμ. 
17303/19−4−2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός των 
δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων 
που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής επενδυτικού 
σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3908/2011»

γ. Στο Παράρτημα ΙΙ, το άρθρο 1 παράγραφος 2 τρο−
ποποιείται ως εξής:

«2. Η αίτηση υπαγωγής, το ειδικό ερωτηματολόγιο, 
και η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφονται από το νόμιμο 
εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας. Η δήλωση που αφορά 
στο μέγεθος της επιχείρησης υποβάλλεται για την Κοι−
νοπραξία από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής».

δ. Στο Παράρτημα ΙΙ, το άρθρο 2 παράγραφος 1 περί−
πτωση β τροποποιείται ως εξής:

«β. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης 
ιδίων κεφαλαίων ή και της δυνατότητας εξωτερικής 
χρηματοδότησης μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε πο−
σοστό τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του 
συμβατικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3 περ. β της παρούσας από−
φασης. Στα στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας 
διάθεσης ιδίων κεφαλαίων ή/και της δυνατότητας εξω−
τερικής χρηματοδότησης, ένα τουλάχιστον μέλος της 
Κοινοπραξίας οφείλει να τεκμηριώσει τη χρηματοδότη−
ση του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)».
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ε. Στο Παράρτημα ΙΙ, το άρθρο 2 παράγραφος 1 περί−
πτωση στ) τροποποιείται ως εξής:

«στ) Στοιχεία φερεγγυότητας (προσκομίζεται από κα−
θένα μέλος της Κοινοπραξίας).

(1) Φορολογική ενημερότητα.
(2) Ασφαλιστική ενημερότητα.
(3) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αί−

τησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου.
(4) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείρι−

ση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική 
διαχείριση τελευταίου τριμήνου.

Τα δικαιολογητικά για την φερεγγυότητα προσκομί−
ζονται από τα μέλη – επιχειρήσεις της Κοινοπραξίας και 
η σχετική υποχρέωση δεν ισχύει για τα μέλη – φορείς 
της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της Απόφασης (π.χ. 
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Δήμους, ΑΕ, ΤΕΙ)».

στ. Στο Παράρτημα ΙV «Κριτήρια βαθμολόγησης Επεν−
δυτικών Σχεδίων του Ειδικού Καθεστώτος Ενισχύσεων 
της Συνέργειας και Δικτύωσης του Ν. 3908/2011» στο 
τέλος του πίνακα προστίθεται η εξής φράση:

«Για την βαθμολόγηση των κριτηρίων των δεικτών 1, 16, 17 
και 22 λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. 
Για τα υπόλοιπα κριτήρια των δεικτών του πίνακα, λαμβά−
νονται τα στοιχεία που αφορούν τις επιχειρήσεις – μέλη 
της Κοινοπραξίας που υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο»

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
    Αριθμ. Υ7α/ΓΠ 100952/11 (4)
Αναγνώριση της Πανεπιστημιακής Κλινικής Χειρουρ−

γικής Θώρακος−Καρδίας του Πανεπιστημιακού Γε−
νικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ως κατάλληλης για 
άσκηση των ιατρών στην ειδικότητα της Χειρουρ−
γικής Θώρακος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3366/1955 «Περί ειδικοτήτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 258)
β. του άρθρου 3 του Ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε−

ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 105), όπως επανα−
φέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 34)

γ. του άρθρου 31 του Ν. 1397/83 « Εθνικό σύστημα 
Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 143 ) όπως συμπληρώθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη 
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165)

δ. του άρθρου 49 του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και 
λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 

50 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα 
υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31).

ε. του Π.Δ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76).

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και 
το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

2. την υπ’ αριθμ. Υ7α/Γ.Π 38389/12−4−2002 Υπουργική 
απόφαση αναγνώρισης της Πανεπιστημιακής Κλινικής 
Χειρουργικής Θώρακος−Καρδίας του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ως κατάλληλης για τη 
χορήγηση δύο (2) χρόνων άσκησης των ιατρών στην 
ειδικότητα της Χειρουργικής Θώρακος (ΦΕΚ 495/Β΄).

3. Το υπ’ αριθμ. 20266/8−9−2011 έγγραφο της 6ης Υγειο−
νομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου−Ιονίων νήσων−Ηπεί−
ρου και Δυτικής Ελλάδας.

3. Την υπ’ αριθμ. 16 της 234ης/16−12−2011 απόφαση της 
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η αρ. 16 απόφαση της 234ης/16−12−2011 της 
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ και τροποποιείται ως εξής η Υ7α/
Γ.Π 38389/12−4−2002 απόφαση «Αναγνώριση Νοσοκομειακών 
Μονάδων ως κατάλληλων για άσκηση των γιατρών» (ΦΕΚ 
495/Β), κατά το μέρος, που η απόφαση αυτή αναφέρεται 
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων:

«1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ−
ΝΙΝΩΝ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ−
ΚΑΡΔΙΑΣ: «Πλήρης χρόνος άσκησης των ιατρών στην 
ειδικότητα της Χειρουργικής Θώρακος». Κατά τα λοιπά 
ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. Υ7α/Γ.Π/ 38389/12−4−2002 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 495/Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. 3881/39976 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 396943/9−11−1992 απόφα−

σης των Υπουργών Γεωργίας και Εθνικής Οικονο−
μίας «Εγγραφή ποικιλιών αμπέλου στον Εθνικό Κα−
τάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων φυτικών ειδών» 
(ΦΕΚ Β΄ 684).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−

μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως η παρ. 
1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 
του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ Α΄ 70), και του άρθρου 
3 του ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
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άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101).

β) Του άρθρου 6 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση πα−
ραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού 
φυτικών ειδών» (ΦΕΚ Α΄ 164), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

γ) Του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 440756/1985 απόφασης 
του Υπουργού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός 
Αποδοχής Ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ει−
δών» (ΦΕΚ Β΄ 124), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας 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» 
(ΦΕΚ Α΄ 147).

3. Την υπ’ αριθμ. 131/20388/2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα» 
(ΦΕΚ Β 393).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Μετά την παράγραφο 1 της υπ’ αριθμ. 396943/9−11−1992
κοινής υπουργικής απόφασης «Εγγραφή ποικιλιών αμπέ−
λου στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων 
φυτικών ειδών» (ΦΕΚ Β 684), προστίθεται νέα παράγρα−
φος 2, η οποία έχει ως εξής:

«2. Οι ποικιλίες των καταλόγων ποικιλιών αμπέλου 
των κρατών μελών θεωρούνται ποικιλίες του Εθνικού 
Καταλόγου.

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 396943/9−11−1992
κοινής υπουργικής απόφασης «Εγγραφή ποικιλιών αμπέ−
λου στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων 
φυτικών ειδών» (ΦΕΚ Β 684 ), αναριθμούνται σε παρα−
γράφους 3 και 4 αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

F
   (6)

 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος IBANDRONIC ACID/GENTHON.

  Με τις υπ’ αριθμ. 16671, 16672/07−03−2012 αποφάσεις 
του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρ−

θρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής 
απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας 
στο φαρμακευτικό προϊόν IBANDRONIC ACID/GEN−
THON.

Δραστική ουσία: IBANDRONIC SODIUM MONOHY−
DRATE.

Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 50MG/
TAB.

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 150MG/TAB.
Δικαιούχος σήματος: GENTHON B.V., THE NETHER−

LANDS.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: GENTHON B.V., THE 

NETHERLANDS.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ

F
    (7)

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος RISEDRONATE/TEVA.

  Με την υπ’ αριθμ. 14440/28−02−2012 απόφαση του ΕΟΦ 
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν RISEDRONATE/TEVA.

Δραστική ουσία: RISEDRONATE SODIUM.
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 75mg/

TAB.
Δικαιούχος σήματος: TEVA PHARMA B.V, UTRECHT, 

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

UTRECHT, THE NETHERLANDS.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ

F

   (8)
 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος BICALUTAMIDE/ACCORD.

  Με την υπ’ αριθμ. 15496/01−03−2012 απόφαση του ΕΟΦ 
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν BICALUTAMIDE/ACCORD.

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

TAB.
Δικαιούχος σήματος: ACCORD HEALTHCARE LIMITED, 

UNITED KINGDOM.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ACCORD HEALTHCARE 

LIMITED, UNITED KINGDOM.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ

F

    (9)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος IPRAALOX.

  Με την υπ’ αριθμ. 15398/5−3−2012 απόφαση του ΕΟΦ 
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
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(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν IPRAALOX.

Δραστική ουσία: PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUI−
HYDRATE.

Μορφή: Γαστροανθεκτικό δισκίο 20mg/TAB.
Δικαιούχος σήματος: M.R. PHARMA GMBH, TANGST−

EDT, GERMANY.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: SANOFI−AVENTIS 

ΑΕΒΕ.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F

   (10)
 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος ONDANSETRON / PFIZER.

  Με την υπ’ αριθμ. 15397/1−3−2012 αποφάσεις του ΕΟΦ 
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν ONDANSETRON / PFIZER.

Δραστική ουσία: ONDANSETRON.
Μορφή: Διάλυμα για ένεση / έγχυση 2mg/ML.
Δικαιούχος σήματος: PFIZER INC, NEW YORK, USA.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F

    (11)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος TIROSINT .

 Με τις υπ’ αριθμ. 15499, 15500, 15501, 15502, 15503, 15504, 
15505, 16107, 16108, 16109, 16110, 16111/02−03−2012 αποφά−
σεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής 
απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν TIROSINT.

Δραστική ουσία: LEVOTHYROXINE SODIUM.
Μορφή: Καψάκιο, μαλακό 13μg/CAP, 25μg/CAP, 50μg/

CAP, 75μg/CΑΡ, 88μg/CΑΡ, 100μg/CΑΡ, 112μg/CAP, 125μg/
ΟΑΡ, 137μg/CAP, 150μg/CAP, 175μg/CAP, 200μg/CAP.

Δικαιούχος σήματος: REGIOMEDICA GMBH, GER MA−
NY.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: REGIOMEDICA GMBH, 
GERMANY.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F

   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
 (12)

  Στο ΦΕΚ 3171/Β΄/30.12.2011 στο οποίο δημοσιεύθηκε 
η υπ’ αριθμ. 99314/21.12.2011 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιο σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
με θέμα «Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών» στην 
τελευταία σειρά της απόφασης διορθώνεται το όνομα 
του Προέδρου, ως εξής:

Από το εσφαλμένο: «Ευτύχιος Νικολόπουλος»,
στο ορθό: «Ευτύχιος Νικόπουλος».

  (Από το Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

F
    (13)

  Στην αριθ. 62510/685/14−11−2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυ−
τικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 359/17−
02−2012 (τ.Β΄), στη σελίδα 7397, στην στήλη Α΄, γίνεται 
η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «ΕΛΣΑ (ELSA)»,
στο ορθό: «EΛΣΑ−ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ELSA−ELISAVET)».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας)

F
   (14)

   Στην αριθ. 11146/06−03−2012 απόφαση της Συγκλήτου 
(συνεδρία αριθμ. 983/01−03−2012) του Πανεπιστημίου Ιω−
αννίνων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 878/20−3−2012 (τ.Β΄), 
στη σελίδα 14759, στην α΄ στήλη, στον 12 στίχο εκ των 
κάτω, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο «1146»
στο ορθό «11146».

  (Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02010290304120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

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