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(1)
Σύσταση θέσης ειδικότητας
ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού.
Με την με αριθμό 74998/30.12.2010 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 περ. β΄ του άρθρου 18
του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138Α), μεταφέρεται η υπάλληλος
της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Λάρισας με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Λιότσιου
Αικατερίνη του Ιωάννη ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού − Οι−
κονομικού, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που
κατέχει, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη στελέχωση
Τμήματος της οικείας Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης
και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στο νομό Λάρισας,
σε αντίστοιχη συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, με πα−
ράλληλη κατάργηση της θέσης την οποία κατείχε η
υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία μεταφέρεται.
Η μεταφερόμενη υπάλληλος υποχρεούται να ασκεί τα
καθήκοντά της στην υπηρεσία στην οποία μεταφέρεται
για τουλάχιστον μία πενταετία.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Ν. Λάρισας 12301/31−12−2010).
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
(2)
Σύσταση θέσης ειδικότητας
ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού.

16

Με την με αριθμό 74997/30.12.2010 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που εκδόθηκε
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κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 περ. β΄ του άρθρου 18
του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138Α), μεταφέρεται ο υπάλληλος
της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Λάρισας με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανταζής
Βαλάσης του Αστεριού ειδικότητας TE Διοικητικού − Λο−
γιστικού, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που
κατέχει, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη στελέχωση
Τμήματος της οικείας Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης
και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στο νομό Λάρισας,
σε αντίστοιχη συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, με πα−
ράλληλη κατάργηση της θέσης την οποία κατείχε ο
υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία μεταφέρεται.
Ο μεταφερόμενος υπάλληλος υποχρεούται να ασκεί τα
καθήκοντά του στην υπηρεσία στην οποία μεταφέρεται
για τουλάχιστον μία πενταετία.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Ν. Λάρισας 12301/31−12−2010).
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
(3)
Σύσταση θέσης ειδικότητας
ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού.
Με την με αριθμό 74915/30.12.2010 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 περ. β΄ του άρθρου 18
του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138Α), μεταφέρεται η υπάλληλος
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς,
νομαρχιακό διαμέρισμα Αθηνών, Καραμέρη Ευφροσύνη
του Γεωργίου, ειδικότητας TE Διοικητικού Λογιστικού,
με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει,
στην Περιφέρεια Αττικής για τη στελέχωση της οικείας
Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, σε αντίστοιχη συνι−
στώμενη προσωποπαγή θέση, με παράλληλη κατάρ−
γηση της θέσης την οποία κατείχε η υπάλληλος στην
υπηρεσία από την οποία μεταφέρεται. Η μεταφερόμενη
υπάλληλος υποχρεούται να ασκεί τα καθήκοντα της
στην υπηρεσία στην οποία μεταφέρεται για τουλάχι−
στον μία πενταετία.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Ν. Αθηνών 28053/43/31−12−2010).
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
(4)
Σύσταση θέσης ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών.
Με την 47877/23−08−2010 κοινή απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παράγραφο 22 του άρθρου 9 του Ν. 2266/1994
(ΦΕΚ 218/τ.Α/13−12−1994) οι οποίες εξακολουθούν να
ισχύουν σύμφωνα με αυτές του άρθρου 168 παρ. 1 του
Ν. 3528/2007, και του άρθρου 20 του Ν. 2515/1997 ο Νάκος
Νικόλαος του Δημητρίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Τε−
χνιτών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, μεταφέρεται στην Aποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας− Θράκης (πρώην Περιφέρεια Ανα−
τολικής Μακεδονίας− Θράκης/Δασαρχείο Δράμας), σε
συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών, η
οποία καταργείται με την κατά οποιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση του μεταφερόμενου, με ταυτόχρονη δέ−
σμευση θέσης μόνιμου προσωπικού κλάδου ΔΕ Τεχνι−
κών, της ανωτέρω υπηρεσίας,
Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει
για μία δεκαετία στην υπηρεσία τοποθέτησής του.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Ν. Ροδόπης 7514/15−12−2010).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. 1372
(5)
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Γενικού Διευθυ−
ντή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) −
Ν.Π.Δ.Δ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.1− Των παραγράφων 13,14,15 και 18 του όρθρου 2
του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α 199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως η
παρ. 18 προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 37 του
Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ Α 252).
1.2− Του άρθρου 9 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ Α 40/09),
«Τροπ/σεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις».
1.3− Της παραγράφου 2 του άρθρου Πέμπτου του
Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α 51/10).
1.4− Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/05), «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
Όργανα».
1.5− Του Π.Δ. 223/2000 (ΦΕΚ Α 192), «Οργανισμός του
Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων».
1.6− Του Π.Δ. 89/10 (ΦΕΚ 154/Α/10) «Διορισμός Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
1.7− Του Π.Δ. 96/10 (ΦΕΚ 170/τ.Α/28−09−10) «Σύσταση
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή
των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
2. Την αριθμ. 8323/11.1.2000 (ΦΕΚ Β 8) απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης «Έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου
Φορέα Ελέγχου Τροφίμων».
3. Την αριθμ. 239022/9.3.2010 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 83) απόφα−
ση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου
Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ,Ε.Τ.)− Ν.Π.Δ.Δ.».
4. Την υπ’ αρ. 128404/14−10−10 (ΦΕΚ 1647/τΒ/15−10−10)
Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανάθεσης αρμοδι−
οτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης Χρήστο Αηδόνη.
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5. Το γεγονός ότι με τη διάταξη της παραγράφου 2
του άρθρου Πέμπτου του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α 51/10)
έληξε αυτοδίκαια από τις 29.3.2010 η θητεία των προϊ−
σταμένων οργανικών μονάδων των Ν.Π.Δ.Δ. είτε αυτοί
επιλέγονται με βάση τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα είτε με βάση ειδικές διατάξεις.
6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0896
του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΦΕΤ έτους 2011,
αποφασίζουμε:
Α. Προκηρύσσουμε την πλήρωση μιας θέσης Γενι−
κού Διευθυντή στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
(Ε.Φ.Ε.Τ.) − Ν.Π.Δ.Δ., πλήρους και αποκλειστικής απασχό−
λησης, 5ετούς θητείας.
Β. Οι υποψήφιοι πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες.
2) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα και οριστικά απαλ−
λαγεί από αυτές.
3) Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία
ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’
υποτροπή ή εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
− Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελε−
σίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της
προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα
αυτό έχει παραγραφεί.
− Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά
τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορί−
σθηκε για τη στέρηση.
− Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπα−
ράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό
των δύο προηγουμένων.
− Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρε−
σίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσι−
ου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της
οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης
τους για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα
τους, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
4) Να έχουν απαραίτητα τα εξής προσόντα:
α. Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή
ισότιμο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο, κατά
προτίμηση κατεύθυνσης Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Οικονομικών−Μάρκετινγκ ή Υγιεινής−
Ελέγχου Τροφίμων ή Δημόσιας Υγείας ή επιστημονικής
κατεύθυνσης στα θέματα που σχετίζονται με την απο−
στολή του Ε.Φ.Ε.Τ. (Γεωπονία, Κτηνιατρική κ.λπ.).
β. Ικανότητα και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, που να αποδεικνύ−
ονται από την προϋπηρεσία τους σε διευθυντικές ή άλ−
λες θέσεις ευθύνης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
5) Ως πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν:
α. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής
ή μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης της αλλοδαπής, με
κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
Οικονομικών−Μάρκετινγκ ή Υγιεινής−Ελέγχου Τροφίμων
ή Δημόσιας Υγείας ή επιστημονικής κατεύθυνσης στα
θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ.
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β. Εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε αντι−
κείμενο σχετικό με τρόφιμα/δημόσια υγεία/υγιεινή/κα−
ταναλωτικά ή άλλα προϊόντα που παράγονται με πι−
στοποιημένες διεθνώς μεθόδους ISO ή ισοδύναμες και
υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους/υπηρε−
σίες προς το ευρύ καταναλωτικό κοινό σε ποιοτικά
ανταγωνιστικό επίπεδο/άλλους τομείς επιστημονικής
κατεύθυνσης σε θέματα που σχετίζονται με την απο−
στολή του ΕΦΕΤ, καθώς και συνδυαστική εμπειρία σε
περισσότερους του ενός εκ των ανωτέρω τομείς.
γ. Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας χώρας
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αγγλικής, γαλλικής ή
γερμανικής κατά προτίμηση), που αποδεικνύεται κατά
τα οριζόμενα στην νομοθεσία. Η απόδειξη του επιπέ−
δου γνώσης (πχ άριστη, πολύ καλή, καλή) της ξένης
γλώσσας αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στη σχετική
νομοθεσία.
δ. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, με θέματα
σχετικά με Υγιεινή/Δημόσια Υγεία/Ποιότητα/Ολική Ποι−
ότητα/Συντονισμό−Προγραμματισμό/Ηγεσία/Επίτευξη
Αποτελέσματος−Υπέρβαση Στόχων.
ε. Επικοινωνιακή ικανότητα προς τα μέσα ενημέρωσης,
τις οργανώσεις πολιτών και το ευρύ κοινό.
Γ. Υποβολή Υποψηφιοτήτων − Δικαιολογητικά
− Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν με συ−
στημένη επιστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Φ.Ε.Τ.:
Γραφείο Προέδρου Δ.Σ., 5ος όροφος − Οδός Κηφισίας
124 και Ιατρίδου − Τ.Κ. 11526 − Αμπελόκηποι, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
Αίτηση υποψηφιότητας.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και τίτλων
σπουδών (εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή,
θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και τα ξενόγλωσσα πρω−
τότυπα ή επίσημα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που
θα προσκομίσουν πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, η οποία γίνεται
από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτε−
ρικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας
στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.
Λοιπά σχετικά έγγραφα−δικαιολογητικά που στοιχει−
οθετούν τα προσόντα των υποψηφίων, καθώς και δύο
συστατικές επιστολές.
Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνει ο υποψή−
φιος ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα που αναφέρονται
στις περιπτώσεις Β.2) και Β.3).
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης με τα επισυνα−
πτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της ει−
κοστής (20ης) ημέρας από την τελευταία δημοσίευση
της περίληψης της Προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο.
Το εμπρόθεσμο της συμμετοχής κρίνεται από την ημε−
ρομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή θα γίνει ύστερα από
κρίση και αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων
με τα συνημμένα δικαιολογητικά και μετά από προσω−
πική συνέντευξη όσων πληρούν τα τυπικά προσόντα,
από Επιτροπή, μη αμειβόμενη, που συγκροτείται για το
σκοπό αυτό από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του
άρθρου 2 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α 199).
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Ε. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, πρέπει να προσκομί−
σει, ύστερα από ειδοποίηση, τα εξής πιστοποιητικά:
1. Πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γρα−
φείου Τύπου Α΄(για τους άνδρες).
2. Πλήρες αντίγραφο ποινικού Μητρώου (δικαστικής
χρήσης).
ΣΤ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και περίληψή της στην Επίσημη Εφη−
μερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στις
Εφημερίδες ΒΗΜΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ,
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ.

Μορφή: ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑ−
ΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ 20MG/ML
Δικαιούχος σήματος: PHARMASWISS CESKA
REBUBLIKA S.R.O CZECH REPUBLIC
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: PHARMASWISS CESKA
REBUBLIKA S.R.O CZECH REPUBLIC

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2011

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος ONDANSETRON/ACCORD.

H Aναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ
F
(9)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ

F
(6)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στη ΜΠΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗ−
ΤΡΙΟΥ.
Με την αριθ. 309/31−1−2011 απόφαση του Αντιπεριφε−
ρειάρχη Τρικάλων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Α. 4018/1959 (Α΄
247) του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄6) του
Π.Δ. 93/1993 (Α΄39) και του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄
43), χορηγείται στη ΜΠΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗ−
ΤΡΙΟΥ, κάτοικο Τρικάλων άδεια άσκησης επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες
της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
F
(7)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Μπακαλού Ευαγγελία του Αθανα−
σίου.
Με την υπ’ αριθμ. 626/02−02−2011 απόφαση του Περι−
φερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Α. 4018/1959
(Α΄ 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του
Π.Δ. 93/1993 (Α΄39) και του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992
(Α΄43), χορηγείται στην Μπακαλού Ευαγγελία του Αθα−
νασίου, κάτοικο Στυλίδας Φθιώτιδας, άδεια άσκησης
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει
τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνι−
κών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Ο Περιφερειάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ
F

Με την αρ. 2983/17−01−2011 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της πα−
ραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό
προϊόν ONDANSETRON/ACCORD.
Δραστική ουσία: ONDANSETRON HYDROCHLORIDE
DIHYDRATE
Μορφή: Ενέσιμο διάλυμα 2MG/ML
Δικαιούχος σήματος: ACCORD HEALTHCARE LIMITED.
UNITED KINGDOM
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ACCORD HEALTHCARE
LIMITED,UNITED KINGDOM
H Aναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ
F
(10)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος POTASSIUM CHLORIDE/FRESENIUS.
Με την αρ. 4373/20−1−2011 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της πα−
ραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό
προϊόν POTASSIUM CHLORIDE/FRESENIUS
Δραστική ουσία: POTASSIUM CHLORIDE
Μορφή: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος
προς έγχυση 150mg/ML
Δικαιούχος σήματος: FRESENIUS ΚΑΒΙ ESPANA S.A.,
08005 BARCELONA, SPAIN
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: FRESENIUS ΚΑΒΙ
HELLAS AE
H Aναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ
F
(11)

(8)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος IRINOTECAN/PHARMASWISS.
Με την αρ. 2778/13−1−2011 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της πα−
ραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό
προϊόν IRINOTECAN/PHARMASWISS
Δραστική ουσία: IRINOTECAN HYDROCHLORIDE
TRIHYDRATE

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος DORZOLAMIDE/GENERICS.
Με την αρ. 2114/14−1−2011 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της πα−
ραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό
προϊόν DORZOLAMIDE/GENERICS.
Δραστική ουσία: DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE
Μορφή: Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 2%
Δικαιούχος σήματος: GENERICS (U.K) LIMITED
(HERTFORDSHIRE) − ENGLAND
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Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: GENERICS PHARMA
HELLAS ΕΠΕ
H Aναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ
F
(12)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος ATORVASTATIN/NRS.
Με την αρ. 2060, 2061, 2062/12−1−2011 απόφαση του
ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34
της παραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα−
κευτικό προϊόν.
Δραστική ουσία: ATORVASTATIN CALCIUM
Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ
10MG/TAB, 20MG/TAB και 40MG/TAB
Δικαιούχος σήματος: NORPHARM REGULATORY
SERVICES LIMITED, IRELAND
Κάτοχος
άδειας
κυκλοφορίας:
NORPHARM
REGULATORY SERVICES LIMITED, IRELAND
H Aναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ
F
(13)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος MELOXICAM/MEDICAL.
Με τις αρ. 2118 και 2120/14−1−2011 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 MELOXICAM/MEDICAL.
Δραστική ουσία: MELOXICAM
Μορφή: Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα 7,5mg/TAB −
15mg/TAB
Δικαιούχος σήματος: ALPEX PHARMA (UK) LIMITED, U.K.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ALPEX PHARMA (UK)
LIMITED, U.K.
H Aναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ
F
(14)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος SALOFALK.
Με την αρ. 2982/17−01−2011 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της πα−
ραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό
προϊόν SALOFALK.
Δραστική ουσία: MESALAZINE
Μορφή: Υπόθετο 1G/SUPP
Δικαιούχος σήματος: DR. FALK PHARMA GMBH,
GERMANY
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: GALENICA ΑΕ
H Aναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ
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(15)

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος REMIFENTANIL/TEVA.
Με τις αρ. 250, 252, 253/14−01−2011 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 REMIFENTANIL/TEVA.
Δραστική ουσία: REMΙ FENTANIL HYDROCHLORIDE.
Μορφή: Κόνις για ενέσιμο διάλυμα 1MG/VIAL
Κόνις για ενέσιμο διάλυμα 2MG/VIAL
Κόνις για ενέσιμο διάλυμα 5MG/VIAL
Δικαιούχος σήματος: TEVA PHARMA B.V.,UTRECHT,THE
NETHERLANDS
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: TEVA PHARMA B.V.,
UTRECHT, THE NETHERLANDS
H Aναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ
F
Αριθμ. απόφ. 15/2011
(16)
Έγκριση του από 7.7.2010 Πορίσματος της Ομάδας Ερ−
γασίας με τίτλο «Μελέτη Ομάδας Εργασίας για τα
ATM»− Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 969/2005 απόφα−
σης της Α.Δ.Α.Ε. «Έγκριση του Κανονισμού για τη Δι−
ασφάλιση του Απορρήτου κατά τη χρήση Αυτόμα−
των Ταμειολογιστικών Μηχανών».
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(Συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου 2010)
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του άρθρου 19 παρ.1 του Συντάγματος,
β) του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου
των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 47), όπως ισχύει,
γ) της υπ’ αριθμ. 969/2005 απόφασης της Α.Δ.Α.Ε.
«Έγκριση του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορ−
ρήτου κατά τη χρήση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μη−
χανών» (ΦΕΚ Β΄ 298/2005),
2. το από 17.12.2008 πρακτικό της συνεδρίασης της
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, όπου αποφασίσθηκε η σύσταση
Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη και ανάλυση του ρόλου
της Α.Δ.Α.Ε. σε σχέση με τη διασφάλιση του απορρήτου
κατά τη χρήση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών
(ATM) στο πλαίσιο της υπ ’ αριθμ. 969/2005 απόφασης
της Α.Δ.Α.Ε. (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 22/26−01−2009),
3. το από 7.7.2010 πόρισμα της Ομάδας Εργασίας,
4. το από 26.7.2010 ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο
«Υποβολή πορίσματος Ομάδας Εργασίας για τη μελέ−
τη και ανάλυση του ρόλου της Α.Δ.Α.Ε. σε σχέση με
τη διασφάλιση απορρήτου κατά τη χρήση Αυτόματων
Ταμειολογιστικών Μηχανών (ATM) στο πλαίσιο του κα−
νονισμού της Α.Δ.Α.Ε., απόφαση υπ’ αριθμ. 969/2005 (ΦΕΚ
Β΄ 298/2005)»,
5. το πρακτικό της από 22.9.2010 συνεδρίασης της
Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,
6. την υπ’ αριθμ. 210/2010 εισήγηση προς την Ολομέ−
λεια της ΑΔΑΕ, αποφασίζουμε:
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Την έγκριση του από 7.7.2010 Πορίσματος της Ομάδας
Εργασίας με τίτλο «Μελέτη Ομάδας Εργασίας για τα
ATM» και κατ’ επέκταση την κατάργηση της υπ’ αριθμ.
969/2005, Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Έγκριση του Κανο−
νισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά τη
χρήση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών» (ΦΕΚ
Β΄ 298/2005), καθώς και τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της
συγκεκριμένης απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣEIΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(17)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.123438/90350/09/23.6.2010 απόφαση
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
990/30.6.2010 (τ.Β΄), διορθώνεται ως προς το όνομα του
αποβ. συζύγου:
Από το λανθασμένο:
«ΘΟΔΩΡΗΣ»,
στο ορθό:
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6288

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

Ο.Π.Κ.

−

10 €

• 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 επι−
στρέφονται.
• 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 τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.
• 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.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

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