
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2255
20 Οκτωβρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση Θέσης ...................................................................................... 1
Σύσταση Θέσης ...................................................................................... 2
Σύσταση Θέσης ...................................................................................... 3
Σύσταση Θέσης ...................................................................................... 4
Σύσταση Θέσης ...................................................................................... 5
Σύσταση Θέσης ...................................................................................... 6
Σύσταση Θέσης ...................................................................................... 7
Ακύρωση απόφασης ........................................................................... 8
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΦΩΤΟΛΙΘΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν.3299/2004 .......................... 9

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στη ΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΕΥ−
ΣΤΡΑΤΙΟΥ.............................................................................................. 10

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ−ΧΡΥ−
ΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ. ................................................. 11

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στην ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ............................................................. 12

Τροποποίηση της υπ’ αρθμ. 0−833/18η/6.10.2008 από−
φασης ΔΣ/ΕΟΦ περί «Καθορισμού των Κατευθυ−
ντηρίων Γραμμών της Ε.Ε. σχετικά με τις Αρχές 
και τους Κανόνες Καλής Παραγωγής για τα Φάρ−
μακα και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα ανθρώπινης 
χρήσης» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
23022 απόφαση, ΦΕΚ Β ’779/29.4.2009 ......................... 13

Διορθώσεις Σφαλμάτων
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ. 86482/ 

57671/ 27.7.2009 απόφαση του Υφυπουργού Εσω−
τερικών ................................................................................................... 14

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.111110/70053/ 
3.9.2009 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών 15

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ. 473.1/
ΑΔ.565775/Σ.2263/ 31.7.2009 απόφαση Ειδικού 
Γραμματέα ΥΠΕΘΑ ....................................................................... 16

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 323902/ 
18.9.2009 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων ........................................................................................................ 18

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Σύσταση Θέσης

  Με την υπ’ αριθμ. 51777 ΦΑ 7765/6.10.2009 απόφαση 
του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην 
Αθήνα έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του του άρθρου 9 του 
ν.1339/1983, «Περί αποκαταστάσεως του προσωπικού 
των Σ.Α. κ.λ.π. και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού 
των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια».

2. Το π.δ. 205/19.9.2007 (Α’ 231) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων».

3. Την υπ’ αριθμ. 9633 οικ Φ. 109.1/19.5.2009 απόφαση 
Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση του δικαιώμα−
τος να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» 
στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης − Εσωτερικών του 
Υπουργείου Εσωτερικών και σε υπηρεσιακά όργανα του 
Πυροσβεστικού Σώματος». (Β΄ 999/ 27.5.2009)

4. Την υπ’ αριθμ. 177/2009 γνωμάτευση της Ανωτάτης 
Υγειονομικής Επιτροπής.

5. Το υπ’ αριθμ. 12/2009 πρακτικό του Κατωτέρου Συμ−
βουλίου Πυροσβεστικού Σώματος, συνιστάται μία (1) 
θέση υπηρεσίας γραφείου στο Πυρ/κό Σώμα για τον 
Αντιπύραρχο «7765» Πέττα Δημήτριο του Παναγιώτη, η 
οποία καταργείται μετά την αποχώρησή του από αυτό 
επειδή κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία του 
Πυρ/κού Σώματος, ικανός όμως για την υπηρεσία γρα−
φείου και διατηρήθηκε στην ενέργεια με την υπ’ αριθμ. 
51775 ΦΑ 7765/6.10.2009 απόφαση Αναπλ. Υπουργού 
Εσωτερικών.

  Με εντολή Αναπλ. Υπουργού

Ο Αρχηγός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ

   F
(2)

 Σύσταση Θέσης

  Με την υπ’ αριθμ. 51819 Φ.Α. 6681/6.10.2009 απόφαση 
του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε στην 
Αθήνα έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του του άρθρου 9 του 
ν.1339/1983, «Περί αποκαταστάσεως του προσωπικού 
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των Σ.Α. κ.λ.π. και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού 
των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια».

2. Το π.δ. 205/19.9.2007 (Α’ 231) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων».

3. Την υπ’ αριθμ. 9633 οικ Φ. 109.1/19.5.2009 απόφαση 
Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση του δι−
καιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης − 
Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών και σε υπη−
ρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος». (Β’ 999/ 
27.5.2009).

4. Την υπ’ αριθμ. 185/2009 γνωμάτευση της Ανωτάτης 
Υγειονομικής Επιτροπής.

5. Το υπ’ αριθμ. 12/2009 πρακτικό του Κατωτέρου Συμ−
βουλίου Πυροσβεστικού Σώματος, συνιστάται μία (1) 
θέση υπηρεσίας γραφείου στο Πυρ/κό Σώμα για τον 
Πυρονόμο «6681» Καλλιαντέρη Ιωάννη του Βασιλείου, η 
οποία καταργείται μετά την αποχώρησή του από αυτό 
επειδή κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία του 
Πυρ/κού Σώματος, ικανός όμως για την υπηρεσία γρα−
φείου και διατηρήθηκε στην ενέργεια με την υπ’ αριθμ 
51817 Φ.Α. 6681/6.10.2009 απόφαση Αναπλ. Υπουργού 
Εσωτερικών.

  Με εντολή Αναπλ. Υπουργού

Ο Αρχηγός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ

F
 (3)

   Σύσταση Θέσης

  Με την υπ’ αριθμ. 51795 Φ.Α. 9848 /6.10.2009 απόφαση 
του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην 
Αθήνα έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του του άρθρου 9 του 
ν.1339/1983, «Περί αποκαταστάσεως του προσωπικού 
των Σ.Α. κ.λπ. και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των 
Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια».

2. Το π.δ. 205/19.9.2007 (Α 231) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων».

3. Την υπ’ αριθμ. 9633 οικ Φ. 109.1/19.5.2009 απόφαση 
Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση του δι−
καιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης − 
Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών και σε υπη−
ρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος». (Β΄ 999/ 
27.5.2009)

4. Την υπ’ αριθμ. 162/2009 γνωμάτευση της Ανωτάτης 
Υγειονομικής Επιτροπής.

5. Το υπ’ αριθμ. 12/2009 πρακτικό του Κατωτέρου Συμ−
βουλίου Πυροσβεστικού Σώματος, συνιστάται μία (1) 
θέση υπηρεσίας γραφείου στο Πυρ/κό Σώμα για τον 
Πυραγό «9848» Μανουσάκη Στυλιανό του Χρήστου, η 
οποία καταργείται μετά την αποχώρησή του από αυτό 
επειδή κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία του 
Πυρ/κού Σώματος, ικανός όμως για την υπηρεσία γρα−
φείου και διατηρήθηκε στην ενέργεια με την υπ’ αριθμ. 
51794 Φ.Α. 9848/6.10.2009 απόφαση Αναπλ. Υπουργού 
Εσωτερικών.

  Με εντολή Αναπλ. Υπουργού

Ο Αρχηγός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ

 (4)
   Σύσταση Θέσης

  Με την υπ’ αριθμ. 51789 Φ.Α. 8714 /6.10.2009 απόφαση 
του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην 
Αθήνα έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του του άρθρου 9 του ν. 
1339/1983, «Περί αποκαταστάσεως του προσωπικού των 
Σ.Α. κ.λ.π. και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των 
Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια».

2. Το π.δ. 205/19.9.2007 (Α’ 231) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων».

3. Την υπ’ αριθμ. 9633 οικ Φ. 109.1/19.5.2009 απόφαση 
Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση του δικαιώμα−
τος να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» 
στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης − Εσωτερικών του 
Υπουργείου Εσωτερικών και σε υπηρεσιακά όργανα του 
Πυροσβεστικού Σώματος». (Β΄ 999/ 27.5.2009)

4. Την υπ’ αριθμ. 142/2009 γνωμάτευση της Ανωτάτης 
Υγειονομικής Επιτροπής.

5. Το υπ’ αριθμ. 8714/9/1 −γ’/22.9.2009 έγγραφο της 
Δ/νσης Υγειονομικού ΕΛ.ΑΣ.

6. Το υπ’αριθμ. 12/2009 πρακτικό του Κατωτέρου Συμ−
βουλίου Πυροσβεστικού Σώματος, συνιστάται μία (1) θέση 
υπηρεσίας γραφείου στο Πυρ/κό Σώμα για τον Πυραγό 
«8714» Βουζίκα Νικόλαο του Αθανασίου, η οποία καταρ−
γείται μετά την αποχώρησή του από αυτό επειδή κρίθηκε 
ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία του Πυρ/κού Σώματος, 
ικανός όμως για την υπηρεσία γραφείου και διατηρήθηκε 
στην ενέργεια με την υπ’ αριθμ. 51785 Φ.Α. 8714 /6.10.2009 
απόφαση Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών.

  Με εντολή Αναπλ. Υπουργού 

Ο Αρχηγός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ

F

(5)
    Σύσταση Θέσης

  Με την υπ’ αριθμ. 51764 Φ.Α. 8693/6.10.2009 απόφαση 
του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην 
Αθήνα έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του του άρθρου 9 του 
ν.1339/1983, «Περί αποκαταστάσεως του προσωπικού 
των Σ.Α. κ.λ.π. και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού 
των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια».

2. Το π.δ. 205/19.9.2007 (Α’ 231) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων».

3. Την υπ’ αριθμ. 9633 οικ Φ. 109.1/19.5.2009 απόφαση 
Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση του δι−
καιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης − 
Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών και σε υπη−
ρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος». (Β΄999/ 
27.5.2009).

4. Την υπ’ αριθμ. 178/2009 γνωμάτευση της Ανωτάτης 
Υγειονομικής Επιτροπής.

5. Το υπ’ αριθμ. 12/2009 πρακτικό του Κατωτέρου Συμ−
βουλίου Πυροσβεστικού Σώματος, συνιστάται μία (1) 
θέση υπηρεσίας γραφείου στο Πυρ/κό Σώμα για τον 
Πύραρχο Π/Κ «8693» Γιάνναρη Δημήτριο του Νικολάου, 
η οποία καταργείται μετά την αποχώρησή του από αυτό 
επειδή κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία του 
Πυρ/κού Σώματος, ικανός όμως για την υπηρεσία γρα−
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φείου και διατηρήθηκε στην ενέργεια με την υπ’ αριθμ. 
51764 Φ.Α. 8693 /6.10.2009 απόφαση Αναπλ. Υπουργού 
Εσωτερικών.

  Με εντολή Αναπλ. Υπουργού 

Ο Αρχηγός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ

F

(6)
    Σύσταση Θέσης

  Με την υπ’ αριθμ. 51813 Φ.Α. 8886/6.10.2009 απόφαση 
του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην 
Αθήνα έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του του άρθρου 9 του ν. 
1339/1983, «Περί αποκαταστάσεως του προσωπικού των 
Σ.Α. κ.λ.π. και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των 
Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια».

2. Το π.δ. 205/19.9.2007 (Α’ 231) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων».

3. Την υπ’ αριθμ. 9633 οικ Φ. 109.1/19.5.2009 απόφαση 
Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση του δικαιώμα−
τος να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» 
στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης − Εσωτερικών του 
Υπουργείου Εσωτερικών και σε υπηρεσιακά όργανα του 
Πυροσβεστικού Σώματος». (Β΄ 999/ 27.5.2009)

4. Την υπ’ αριθμ. 197/2009 γνωμάτευση της Ανωτάτης 
Υγειονομικής Επιτροπής.

5. Το υπ’ αριθμ. 12/2009 πρακτικό του Κατωτέρου Συμ−
βουλίου Πυροσβεστικού Σώματος, συνιστάται μία (1) 
θέση υπηρεσίας γραφείου στο Πυρ/κό Σώμα για τον 
Πυρονόμο «8886» Κανακάκη Γεώργιο του Μιχαήλ, η 
οποία καταργείται μετά την αποχώρησή του από αυτό 
επειδή κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία του 
Πυρ/κού Σώματος, ικανός όμως για την υπηρεσία γρα−
φείου και διατηρήθηκε στην ενέργεια με την υπ’ αριθμ. 
51811 Φ.Α. 8886/6.10.2009 απόφαση Αναπλ. Υπουργού 
Εσωτερικών.

  Με εντολή Αναπλ. Υπουργού

Ο Αρχηγός
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ

F

(7)
    Σύσταση Θέσης

  Με την υπ’ αριθμ. 51806 Φ.Α. 6610/6.10.2009 απόφαση 
του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην 
Αθήνα έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του του άρθρου 9 του 
ν.1339/1983, «Περί αποκαταστάσεως του προσωπικού 
των Σ.Α. κ.λ.π. και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού 
των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια».

2. Το π.δ. 205/19.9.2007 (Α’ 231) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων».

3. Την υπ’ αριθμ. 9633 οικ Φ. 109.1/19.5.2009 απόφα−
ση Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση του 
δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρω−
τή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τά−
ξης − Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών και 
σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος». 
(Β’999/27.5.2009)

4. Την υπ’ αριθμ. 183/2009 γνωμάτευση της Ανωτάτης 
Υγειονομικής Επιτροπής.

5. Το υπ’ αριθμ. 12/2009 πρακτικό του Κατωτέρου Συμ−
βουλίου Πυροσβεστικού Σώματος, συνιστάται μία (1) 
θέση υπηρεσίας γραφείου στο Πυρ/κό Σώμα για τον 
Πυρονόμο «6610» Γιώτα Θωμά του Βασιλείου, η οποία 
καταργείται μετά την αποχώρησή του από αυτό επειδή 
κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία του Πυρ/
κού Σώματος, ικανός όμως για την υπηρεσία γραφεί−
ου και διατηρήθηκε στην ενέργεια με την υπ’ αριθμ 
51804 Φ.Α. 6610/6.10.2009 απόφαση Αναπλ. Υπουργού 
Εσωτερικών.

  Με εντολή Αναπλ. Υπουργού 

Ο Αρχηγός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ

F

(8)
    Ακύρωση απόφασης. 

 Η υπ’ αριθμ. 323902/18.9.2009 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με θέμα: «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρ−
μογής του καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τις 
προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2057 
τ. Β΄ 24.9.2009 ακυρώνεται επειδή έχει ήδη δημοσιευθεί 
στο ΦΕΚ 2026 τ. Β’ 18.9.2009.

  Ο Προϊστάμενος κ.α.α.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(9)
      Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΦΩΤΟΛΙΘΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 
διατάξεις του ν.3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 27335/4637/Π08/5/00181/Ε/228508/
ν.3299/2004/15.9.2009 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίνεται το 
αίτημα της επιχείρησης «ΦΩΤΟΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν.3299/2004 επένδυσης που αναφέρεται 
σε ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, 4* και δυναμικό−
τητας 20 κλινών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 551.2), στο δ.δ. Αρε−
όπολης, του Δήμου Οίτυλου, του Νομού Λακωνίας, 
συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου, και εκατόν 
δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.115.000,00€), με ποσοστό 
επιχορήγησης 60% επί της ενισχυόμενης δαπάνης 
για την αρχική επένδυση ύψους ενός εκατομμυρίου 
και εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ (1.105.000,00€), δη−
λαδή ποσού εξακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ 
(663.000,00 €) και ποσοστό επιχορήγησης 50% επί 
της συνολικής δαπάνης για αμοιβές μελετών ύφους 
δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), δηλαδή ποσού πέντε 
χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €).

Το ύψος του τραπεζικού δανείου το οποίο θα χρησι−
μοποιηθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
θα ανέλθει στο ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων 
και διακοσίων πενήντα ευρώ (168.250,00 €).

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα δημιουργηθούν 
τρεις (3) νέες θέσεις απασχόλησης, οι οποίες θα ισοδυνα−
μούν σε δύο (2) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 11.9.2009.
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(10)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−

τουργού στη ΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ.

  Με την υπ’ αριθμ. 8299/28.9.2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στη ΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη 

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος 
σε θέματα Πρόνοιας και περιπτέρων

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F

(11)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ−ΧΡΥΣΟΒΑ−
ΛΑΝΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.

  Με την υπ’ αριθμ. 7208/28.9.2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στην ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ−
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ άδεια ασκήσεως επαγ−
γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη 

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος 
σε θέματα Πρόνοιας και περιπτέρων

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F

(12)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΠΑ−
ΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ.

  Με την υπ’ αριθμ. 8008/28.9.2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στη ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη 

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος 
σε θέματα Πρόνοιας και περιπτέρων

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
    F

Αριθμ. 69251 (13))
    Τροποποίηση της υπ’ αρθμ. 0−833/18η/6.10.2008 απόφα−

σης ΔΣ/ΕΟΦ περί «Καθορισμού των Κατευθυντηρί−
ων Γραμμών της Ε.Ε. σχετικά με τις Αρχές και τους 
Κανόνες Καλής Παραγωγής για τα Φάρμακα και τα 
δοκιμαζόμενα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 23022 απόφαση, 
ΦΕΚ Β ’779/29.4.2009.

  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ/ΕΟΦ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 β) και 10) και του 

άρθ. 2 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α΄ 3) όπως το τελευταίο αντι−
καταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ Α΄146).

2. Το αρθ. 6 παρ. 1 εδ. 6 του ν. 1316/1983 όπως αντικα−
ταστάθηκε από το αρθ. 25 περίπτωση 2 του ν. 3730/2008 
(ΦΕΚ 262 A’ /23.12.2008).

3. Την υπ’ αριθμ. Υπ.Απ.ΔΥΓ β3α/Γ.Π. 21847 (ΦΕΚ Β’ 
683/14.4.2009) περί αρμοδιοτήτων Αντιπροέδρων ΕΟΦ

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ 3 (α)/83657/27.1.2006 
(ΦΕΚ Β’59) κοινής υπουργικής απόφασης περί «Εναρμόνι−
σης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την ΟΔ.2001/83/ΕΚ 
(L.311 28.11.2001)».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ 3α/7567/6.8.2008 
(ΦΕΚ Β’ 1562) κοινής υπουργικής απόφασης περί «Προ−
σαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την ΟΔ. 
2003/94/ΕΚ»

6. Την ΟΔ.91/356/ΕΟΚ(L.193 17.10.1991) ) όπως συμπλη−
ρώθηκε με την ΟΔ. 2003/94(L .262 14.10.2003)

7. Την υπ’ αριθμ. Τ.Ε. /09 Εισήγηση του Τμήματος Επι−
θεωρήσεων του ΕΟΦ.

Α. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 0−833/18η/6.10.2008 
απόφαση ΔΣ /ΕΟΦ (ΦΕΚ 135 Β΄/29.1.2009) σχετικά με 
τις «Αρχές και τους Κανόνες Καλής Παραγωγής για τα 
Φάρμακα και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα ανθρώπινης 
χρήσης» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 23022 
Απόφαση, ΦΕΚ Β’779/29.4.2009, ως ακολούθως :

Β. Το Παράρτημα (Annex) 7 αντικαθίστανται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Παράρτημα 7 
Παρασκευή Φυτικών Φαρμακευτικών Προϊόντων Αρχή

Εξαιτίας της συχνά πολύπλοκης και κυμαινόμενης φύ−
σεώς τους, ο έλεγχος των πρώτων υλών, η αποθήκευση 
και η επεξεργασία αποκτούν σπουδαιότητα κατά την 
παρασκευή των φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Η «πρώτη ύλη» κατά την παρασκευή του φυτικού 
φαρμακευτικού προϊόντος1 μπορεί να είναι ένα φαρ−
μακευτικό φυτό, μια φυτική ουσία2 ή ενα φυτικό παρα−
σκεύασμα1. 

Η φαρμακευτική ουσία πρέπει να έχει κατάλληλη 
ποιότητα και τα υποστηρικτικά δεδομένα πρέπει να 
παρέχονται στον παραγωγό του φυτικού παρασκευά−
σματος/ φυτικού φαρμακευτικού προϊόντος. Η εξασφά−
λιση σταθερής ποιότητας της φυτικής ουσίας μπορεί να 
απαιτεί πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την 
γεωργική παραγωγή. Η επιλογή σπόρων, οι συνθήκες 
καλλιέργειας και συγκομιδής παρουσιάζουν σημαντικά 
ζητήματα ποιότητας της φυτικής ουσίας και μπορεί να 
επηρεάζει την ομοιογένεια του τελικού προϊόντος. Οι 
υποδείξεις σχετικά με ένα κατάλληλο σύστημα διασφά−
λισης ποιότητας για την καλή γεωργική πρακτική και 
καλή πρακτική συγκέντρωσης παρέχονται στο έγγραφο 
με οδηγίες της HMPC «Κατευθυντήρια γραμμή σχετικά 
με την Καλή Γεωργική Πρακτική και Καλή Πρακτική 
Συλλογής για τις πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης».

Το παρόν Παράρτημα εφαρμόζεται σε όλες τις φυτι−
κές πρώτες ύλες: φαρμακευτικά φυτά, φυτικές ουσίες 
ή φυτικά παρασκευάσματα.

--1 

Σε όλο το παράρτημα και εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο όρος 
«φυτικό φαρμακευτικό προϊόν/παρασκεύασμα περιλαμβάνει το «παρα−

δοσιακό φαρμακευτικό προϊόν/παρασκεύασμα».
2

Οι όροι φυτική ουσία και φυτικό παρασκεύασμα όπως ορίζονται στην 
Οδηγία 2004/24/ΕΚ θεωρούνται ισοδύναμοι με τους όρους της Ευρ. 

Φαρμακοποιίας φυτικό παρασκεύασμα φαρμάκου αντίστοιχα.
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Πίνακας, που παρουσιάζει την εφαρμογή των Καλών 
Πρακτικών στην παρασκευή φυτικών φαρμακευτικών 
προϊόντων3.

Δραστικότητα Καλή Γεωργική Πρακτι−
κή και Συλλογής (good 
agricultural and collection 
practice−GACP)4 

Μέρος II 
του Οδη−
γού GMP 
†

Μέρος I 
του Οδη−
γού GMP 
†

Καλλιέργεια, 
συγκέντρωση 
και συγκομιδή 
των φυτών, των 
αλγών, των μυ−
κήτων και των 
λειχήνων και 
συγκέντρωση 
των εκκριμά−
των

Κοπή και απο−
ξήρανση φυτών, 
αλγών, μυκήτων, 
λειχήνων και 
εκκριμάτων*

Α π ό δ ο σ η 
από φυτά και 
απόσταξη**

Θρυμματισμός, 
επεξεργασία 
των εκκριμάτων, 
εκχύλιση από 
φυτά, κλασμα−
τική απόσταξη, 
καθαρισμός, 
συγκέντρωση ή 
ζύμωση των φυ−
τικών ουσιών.

Π ε ρ α ι τ έ ρ ω 
ε π ε ξ ε ρ γ α −
σία σε μορφή 
δοσολογίας 
συμπεριλαμ−
βανομένης της 
συσκευασίας, 
ως φαρμακευ−
τικό προϊόν
† Επεξηγηματική παρατήρηση
Η κατάταξη GMP του φυτικού υλικού εξαρτάται από την 

χρήση, του από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. Το 
υλικό είναι δυνατόν να κατατάσσεται ως δραστική ουσία, 
ενδιάμεσο προϊόν ή τελικό προϊόν. Αποτελεί ευθύνη του 
παραγωγού του φαρμακευτικού προϊόντος να διασφαλί−
ζει ότι εφαρμόζεται η κατάλληλη κατάταξη κατά GMP.

*Οι παραγωγοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα στάδια 
αυτά διεξάγονται σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας/ 
καταχώρηση. Για τα αρχικά αυτά στάδια, που διενερ−
γούνται «επί τόπου», όπως αιτιολογείται στην άδεια 
κυκλοφορίας/ καταχώρηση, εφαρμόζονται τα πρότυπα 
της Καλής Γεωργικής Πρακτικής και Καλής Πρακτικής 
Συλλογής για τις πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης 
(Good Agricultural and Collection Practice−GACP). 

--3

Ο πίνακας αυτός εκθέτει με λεπτομέρειες το μέρος του Πίνακα Ι στο 
μέρος ΙΙ του Οδηγού GMP.

4

΄Οπως δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαική Υπηρεσία Φαρμάκων 
(ΕΜΕΑ)

Οι Κανόνες Καλής Παραγωγής GMP εφαρμόζονται στα 
περαιτέρω στάδια για την κοπή και την αποξήρανση.

**Σχετικά με την απόδοση από φυτά και την από−
σταξη, εάν είναι αναγκαίο οι δραστηριότητες αυτές να 
αποτελούν ενιαίο τμήμα της συγκομιδής, ώστε να διατη−
ρείται η ποιότητα του προϊόντος εντός των εγκεκριμέ−
νων προδιαγραφών, είναι αποδεκτό να διεξάγονται «επί 
τόπου», με την προϋπόθεση ότι η καλλιέργεια διεξάγεται 
σύμφωνα με την GACP. Οι περιστάσεις αυτές πρέπει 
να θεωρούνται ως εξαιρετικές και να δικαιολογούνται 
στην σχετική τεκμηρίωση της άδειας κυκλοφορίας/ κα−
ταχώρησης. Για δραστηριότητες, που διενεργούνται «επί 
τόπου», πρέπει να εξασφαλίζεται η κατάλληλη τεκμη−
ρίωση, ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της αξιοπιστίας 
σύμφωνα με τις αρχές GMP. Οι Αρμόδιες αρχές μπορούν 
να διεξάγουν επιθεωρήσεις GMP για τις δραστηριότητες 
αυτές, ώστε να αξιολογείται η συμμόρφωση.

Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός
Χώροι αποθήκευσης
1. Οι φυτικές ουσίες πρέπει να αποθηκεύονται σε ξε−

χωριστούς χώρους. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να 
είναι εξοπλισμένος, κατά τρόπο ώστε να παρέχει προ−
στασία από την είσοδο εντόμων ή άλλων ζώων, ειδικά 
τρωκτικών. Πρέπει να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέ−
τρα, προκειμένου να προλαμβάνεται η εξάπλωση οποι−
ουδήποτε από τα ζώα αυτά και των μικροοργανισμών, 
που έχουν παρεισφρήσει μαζί με την φυτική ουσία, ώστε 
να αποφεύγεται η ζύμωση ή η ανάπτυξη μούχλας και 
να προλαμβάνεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση. Πρέ−
πει να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κλειστοί χώροι 
προκειμένου να τίθενται σε καραντίνα οι εισερχόμενες 
φυτικές ουσίες και οι εγκεκριμένες φυτικές ουσίες.

2. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να αερίζεται καλά και 
οι περιέκτες πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο, που να 
επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

3. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην καθαριότητα 
και τη συντήρηση των χώρων αποθήκευσης, ιδιαιτέρως 
όταν δημιουργείται σκόνη.

4. Η αποθήκευση των φυτικών ουσιών και των φυτι−
κών παρασκευασμάτων είναι δυνατόν να απαιτεί ειδικές 
συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας ή προστασίας από 
το φως. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να προβλέπονται και 
να παρακολουθούνται.

Χώρος παραγωγής
5. Πρέπει να λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα κατά τις 

εργασίες δειγματοληψίας, ζύγισης, ανάμιξης και επεξερ−
γασίας φυτικών ουσιών και φυτικών παρασκευασμάτων, 
όποτε παράγεται σκόνη, προκειμένου να διευκολύνεται 
ο καθαρισμός και να αποφεύγεται η διασταυρούμενη 
επιμόλυνση, όπως για παράδειγμα, απαγωγή της σκόνης, 
εγκαταστάσεις αποκλειστικής χρήσεως κ.λπ.

Εξοπλισμός
6. Ο εξοπλισμός, τα υλικά διήθησης κ.λπ. που χρησι−

μοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία πρέπει 
να είναι συμβατά με το διαλύτη εκχύλισης, ώστε να 
αποφεύγεται κάθε απελευθέρωση ή μη επιδιωκόμενη 
απορρόφηση ουσίας, που θα μπορούσε να επηρεάσει 
δυσμενώς το προϊόν.

Τεκμηρίωση
Προδιαγραφές για τις πρώτες ύλες
7. Οι παρασκευαστές φυτικών φαρμακευτικών προϊό−

ντων πρέπει να διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούν μόνο 
φυτικές πρώτες ύλες, που έχουν παρασκευασθεί σύμ−
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φωνα με τους Κανόνες Καλής Παραγωγής GMP και τον 
φάκελο της άδειας κυκλοφορίας. Πρέπει να διατίθεται 
πλήρης τεκμηρίωση για τις εξετάσεις των προμηθευτών 
των φυτικών πρώτων υλών, που διεξάγονται από τον 
παρασκευαστή του φυτικού φαρμακευτικού προϊόντος ή 
εκ μέρους του. Σειρά εξετάσεων για τη δραστική ουσία 
είναι ουσιώδεις για την ποιότητα της πρώτης ύλης. Ο 
παρασκευαστής πρέπει να διασφαλίζει ότι οι προμη−
θευτές της φαρμακευτικής ουσίας/ παρασκευάσματος 
συμμορφώνονται με την Καλή Γεωργική Πρακτική και 
Καλή Πρακτική Συλλογής.

8. Η τεκμηρίωση για τις φυτικές ουσίες/ παρασκευά−
σματα προκειμένου αυτά να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
των προδιαγραφών, που περιγράφονται στις βασικές 
απαιτήσεις του Οδηγού (κεφάλαιο 4), περιλαμβάνει:

− τη διώνυμη επιστημονική ονομασία του φυτού (γέ−
νος, είδος, υπο−είδος/ ποικιλία και συγγραφέας (π.χ. 
Linnaeus). Επίσης πρέπει να αναφέρονται άλλες σχετι−
κές πληροφορίες όπως η μοναδική ονομασία του καλ−
λιεργήσιμου φυτού (cultivar) και ο χημειότυπος, ανάλογα 
με την περίπτωση,

− τις λεπτομέρειες της πηγής του φυτού (χώρα ή 
περιοχή προέλευσης και όπου εφαρμόζεται η καλλιέρ−
γεια, ο χρόνος συγκομιδής, οι διαδικασίες, συλλογής 
τα εντομοκτόνα που πιθανώς έχουν χρησιμοποιηθεί, η 
πιθανή ραδιενεργός επιμόλυνση κλπ),

− ποίο (ά) τμήμα(τα) του φυτού χρησιμοποιείται(ούνται),
− όταν χρησιμοποιείται αποξηραμένο φυτό, πρέπει να 

καθορίζεται το σύστημα αποξήρανσης,
− περιγραφή φυτικής ουσίας και την μάκρο − και μι−

κροσκοπική εξέτασή της,
− κατάλληλες εξετάσεις ταυτοποίησης συμπεριλαμ−

βανομένων, όποτε απαιτείται, εξετάσεων ταυτοποίησης 
για συστατικά με γνωστή θεραπευτική δραστικότητα 
ή δείκτες. Απαιτούνται ειδικές χαρακτηριστικές εξε−
τάσεις σε περίπτωση όπου μια φυτική ουσία μπορεί 
εύκολα να νοθεύεται/ υποκαθίσταται. Ένα αυθεντικό 
δείγμα αναφοράς πρέπει να διατίθεται για σκοπούς 
ταυτοποίησης,

− την περιεκτικότητα νερού για φυτικές ουσίες, προσ−
διορισμένη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποι−
ία,

− ποσοτική μέτρηση των συστατικών με γνωστή θε−
ραπευτική δραστικότητα ή, όπου απαιτείται, δεικτών. 
Μεθόδους κατάλληλες να προσδιορίζουν την πιθανή 
επιμόλυνση με εντομοκτόνα και τα αποδεκτά όρια, 
σύμφωνα με τις μεθόδους της Ευρωπαϊκής Φαρμακο−
ποιίας ή σε περίπτωση, που δεν αναφέρονται εκεί, με 
κατάλληλη αξιολογημένης αξιοπιστίας μέθοδο, εκτός 
εάν αιτιολογείται διαφορετικά,

− ελέγχους για τον προσδιορισμό μυκητιασικής και/ 
ή μικροβιακής επιμόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αφλατοξινών, άλλων μυκοτοξινών, παρασιτώσεων από 
έντομα και όρια αποδεκτά, ανάλογα με την περίπτω−
ση,

− ελέγχους για τοξικά μέταλλα και για πιθανούς πα−
ράγοντες αλλοίωσης και νόθευσης ανάλογα με την 
περίπτωση,

− ελέγχους για ξένα σωμάτια, ανάλογα με την περί−
πτωση,

− κάθε άλλο πρόσθετο έλεγχο σύμφωνα με την γενική 
μονογραφία της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας για τις 
φυτικές ουσίες ή με την ειδική μονογραφία της φυτικής 
ουσίας, ανάλογα με την περίπτωση,

Κάθε αντιμετώπιση, που χρησιμοποιείται για να μει−
ώνεται η μυκητιασική/ μικροβιακή επιμόλυνση ή άλλη 
παρασίτωση, πρέπει να τεκμηριώνεται. Πρέπει να δι−
ατίθενται οι προδιαγραφές και οι διαδικασίες με τις 
λεπτομέρειεςτων διεργασιών, τους ελέγχους ΚΘΗ και 
τις οριακές τιμές για τα κατάλοιπα

Οδηγίες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας
9. Οι οδηγίες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας πρέπει 

να περιγράφουν τις διάφορες λειτουργίες, που διεξά−
γονται με τις φυτικές ουσίες, όπως ο καθαρισμός, η 
αποξήρανση, η λειοτρίβηση και το κοσκίνισμα και να 
περιλαμβάνουν τον χρόνο αποξήρανσης και τις θερ−
μοκρασίες και μεθόδους, που χρησιμοποιούνται για να 
ελέγχεται το μέγεθος της τομής ή το μέγεθος των 
σωματιδίων.

10. Ιδιαιτέρως, πρέπει να υπάρχουν γραπτές οδηγίες 
και καταγραφές, με τις οποίες να διασφαλίζεται ότι 
κάθε περιέκτης φυτικής ουσίας εξετάζεται προσεκτι−
κά ώστε να ανιχνεύεται κάθε νοθεία/ υποκατάστατο ή 
παρουσία ξένου σωματίου, όπως μέταλλο ή τεμάχια 
γυαλιών, τμήματα ζώων ή περιττώματα, πέτρες, άμμος 
κλπ ή σήψη και ενδείξεις αποσάθρωσης.

11. Επίσης οι οδηγίες διεξαγωγής της επεξεργασίας 
πρέπει να περιγράφουν το κοσκίνισμα ασφαλείας ή 
άλλες μεθόδους για την απομάκρυνση των ξένων−υλών 
και τις κατάλληλες διαδικασίες για τον καθαρισμό / 
επιλογή του φυτικού υλικού πριν από τη αποθήκευση 
της εγκεκριμένης φυτικής ουσίας ή πριν από την έναρξη 
της παραγωγής.

12. Για την παραγωγή ενός φυτικού παρασκευάσματος, 
οι οδηγίες πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για 
το διαλύτη, τον χρόνο και τη θερμοκρασία της εκχύλι−
σης, λεπτομέρειες για κάθε στάδιο συλλογής, και τις 
μεθόδους, που χρησιμοποιούνται.

Δειγματοληψία
13. Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα φαρμακευτικά φυτά/ 

φυτικές ουσίες είναι ετερογενή ως προς την φύση, η δειγ−
ματοληψία τους πρέπει να διεξάγεται με ιδιαίτερη προσο−
χή από προσωπικό με ιδιαίτερη εμπειρία. Κάθε παρτίδα 
πρέπει να ταυτοποιείται με τη δική της τεκμηρίωση.

14. Ένα δείγμα αναφοράς του υλικού του φυτού είναι 
αναγκαίο, ιδιαιτέρως σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου 
η φυτική ουσία δεν περιγράφεται στην Ευρωπαϊκή Φαρ−
μακοποιία ή σε άλλη Φαρμακοποιία ενός Κράτους Μέ−
λους. Εάν χρησιμοποιείται κόνις, απαιτούνται δείγματα 
φυτικού υλικού πριν από την άλεσή του.

15. Το προσωπικό που απασχολείται στον του Ποιοτι−
κού Ελέγχου πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία και 
πείρα σε φυτικές ουσίες, φυτικά παρασκευάσματα και/ 
ή φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα προκειμένου να έχει 
τη δυνατότητα να διεξάγει ελέγχους ταυτοποίησης και 
να διαπιστώνει τη νοθεία, την παρουσία ανάπτυξης μυ−
κήτων, , την προβολή από παράσιτα την ανομοιογένεια 
σε μια παρτίδα ακατέργαστου υλικού κ.λπ.

16. Η ταυτότητα και η ποιότητα των φυτικών ουσι−
ών, των φυτικών παρασκευασμάτων και των φυτικών 
φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγί−
ες για την ποιότητα και τις προδιαγραφές των φυτικών 
φαρμακευτικών προϊόντων και των παραδοσιακών φυ−
τικών φαρμακευτικών προϊόντων και, όπου απαιτείται, 
με τις συγκεκριμένες μονογραφίες της Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας.
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Η παρούσα ισχύει από της δημοσιεύσεώς στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χολαργός, 30 Σεπτεμβρίου 2009 

Η Αντιπρόεδρος
Δ. ΠΑΤΑΡΓΙΑ
F

Διορθώσεις Σφαλμάτων

(14)
      Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ. 86482/ 57671/ 

27.7.2009 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1639/7.8.2009 (τ. Β’) ως προς το 
όνομα του συζύγου, από το λανθασμένο «ΑΡΙΑΝ» στο 
ορθό «ΑΡΗΣ».

  (Από το Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης)

 F
(15)

   Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.111110/70053/ 
3.9.2009 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.1936/8.9.2009 (τ.Β΄) ως προς το 
επώνυμο της ομογενούς αλλοδαπής, από το λανθασμέ−
νο «ΠΑΡΜΕΤΗ» στο ορθό «ΠΕΡΜΕΤΗ».

 (Από το Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης)

 (16)
    Στο ΦΕΚ 1818/2.9.2009 (τ. Β’), και στη σελ. 22932 που 

δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Φ. 473.1/ΑΔ.565775/Σ.2263/ 
31.7.2009 απόφαση Ειδικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ περί 
«Απονομής Επαίνου σε Μ.Υ.» γίνεται η εξής διόρθωση 
από το λανθασμένο ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, στο 
ορθό ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (AM: 7827).

   (Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας)

F

(17)
      Στην υπ’ αριθμ. 323902/18.9.2009 απόφαση των Υπουρ−

γών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2026 τ. 
Β΄ 18.9.2009, επιφέρεται η εξής διόρθωση:

Στην σελίδα 25156, στην παράγραφο 1β, εδάφιο 2, του 
άρθρου 7 να διορθωθεί από το εσφαλμένο «Οι δεξαμε−
νικοί χώροι πρέπει να είναι από υλικό σύμφωνα με τον 
καν. (ΕΚ) 1936/2004 και τις ειδικές οδηγίες που αφορούν 
τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα, όπως έχουν ενσωματω−
θεί στο κεφ. 2 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών». στο 
ορθό «Οι δεξαμενικοί χώροι πρέπει να είναι από υλικό 
σύμφωνα με τον καν.(ΕΚ) 1935/2004 και τις ειδικές οδη−
γίες που αφορούν τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα, όπως 
έχουν ενσωματωθεί στο κεφ. 2 του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών».

  (Από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02022552010090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• 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.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται 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 καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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