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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ11/Β/13473/6173
(1)
Καθορισμός ποσών για αίτημα απαγόρευσης απογείω−
σης αεροσκάφους από τους δικαιούχους.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν.Δ. 714/70 (ΦΕΚ 238/Α/17−11−1970), περί Ορ−
γανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 1340/1983
(ΦΕΚ/35/Α/18−3−1983),
β) του Π.Δ. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/1989) περί Οργανισμού της

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όπως τροποποιήθηκε
μέχρι σήμερα και ισχύει,
γ) του Ν. 3913/2011 «περί αναδιοργάνωσης της Υπηρε−
σίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α 18/17−2−2011),
δ) του Ν. 1815/1988 περί κυρώσεως του κώδικα Αεροπο−
ρικού δικαίου (ΦΕΚ 250/Α/11−11−88), όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 2338/95 (ΦΕΚ 202/Α/14−7−1995) και Ν. 3333/05
(ΦΕΚ 91/Α/12−4−2005) και πιο συγκεκριμένα τα άρθρα
14,15 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου, που κυρώ−
θηκε με το Ν. 2338/95 ως και το άρθρο πέμπτο αυτού,
ε) του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−06−2012) περί «΄Ιδρυ−
σης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κα−
τάργησης υπηρεσιών»,
στ) του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−06−2012) περί «Δι−
ορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών»,
ζ) του Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/2012) περί «διορισμού
Υπουργού και Υφυπουργών»,
η) Την υπ’ αριθ. Υ48/09−07−12 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚΒ/2105/09−07−12 περί
καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα,
θ) Την υπ’ αριθ. Δ11/Γ/22081/10061/30−05−97 (ΦΕΚ/Β/484/
11−06−97) απόφαση περί «καθορισμού δικαιούχων τελών
δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων»,
ι) την υπ’ αριθ. Δ11/Γ/1140/416/12−01−98 (ΦΕΚΒ/34/23−01−
98) απόφαση «απαγόρευση απογείωσης αεροσκαφών»,
με την οποία καθορίζεται «το κατώτατο όριο συνολικού
χρέους» προκειμένου να ζητηθεί απαγόρευση απογεί−
ωσης από τους δικαιούχους,
ια) την ανάγκη επανακαθορισμού του κατώτατου
ορίου οφειλών των αεροπορικών εταιρειών προς τους
δικαιούχους προκειμένου να δύνανται να αιτηθούν την
απαγόρευση απογείωσης α/φους,
ιβ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τα κατώτατα όρια των συνολικών λη−
ξιπρόθεσμων οφειλών κάθε αεροπορικής εταιρείας που
προέρχονται από τέλη, δικαιώματα και λοιπές επιβαρύν−
σεις, συναφή με την αεροπλοΐα και την προσγείωση και
χρήση των ελληνικών αεροδρομίων, όπως προσδιορίζο−
νται στο άρθρο πέμπτο παρ. 1 του Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α
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202/1995) «περί κύρωσης της Σύμβασης ανάπτυξης του
νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα,
ίδρυση της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Α.Ε.», έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατά−
ξεις», προς:
α) το Ελληνικό Δημόσιο (ΥΠΑ)
β) την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.»
ως φορέα Διαχείρισης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθη−
νών (ΔΑΑ),
γ) τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Επίγειας Εξυπη−
ρέτησης, πέραν των οποίων οι αρμόδιες Αερολιμενικές
Αρχές όλων των Αερολιμένων της Χώρας υποχρεούνται
να προβούν σε απαγόρευση απογείωσης α/φους, ως
ακολούθως:
Α. Κατώτατα όρια οφειλών προς την ΥΠΑ:
α) από Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερο−
δρομίων (ΤΕΑΑ), όπως και από κάθε τέλος που πρόκειται
να επιβληθεί στο μέλλον, κατώτατο όριο ισόποσο με τις
συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ενός μήνα αθροιστικά
για όλες τις κατηγορίες τελών αυτής της παραγράφου,
β) από Τέλη Διαδρομής και Τέλη Προσέγγισης, κα−
τώτατο όριο ισόποσο με ληξιπρόθεσμες οφειλές δύο
μηνών ανά κατηγορία και σύμφωνα με την ενημέρωση
του Eurocontrol,
γ) από Τέλη Προσγείωσης και Παραμονής αεροσκα−
φών (ΤΧΑ) κατώτατο όριο ισόποσο με ληξιπρόθεσμες
οφειλές τριών μηνών.
Β. Τα κατώτατα όρια οφειλών προς την εταιρεία «Διε−
θνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», ως Φορέα Διαχείρισης
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) που ορίζεται δι−
καιούχος σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 της Σύμβασης
Ανάπτυξης Αεροδρομίου (κυρωτικός νόμος 2338/1995)
πέραν των οποίων αυτός δικαιούται να ζητήσει την απα−
γόρευση απογείωσης α/φους, καθορίζονται στο ισόποσο
των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών μιας πτήσης
που προέρχονται από τέλη του άρθρου πέμπτου του
Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α 202/1995).
Γ. Κατώτατα όρια οφειλών προς τους Φορείς Παρο−
χής Υπηρεσιών Επίγειας Εξυπηρέτησης όπως καθορί−
ζονται στην υπ’ αριθ. Δ11/Γ/22081/10061/30−05−97 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 484/11−06−97) ισόποσα με
ληξιπρόθεσμες οφειλές:
i) από επίγεια εξυπηρέτηση μίας (1) τουλάχιστον πτή−
σεως, για κάθε μία εκ των κατηγοριών επίγειας εξυ−
πηρέτησης υπ’ αριθμ. 3, 5, 6, 7, 8, 11, όπως αυτές πε−
ριγράφονται στο παράρτημα «Κατάλογος υπηρεσιών
εδάφους» του π.δ. 285/98,
ii) από επίγεια εξυπηρέτηση πέντε τουλάχιστον (5)
πτήσεων, για κάθε μία εκ των κατηγοριών επίγειας
εξυπηρέτησης υπ’ αριθμ. 1, 2, 4, 9, 10, όπως αυτές πε−
ριγράφονται στο παράρτημα «Κατάλογος υπηρεσιών
εδάφους» του π.δ. 285/98, εκτός εάν αυτές συνδυάζονται
με μία εκ των κατηγοριών της ανωτέρω i παραγράφου.
2. Το αίτημα των φορέων που είναι δικαιούχοι για
απαγόρευση απογείωσης α/φους αεροπορικής εται−
ρείας, γίνεται με ευθύνη τους σύμφωνα με το άρθρο
πέμπτο του Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α 202/1995) και απαιτείται
να είναι πλήρως τεκμηριωμένο, ήτοι να συνοδεύεται με
τα αντίστοιχα παραστατικά από τα οποία προκύπτει η
συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή.
3. Τα οικονομικά στοιχεία που στοιχειοθετούν την εν
λόγω οφειλή παρέχονται αρμοδίως αντίστοιχα από τις
οικονομικές υπηρεσίες της ΥΠΑ, το Κεντρικό Γραφείο

Τελών Διαδρομής του Eurocontrol και τις οικονομικές
υπηρεσίες των λοιπών φορέων.
4. Η αρμόδια Αερολιμενική Αρχή στην οποία υποβάλ−
λεται το αίτημα, υποχρεούται να προβεί στην απαγό−
ρευση απογείωσης του α/φους που εκτελεί την αμέσως
επόμενη πτήση της οφειλέτιδος αεροπορικής εταιρείας
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.
5. Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας καταργεί−
ται η υπ’ αριθ. Δ11/Γ/1140/416/12−01−98 (ΦΕΚΒ/34/23−01−98)
κοινή υπουργική απόφαση.
6. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Η παρούσα να ανακοινωθεί στις αγγελίες του εγ−
χειριδίου αεροπορικών πληροφοριών Α.Ι.Ρ Greece.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελληνικό, 17 Μαΐου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθ. Α5/4730/635
(2)
Τροποποίηση της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 του
Κεφ. Γ της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 707 Β΄) «Χορήγηση αδειών κυκλοφο−
ρίας ΦΙΧ κατά το Ν. 1959/91»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Το Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄) για τις οδικές μεταφορές,
τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
Το άρθρο 66 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄).
Την υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 707 Β΄) «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτο−
κινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1959/91.» όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Α5/31536/2624/2005
(ΦΕΚ 754 Β΄) υπουργική απόφαση και ισχύει
Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3 και 3 παρ. 4 του
π.δ. 103/1990 (ΦΕΚ 47 Α΄) με τις οποίες συμπληρώθηκαν
οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 εδ Α και 17γ παρ. 1
του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄) αποφασίζουμε:
1. Η περίπτωση δ της παραγράφου 4 του Κεφ. Γ της
Κανονιστικής Απόφασης Α2/29542/5347/1991, η οποία τρο−
ποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. Α5/31536/2624/2005 (ΦΕΚ
754 Β΄) υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:
δ) Για ΦΙΧ μεταφοράς ασθενών (ασθενοφόρα):
Τα αυτοκίνητα αυτά χορηγούνται σε ιδιωτικές κλινικές
ή επιχειρήσεις που απασχολούν εργάτες ή τεχνίτες και
σε ιατρικά διαγνωστικά κέντρα τα οποία διαθέτουν κα−
τάλληλο εξοπλισμό για εξειδικευμένες εξετάσεις προς
μεταφορά των εξεταζομένων σε αυτά, σε Μονάδες χρό−
νιας αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α) που λειτουργούν εκτός Νοσο−
κομείων και Κλινικών, σε γηροκομεία, οίκους ευγηρίας
και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων του δημόσιου ή του
ιδιωτικού τομέα προς μεταφορά των διαμενόντων σε
αυτούς, καθώς και σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις που νό−
μιμα ασκούν τον ασφαλιστικό κλάδο 18 «βοήθεια» του άρ−
θρου 13 του ν.δ. 400/1970 προς μεταφορά ασφαλισμένων
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προσώπων, χωρίς άμεση ή έμμεση είσπραξη κομίστρου,
εφόσον υποβληθεί βεβαίωση του ΕΚΑΒ, ότι το συγκε−
κριμένο ασθενοφόρο που πρόκειται να κυκλοφορήσει
πληροί τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα αυτοκίνητα
της κατηγορίας αυτής καθώς και υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/1986 από τον αιτούντα ότι έλαβε γνώση των όρων
και υποχρεώσεων σχετικά με την στελέχωση του ασθε−
νοφόρου και την διακίνηση των ασθενών ή τραυματιών
ή εξεταζόμενων σύμφωνα με τις οποίες πρέπει: 1) το
αυτοκίνητο να έχει οδηγό και συνοδηγό και 2) ο οδη−
γός και ο συνοδηγός ή τουλάχιστον ο δεύτερος τούτων
να έχει στοιχειώδεις γνώσεις και εμπειρία στην παροχή
πρώτων βοηθειών, καθώς επίσης ότι το ασθενοφόρο θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των
μεταφορικών αναγκών του δικαιούχου του, χωρίς άμεση
ή έμμεση είσπραξη κομίστρου.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η ισχύς αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 15 Μαΐου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
(3)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος «ANASTROZOLE/PHARMADATA».
Με την υπ' αριθ. 31331/24−4−2013 απόφαση του ΕΟΦ
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της
κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 82161/2012, άδεια
κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν ANASTROZOLE/
PHARMADATA.
Δραστική ουσία: ANASTROZOLE.
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 1mg/TAB.
Δικαιούχος σήματος: PHARMA−DATA LTD, GREECE.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: PHARMA−DATA LTD,
GREECE.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F
(4)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
φαρμακευτικού προϊόντος «DOCEFIM».
Με την αρ.: 34568,34571/30−4−2013 απόφαση του ΕΟΦ
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της
κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 82161/2012, άδεια
κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν «DOCEFIM».
Δραστική ουσία: DOCETAXEL ANHYDROUS.
Μορφή: ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑ−
ΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ 20 MG/ML & 80 MG/4ML.
Δικαιούχος σήματος: ALFRED Ε. TIEFENBACHER GMBH
& CO KG, GERMANY.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ALFRED Ε. TIEFENBACHER
GMBH & CO KG., GERMANY.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
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Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
φαρμακευτικού προϊόντος «CAPSAXIN».
Με την υπ’ αριθ. 33284/24−4−2013 απόφαση του ΕΟΦ,
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της
κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 82161/2012, άδεια
κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν «CAPSAXIN».
Δραστική ουσία: CAPSAICIN.
Μορφή: Κρέμα 0,075% W/W.
Δικαιούχος σήματος: VERISFIELD LTD (BVI).
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: SUAN FARMA S.A.,
MADRID, SPAIN.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F
(6)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
φαρμακευτικού προϊόντος «DEMOFERIDON».
Με τις υπ’ αριθ. 31325, 31326, 31327 και 31328/24−4−2013
αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων
του άρθρου 21 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3
(α) 82161/2012, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό
προϊόν «DEMOFERIDON».
Δραστική ουσία: DEFEROXAMINE MESILATE.
Μορφή: Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση.
500mg/VIAL, 2g/VIAL.
Κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου διαλύμα−
τος ή διαλύματος προς έγχυση.
500mg/VIAL, 2g/VIAL
Δικαιούχος σήματος: DEMO ABEE.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: DEMO ABEE.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F
(7)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
φαρμακευτικού προϊόντος «VINORELBINE/MEDICALIS».
Με την υπ’ αριθ. 33288/24−4−2013 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της κοινής
υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 82161/2012, άδεια κυκλοφο−
ρίας στο φαρμακευτικό προϊόν «VINORELBINE/MEDICALIS».
Δραστική ουσία: VINORELBINE TARTRATE
Μορφή: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος
προς έγχυση 10mg/ML
Δικαιούχος σήματος: MEDICALIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑ−
ΚΩΝ ΕΠΕ δ.τ.
MEDICALIS ΕΠΕ
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: «MEDICALIS ΕΜΠΟΡΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΠΕ» δ.τ. «MEDICALIS ΕΠΕ»
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F
(8)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
φαρμακευτικού προϊόντος «OXALIMED».
Με την υπ’ αριθ. 31319/24−4−2013 απόφαση του ΕΟΦ
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της
κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 82161/2012, άδεια
κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν «OXALIMED».
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Δραστική ουσία: OXALIPLATIN
Μορφή: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος
προς έγχυση 5mg/ML.
Δικαιούχος σήματος: MED−PLATINUM PHARMACEUTICAL
LTD, CYPRUS.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:
MED−PLATINUM PHARMACEUTICAL LTD, CYPRUS.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ

χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της
κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 82161/2012, άδεια
κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν «CANDIFLU».
Δραστική ουσία: FLUCONAZOLE.
Μορφή: Γέλη 0,5% W/W.
Δικαιούχος σήματος: VERISFIELD LTD (BVI).
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: TORREFARMA S.L, SPAIN.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F
(9)

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F
(11)

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
φαρμακευτικού προϊόντος «DERMASPOR».
Με την υπ’ αριθ. 31329/24−4−2013 απόφαση του ΕΟΦ
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της
κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 82161/2012, άδεια
κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν «DERMASPOR».
Δραστική ουσία: FLUCONAZOLE.
Μορφή: Γέλη 0,5% W/W.
Δικαιούχος σήματος: VERISFIELD (UK) LTD, U.K.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: TORREFARMA S.L, SPAIN.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F
(10)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
φαρμακευτικού προϊόντος «CANDIFLU».
Με την υπ’ αριθ. 31330/24−4−2013 απόφαση του ΕΟΦ

Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας
φαρμακευτικού προϊόντος CELECOXIB/TEVA.
Με τις υπ’ αριθ. 33648 & 33649/25−04−2013 αποφά−
σεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 21 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α)
82161/2012, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν
CELECOXIB/TEVA.
Δραστική ουσία: CELECOXIB.
Μορφή: Καψάκιο, σκληρό 100mg/CAP & 200mg/CAP.
Δικαιούχος σήματος: TEVA PHARMA B.V., UTRECHT,
THE NETHERLANDS.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: TEVA PHARMA B.V.,
UTRECHT, THE NETHERLANDS.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ANNA ΚΑΤΣΙΦΗ
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