
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της 
υπ’ αρ. 261/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβου-
λίου Βόλου περί «Μετατροπής τμήματος της οδού 
Π. Μελά μεταξύ 28ης Οκτωβρίου και Ερμού σε 
οδό ήπιας κυκλοφορίας».

2 Έγκριση της τροποποίησης της απόφασης επα-
νίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική 
(MSc in Banking and Finance)», του Τμήματος Αν-
θρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επι-
στημών, της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών 
και Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημια-
κού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

3 Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος SIDIPAST.

4 Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ACTONEL GR.

5 Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ASPIRIN FORTE®.

6 Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος AMPRES®.

7 Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος SORAFENIB/SANDOZ.

8 Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος AZACITIDINE/SANDOZ.

9 Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος BORTEZOMIB/SANDOZ.

10 Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος PHYSIOPAINE.

11 Ανάκληση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ALUDROX & SIMECO® LEMON FLAVOUR.

12 Ανάκληση Αδείας Κυκλοφορίας Κτηνιατρικού 
Φαρμακευτικού Προϊόντος AKIPOR 6.3.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   Αριθ. : 114894 (1)
Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της 
υπ’ αρ. 261/2021απόφασης Δημοτικού Συμβουλί-
ου Βόλου περί «Μετατροπής τμήματος της οδού 
Π. Μελά μεταξύ 28ης Οκτωβρίου και Ερμού σε 
οδό ήπιας κυκλοφορίας».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

2. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

3. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).

4. Την υπ’ αρ. 92801/31.12.2020 απόφαση του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών περί «Αυτοδίκαιης απαλλαγής του 
Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας και ορισμού ασκούντος καθήκο-
ντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
Στερεάς - Ελλάδας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1094).

5. Τον ν. 2696/1999 που αφορά στην κύρωση του Κώ-
δικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), και ιδίως το άρθρο 52 
και 52Α (Α’ 57).

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) περί Δημοσί-
ευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

7. Την παρ. 13 του άρθρο 5 περί «Ρυθμίσεων θεμάτων 
ΟΤΑ» του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

8. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

9. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων 
των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλο-
φορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Το υπ’ αρ. 2874/173392/18.11.2013 έγγραφο της Γ. 
Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλά-
δας «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφορι-
ακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους 
χερσαίους χώρους λιμένων».

11. Την υπ’ αρ. 84873/28.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΕ5ΟΡ10-
Ρ0Ζ) απόφαση του ασκούντως Καθήκοντα Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερε-
άς Ελλάδας «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 
9663/97430/2.9.2013 απόφασης της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-ΣΤ.ΕΛ., 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1122/9732/28.1.2014 
απόφαση, αναφορικά με την άσκηση αρμοδιότητας σύμ-
φωνα με τα άρθρα 52 και 52 Α του ν. 2696/1999» και 
την υπ’ αρ. 87222/5.5.2021 απόφαση του Αν. Προϊστα-
μένου Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί «Άσκησης 
αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του 
ν. 2696/1999» με τις οποίες ορίζεται το Τμήμα Ελέγχου 
Ποιότητας Υλικών Θεσσαλίας της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγ-
χου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του 
άρθρου 52 και 52Α του ν. 2696/1999.

12. Την υπ’ αρ. 52488/16.11.2001 υπουργική απόφαση 
(Β’ 18/2002) Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ 
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζο-
νται για την κυκλοφορία των πεζών.

13. Την υπ’ αρ. 52907/28.12.2009 απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ειδι-
κές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία 
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζο-
νται για την κυκλοφορία πεζών» (Β’ 2621).

14. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/3050 (Β’ 2302/2013) 
απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών 
παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή 
τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές 
με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας».

15. Τα υπό στοιχεία Δ.O.Y./277/Φ.252/26.3.2018, Δ.O.Y.-
οικ/2696/Φ252/18.5.2018 έγγραφα του ΥΠΟ.ΜΕ. σχετικά 
με διευκρινήσεις περί διαδικασιών όσο αναφορά τα μέ-
τρα ρύθμισης κυκλοφορίας (Κώδικας Οδική Κυκλοφο-
ρίας ν. 2696/1999).

16. Την υπ’ αρ. 261/2021 (ΑΔΑ: 6ΧΧΨΩ96-ΞΥ4) Ομό-
φωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου περί 
«Μετατροπής τμήματος της οδού Π. Μελά μεταξύ 28ης 
Οκτωβρίου και Ερμού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας».

17. Την υπ’ αρ. 207618/6.10.2021 (ΑΔΑ: 61ΡΓΟΡ10-Ζ3Ξ) 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου νομιμότητας 
της 261/2021 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Βόλου με την οποία 
βρέθηκε νόμιμη η παραπάνω απόφαση.

18. Τα υπ’ αρ. 216529/14.10.2021 και 113454/5.7.2022 
έγγραφά μας για προσκόμιση συμπληρωματικών στοι-
χείων και τεχνικού φακέλου της απόφασης.

19. Το υπ’ αρ. 50071/6.7.2022 (α.π. 114602/7.7.2022 Τμή-
ματος Ελέγχου υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων 
Θεσσαλίας) διαβιβαστικό της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Δ. Βόλου με συνημμένο τον τεχνικό φάκελο του θέματος.

20. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και επειδή:

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς 
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βόλου, δεν επη-
ρεάζουν τις υπηρεσίες των μέσων μαζικής μεταφοράς 
καθώς δεν διέρχεται αστική ούτε υπεραστική λεωφο-
ρειακή γραμμή, όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση 
της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας του Δ. Βόλου, απο-
φασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της 
υπ’  αρ. 261/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
Βόλου περί «Μετατροπής τμήματος της οδού Π. Μελά 
μεταξύ 28ης Οκτωβρίου και Ερμού σε οδό ήπιας κυκλο-
φορίας» όπως αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 

των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα λοιπά μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα 
απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων 
πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης πρέπει να 
είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με 
τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών όπως και τα υλικά και η εφαρμογή της 
οριζόντιας σήμανσης και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στο άρθρο 10 του ΚΟΚ.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες.

6. Παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με 
την υπ’ αρ. 261/2021 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Βόλου.

8. Το παρόν έγγραφο μας δεν υποκαθιστά απαιτούμε-
νες άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν για 
την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση-
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα κι ευθύνη του Δήμου.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυ-
γή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε διά-
στημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 7 Ιουλίου 2022

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
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    Αριθμ. ΔΦ 15/14856 (2)
Έγκριση της τροποποίησης της απόφασης επα-

νίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική 

(MSc in Banking and Finance)», του Τμήματος 

Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών 

Επιστημών, της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνι-

κών και Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστη-

μιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπου-

δών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Έ χοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις». (Α’ 70).

2. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα και ειδικότερα: 
το άρθρο 2 «Ορισμοί», το άρθρο 31 «Όργανα διοίκησης 
των Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών», το άρθρο 
85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’», 
το άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις».

3. Την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) 
και της παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώμα-
τος»(Α’ 189).

5. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8.12.2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334) 
και β) 131757/Ζ1/2.8.2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

6. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέμα-
τα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και 
γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9.2.2018 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), ε) 26407/Ζ1/15.2.2018 
«Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξε-
ων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και στ) 45070/Ζ1/19.3.2018 
Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

7. Την απόφαση έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 4889).

8. Την υπό στοιχεία admin 2129/27.06.2018 απόφαση 
που λήφθηκε στην υπ’ αρ. 13/30.3.2018 (θέμα 2ο) συνε-
δρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Έγκριση 
της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
«Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» (MSc in Banking 
and Finance)» (Β’ 3025).

9. Την υπ’ αρ. 16/01.03.2022 (θέμα 4ο) απόφαση της 
συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος 
Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστη-
μών, της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικο-
νομικών Επιστημών, του ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ.

10. Το υπό στοιχεία ΔΦ 15/5409/21.3.22 έγγραφο της 
Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 
Μέριμνας.

11. Την υπ’ αρ. 1/11.4.2022 (θέμα 5ο) απόφαση της 
συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστη-
μιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.

12. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/11054/28.06.2021 πράξη 
ανασύστασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΑΔΑ:ΨΠΗ646ΨΖ3Π-ΕΘΡ).

13. Την υπ’ αρ. 8/25.05.2022 (θέμα 2ο) απόφαση της 
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

14. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/10433/27.05.2022 εισή-
γηση της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας.

15. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11.02.2020 απόφαση 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος», (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε., αποφασίζει: 

την έγκριση της τροποποίησης της απόφασης επανί-
δρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking and 
Finance)», του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών 
και Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Ανθρωπιστικών, 
Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστη-
μιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε 
στο υπό στοιχεία Β’ 3025/27.7.2018 ΦΕΚ, σύμφωνα με το 
περιεχόμενο των αποφάσεων της α) υπ’ αρ. 16/1.3.2022 
συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος 
Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών 
του ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ., β) της υπ’ αρ. 1/11.04.2022 (θέμα 5) 
συνεδρίασης του Συμβουλίου του ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ., γ) της 
υπ’ αρ. 8/25.05.2022 (θέμα 2) συνεδρίασης της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών και την μετονομασία του 
εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από 
«Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» (MSc in Banking 
and Finance) σε «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική Τεχνο-
λογία και Διαχείριση Κινδύνου» (MSc in Banking, Financial 
Technology (Fintech) and Risk Management), αναλυτικά 
δε, επέρχονται οι ως κάτωθι τροποποιήσεις των άρθρων:

Α. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονο-
μικών Επιστημών, του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διε-
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θνών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΚΔΠΣ) του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) οργανώνει και 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τραπεζική, Χρη-
ματοοικονομική Τεχνολογία και Διαχείριση Κινδύνου» 
(MSc in Banking, Financial Technology (Fintech) and Risk 
Management), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, τον ν. 3391/2005 (Α’ 240) και τον ν. 4485/2017 (Α’ 
114) και της υπ’ αρ. 2129 απόφασης τροποποίησης που 
λήφθηκε στην υπ’ αρ. 13/30.3.2018 συνεδρίαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., θέμα 2ο, περί «Έγκρισης 
της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με 
τίτλο: Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking 
and Finance)», δημοσιευθείσα στο Β’ 3025/2018)».

Β. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην «Τραπεζική, 
Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Διαχείριση Κινδύ-
νου» (MSc in Banking, Financial Technology (Fintech) 
and Risk Management) έχει ως γνωστικό αντικείμενο 
την παροχή καινοτόμου διεπιστημονικής εκπαίδευσης 
μεταπτυχιακού επιπέδου στην τραπεζική, χρηματοοι-
κονομική τεχνολογία και διαχείριση κινδύνου. Ο τομέας 
της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (Fintech) γνωρίζει 
ιδιαίτερη ανάπτυξη παγκοσμίως, και η δυναμική του φαί-
νεται να επηρεάζει δραστικά το τοπίο των χρηματοπι-
στωτικών υπηρεσιών. Ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου 
του Fintech, σε συνδυασμό με το ότι ο ψηφιακός με-
τασχηματισμός στις επιχειρήσεις χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών και στις τράπεζες εντείνεται, προμηνύει μία 
αυξανόμενη ζήτηση τόσο για νέα χρηματοπιστωτικά 
εργαλεία όσο και για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Επιπρόσθετα, η πρόσφατη εμπειρία και οι επιπλοκές 
που επιφέρουν εξωγενής παράγοντες (π.χ., η πανδημία 
της COVID-19, κλιματική αλλαγή, έντονα καιρικά και φυ-
σικά φαινόμενα κ.τ.λ.) στην ομαλότητα της λειτουργίας 
διαφόρων οργανισμών καθιστούν επιτακτική την ανα-
γκαιότητα διαχείρισης κινδύνου (όπως χρηματοοικονο-
μικούς κινδύνους, λειτουργικούς κινδύνους, καθώς και 
κινδύνους που σχετίζονται με το ευρύτερο περιβάλλον 
στο οποίο δραστηριοποιείται).

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, παρατηρείται μία 
διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για οξυδερκή, ικανά και 
επιχειρησιακά ευέλικτα στελέχη, τα οποία θα είναι σε 
θέση να αναπτύξουν εξειδικευμένες στρατηγικές αντι-
στάθμισης κινδύνων, καθώς και να γνωρίζουν και να 
εφαρμόζουν τους βασικούς τομείς που απαρτίζουν τη 
Χρηματοοικονομική Τεχνολογία. Το Πρόγραμμα ενοποιεί 
πλήρως θεωρία και πράξη και παρέχει στους φοιτητές:

• Ένα ευρύ και περιεκτικό σύνολο γνώσεων των αρχών 
και εφαρμογών της τραπεζικής, της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας και της διαχείρισης κινδύνου, σε συνδυασμό 
με την απόκτηση τόσο θεωρητικών όσο και τεχνικών 
ικανοτήτων.

• Βαθιά γνώση στατιστικών εφαρμογών στο χώρο της 
τραπεζικής, της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και 
της διαχείρισης κινδύνου.

• Εστίαση σε εφαρμογές της χρηματοοικονομικής τε-
χνολογίας σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους.

• Παρουσίαση και εμβάθυνση στις τεχνικές αντιστάθμι-
σης κινδύνου και στα εργαλεία της χρηματοοικονομικής 
μηχανικής για την διαχείρισή του.

• Ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, το οποίο 
μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε ένα ευρύ φάσμα επι-
λογών καριέρας στο χώρο της τραπεζικής, χρηματοοι-
κονομικής, επενδύσεων, συμβουλευτικής και διοίκησης.

• Δυνατότητα εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά 
αντικείμενα που θα είναι ελκυστικά στους φοιτητές.»

Γ. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως ακολούθως: 
«Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Τραπεζική, 
Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Διαχείριση Κινδύ-
νου» (MSc in Banking, Financial Technology (Fintech) 
and Risk Management)».

Δ. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Το πρόγραμμα θα δίνει έμφαση στην κατανόηση της 
έννοιας του κινδύνου στην παγκόσμια χρηματοοικονο-
μική και τραπεζική αγορά καθώς και στην παροχή γνώ-
σεων για την ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισής του. Επι-
πρόσθετα, θα παρέχει εξειδίκευση και εμβάθυνση στους 
βασικούς τομείς που απαρτίζουν το Fintech (κυβερνο-
ασφάλεια (cybersecurity), συναλλαγές μέσω κινητών 
συσκευών (mobile transactions), ανάλυση δεδομένων 
(data analytics), τεχνολογίες κατανεμημένου καθολι-
κού (blockchain), ομότιμες (peer-to-peer) ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, ρομπο-συμβουλευτική (robo-advising) 
και διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT)). Προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος το πρόγραμμα θα παρέχει μαθή-
ματα με έμφαση τόσο στην παρουσίαση των τεχνικών 
αντιστάθμισης κινδύνου όσο και των εργαλείων της χρη-
ματοοικονομικής μηχανικής για την διαχείρισή του. Το 
ΠΜΣ θα έχει συνέργειες με το στην Διεθνή Λογιστική, 
Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση που ήδη 
προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να διευρύνει το γνωσιακό 
υπόβαθρο των φοιτητών που προσέλκυε το ΠΜΣ της 
Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής, και επομένως να 
επεκτείνει τη βάση των υποψήφιων φοιτητών. Πιο συ-
γκεκριμένα φιλοδοξεί να προσελκύσει προγραμματι-
στές, μηχανικούς και μαθηματικούς που μέχρι σήμερα 
αποτελούν μικρό ποσοστό των φοιτητών των σχετικών 
προγραμμάτων του Πανεπιστημίου. Παράλληλα όμως 
θα εξακολουθεί να δέχεται φοιτητές με προηγούμενες 
σπουδές στα χρηματοοικονομική, τη λογιστική και τη 
διοίκηση επιχειρήσεων. Θα είναι όμως ακόμη πιο πε-
ριοριστικό στη δυνατότητα αποδοχής φοιτητών από 
προγράμματα ανθρωπιστικών σπουδών.
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Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και 
Διαχείριση Κινδύνου» (MSc in Banking, Financial Technology (Fintech) and Risk Management) απαιτούνται ενενήντα 
(90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το Π.Μ.Σ. «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Διαχείριση 
Κινδύνου» (MSc in Banking, Financial Technology (Fintech) and Risk Management) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα 
μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των 
μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητώνκαι των διδασκόντων (διά ζώσης) 
ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία 
φοιτητών και διδασκόντων), η οποία μπορεί να αποτελεί έως το 40% του συνόλου της διδασκαλίας ή υβριδικά με 
ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το πρόγραμμα μαθημάτων 
διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 
(Περίοδος)  Μαθήματα ECTs

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Α (Ι) Οικονομετρία και Αναλύσεις Δεδομένων Econometrics & Data Analytics 6

Α (Ι) Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική 
και στην Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

Foundations of Finance and Financial 
Technology 6

Α (ΙΙ) Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση Financial Reporting and Analysis 6
Α (ΙΙ) Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία Banking and Fintech 6

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α’ Εξαμήνου 24
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Β (Ι) Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Corporate Finance 6
Β (Ι) Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Καινοτομία Financial Technology and Innovation 6
Β (ΙΙ) Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Investments and Portfolio Management 6
Β (ΙΙ) Διοίκηση Κινδύνου στην Τραπεζική Risk Management in Banking 6

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β’ Εξαμήνου 24
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Γ Προγραμματισμός για Χρηματοοικονομική 
Τεχνολογία Programming for Fintech 3

Γ Τεχνολογίες Blockchain, Οικονομικές Εφαρμογές 
και Κυβερνοασφάλεια

Blockchain Technologies, Financial Applications 
and Cyber Security 3

Γ Blockchain and Κρυπτο - χρηματοοικονομική Blockchain and Cryptofinance 3
Γ Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Mergers and Acquisitions 3
Γ Σύνθετη Επιχειρησιακή Αποτίμηση Advanced Company Valuation 3
Γ Επιχειρηματικότητα Entrepreneurship 3

Γ Βιώσιμες Επενδύσεις και Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη

Sustainable Investments and Corporate 
Social Responsibility 3

Γ Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 
και Δομημένα Προϊόντα Financial Derivatives and Structured Products 3

Γ Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική Behavioural Finance 3
Γ Νομικό Τραπεζικό Περιβάλλον Banking Legal Environment 3

Γ Ρυθμιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας Χρηματοοικονο-
μικής Τεχνολογίας και Προστασία Δεδομένων Fintech Regulation and Data Protection 3

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 4
Μαθημάτων Επιλογής Γ’ Εξαμήνου 12
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία MSc Dissertation 30
Γενικό σύνολο πιστωτικών μονάδων Προγράμματος (Α+Β+Γ) 90

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμο-
δίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και 
αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος».

Ε. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8 του ν. 4485/2017».
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ΣΤ. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% του 
συνολικού κόστους λειτουργίας του Προγράμματος ανά 
παροχή του Προγράμματος, αφορά στις λειτουργικές δα-
πάνες και ανέρχεται στο ποσό των 25,764 € και αναλύεται 
σε κατηγορίες δαπανών όπως φαίνεται στον ακόλουθο 
συγκεντρωτικό ετήσιο προϋπολογισμό που αναμένεται 
ο ίδιος για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας του ΠΜΣ ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

Ι. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 0.00 €

ΙΙ. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 0.00 €

ΙΙΙ. Δαπάνες αναλωσίμων 0.00 €

ΙV. Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 5,000.00 €

V. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς  0.00 €

VI. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

0.00 €

VIΙ. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

 0.00 €

VIΙΙ. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού 
της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 17,564.00 €

ΙΧ. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 0.00 €

Χ. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 

3,200.00 €

Σύνολο 25,764.00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την 
οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθώς και άλλες 
πηγές όπως ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές, παροχές, κλη-
ροδοτήματα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματο-
δοτούμενα προγράμματα».

Ζ. Το άρθρο 12 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 12
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται 
στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων (3.900,00 €) 
ευρώ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ 

(3)
   Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος SIDIPAST.

  Με τις υπ’ αρ. 94612, 94613, 94614/23.09.2020 αποφά-
σεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 (Β’ 1049), άδεια 
κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν SIDIPAST.

Δραστική ουσία: DEFERASIROX
Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ 

90MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ 
180MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣ-
ΚΙΟ 360MG/TAB

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: DEMO ABEE

  Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Ι

(4)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος ACTONEL GR.

  Με την υπ’ αρ. 88803/08.09.2020 απόφαση του Εθνι-
κού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των δια-
τάξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 (Β’ 1049), άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν ACTONEL GR.

Δραστική ουσία: RISEDRONATE SODIUM
Μορφή: ΓΑΣΤΡΟΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΙΣΚΙΟ 35MG/TAB
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: INNOVIS PHARMA ΑΝΩ-

ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑ-
ΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Δ.Τ. INNOVIS PHARMA A.E.B.E.

  Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ  

Ι

(5)
   Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος ASPIRIN FORTE® .

 Με την υπ’ αρ. 115342/19/24.9.2020 απόφαση του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής 
απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 (Β’ 1049), άδεια κυ-
κλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν: ASPIRIN FORTE®.

Δραστική ουσία: ACETYLSALICYLIC ACID
Μορφή: Επικαλυμμένο δισκίο 100MG/TAB
Δικαιούχος σήματος:
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

 Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ  
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(6)

    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος AMPRES®.  

 Με τις υπ’ αρ.88800, 88801/08.09.2020 αποφάσεις του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής από-
φασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 (Β’ 1049), άδεια κυκλοφο-
ρίας στο φαρμακευτικό προϊόν AMPRES®. 

Δραστική ουσία: CHLOROPROCAINE HYDROCHLORIDE 
Μορφή: ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 10MG/ML 
ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 20MG/ML 
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: SINTETICA GMBH, 

GERMANY  

 Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ  

Ι

(7)

   Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος SORAFENIB/SANDOZ. 

 Με την υπ’ αρ. 93655/24.09.2020 απόφαση του Εθνι-
κού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των δια-
τάξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 (Β’ 1049),άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν SORAFENIB/SANDOZ. 

Δραστική ουσία: SORAFENIB 
Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ 
ΔΙΣΚΙΟ 200 MG/TAB 
Δικαιούχος σήματος: 
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: SANDOZ PHARMA-

CEUTICALS D.D.  (ΑBBR. SANDOZ D.D.), SLOVENIA  

 Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ  

Ι

(8)

   Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος AZACITIDINE/SANDOZ.

  Με την υπ’ αρ. 88798/07.09.2020 απόφαση του Εθνι-
κού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των δια-
τάξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 (Β’ 1049),άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν AZACITIDINE/SANDOZ.

Δραστική ουσία: AZACITIDINE
Μορφή: ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 25MG/ML
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: SANDOZ PHARMA-

CEUTICALS D.D. (ΑBBR. SANDOZ D.D.), SLOVENIA

 Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ  

(9)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος BORTEZOMIB/SANDOZ.

  Με την υπ’ αρ. 88799/07.09.2020 απόφαση του Εθνι-
κού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των δια-
τάξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 (Β’ 1049), άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν BORTEZOMIB/SANDOZ.

Δραστική ουσία: BORTEZOMIB
Μορφή: ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 2.5MG/VIAL
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: SANDOZ PHARMA-

CEUTICALS D.D. (ΑBBR. SANDOZ D.D.), SLOVENIA

 Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ  

Ι

(10)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος PHYSIOPAINE.

  Με την υπ’ αρ. 85130/2.9.2020 απόφαση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δια-
τάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013 (Β’ 1049), η άδεια κυκλοφορίας του φαρ-
μακευτικού προϊόντος: PHYSIOPAINE.

Μορφή: Συμπιεσμένος τροχίσκος 3MG/LOZ 
Δικαιούχος σήματος:
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: PHARMASWISS CESKA 

REBUBLIKA S.R.O., CZECH REPUBLIC 
Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας

 Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ  

Ι

(11)
    Ανάκληση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτι-

κού προϊόντος ALUDROX & SIMECO® LEMON 

FLAVOUR.

  Με την υπ’ αρ. 71640/4.9.2020 απόφαση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δια-
τάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013 (Β’ 1049), η άδεια κυκλοφορίας των φαρ-
μακευτικών προϊόντων ALUDROX & SIMECO® LEMON 
FLAVOUR.

Μορφή: 
1. Πόσιμο εναιώρημα (307+103)mg/5ML
2. Μασώμενα δισκία (25+282+85) mg/TAB Δικαιούχος 

σήματος:
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: PHIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας

 Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ  
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(12)
    Ανάκληση αδείας κυκλοφορίας κτηνιατρικού 

φαρμακευτικού προϊόντος AKIPOR 6.3.

   Με την υπ’ αριθμ. 52220/01.09.2020 απόφαση του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 90 της κοινής υπουργικής από-
φασης αρ. 282371/2006 (Β’ 731), η άδεια κυκλοφορίας 
του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος AKIPOR 6.3. 

Δραστική ουσία: όπως στη σύνθεση του προϊόντος
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας : BOEHRINGER INGELHEIM 

ANIMAL HEALTH FRANCE SCS, FRANCE 
Μορφή: ΚΟΝΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩ-

ΡΗΜΑ
Διότι: Κατόπιν αίτησης της εταιρείας

 Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ     

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02040102907220008*
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