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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ 6.101/21528/1475
(1)
Χορήγηση άδειας κτιριακής επέκτασης του εργοστασί−
ου , παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, της ΑΝ−
ΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. , που βρίσκεται στο Δήμο Σχημα−
ταρίου, του Νομού Βοιωτίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

3

4
5
6

7
8

9

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το β.δ. 15/21.10.1922 «Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύ−
σεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκα−
ταστάσεως», το β.δ. της 16.3.1950 «Περί διαιρέσεως,
κατατάξεως κ.λπ. μηχανολογικών εγκαταστάσεων»
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το β.δ.
της 24.11.1953, το ν. 6422/1934 και το ν.δ. 1150/1949 όπως
ισχύουν, το ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/τ.Α΄) «Ίδρυση και λει−
τουργία βιομηχανικών −βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»
όπως αυτός συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ15/οικ.
1589/104/27.1.2006 (ΦΕΚ 90/τ.Β΄), Φ15/οικ.7814/614/14.4.2005
(ΦΕΚ 542/τ.Β΄), Φ15/7815/615/14.4.2005 (ΦΕΚ 542/τ.Β΄),
Φ15/οικ.8101/624/18.4.2005 (ΦΕΚ552/τ.Β΄) και Φ15/
οικ.8102/625/18.4.2005 (ΦΕΚ 589/τ.Β΄) υπουργικές απο−
φάσεις, το ν.δ. 96/1973 και το ν. 1316/1983 όπως ισχύει.
2. Τους ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160/τ.Α΄) και 3010/2002 (ΦΕΚ
91/τ.Α΄), τις υπ’ αριθμ. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/τ.Β΄) και
15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/τ.Β΄) κοινές υπουργικές
αποφάσεις και την υπ’ αριθμ. 13727/724/24.7.2003 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1087/τ.Β).
3. Το π.δ. 92/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό κ.λπ., το π.δ. 229/1986
«Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας» όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα π.δ. 396/1989
και 189/1995, το π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230/τ.Α΄) «Διάρθρωση
και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συ−
ντονισμού».
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4. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄) «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών», τις υπ’ αριθμ. 7154/2004 (ΦΕΚ 655/τ.Β΄),
8388/97/20.4.2006 (ΦΕΚ 513/τ.Β΄) και 16865/172/2.8.2006
(ΦΕΚ 1176/τ.Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης
«Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους
Γενικούς Διευθυντές στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων
και Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης του
δικαιώματος να υπογράφουν με εντολή Υπουργού».
5. Την υπ’ αριθμ. 8387/96/20.4.2006 (ΦΕΚ 513/τ.Β΄) από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενικούς Διευθυ−
ντές στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και Τμημάτων
της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης, του δικαιώματος
να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού».
6. Το υπ’ αριθμ. 7 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄), την
υπ’ αριθμ. 33361/5.9.1991 (ΦΕΚ 703/τ.Β΄) κοινή υπουργική
απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα
με το αρ. 7 παρ. 1 του ν. 19432/1991», την υπ’ αριθμ. ΔΥ(3−
4)α/ΓΠ οικ. 124943/6.12.2004 (ΦΕΚ 1842/τ.Β΄) απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «για τη
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής
στους Γενικούς Γραμματείς, Διευθυντές & Ανώτερους
Υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης».

7. Την υπ’ αριθμ. Φ 6.101/2164/28.2.2001 απόφασή μας,
με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας απεριόρι−
στης χρονικής διάρκειας στο εργοστάσιο παραγωγής
φαρμακευτικών προϊόντων της ΑΝΦΑΡΜ Α.Ε.
8. Την υπ’ αριθμ. Φ6.101/οικ/5224/1031/12.7.2007 απόφα−
σή μας με την οποία χορηγήθηκε άδεια κτιριακής και
μηχανολογικής επέκτασης διαρκείας δύο ετών.
9. Την από 19.10.2007 αίτηση της για τη χορήγηση
άδειας κτιριακής επέκτασης του προαναφερόμενου
εργοστάσιου.
10. Την από 2.11.2007 εισήγηση της υπηρεσίας μας και
την υπ’ αριθμ. 72902/23.11.2007 γνωμάτευση του ΕΟΦ,
αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια κτιριακής επέκτασης διάρκειας
δύο ετών στο εργοστάσιο της ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
όπως αυτό εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεω−
ρήσαμε με την παρούσα απόφαση μας και έχει τα πιο
κάτω ειδικά στοιχεία:
Φορέας: ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Θέση εγκατάστασης: 61 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας Νο−
μός Βοιωτίας
Είδος δραστηριότητας: Παραγωγή φαρμακευτικών
προϊόντων
Παραγωγικός εξοπλισμός

Μηχανήματα
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW)
Νόμιμα υφιστάμενα (στην άδεια
322,30
λειτουργίας)
Καταργηθέντα
Εκσυγχρονισμού (αυθαίρετου)
Εκσυγχρονισμού (εγκ/μένου )
82,36
Σύνολο
404,66
Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος
Μηχανήματα
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW)
Νόμιμα υφιστάμενα (στην άδεια λειτουργίας)
297,00
Σύνολο
297,00
2. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας
και μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης, να υποβλη−
θούν με αίτηση στην υπηρεσία μας τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Φ15/7815/615/14.4.2005
υπουργική απόφαση προκειμένου να χορηγηθεί άδεια
λειτουργίας στο σύνολο της εγκατάστασης, η οποία θα
είναι απεριορίστου χρονικής διάρκειας.
3. Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που περι−
λαμβάνονται, στην σχετική μελέτη και να προσκομισθεί
νέο πιστοποιητικό πυροπροστασίας που να καλύπτει
το νέο κτήριο όταν ολοκληρωθούν οι οικοδομικές ερ−
γασίες.
γ) Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουρ−
γίας της μονάδας που έχουν τεθεί με την υπ’ αριθμ.
3638/20.9.2006 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων, του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της
Δ/νσης Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας στερεάς Ελλάδος.
δ) Πριν από οποιαδήποτε οικοδομική εργασία, η εται−
ρεία θα πρέπει να εφοδιασθεί με οικοδομική άδεια από
την Πολεοδομία και οι οικοδομικές εργασίες να γίνουν
σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις και τον ΓΟΚ
χωρίς παρεκκλίσεις.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)
287,76

ΑΞΙΑ (Ευρώ)
3438,540,00

138,20
425,96

2604,920,00
6,043,460,00

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)

ΑΞΙΑ (Ευρώ)
586,940,00
586,940,00

ε) Επίσης προκειμένου να δοθεί η συνολική άδεια λειτουρ−
γίας για όλο το εργοστάσιο, η παραπάνω άδεια θα πρέπει
να θεωρηθεί για το πέρας των οικοδομικών εργασιών.
στ) Επίσης με την αίτηση για χορήγηση αδείας λει−
τουργίας θα πρέπει να προσκομισθεί άδεια χρήσης νε−
ρού για την γεώτρηση από την Διεύθυνση υδάτων της
οικίας Περιφέρειας.
Η παρούσα άδεια, τροποποιείται σε περίπτωση αλλα−
γής του φορέα ή της επωνυμίας του. Τόσο ο παλαιός
όσο και ο νέος φορέας, υποχρεούνται μέσα σε δύο
μήνες από την επέλευση της ως άνω μεταβολής, να
ειδοποιήσουν την υπηρεσία μας. Επίσης, η άδεια αυτή
δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση
να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει
αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2007
Με εντολή Υπουργών
Η Γενική Διευθύντρια
Δημόσιας Υγείας του
Ο Γενικός Γραμματέας
Υπ. Υγείας και Κοινωνικής
Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ
Αλληλεγγύης
Μ. ΤΖΑΦΕΡΗΣ
Α. ΚΥΡΛΕΣΗ
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Αριθμ. 201202
(2)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για τον Οργανισμό Δημο−
τικής Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, που
πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το
ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του
ν. 2643/1998 (220/τ.Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση προ−
σώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με τις διατά−
ξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄) «Συνταγματικά
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,……… ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ και γ’ της παρ. 4,
του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/τ.Α΄) «Ενίσχυση της
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθμ. 80050/12.10.2007 (ΦΕΚ2060/
τ.Β΄/23.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
ΝΟΜΟΣ

Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας».
5. Το υπ’ αριθμ. 1739/10.10.2007 έγγραφο του Δήμου Χα−
νίων, για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης πλήρωσης
δέκα (10) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλή−
λων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για
τον Οργανισμό Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής (Ο.ΔΗ.
ΚΟΙ.Π.) του Δήμου Χανίων.
6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 200883/27.8.2004 (ΦΕΚ 1396/
τ.Β΄/13.9.2004) προηγούμενης απόφασής μας, καθορίζουμε το
συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας για τον Οργανισμό
Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής (Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π.) του Δήμου
Χανίων, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα, που προ−
στατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε μία (1).
Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται στην κατηγορία Πολυτέ−
κνων (περίπτωση α΄ της παρ.1, άρθρου 1 ν. 2643/1998)
και θα καλυφθεί από άτομο της ειδικότητας ΔΕ Βοηθών
Βρεφοκόμων−Παιδοκόμων.

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΔΕ Βοηθών
Πολυτέκνων
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Βρεφοκόμων −
(Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π.) − Δ. ΧΑΝΙΩΝ
Παιδοκόμων
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2007

ΘΕΣΕΙΣ
Ν.2643/1998
1

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

Ö
Αριθμ. 201181
(3)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Αντικαρκινικό −
Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από
το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας».
5. Το υπ’ αριθμ. 12143/Φ.1150−910/2.10.2007 έγγραφο του
Αντικαρκινικού − Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης,
πλήρωσης δέκα επτά (17) συνολικά θέσεων εργασίας
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών κλάδων και
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ειδικοτήτων, για το Αντικαρκινικό − Ογκολογικό Νοσο−
Έχοντας υπόψη:
κομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ».
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.
6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη
2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώ− σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
πων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύ−
Α. Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 1046/13.8.2003,
ει μετά την τελευταία τροποποίηση του με τις διατάξεις 200298/3.5.2005, 200422/5.6.2006 και 200941/6.8.2007
του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄) «Συνταγματικά αποφάσεων μας, καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, ..... ρυθμίσεις».
θέσεων εργασίας για το Αντικαρκινικό − Ογκολογικό
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», που πρόκειται
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις
4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της διατάξεις του ν. 2643/1998, σε μία (1).
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται, στην κατηγορία Εθνι−
4. Την υπ’ αριθμ. 80050/12.10.2007 (ΦΕΚ2060/ κής Αντίστασης (περίπτωση γ΄, τηςπαρ.1, άρθρου 1 ν.
τ.Β΄/23.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 2643/1998) και θα καλυφθεί από άτομο του κλάδου ΔΕ
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Αδελφών Νοσοκόμων.
ΝΟΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ν.2643/1998
ΑΤΤΙΚΗΣ
Αντικαρκινικό − Ογκολογικό
ΔΕ Αδελφών
Εθνικής
1
Νοσοκομείο Αθηνών
Νοσοκόμων
Αντίστασης
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2007
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
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Αριθμ. 201339
(4)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Εξωτε−
ρικών που πληρούνται από άτομα που προστατεύ−
ονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσε−
ων αυτών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του
ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄)
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές
ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ.
4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

4. Το υπ’ αριθμ. Π8ΓΕΝ−36727/ΑΣ15488/20.11.2007 έγ−
γραφο του Υπουργείου Εξωτερικών για την επικείμενη
έκδοση προκήρυξης, πλήρωσης εκατόν πέντε (105) συνο−
λικά θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων
κατηγοριών κλάδων και ειδικοτήτων, για το Υπουργείο
Εξωτερικών.
5. Την υπ’ αριθμ. 80050/12.10.2007 (ΦΕΚ 2060/
τ.Β΄/23.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας».
6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων ερ−
γασίας για το Υπουργείο Εξωτερικών, που πρόκειται
να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις
διατάξεις του ν. 2643/1998, σε επτά (7).
Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά
κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/1998
α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο
περίπτωσης β΄ της τταρ.1, άρθρου 1 ν. 2643/1998)
1
β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ.1, άρθρου 1 ν. 2643/1998)
1
γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ΄, της παρ.1, άρθρου 1 ν. 2643/1998)
1
δ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο, περίπτωσης β΄ παραγ. 1 άρθρου 1 ν. 2643/1998)
1
ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λπ. (περίπτωση δ΄ παραγ. 1 άρθρου 1 ν. 2643/1998)
1
στ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε΄, της παρ. 1 του άρθρου 1 ν. 2643/1998)
2
Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:
Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ν. 2643/1998
8
1
ΑΘΗΝΩΝ
Υπουργείο Εξωτερικών ΠΕ Διοικητικών Υπαλλήλων
Πολυτέκνων
1
2
ΑΘΗΝΩΝ
Υπουργείο Εξωτερικών ΓΙΕ Διοικητικών Υπαλλήλων Εθνικής Αντίστασης
1
3
ΑΘΗΝΩΝ
Υπουργείο Εξωτερικών ΠΕ Διοικητικών Υπαλλήλων
Τρίτεκνοι
1
4
ΑΘΗΝΩΝ
Υπουργείο Εξωτερικών TE Διοικητικών Υπαλλήλων
ΑΜΕΑ
1
5
ΑΘΗΝΩΝ
Υπουργείο Εξωτερικών TE Διοικητικών Υπαλλήλων
Έμμεση ΑΜΕΑ
1
6
ΑΘΗΝΩΝ
Υπουργείο Εξωτερικών TE Διοικητικών Υπαλλήλων
Αναπήρων
1
Πολέμου,
Τέκνων τους
7
ΑΘΗΝΩΝ
Υπουργείο Εξωτερικών TE Διοικητικών Υπαλλήλων
Τρίτεκνοι
1
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2007
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

Ö
Αριθμ. 201183
(5)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Δράμας, που
πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το
ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του
ν. 2643/1998 (220/τ.Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με

τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄)
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές……….
ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ.
4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθμ. 80050/12.10.2007 (ΦΕΚ 2060/
τ.Β΄/23.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 51897/4.10.2007 έγγραφο του
Δήμου Δράμας, για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης
πλήρωσης σαράντα (40) συνολικά θέσεων εργασίας
τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων
και ειδικοτήτων, για το Δήμο Δράμας.
6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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α) Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργα−
σίας για το Δήμο Δράμας, που πρόκειται να πληρωθούν
από άτομα, που προστατεύονται από τις διατάξεις του
ν. 2643/1998, σε τρεις (3).
β) Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά
κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/1998
α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) (πρώτο
εδάφιο περίπτωσης β΄ της παρ.1, άρθρου 1 ν. 2643/1998)
1
β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ.1, άρθρου 1 ν. 2643/1998)
1
γ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε΄, της παρ. 1 του άρθρου 1 ν. 2643/1998)
1
Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ν.2643/1998
ΔΡΑΜΑΣ
Δήμος Δράμας
TE Διοικητικού −Λογιστικού
Α.Μ.Ε.Α
1
ΔΡΑΜΑΣ
Δήμος Δράμας
ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων
Πολυτέκνων
1
ΔΡΑΜΑΣ
Δήμος Δράμας
ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας
Τρίτεκνοι
1
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2007
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

Ö
Αριθμ. 46132
(6)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Δημοτι−
κούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 « Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Την απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου
του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσι−
ες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη
εργασία.
4. Την υπ’ αριθμ. 42496/4.12.2007 εισηγητική μας έκ−
θεση.
5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 72820/31.12.2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
το οποίο μας γνωρίζει πς ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/362/14638/24.7.
2007 KOL ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/423/16396/2.8.2007 αποφάσεις
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006
και την αριθμ. 72819/31.12.2007 απόφαση κατανομής του
Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α με τις οποίες εγκρίθηκαν για τους
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα (1)
έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των
διατάξεων του αρ.6 του ν.2527/1997, που ορίζουν με−
ταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να
ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των
οικείων φορέων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου δέκα (10) ατόμων, για το χρονικό διάστημα ενός
έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ.
16/2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Δη−
μοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Βύρωνα και υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του
αρ.6 του ν.2527/1997 ως εξής:

Τέσσερις (4) ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι − Παιδοκόμοι
Τρεις (3) TE Βρεφονηπιοκόμοι
Τρεις (3) ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Ö
Αριθμ. 42417
(7)
Έγκριση πρωτοκόλλου απογραφής της κινητής και ακί−
νητης περιουσίας του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. με την επω−
νυμία «Β’ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας
Χαλκηδόνας» που μεταβιβάστηκε στο Ν.Π. «Βρεφο−
νηπιακό Κέντρο Δήμου Νέας Χαλκηδόνας».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρυθμίσεις για θέματα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.ά διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του π.δ. 410/1995
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 2880/2001.
3. Την υπ’ αριθμ. 61091/23.12.2002 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 32/Β/20.1.2003.
4. Την υπ’ αριθμ. 43/2007 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π. «Βρεφονηπιακό Κέντρο Δήμου Νέας
Χαλκηδόνας» με την οποία εγκρίνεται η απογραφή της
κινητής και ακίνητης περιουσίας του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Β’
Κρατικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας Χαλκηδόνας»
για να περιέλθει στο «Βρεφονηπιακό Κέντρο Δήμου
Νέας Χαλκηδόνας».
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16978/11.11.2003 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003
τ.Β΄, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε το πρακτικό για την απογραφή της κι−
νητής και ακίνητης περιουσίας του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Β’
Κρατικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας Χαλκηδόνας»
που περιέχεται στην κυριότητα του Ν.Π. «Βρεφονηπια−
κό Κέντρο Δήμου Νέας Χαλκηδόνας» όπως αναλυτικά
αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 43/2007 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2007
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
Ö
Αριθμ. 7485
(8)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Παι−
δικού Σταθμού Αδριανής Δήμου Νικηφόρου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις
α) του άρθρου 10 του ν. 3584/2007,
β) των άρθρων 34−36 του ν. 2190/1994 και
γ) του άρθρου 18 του ν. 2539/1997.
2) Την υπ’ αριθμ. 2148/30.3.2001 απόφαση μας (ΦΕΚ
528/τ.Β/9.5.2001) περί Σύστασης Νομικού Προσώπου στο
Δήμο Νικηφόρου Ν.Δράμας, με την επωνυμία «Παιδικός
Σταθμός Δημοτικού Διαμερίσματος Αδριανής Δήμου
Νικηφόρου.
3) Την υπ’ αριθμ. 4480/24.4.2002 απόφαση μας (ΦΕΚ
748/τ.Β/17.6.2002) περί ψήφισης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του παραπάνω Νομικού Προ−
σώπου.
4) Την υπ’ αριθμ. 20/2007 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Παιδικού Σταθμού Δ.Δ. Αδριανής και την
αριθ. 101/2007 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικηφόρου.
5) Το υπ’ αριθμ. 8/3.12.2007 πρακτικό του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου του άρθρου 8 του ν. 2307/1995.
6) Το γεγονός ότι, ο Παιδικός Σταθμός Αδριανής λει−
τουργεί ως ξεχωριστό Ν.Π.Δ.Δ.
7) Την υπ’ αριθμ. 2550/1.10.2003 (ΦΕΚ 1588/τ.Β/27.10.2003)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολι−
κής Μακεδονίας − Θράκης περί «μεταβίβασης αρμοδι−
οτήτων στους Διευθυντές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
στους Τμηματάρχες των ιδίων Υπηρεσιών, αποφασί−
ζουμε:
Τροποποιούμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Ν.Π. Παιδικός Σταθμός Δημοτικού Διαμερίσματος
Αδριανής Δήμου Νικηφόρου ως προς το άρθρο 4:
Οργανική Σύνθεση Προσωπικού: Συστήνεται μία (1)
θέση ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
2.300,006 σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού
Προσώπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Δράμα, 17 Δεκεμβρίου 2007
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
Μ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(9)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομο−
γενή Σαχμπάζοβα Αλεξάνδρα (CHAKHBAZOVA
ALEXANDRA)™« Χριστόφορου και της Ζιναϊντα σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000 όπως τρο−
ποποιήθηκαν με το άρθρο 76 του ν. 2910/2001, τα άρ−
θρα 24και 25 του ν. 3013/2002.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1273/13.12.2007 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η από
24.2.2004 αίτηση της ομογενούς Σαχμπάζοβα Αλεξάνδρα
(CHAKHBAZOVA ALEXANDRA)™« Χριστόφορου και της
Ζιναϊντα περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη εντός
έτους από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης
στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
Ö
Αριθμ. 42
(10)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις
νυκτερινές ώρες των εργασίμων ημερών, Κυριακών
και εξαιρέσιμων, κατά το έτος 2008 , για υπαλλή−
λους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής
Αττικής.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, όπως
αυτές τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 3254/2004
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του ν.2738/1999.
4. Την ανάγκη για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών ανα−
γκών έτους 2008, όπως, σύνταξη των ετήσιων καταστά−
σεων υπαλλήλων που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό
Κώδικα (επετηρίδα), έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
προκήρυξης εβδομήντα τεσσάρων ( 74 ) θέσεων δια−
φόρων κατηγοριών , κλάδων και ειδικοτήτων μόνιμου
προσωπικού της Ν.Α.Α.Α. , ενέργειες για τον διορισμό
των επιτυχόντων , προετοιμασία για την επικείμενη προ−
κήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχό−
λησης ( ν. 3448 / 2006 ) συνολικού αριθμού πενήντα (
50 ) ατόμων , ενέργειες για την έκδοση των σχετικών
αποτελεσμάτων και τον διορισμό των επιτυχόντων ,
προετοιμασία για την επικείμενη προκήρυξη για την
πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης ( ν. 3250
/ 2004 ) συνολικού αριθμού σαράντα ( 40 ) ατόμων ,
ενέργειες για την έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων
και τον διορισμό των επιτυχόντων, πλήρης ενημέρωση
των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων με στοιχεία
που επηρεάζουν τη μισθολογική τους κατάσταση και
διαχωρισμός αυτών σε υπο4)ακέλους σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, προεργασία για τις επικείμενες κρί−
σεις προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου
Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), προεργασία και
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όλες οι απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις ενέρ−
γειες, για την διεξαγωγή των εκλογών προς ανάδειξη
των αιρετών μελών−εκπροσώπων των εργαζομένων στο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Ν.Α.Α.Α., ανάγκη για παροχή
υπερωριακής εργασίας για την οδήγηση του υπηρεσια−
κού αυτοκινήτου του Νομάρχη κατά τις απογευματινές
ώρες των εργασίμων ημερών, Κυριακές και εξαιρέσιμες,
καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες εργασίμων ημερών,
Κυριακών και εξαιρέσιμων.
5. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των ανωτέρω
υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης
Διοίκησης απασχολήθηκαν και εξακολουθούν να απα−
σχολούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας
και ειδικά οι οδηγοί του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του
Νομάρχη απασχολήθηκαν και εξακολουθούν να απα−
σχολούνται σε 24ωρη βάση και με εργασία κατά τις
νυκτερινές ώρες, ημέρες αργίας και Κυριακές.
6. Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπερωριακή απα−
σχόληση, έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον
οικονομικό προϋπολογισμό έτους 2008 της Νομ/κής Αυτ/
σης Ανατ. Αττικής, σύμφωνα με την από 10.9.2007 ειση−
γητική έκθεση για τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής οικονομικού έτους 2008,
ο οποίος εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο της
Ν.Α.Α.Α με την 245/2007 απόφαση (Πρακτικό 21/8.10.2007),
αποφασσίζουμε:
Καθιερώνουμε για το έτος 2008, υπερωριακή και
νυκτερινή με αμοιβή απασχόληση κατά τις εργάσιμες
ημέρες, απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, καθώς και απασχόληση κατά τις νυκτερινές
ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων, στη Διεύθυνση Διοίκη−
σης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττι−
κής και κατανέμουμε τις ώρες αυτής ως εξής:
α) 26000 ώρες απογευματινής απασχόλησης, για 35
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοίκησης
β) 1700 ώρες νυκτερινής απασχόλησης και απασχό−
λησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για 3
οδηγούς του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Νομάρχη.
Η παροχή της ανωτέρω υπερωριακής εργασίας, θα
γίνει από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008 και σε καμία περίπτω−
ση δεν θα υπερβεί τον αριθμό των 60 ωρών μηνιαίως
για κάθε υπάλληλο.
Κάλυψη δαπάνης
Το ύψος της ανωτέρω προκαλούμενης δαπάνης, που
ανέρχεται στο ποσόν των 94.600 € για υπερωριακή ερ−
γασία και των 20.000 € για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες, θα καλυφθεί από πιστώσεις
που έχουν προβλεφθεί στον οικονομικό προϋπολογισμό
έτους 2008 της Νομ/κής Αυτ/σης Ανατ. Αττικής ( Ειδικός
Φορέας 073 « Υπηρεσίες Οικονομικών » ) , σύμφωνα με
την από 10.9.2007 εισηγητική έκθεση για τον προϋπο−
λογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττι−
κής οικονομικού έτους 2008, ο οποίος εγκρίθηκε από
το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν.Α.Α.Α με την 245/2007
απόφαση (Πρακτικό 21/8.10.2007).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 4 Ιανουαρίου 2008
Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
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Αριθμ. οικ. 2
(11)
Ιατρική υποβοήθηση αναπαραγωγής σε άτομα οροθε−
τικά για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανε−
παρκείας.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη ότι:
1. Το δικαίωμα στην αναπαραγωγή, που κατοχυρώνε−
ται από το άρθρο 5§5 του Συντάγματος, δεν συνεπάγε−
ται την άνευ όρων προσφυγή στις μεθόδους ΙΥΑ.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 4§2 του ν.3305/2005 (ΦΕΚ
Α’, 17), η εφαρμογή μεθόδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής (ΙΥΑ) σε πρόσωπα οροθετικά για τον ιό
της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας προϋπο−
θέτει ειδική άδεια της Αρχής.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 20§1 περιπτ. β΄, του ν.3305/2005,
η Αρχή εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τον
νόμο αυτό, υπό τις προϋποθέσεις που η ίδια ορίζει.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 20§1 περιπτ. η΄, του
ν.3305/2005, η Αρχή εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη
ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων,
στα οποία αναφέρεται ο ν.3305/2005.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 1§2 του ν.3305/2005, κατά την
εφαρμογή των μεθόδων ΙΥΑ λαμβάνεται κυρίως υπόψη
το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί.
6. Σύμφωνα με το άρθρο 1455 Αστικού Κώδικα, η υπο−
βολή σε ΙΥΑ επιτρέπεται μόνο για να αντιμετωπίζεται η
αδυναμία απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο, καθώς
και για να αποφεύγεται η μετάδοση στο τέκνο σοβαρής
ασθένειας.
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Η υποβολή στις μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής προσώπων οροθετικών για τον ιό της
ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας επιτρέπεται
υπό τους όρους των επόμενων άρθρων, όταν ο κίνδυ−
νος μετάδοσης του ιού στο παιδί που θα γεννηθεί δεν
είναι τόσο σημαντικός, ώστε να δικαιολογείται η άρνηση
παροχής της απαιτούμενης άδειας.
Άρθρο 2
Η άδεια για την υποβολή στις μεθόδους ιατρικώς υπο−
βοηθούμενης αναπαραγωγής προσώπων οροθετικών
για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας
απαιτείται σε κάθε περίπτωση, είτε δηλαδή υφίσταται
είτε όχι φυσική αδυναμία για απόκτηση τέκνων.
Η άδεια χορηγείται για τεχνητή σπερματέγχυση ή
για εξωσωματική γονιμοποίηση.
Για τη διενέργεια εξωσωματικής γονιμοποίησης με
γεννητικό υλικό οροθετικών προσώπων απαιτείται να
πληρούνται, εκτός από τις προϋποθέσεις του άρθρου
3, και οι ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα
άρθρα 4 και 5.
Άρθρο 3
Η υποβολή οροθετικών προσώπων σε πρόγραμμα
ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι επιτρε−
πτή, εφόσον ακολουθούν την ενδεδειγμένη θεραπεία
(HAART) και πληρούνται οι εξής ειδικότερες προϋπο−
θέσεις:
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α. Υπάρχει σταθερή κατάσταση του/της ασθενούς.
β. Υπάρχει βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ότι ο/η
ασθενής παρακολουθείται τακτικά και συμμορφώνεται
με την ενδεδειγμένη θεραπεία τουλάχιστον επί ένα
έτος.
γ. Δεν διαπιστώνονται ευκαιριακές λοιμώξεις (ηπατίτι−
δα A, B, C, σύφιλη) ή σοβαρές επιπλοκές που σχετίζονται
με τη λοίμωξη από τον HIV (όπως νεοπλασία, σοβαρή
διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος).
δ. Δεν διαπιστώνεται λοίμωξη από HPV, καρκίνος του
τραχήλου, ούτε χλαμυδιακή ή γονοκοκκική λοίμωξη.
ε. Τα επίπεδα λεμφοκυττάρων CD4 είναι μεγαλύτερα
των 300 κυττάρων ανά mm3 και τα αντίγραφα του RNA
του HIV λιγότερα των 50/ml.
στ. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών χο−
ρηγείται σχήμα αντιρετροϊικής αγωγής, καλά ανεκτό,
που δεν περιλαμβάνει τερατογόνο φαρμακευτικό πα−
ράγοντα.
ζ. Υπάρχουν γενετικές εξετάσεις για κυστική ίνωση
και ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης.
η. Δεν γίνεται χρήση απαγορευμένων ουσιών (ηρωίνης,
κοκαΐνης κ.λπ.), ούτε ακολουθείται αγωγή υποκατάστα−
σης με οπιοειδή (π.χ. μεθαδόνη).
θ. Κατατίθεται έγγραφη βεβαίωση ότι έγινε ειδική
ενημέρωση για τους κινδύνους της πιθανής οριζόντιας
ή κάθετης μετάδοσης του ιού παρά τις προφυλάξεις,
για τους ενδεχόμενους κινδύνους από τα αντιρετροϊικά
φάρμακα για το έμβρυο, καθώς και ενημέρωση για τυχόν
εναλλακτικές λύσεις.
Άρθρο 4

− Ειδικό ψυγείο συντήρησης καλλιεργητικών υλικών.
− Ειδική ένδυση μίας χρήσεως για το προσωπικό του
εργαστηρίου (ειδική ποδιά, καλύμματα υποδημάτων,
προστασία κεφαλής, στόματος και οφθαλμών, γάντια).
− Ειδικό απολυμαντικό για πλύση χεριών κατά την
είσοδο και έξοδο από τον χώρο του εργαστηρίου.
− Θάλαμο καθέτου νηματικής ροής (Class II) με 100%
ανακύκλωση του αέρα.
− Μηχανικά μικροσιφώνια για την επεξεργασία ωαρίων,
γονιμοποιημένων ωαρίων και σπέρματος.
− Συσκευή παρακολούθησης της διαδικασίας (π.χ.
τηλεόραση) ή ειδικά προστατευτικά γυαλιά κατά την
εφαρμογή της μικρογονιμοποίησης.
− Ξεχωριστούς κλιβάνους για την καλλιέργεια γαμετών
και γονιμοποιημένων ωαρίων, με χωριστά διαμερίσματα
στο εσωτερικό τους, προς αποφυγή διασταυρούμενης
επιμόλυνσης μέσω του μικροπεριβάλλοντος υψηλής
σχετικής υγρασίας στο εσωτερικό του κλιβάνου.
− Ιδιαίτερη φυγόκεντρο, η οποία να δέχεται σωλη−
νάρια με στεγανά πώματα για τη φυγοκέντρηση των
δειγμάτων σπέρματος.
− Ιδιαίτερους κάδους και συσκευές κατάψυξης για την
κρυοσυντήρηση των δειγμάτων, με θερμοσφραγιζόμενα
φιαλίδια ή παγιέτες για τη φύλαξή τους.
− Ιδιαίτερους σφραγιζόμενους κάδους απόρριψης των
χρησιμοποιηθέντων αναλώσιμων υλικών, καθώς και των
υγρών καλλιέργειας γαμετών και γονιμοποιημένων ωα−
ρίων.
Άρθρο 6

Η εφαρμογή των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής γίνεται με τρόπο που ελαχιστοποιεί τον
κίνδυνο οριζόντιας ή κάθετης μετάδοσης του ιού. Προς
τούτο, η εφαρμογή αυτών των μεθόδων διενεργείται
υποχρεωτικά μόνο σε ειδικό εργαστήριο, προορισμένο
αποκλειστικά για την υποβολή σε ιατρικώς υποβοηθού−
μενη αναπαραγωγή οροθετικών προσώπων.

Η άδεια για την υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υπο−
βοηθούμενης αναπαραγωγής προσώπων οροθετικών
ισχύει για όλες τις προσπάθειες υποβοήθησης, εφόσον
εξακολουθούν να πληρούνται οι παραπάνω όροι.
Η άδεια ισχύει και για το εξωτερικό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2007

Το ειδικό εργαστήριο, που προβλέπεται στο προηγού−
μενο άρθρο, προϋποθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό:
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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