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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 2/7745/0022
(1)
Έγκριση εφηµεριών για τους ιατρούς του Αρεταίειου
Νοσοκοµείου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

3

4

5

6

7

8

9

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄), όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/2003/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ
123/1992/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 3204/2003
(ΦΕΚ 296/2003/τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του
ν. 2519/1997 (165/1997/τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ
232/1978/τ.Α΄), όπως έχουν συµπληρωθεί µε το άρθρο 8
του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/1993/τ.Α΄).
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 2/3772/0022/19.2.2008
(ΦΕΚ 376/2008/τ.Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονο−
µίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης «Εφηµερίες γιατρών» (των Νοσοκοµείων,
Κέντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχικής Υγείας της Α΄
Ζώνης).
7. Την υπ’ αριθµ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23.5.2005 (ΦΕΚ
740/2005/τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης «Εναλλασσόµενη καθηµερινή
εφηµερία των νοσοκοµείων λεκανοπεδίου Αττικής και
άλλες ρυθµίσεις».
8. Την υπ’ αριθµ. Υ4β/10610/Φ2 (ΦΕΚ 784/1997/τ.Β΄)
Τροποποίηση και συµπλήρωση Υπουργικής Απόφα−
σης «Καθορισµού Εφηµερίας Νοσοκοµείων Περιοχής
Αττικής».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Αριθµ. Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ 70548
(7)
Ένταξη πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανε−
πάρκεια αντισωµάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά
σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης , στο πρόγραµµα οικονο−
µικής ενίσχυσης πασχόντων από συγγενή αιµολυτική
αναιµία και συγγενή αιµορραγική διάθεση.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22, παρ.1 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄)
«Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φρο−
ντίδας και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 1, παρ. 3 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄)
«Οικονοµικά θέµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
ρύθµιση διοικητικών θεµάτων»
3. Το π.δ. 95/10.3.2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) «Οργανισµός
Υπουργείου Υγείας−Πρόνοιας».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του κώδικα, ο
οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Οργανα (Α΄ 98 ).
5. Την υπ’ αριθµ. Γ4/Φ167/2073/13.8.1982 (ΦΕΚ 640/
τ.Β΄/31.8.1982) κοινή υπουργική απόφαση για την έγκρι−
ση εφαρµογής προγράµµατος οικονοµικής ενίσχυσης
ατόµων που πάσχουν από συγγενή αιµολυτική αναιµία
(Μεσογειακή, ∆ρεπανοκυτταρική, Μικροδρεπανοκυττα−
ρική κ.λ.π.) ή συγγενή αιµορραγική διάθεση (αιµορρο−
φιλία κ.λ.π.)
6. Την υπ’ αριθµ. Γ4/Φ167/2369 (ΦΕΚ 50/τ.Β΄/14.2.1983)
κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποίησε και
συµπλήρωσε την ανωτέρω.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. α, της υπ’ αριθµ.
Υ4α/Φ.225/161/3.2.1989 (Β΄ 108) κοινή υπουργική απόφα−
ση «Ενοποίηση προγραµµάτων οικονοµικής ενίσχυσης
ατόµων µε ειδικές ανάγκες».
8. Την υπ’ αριθµ. 1666/∆ΙΟΕ 89/2009 – ΦΕΚ 40/τ.Β΄/
16.1.2009 – απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών».
9. Η υπ’ αριθµ. 4 απόφαση της 198ης /25.8.2005 Ολοµέ−
λειας του ΚΕΣΥ «Αιτήµατα του Συλλόγου Πρωτοπαθών
Ανοσοανεπαρκειών Ελλάδος».
10. Η υπ’ αριθµ. 14 απόφαση της 204ης/21.9.2006 Ολο−
µέλειας του ΚΕΣΥ «Ενταξη των ασθενών που πάσχουν
από πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες στο πρόγραµµα
πασχόντων από συγγενή αιµολυτική αναιµία».
11. Η υπ’ αριθµ. 13 απόφαση της 214ης/17.1.2008 Ολο−
µέλειας του ΚΕΣΥ «Ενταξη των πασχόντων από πρω−
τοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωµάτων που
υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρί−
νης στο πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης πασχόντων
από συγγενή αιµολυτική αναιµία και συγγενή αιµορρα−
γική διάθεση».
12. Το υπ’ αριθµ. Π3α/Φ.27/∆.Υ./3−2008 Ενηµερωτικό Ση−
µείωµα της ∆/νσης Προστασίας ΑµεΑ προς τον Υπουρ−
γό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
κοινής υπουργικής απόφασης από το 2010 προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού ύψους
1.344.600 ευρώ. Η ανωτέρω δαπάνη, θα καλυφθεί από

τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον
Προυπολογισµό των οικείων Περιφερειών (Ειδ. Φ. 083
ΚΑΕ 2274), αποφασίζουµε:
1. Εγκρίνουµε την ένταξη από το έτος 2010 των πα−
σχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια
αντισωµάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγ−
χύσεις ανοσοσφαιρίνης, στο πρόγραµµα οικονοµικής
ενίσχυσης πασχόντων από συγγενή αιµολυτική αναιµία
και συγγενή αιµορραγική διάθεση σύµφωνα µε τα όσα
ορίζονται από την υπ’ αριθµ. Γ4/Φ167/2073/13.8.1982 (ΦΕΚ
640/τ.Β΄/31.8.1982) κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.
2. Για να αναγνωρισθεί ο πάσχων από πρωτοπαθή
(συγγενή) ανοσοανεπάρκεια ως δικαιούχος του προ−
γράµµατος οικονοµικής ενίσχυσης πασχόντων από
συγγενή αιµολυτική αναιµία και συγγενή αιµορραγική
διάθεση πρέπει να προσκοµίσει στη ∆/νση ή στο Τµήµα
Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
α) Bεβαίωση του ∆ιευθυντού του Τµήµατος Ανοσο−
λογίας Κρατικού Νοσοκοµείου, στο οποίο έχει γίνει ο
εργαστηριακός έλεγχος και έχει τεθεί η διάγνωση.
β) Βεβαίωση του υπεύθυνου θεράποντος κλινικού ια−
τρού, όπου θα βεβαιώνεται ότι ο ασθενής χρήζει συ−
στηµατικής θεραπείας υποκατάστασης µε χορήγηση
ανοσοσφαιρίνης ενδοφλεβίως ανά τακτά χρονικά δι−
αστήµατα.
3. Το ποσό της µηνιαίας οικονοµικής ενίσχυσης αντι−
στοιχεί στο ύψος του ποσού που χορηγείται στην κα−
τηγορία των πασχόντων από συγγενή αιµορραγική δι−
άθεση όπως διαµορφώνεται και ισχύει κάθε φορά.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαΐου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθµ. Π4/ΓΠ 70003
(8)
Καθιέρωση µε αµοιβή υπερωριακής απογευµατινής ερ−
γασίας στο προσωπικό του ΚΑΦΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/2003/τ.Α΄).
2. Τις επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθµη λειτουργία
του ΚΑΦΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.
3. Το υπ’ αριθµ. 428/8.5.2009 έγγραφο του ΚΑΦΚΑ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού περίπου 3,500 € σε
βάρος του προϋπολογισµού του ΚΑΦΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.
5. Τις διατάξεις των ν. 3106/2003, ν. 3172/2003 αρθ. 21
κεφ. Β΄, ν. 3204/2003 αρθ 13 παρ. 2, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την καθιέρωση υπερωριακής απογευµα−
τινής εργασίας µε αµοιβή σε ένα (1) υπάλληλο κλάδου
ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικής, του ΚΑΦΚΑ Αµφιλοχίας, για

