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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ 6.4/6527/615
(1)
Τροποποίηση άδειας λειτουργίας διάρκειας οκτώ (8)
ετών στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών,
καλλυντικών, διαιτητικών, απολυμαντικών και αντι−
σηπτικών προϊόντων της «ΦΑΡΜΑΝΙΚ − ΚΕΜΙΦΑΡ−
ΜΑ ΑΒΕΕ».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−

νικών − βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄)
όπως ισχύει
β) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄)
γ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση,οργάνωση
και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων»
(ΦΕΚ 3 Α΄) όπως ισχύει
δ) του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξουσίας
υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α΄)
ε) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκ−
συγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄)
στ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
176 Α΄)
ζ) του πδ 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄) όπως ισχύει
η) του πδ 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την
μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α΄).
θ) του πδ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214 Α΄)
2. Την υπ’ αριθμ. Φ.2/οικ.3521/33/1−4−2010 (ΦΕΚ 418 Β΄)
απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπο−
γραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενικούς Διευθυντές,
στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και στους Προϊστά−
μενους Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 33361/5−9−91 ΚΥΑ «Μεταβίβαση
εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1 του
Ν. 1943/91» (ΦΕΚ 703 Β΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 13444/29−1−08 απόφαση του Υπουργού
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής εγγράφων «Με
εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευ−
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θύνσεων και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 199 Β΄).
6. Την υπ’ αριθμ. Φ 6.4/4022/270/11−3−2009 απόφαση
μας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας διάρ−
κειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμα−
κευτικών, καλλυντικών, διαιτητικών, απολυμαντικών και
αντισηπτικών προϊόντων της «ΦΑΡΜΑΝΙΚ − ΚΕΜΙΦΑΡΜΑ
ΑΒΕΕ» στην οδό Φυλής 137 − Καματερό.
7. Την από 8−1−2010 αίτηση της επιχείρησης για την
τροποποίηση της προαναφερόμενης άδειας λειτουργίας
ως προς τον φορέα της λόγω αλλαγής επωνυμίας αυτού
σε «IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS ABEE».
8. Την από 16−2−2010 εισήγηση της υπηρεσίας μας και
την 25020/14−4−2010 γνωμάτευση του ΕΟΦ.
Αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την Φ 6.4/4022/270/ 11−3−2009 απόφα−
ση με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας διάρκει−
ας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμα−
κευτικών, καλλυντικών, διαιτητικών, απολυμαντικών και
αντισηπτικών προϊόντων της «ΦΑΡΜΑΝΙΚ − ΚΕΜΙΦΑΡΜΑ
ΑΒΕΕ» στην οδό Φυλής 137 − Καματερό ως προς τον
φορέα της ο οποίος μετονομάζεται πλέον σε «IASIS
PHARMACEUTICALS HELLAS ABEE».
2. Κατά τα λοιπά, παραμένει η Φ 6.4/4022/270/11−3−2009
απόφαση μας ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Kυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2010
Με εντολή Υπουργών
Η Γεν. Διευθύντρια
Ο Γεν. Γραμματέας
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΙΑΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΛΕΞ. ΦΟΥΡΛΑΣ
ΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. Φ.102/2/7468/966
(2)
Τροποποίηση της υ.α. 60740/1027/95 «Επαγγελματική
Κατάρτιση Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίν−
δυνων Εμπορευμάτων»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του άρθρου 9 του π.δ. 104/99 (Α΄ 113) «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδη−
γίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγ−
γιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις
οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων».
γ. Του κεφαλαίου 8.2. του ανωτέρω προεδρικού δια−
τάγματος όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που ανα−
φέρεται στις απαιτήσεις που αφορούν στην εκπαίδευση
του πληρώματος του οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων και στις εξετάσεις προκειμένου να απο−
κτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης
ADR.
δ Της υ.α. 60740/1027/95 (Β΄246) «Επαγγελματική κα−
τάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συ−
μπληρωθεί με την 72572/2977/97 (Β΄848) όμοια.
ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικο−
ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (98 Α΄).

2. Την ανάγκη επανακαθορισμού των προσόντων του
Δ/ντη Σπουδών και του διδακτικού προσωπικού των
Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχη−
μάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)
(ΣΕΚΟΟΜΕΕ).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Οι παράγραφοι 2(α) και 2(β) του άρθρου 2 της υ.α.
60740/1027/95 (ΦΕΚ Β7246/3−4−95) αντικαθίστανται ως
εξής: «α. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος
ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αναγνωρισμένης
σχολής της αλλοδαπής.
β. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώμα−
τος ή διατριβής ή πιστοποιητικού συμβούλου ασφαλούς
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή απόφασης
του Υπ.Υ.Μ.Δ αναγνώρισης πραγματογνώμονα ADR ή
βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ.Υ.Μ.Δ, από τα
οποία αποδεικνύονται ειδικές γνώσεις στα θέματα της
μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων και των Διεθνών
Συμφωνιών και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
καλύπτουν τις μεταφορές αυτές.»
2. Η παράγραφος 4(γ) του άρθρου 2 της υ.α. 60740/1027/
95 (ΦΕΚ Β΄/246/3−4−95) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσω−
πικού της σχολής στην οποία αναγράφονται αναλυτι−
κά τα προσόντα του, που είναι τα αναφερόμενα στις
προηγούμενες παραγράφους 2α και 2β του παρόντος
άρθρου και αποδεικνύονται με υποβολή επικυρωμένων
αντιγράφων. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου διδακτι−
κού προσωπικού απαιτείται προηγουμένως, έγκριση
της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Μεταφορών &
Επικοινωνιών αναφορικά με τα τυπικά του προσόντα
που αναφέρονται ανωτέρω.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 18 Ιουνίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 77202
(3)
Συγκρότηση των Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των Νοσοκομείων της
παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν.2889/2001 των Υγειονο−
μικών Περιφερειών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 284 παρ. 10 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ.
4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύστημα επιλογής προϊ−
σταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξι−
οκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλο−
γής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις».
γ) των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26),

