
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπη-
ρετούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

2 Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας μετα-
κινουμένων προσώπων του ΟΓΑ.

3 Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη μεταρ-
ρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ALI ASIF του 
Youssaf για την τελωνειακή παράβαση της λαθρε-
μπορίας καπνικών.

5 Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. Π.δ./τος 273/1999 
(Α΄ 29), «Κανονισμός Λειτουργίας του Συνηγόρου 
του Πολίτη»», ως ισχύει.

6 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε-
ζας Κρυοσυντήρησης.

7 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

8 Υπερωρίες Υπαλλήλων Ο.Λ.Α. Α.Ε. για έτος 2017.

9 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
Ο.Λ.Λ. Α.Ε. για το έτος 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 38454 (1)
 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ 

έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπη-

ρετούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄),

β) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),

γ) του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 
2 του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρω-
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(ΦΕΚ 94Α΄),

δ) του άρθρου 25 παρ. 19 του Ν.  2539/1997 «Συ-
γκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
(ΦΕΚ 244Α΄),

ε) του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθ-
μίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93Α΄),

στ) του άρθρου 24 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 21Α΄),

2. Τα υπ’ αριθ. 46415/29.6.2016 και 67001/22.9.2016 
έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, περί 
καθορισμού ανωτάτου αριθμού ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου και το υπ’ αριθ. 46415/29.6.2016 έγγραφο, 
σχετικά με τη βεβαίωση για την ύπαρξη εγγεγραμμένης 
πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 
της Α.Δ. Αιγαίου.

3. Την υπ’ αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(ΦΕΚ 2168Β΄).

4. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας, του Συντονι-
στή και μέχρι το διορισμό του, του ασκούντος καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα καθώς και των με οποιοδήποτε σχέση 
εργασίας υπαλλήλων, που υπηρετούν στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Αιγαίου, για εκτέλεση υπηρεσίας, ειδικής 
αποστολής, για συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια και 
πάσης φύσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ειδικότερα: Ο 
Συντονιστής και μέχρι το διορισμό του, ο ασκών καθή-
κοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές όλων των 
υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω της 
θέσης τους μετακινούνται συχνά στα πλαίσια άσκησης 
των αρμοδιοτήτων τους. Οι υπάλληλοι του γραφείου 
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του Συντονιστή και μέχρι το διορισμό του, του ασκού-
ντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων 
τους. Οι λοιποί υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου δύνανται να μετακινούνται εκτός έδρας για 
ζητήματα και ανάγκες τα οποία σχετίζονται με: α) την 
προστασία, διαχείριση και ανάπτυξη των δασών και των 
δασικών εκτάσεων και τη βελτίωση της βιοποικιλότη-
τας, β) την πρόληψη και την καταστολή των αξιόποι-
νων πράξεων στο αγροτικό περιβάλλον και τα θέματα 
υδατοκαλλιεργειών, γ) τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών 
αδειοδοτήσεων, τις κατεδαφίσεις αστικών αυθαιρέτων, 
τον καθορισμό χρήσεων γης, τις αδειοδοτήσεις για την 
εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, τους ελέγχους ποιότητας υλικών δημο-
σίων έργων, τις αδειοδοτήσεις σε αιγιαλούς και παραλίες, 
τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων, τις αδειοδο-
τήσεις της χρήσης νερού, τις ανάγκες σε θέματα πολεο-
δομικού σχεδιασχού, δ) την εξυπηρέτηση των πολιτών 
σε θέματα δημόσιας περιουσίας, ιθαγένειας κ.λπ., την 
παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και πολί-
τες, τη στήριξη της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης Α΄και 
Β΄ βαθμού, ε) την άσκηση λοιπών αρμοδιοτήτων των 
υπηρεσιών τους. Επιπρόσθετα η ανάγκη μετακίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αιγαίου υπαγορεύεται και επιτάσσεται, μεταξύ 
άλλων και από την παράμετρο της νησιωτικότητας, το 
γεγονός δηλαδή, ότι οι οργανικές μονάδες του εν λόγω 
φορέα είναι κατανεμημένες σε μια γεωγραφική έκταση 
που καλύπτει όλο το Αιγαίο Πέλαγος. Ενδεικτικά μόνο 
αξίζει να αναφερθεί ότι ο φυσικός πλούτος των νησιών 
χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης, ο οποίος 
χρήζει ιδιαίτερης παρακολούθησης, συντήρησης και 
περαιτέρω ανάπτυξης και οι πρόσφατα αυξημένες προ-
σφυγικές ροές, είναι μερικοί από τους παράγοντες που 
θέτουν σε κίνηση ένα μηχανισμό αυξημένης εγρήγορσης 
εκ μέρους των υπαλλήλων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν ενενή-
ντα τεσσάρων χιλιάδων (194.000,00) ευρώ, η οποία 
θα βαρύνει τους Ε.Φ. 071, 072, 073 του φορέα 995-07 
και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες για το σκοπό 
αυτό πιστώσεις στον ετήσιο προϋπολογισμό της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Για τα επόμενα τέσσερα 
οικονομικά έτη το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης 
θα διαμορφωθεί κατ’ εκτίμηση: το έτος 2017 ποσό των 
190.000 €, το έτος 2018 ποσό των 190.000 €, το έτος 2019 
ποσό των 190.000 € το έτος 2020 ποσό των 190.000 €. 
Αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους ΚΑΕ των 
προϋπολογισμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των 
επόμενων ετών, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας του Συντονιστή και μέ-
χρι το διορισμό του, του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα, καθώς και των με οποιοδήποτε σχέση εργα-
σίας υπαλλήλων, που υπηρετούν στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αιγαίου, για εκτέλεση υπηρεσίας, ειδικής απο-
στολής, και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, και πάσης 
φύσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως εξής:

α) Ο Συντονιστής και μέχρι το διορισμό του ο ασκών 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου, μέχρι εξήντα (60) ημέρες.

β) Οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές όλων των 
υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
μέχρι εξήντα (60) ημέρες.

γ) Οι υπάλληλοι του γραφείου του Συντονιστή και μέ-
χρι το διορισμό του, του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, μέχρι 
τριάντα (30) ημέρες, 

δ) Οι κάτωθι κλάδοι ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ Έως 40

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ « 60
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ « 60

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ « 30
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ « 30
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ « 60

ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ « 30
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE « 60

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ TE « 40
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ TE « 60

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ « 40
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕ « 60
ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ « 60

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ « 60

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΕ « 30
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΥΕ « 60

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ « 30

2. Οι ημέρες εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί 
με βάση τις προηγούμενες διατάξεις και την υπ’ αριθ. 
2/74192/0022/30.8.1999 απόφαση συμψηφίζονται με τις 
ημέρες εκτός έδρας, που καθορίζονται με την παρούσα 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Οικονομικών 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Φ.10034/53867/Δ9/14139 (2)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμε-
νων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
μετακινουμένων προσώπων του ΟΓΑ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 
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Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του μέρους Β΄ 
του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρω-
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(ΦΕΚ 94Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

4. Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» ((ΦΕΚ 2168Β΄).

5. Την αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/08-10-2015 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169 Β΄).

6. Τα με αρ. πρωτ. 640/Ζ2/28-07-2016 και 748/Ζ2/ 
03-10-2016 έγγραφα του Διοικητή του ΟΓΑ.

7. Την ανάγκη μετακίνησης του προσωπικού του ΟΓΑ 
για τους ακόλουθους λόγους: α) τη διενέργεια ελέγχων 
του Κλάδου Επιθεώρησης σε όλη την ελληνική επικρά-
τεια σχετικά με το σύννομο χορήγησης παροχών του 
Οργανισμού, β) τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε εκπαι-
δευτικά σεμινάρια, γ) την υλοποίηση ημερίδων, σε όλη τη 
χώρα, για την ενημέρωση των ασφαλισμένων, των νέων 
αγροτών, των δικαιούχων Αγροτικής Εστίας καθώς και 
των Ανταποκριτών του ΟΓΑ, δ) τον έλεγχο των κτηριακών 
υποδομών, τη μεταφορά, εγκατάσταση και συντήρηση 
του μηχανογραφικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα 
περιφερειακά υποκαταστήματα του ΟΓΑ, τη μεταφορά 
αρχειακού υλικού από και προς τις περιφερειακές απο-
θήκες του Οργανισμού, ε) την εποπτεία της λειτουργίας 
των περιφερειακών υποκαταστημάτων, στ) τη συμμετο-
χή σε συναντήσεις διεθνών οργανισμών των οποίων ο 
ΟΓΑ είναι μέλος ή σε συναντήσεις εργασίας με εκπροσώ-
πους ασφαλιστικών οργανισμών χωρών μελών της Ε. Ε. 
ή χώρων με τις οποίες έχει υπογραφεί Διμερής Σύμβαση 
Κοινωνικής Ασφάλισης για σκοπούς εφαρμογής του δι-
ακρατικού δικαίου κοινωνικής ασφάλισης.

8. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 235.000,00 € 
περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΓΑ 
έτους 2016 (ΚΑΕ 0711, 0719, 0721, 0731).

9. Την με αρ. πρωτ. 44176/1541/05-10-2016 εισήγη-
ση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 
του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), αποφασίζουμε:

Καθορίζεται το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των μετακινουμέ-
νων προσώπων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΟΓΑ), για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, ειδική αποστο-
λή, για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, 
σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, σε εξήντα 

(60) ημέρες κατ’ έτος. Το ως άνω όριο ισχύει για τον Δι-
οικητή, τον Υποδιοικητή και για όλους τους υπαλλήλους 
του Οργανισμού εκτός των υπαλλήλων που ανήκουν 
στους κλάδους: ΔΕ Δακτυλογράφων, ΔΕ Δακτυλογρά-
φων - Στενογράφων, ΥΕ Τηλεφωνητών και ΥΕ Χειριστών 
Μηχανών, οι οποίοι λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικει-
μένου εργασίας τους, δεν μετακινούνται εκτός έδρας.

Οι μέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί μέσα στο 2016, μέχρι τη δημοσίευση της 
παρούσας, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός έδρας 
που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας,  
Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

 Αριθμ. 91935 (3)
    Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-

σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη με-

ταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ  Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων»,

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει και

ε) του Π.δ. 125/5.11.2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ τ. Α΄210).

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 515/1.11.2016 έγγραφο του 
Αρείου Πάγου, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13738/27.10.2016 
έγγραφο του Εφετείου Αθηνών και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
ΠΔ/σα/119905/7060/15.11.2016 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέ-
ματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ39414 Τεύχος Β’ 3969/12.12.2016

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη μεταρρύθμιση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης. Ειδικότερα, η επιτροπή 
θα προτείνει μεταρρυθμίσεις στο ισχύον νομικό πλαίσιο 
για τη διαμεσολάβηση και ιδίως ως προς τις συνθήκες και 
τους όρους λειτουργίας του θεσμού, την επάρκεια των 
διαμεσολαβητών και εκπαιδευτών διαμεσολαβητών, τη 
λειτουργία φορέων κατάρτισης, τους κανόνες (κώδικα) 
δεοντολογίας, τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων και πι-
στοποίησης των διαμεσολαβητών, τον έλεγχο ποιότητας 
και λειτουργίας του θεσμού, τη σύνδεση του θεσμού με 
τα Πανεπιστήμια και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, τα στα-
τιστικά της διαμεσολάβησης.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται 
από τους:

1. Χαράλαμπο Μαχαίρα του Γεωργίου, Αρεοπαγίτη, 
ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Λάμπρο Κοτσίρη του 
Ευσταθίου, Ομότιμο Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αντεπιστέλλον Μέλος της 
Ακαδημίας Αθηνών,

2. Σοφία Τσέκου - Πλιάτσικα του Νικολάου, Εφέτη Δ.Δ. 
Αθηνών, αποσπασμένη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρω-
τή τον Αντώνιο Παπαματθαίου του Ιωάννη, Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Μυτιλήνης, αποσπασμένο στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

3. Αικατερίνη Φράγκου του Ιωάννη, Εφέτη Αθηνών, 
Δικαστική Μεσολαβήτρια, με αναπληρωτή τον Σταύρο 
Τσορμπατζόγλου του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Θεσσα-
λονίκης, Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή,

4. Μιχαήλ Καλαντζόπουλο του Κωνσταντίνου, μέλος 
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με αναπληρωτή του 
τον Αγγελο Καμπίτση του Νικολάου, μέλος του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Αθηνών, 

5. Δημήτριο Μελίδη του Θεοδώρου, Δικηγόρο Πειραιά, 
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Πολιτικό Γραφείο 
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Καρανικόλα 
του Βύρωνα, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Ειδικό Επιστημο-
νικό Προσωπικό στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

6. Αικατερίνη Ανουσάκη του Αριστείδη, Νομική Σύμ-
βουλο του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δικη-
γόρο Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη 
Στάμου του Ιωάννη, Ειδικό Συνεργάτη στο Γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Κατανα-
λωτή, Δικηγόρο Αθηνών,

7. Ευάγγελο Ξηνταρόπουλο του Πέτρου, Νομικό Σύμ-
βουλο του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δικη-
γόρο Αθηνών, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Αρμπή του 
Ιωάννη, Δικαστικό Πληρεξούσιο του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους,

8. Ρωξάνη Κωστατζίκη του Μιχαήλ, Δικηγόρο Θεσσα-
λονίκης, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, με αναπλη-
ρώτρια την Πολυξένη Τσιτσώνη του Κίμωνα, Δικηγόρο 
Αθηνών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια,

9. Σπυρίδωνα Αντωνέλο του Δημητρίου, Δικηγόρο 
Αθηνών, Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή και Εκπαιδευ-
τή, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Βούτσα του Ηλία, Ειδικό 

Επιστημονικό Προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων,

10. Ελένη Κουτσιμπού του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθη-
νών, Μέλος στο Ειδικό Σώμα Διαιτητών Οργανισμού 
Μεσολάβησης και Διαιτησίας, Νομική Σύμβουλος του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή 
τον Δημήτριο Παπασπύρου του Σπυρίδωνα, Δικηγόρο 
Αθηνών και

11. Δημήτριο Θεοχάρη του Βασιλείου, Δικηγόρο Παρ' 
Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή, με ανα-
πληρώτρια την Σωτηρία Κουμπούλη του Αναστασίου, 
Δικηγόρο Αθηνών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, 
ως μέλη.

Χρέη γραμματέως θα εκτελεί η Κατσίρη Αντωνίνα 
του Χρήστου, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να 
περατώσει το έργο της έως 28-2-2017.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη 
γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Ι

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον ALI ASIF του 

Youssaf για την τελωνειακή παράβαση της λα-

θρεμπορίας καπνικών.

  Με την αρ. 35/21-11-2016 καταλογιστική πράξη του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ-
σαλονίκης (πρώην ΣΤ΄) καταλογίζονται σε βάρος του ALI 
ASIF του Youssaf και της Arshad, γεν. 01-01-1988 στο 
Πακιστάν, κάτοχο του με αρ. 51063 Δελτίου Αιτήσαντος 
Διεθνούς Προστασίας, αγνώστου διαμονής, πολλαπλά 
τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 155 (1β΄) και (2ζ΄) καθώς 
και του άρθρου 142 παρ. 2 του Ν.  2960/2001 Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα, για την κατοχή 160 τεμαχίων λα-
θραίων τσιγάρων και 0,050 κιλών καπνού, τα οποία δεν 
έφεραν την ειδική ταινία φορολόγησης του ελληνικού 
Δημοσίου και για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι ανα-
λογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Ο καταλογιζόμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικίες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΣΕΛΑΣ
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    Αριθμ. Φ. 10/44405/2016 (5)
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. Π.δ./τος 273/1999 
(Α΄ 29), "Κανονισμός Λειτουργίας του Συνηγόρου 
του Πολίτη"», ως ισχύει.

  Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 2477/1997 (Α΄ 59) «Συνήγορος του Πολίτη και 

Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης».
β) Του άρθρου 8 του Ν. 2623/1998 (Α΄ 139) «Ανασύντα-

ξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του 
εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρο-
νισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

γ) Του Ν. 3051/2002 (Α΄ 220) «Συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλή-
ρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα 
και συναφείς ρυθμίσεις», όπως ισχύει, και ιδίως των 5 και 
7 του άρθρου 2 αυτού.

δ) Του Ν. 3094/2003 (Α΄ 10) «Συνήγορος του Πολίτη 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ε) Του Ν. 3293/2004 (Α΄ 231) «Πολυκλινική Ολυμπιακού 
Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις».

στ) Του Ν. 3304/2005 (Α΄ 16) «Εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής κα-
ταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρί-
ας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», όπως ισχύει.

ζ) Του άρθρου 13 του Ν. 3488/2006 (Α΄ 191) «Εφαρ-
μογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυ-
ναικών ...».

η) Του Ν. 3769/2009 (Α΄ 105) «Εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά 
την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή 
αυτών και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

θ) Του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

ι) Του Ν. 3896/2010 (Α΄ 207) «Εφαρμογή της αρχής των 
ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρ-
μόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις», που 
αντικατέστησε το Ν. 3488/2006 (Α΄ 191) «Εφαρμογή της 
Αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών ...».

κ) Του Ν. 4097/2012 (Α΄ 235) «Εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την 
άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας - 
Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.».

λ)Του Ν. 4228/2014 (Α΄ 7) «Κύρωση του Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων 
και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτι-
κής μεταχείρισης ή τιμωρίας της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών» και ιδίως το άρθρο τρίτο παρ. 4 αυτού.

2. Τις διατάξεις:
Του Π.δ.  273/1999 (Α΄ 229) «Κανονισμός λειτουρ-

γίας του Συνηγόρου του Πολίτη», όπως τροποποιή-
θηκε με τις με αριθμ.: 1816/30-06-2006 (Β΄ 982/) και 
Φ.10/1489/23-05-2008 (Β΄ 1000) αποφάσεις του Συνη-
γόρου του Πολίτη και την με αριθμ. 2/37007/30-09-2008 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
(Β΄ 2150) «Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 273/1999 (Α΄ 229) 
«Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη».

3. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (98 Α΄) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

β) Του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

4. Του Π.δ. 123/2016 (Α΄ 210) «Ανασύσταση και μετονο-
μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

5. Του Π.δ. 125/2016 (Α΄ 208) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
1. Το υπό στοιχείο στ΄) της διάταξης της παραγράφου 

1 του άρθρου 2 του Π.δ. 273/1999 (Α΄229) «Κανονισμός 
λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη», όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«στ) Ίσης Μεταχείρισης» 
Κατά τα λοιπά η διάταξη ισχύει ως έχει.

Άρθρο Δεύτερο
Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η με 

αρ. πρωτ. Φ.28/21644/25-4-2014 (Β΄ 1224-ΑΔΑ: ΒΙΦΧΙΜΟ- 
ΔΔΘ) απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα «Συ-
γκρότηση Ομάδας Εργασίας για θέματα διακρίσεων στην 
Ανεξάρτητη Αρχή "Συνήγορος του Πολίτη"».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016

Ο Συνήγορος του Πολίτη 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 605  (6)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά-

πεζας Κρυοσυντήρησης.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του Ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 17/

27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής».
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2. Το Π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός 
Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».

3. Η υπ’ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ  ΥΟΔΔ 
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.».

4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 17/
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2 
του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β΄ 2639/
8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τραπεζών 
Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».

6. Την υπ’ αρ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α.
(ΦΕΚ Β΄ 2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και ορ-
γάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των 
Τραπεζών Κρυοσυντήρησης».

7. Την υπ’ αρ. πρ. 385/7.6.2016 αίτηση της «ΙΑΣΩ ΙΔΙ-
ΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ-
ΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ» και δ.τ. «ΙΑΣΩ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 
094055324 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, καθώς και τον φάκελο 
των συνημμένων δικαιολογητικών.

8. Την υπ’ αρ. πρ. 652/23.9.2016 Εισήγηση της Επιτρο-
πής Ελέγχου.

9. Το υπ’ αρ. πρ. 859/25.11.2016 Πρακτικό Αυτοψίας 
της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 9.11.2016 απόφαση της 16ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στην «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙ-
ΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ» και δ.τ. 
«ΙΑΣΩ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 094055324 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντή-
ρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3305/2005 και 
της Υ.Α. Οικ. 6901/2015. 

Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 603  (7)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του Ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 17/

27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής».

2. Το Π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός 
Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)»

3. Η υπ’ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 124/ 
11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής Ιατρι-
κών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».

4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 17/
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 
2 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή 
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α΄ 20/18.2.2016) 
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.). Όροι και προϋ-
ποθέσεις».

6. Την υπ’ αρ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 
2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.».

7. Την υπ’ αρ. πρ. 384/7.6.2016 αίτηση της «ΙΑΣΩ ΙΔΙ-
ΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ-
ΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ» και δ.τ. «ΙΑΣΩ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 
094055324 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, καθώς και τον φάκελο 
των συνημμένων δικαιολογητικών.

8. Την υπ’ αρ. πρ. 651/23.9.2016 Εισήγηση της Επιτρο-
πής Ελέγχου.

9. Το υπ’ αρ. πρ. 858/25.11.2016 Πρακτικό Αυτοψίας 
της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 9.11.2016 απόφαση της 16ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ι.Υ.Α.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στην «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙ-
ΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ» και δ.τ. 
«ΙΑΣΩ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 094055324 Δ.Ο. Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3305/2005 και του Π.δ. 10/2016. Η άδεια 
ισχύει για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

 Αριθμ. απόφ. 98/14/16  (8)
    Υπερωρίες Υπαλλήλων Ο.Λ.Α. Α.Ε. για έτος 2017. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Της υποπαραγράφου Γ1. της παρ. Γ, παρ. 12, του 

άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222/12-11-2012) 
«Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016». 

β) Του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176).
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γ) Του άρθρου 2 του Καταστατικού της Ο.Λ.Α. Α.Ε. 
που έχει εγκριθεί με το άρθρο εικοστό δεύτερο του 
Ν. 2932/01 (Α΄ 145/27-06-2001) όπως κωδικοποιήθηκε 
και προσαρμόστηκε με τις διατάξεις του Ν. 3429/2005.

δ) Την αριθ. 2/70738/0022/28-09-2012 απόφαση της 
22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ. σύμφωνα με 
την οποία η ισχύς των αποφάσεων για υπερωριακή απα-
σχόληση αρχίζει από τη δημοσίευσή τους.

ε) Του άρθρου 176 του Νόμου 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107) 
περί έκδοσης και δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης 
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας από το Διοικητικό 
Συμβούλιο των Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του 
Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314).

2. Την αριθ. 58/09/16 απόφαση του ΔΣ. της συνεδρία-
σης 13-07-2016 της ΟΛΑ Α.Ε. περί κατάρτισης Προϋπο-
λογισμού για το οικονομικό έτος 2017.

3. Την αριθ. 76/8/07 απόφαση, Πρακτικό No 8 του Δ.Σ. 
της Ο.Λ.Α. Α.Ε. περί έγκρισης του Γενικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του Προσωπικού της Ο.Λ.Α. Α.Ε. και κυρίως 
τα άρθρα 50 - 54 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργί-
ας του Προσωπικού του Οργανισμού και την υπ’ αριθ. 
98/14/16/28-11-2016 απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε. 
περί έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού 
Οργανισμού για το έτος 2017.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη, η οποία δεν επιβαρύνει τον 
κρατικό προϋπολογισμό, αλλά θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό της Ο.Λ.Α. Α.Ε., αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής απα-
σχόλησης, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει βεβαίωση 
από την οικεία οικονομική υπηρεσία ανάληψης δέσμευ-
σης της σχετικής πίστωσης στα λογιστικά βιβλία του 
Οργανισμού (παρ. XII επί του άρθρου 11 υπ. 2 της αριθ. 
2/9118/0026/29-12-2012 εγκυκλίου του ΥΠΟΙΟ, ΑΔΑ: 
ΑΠΛΗ-Ε6), για έξι (06) υπηρετούντες υπαλλήλους της 
Ο.Λ.Α. Α.Ε. έτους 2017 προς κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών τους ως εξής:

Διευθύνσεις Σύνολο Υπαλλήλων
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 2
TE Διοικητικού Λογιστικού 1
ΔΕ Τεχνικών Μηχανολόγων 1
ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων 1
2. Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπε-

ρωριακής απασχόλησης, των ωρών νυχτερινής εργασίας 
ή Κυριακών και των εξαιρέσιμων ωρών καθώς και ο αριθ-
μός των υπαλλήλων που θα απασχολούνται υπερωριακά 
κάθε φορά θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσι-
ακές ανάγκες και θα βεβαιώνεται στα τέλη κάθε μήνα 

από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε Διεύθυνσης και θα 
εγκρίνεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβου-
λο του Ο.Λ.Α. Α.Ε. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά υπάλληλο 
τις είκοσι (20) μηνιαίως. Οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά 
υπάλληλο τις δεκαέξι (16) μηνιαίως.

3. Η έγκριση υπερωριακής εργασίας καθίσταται απα-
ραίτητη διότι υπάρχει η ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων 
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών λόγω της φύσης 
του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών του λιμένα καθώς 
επίσης είναι περισσότερο αναγκαία η υπερωριακή απα-
σχόληση του χειριστή γερανού αφού το λιμάνι απασχο-
λεί σε αριθμό μόνο ένα χειριστή.

4. Η δαπάνη των πραγματοποιούμενων υπερωριών θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ο.Λ.Α. Α.Ε.. Εκτιμάται 
ότι θα ανέλθει στο ποσό των 19.500,00 ευρώ περίπου 
και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
ΚΑΕ 60 του προϋπολογισμού της Ο.Λ.Α. Α.Ε. έτους 2017.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 01-01-2017 
έως και την 31-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αλεξανδρούπολη, 28 Νοεμβρίου 2016 

Ο Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 10/236/22-11-2016  (9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

Ο.Λ.Λ. Α.Ε. για το έτος 2017.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ»

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.  4354/2015 

(ΦΕΚ 176/Α΄).
2. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης για την υπερωρι-

ακή απασχόληση των υπαλλήλων για το έτος 2017 ανέρχε-
ται στο ποσό των 9.782,39 € (συμπεριλαμβανομένων των 
εργοδοτικών εισφορών) και θα πιστωθεί στον ΚΩΔ. 60.

Εγκρίνει ομόφωνα την υπερωριακή απασχόληση επτά 
(7) υπαλλήλων του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. προς κάλυψη των υπηρε-
σιακών αναγκών του για το έτος 2017, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 
2017

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 240
TE ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 240

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 240
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 240

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 240
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 240

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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