
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
στην «ΑΚΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ-
ΝΗΣ».

2 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε-
ζας Κρυοσυντήρησης στην «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗ-
ΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

3 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
στην «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙ-
ΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ-
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

4 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε-
ζας Κρυοσυντήρησης στην «ΑΚΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ-
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΚΕΣΩ Ε.Π.Ε.».

5 Ένταξη διοικητικού υπαλλήλου με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συ-
νιστώμενη, με μετατροπή της θέσης που κατέχει, 
οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4415/2016».

6 Ένταξη διοικητικής υπαλλήλου με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνι-
στώμενη, με μετατροπή της θέσης που κατέχει, 
οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4415/2016.

7 Ένταξη διοικητικής υπαλλήλου με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνι-
στώμενη, με μετατροπή της θέσης που κατέχει, 
οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4415/2016».

8 Ένταξη διοικητικού υπαλλήλου με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συ-
νιστώμενη, με μετατροπή της θέσης που κατέχει, 
οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4415/2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 99 (1)
  Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μο-

νάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγω-

γής στην «ΑΚΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ-

ΘΥΝΗΣ».

  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 Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής».

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/638/20.12.2013) «Διορι-
σμός 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 Ια-
τρικών 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) «Εφαρ-
μογή 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 ορ-
γάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των 
Μ.Ι.Υ.Α.».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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7. Την υπ’ αρ. πρ. 529/5.8.2016 αίτηση της «ΑΚΕΣΩ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΚΕΣΩ 
Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. 095736256 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, καθώς και 
τον φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών.

8. Η υπ’ αρ. πρ. 898/9.12.2016 Εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου.

9. Το υπ’ αρ. πρ. 37/26.1.2017 Πρακτικό Αυτοψίας της 
Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 2.2.2017 απόφαση της 3ης 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 «ΑΚΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΚΕΣΩ Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. 095736256 
Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ άδεια 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, 10 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 105 (2)
    Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά-

πεζας Κρυοσυντήρησης στην «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟ-

ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  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 Υποβοηθούμε-
νης 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 Ια-
τρικών 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) «Εφαρ-
μογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β’/ 
2639/8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τρα-
πεζών 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 οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Τραπεζών 
Κρυοσυντήρησης».

7. Την υπ’ αρ. πρ. 505/1.8.2016 αίτηση της «ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με Α.Φ.Μ. 
095322047 Ζ’ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, καθώς και τον φάκελο 
των συνημμένων δικαιολογητικών.

8. Η υπ’ αρ. πρ. 947/29.12.2016 Εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου.

9. Το υπ’ αρ. πρ. 67/2.2.2017 Πρακτικό Αυτοψίας της 
Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 2.2.2017 απόφαση της 3ης 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 «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩ-
ΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ-
ΘΥΝΗΣ» με Α.Φ.Μ. 095322047 Ζ’ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και της υπουργικής 
απόφασης Οικ. 6901/2015. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 103 (3)
    Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-

δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 

στην «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙ-

ΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ-

ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  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 Υποβοηθούμε-
νης 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 Ια-
τρικών 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) «Εφαρ-
μογή 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».
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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. 504/1.8.2016 αίτηση της «ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με Α.Φ.Μ. 
095322047 Ζ’ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, καθώς και τον φάκελο 
των συνημμένων δικαιολογητικών.

8. Η υπ’ αρ. πρ. 947/29.12.2016 Εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου.

9. Το υπ’ αρ. πρ. 67/2.2.2017 Πρακτικό Αυτοψίας της 
Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 2.2.2017 απόφαση της 3ης 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 «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩ-
ΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» με Α.Φ.Μ. 095322047 Ζ’ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
άδεια 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, 10 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 101 (4)
    Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά-

πεζας Κρυοσυντήρησης στην «ΑΚΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΚΕΣΩ 

Ε.Π.Ε.». 

 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 Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής».

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/638/20.12.2013) «Διορι-
σμός 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 Ια-
τρικών 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 Αναπα-
ραγωγής».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β’/ 
2639/8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τρα-
πεζών 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 οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Τραπεζών 
Κρυοσυντήρησης».

7. Την υπ’ αρ. πρ. 530/5.8.2016 αίτηση της «ΑΚΕΣΩ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΚΕΣΩ 
Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. 095736256 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, καθώς και 
τον φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών.

8. Η υπ’ αρ. πρ. 898/9.12.2016 Εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου.

9. Το υπ’ αρ. πρ. 37/26.1.2017 Πρακτικό Αυτοψίας της 
Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 2.2.2017 απόφαση της 3ης 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 «ΑΚΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ-
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΚΕΣΩ Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. 
095736256 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ άδεια ίδρυσης και λειτουρ-
γίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 3305/2005 και της υπουργικής απόφασης Οικ. 
6901/2015. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 533 (5)
    Ένταξη διοικητικού υπαλλήλου με σχέση ερ-

γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε 

συνιστώμενη, με μετατροπή της θέσης που κα-

τέχει, οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορί-

στου χρόνου, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Ερ-

γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. 

Πειραιά Τ.Τ., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 66 του 

ν. 4415/2016».

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 

195/τ.Α’/06-06-2011) «Δομή, λειτουργία διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 4305/2014 
(Φ.Ε.Κ. 237/τ.Α’/31-10-2014) «Ανοικτή διάθεση και περαι-
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τέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων 
του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’/ 
57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της δια-
φάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/τ.Α’/
16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Φ.Ε.Κ. 33/τ.Α’/27-02-2016) 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιο-
κρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) 
και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4386/2016 
(Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α’/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (Φ.Ε.Κ. 
159/τ.Α’/06-09-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις».

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 688/08-09-2016 αίτηση του Γε-
ωργίου Αντωνίου, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, ανα-
φορικά με αίτημα ένταξης του στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. 
στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του ν. 4415/2016.

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 876/21-10-2016 απόφαση του 
Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με 
την οποία ορίστηκε Τριμελής Επιτροπή για την εξέταση 
της αίτησης του Γεωργίου Αντωνίου για ένταξη του στην 
κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π.

9. Την αριθμ. 36/01-12-2016 (θέμα 6ο) πράξη της Συ-
νέλευσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. «Κάλυψη θέσεων της κα-
τηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) από διοικητικούς υπαλλήλους με σχέση εργασί-
ας Ι.Δ.Α.Χ., σε συνάρτηση με τις ανάγκες του Ιδρύματος».

10. Το με αριθμ. 920/31-10-2016 έγγραφο της Προέ-
δρου της Τριμελούς Επιτροπής, με την με ημερομηνία 
27-10-2016 συνημμένη, ομόφωνα θετική, εισηγητική 
έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής της Σχολής Τεχνολο-
γικών Εφαρμογών.

11. Τη με αριθμ. 12/09-11-2016 (θέμα 1ο) πράξη της 
Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
Τ.Ε., στην οποία διατυπώνεται η ομόφωνα σύμφωνη γνώ-
μη των μελών της, για την ένταξη του Γεωργίου Αντωνίου 
στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π.

12. Τη με αριθμ. 18/21-12-2016 (θέμα 1ο) πράξη της 
Διεύθυνσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., η οποία ομόφωνα αποφάσισε υπέρ της 
ένταξης του Γεωργίου Αντωνίου στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. 
στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του ν. 4415/2016.

13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Γεωρ-
γίου Αντωνίου.

14. Τις διατάξεις του π.δ. 122/1999 «Οργανισμός διοικητι-
κών υπηρεσιών Τ.Ε.Ι. Πειραιά» (Φ.Ε.Κ. 127/22-06-1999 τ.Α’).

15. Την αριθμ. 2108/20-07-2016 απόφαση της Συνέ-
λευσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. «Ρύθμιση θεμάτων Οργα-
νισμού του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά 
Τεχνολογικού Τομέα».

16. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 3257/20-12-2013 τ.Β’).

17. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, όσον αφορά στον τίτλο του Ιδρύματος 
(Φ.Ε.Κ. 3681/31-12-2014 τ.Β’).

18. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται κενή οργανική θέση 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στην κατηγορία του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ..

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα διαπιστωτική 
πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

20. Τη με αριθμ. 6/29-03-2013 (Φ.Ε.Κ. 170/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
17-04-2013) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά.

21. Τη με αριθμ. πρωτ. 58681/Ε5/26-04-2013 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώθηκε ο διορισμός 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4009/2011, όπως ισχύουν.

22. Τη με αριθμ. 10/26-10-2015 (Φ.Ε.Κ. 
781/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-11-2015) πράξη του Συμβουλίου Δι-
οίκησης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., διαπιστώνουμε:

Εντάσσουμε τον Γεώργιο Αντωνίου του Αντωνίου, ο 
οποίος υπηρετεί σε οργανική θέση διοικητικού προσω-
πικού (Δ.Π.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Πληροφορικής 
με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 8, σε συνιστώμενη -με μετατροπή 
και αντίστοιχη κατάργηση της ως άνω αναφερόμενης 
θέσης που κατέχει- οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στο Τμήμα Ηλεκτρο-
νικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρ-
μογών του Ιδρύματος μας, διότι έχει τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στο εδάφιο α’ του άρθρου 66 του 
ν. 4415/2016.

Με την παρούσα διαπιστωτική πράξη δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 9 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ
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Αριθμ. 532 (6)
    Ένταξη διοικητικής υπαλλήλου με σχέση εργασί-

ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνι-

στώμενη, με μετατροπή της θέσης που κατέχει, 

οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-

νου, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-

κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4415/2016.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 

195/τ.Α’/06-06-2011) «Δομή, λειτουργία διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 4305/2014 
(Φ.Ε.Κ. 237/τ.Α’/31-10-2014) «Ανοικτή διάθεση και περαι-
τέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων 
του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’/ 
57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της δια-
φάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/τ.Α’/
16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Φ.Ε.Κ. 33/τ.Α’/27-02-2016) 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιο-
κρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) 
και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4386/2016 
(Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α’/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (Φ.Ε.Κ. 
159/τ.Α’/06-09-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις».

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 703/13-09-2016 αίτηση της Ζα-
χαρένιας Γαροφαλάκη, με τα συνημμένα δικαιολογητι-
κά, αναφορικά με αίτημα ένταξης της στην κατηγορία 
Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογι-
στικών Συστημάτων Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρ-
μογών, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4415/2016.

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 872/21-10-2016 απόφαση του 
Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με 
την οποία ορίστηκε Τριμελής Επιτροπή για την εξέταση 
της αίτησης της Ζαχαρένιας Γαροφαλάκη για ένταξη της 
στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π.

9. Την αριθμ. 36/01-12-2016 (θέμα 6ο) πράξη της Συ-
νέλευσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. «Κάλυψη θέσεων της 
κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) από διοικητικούς υπαλλήλους με σχέ-

ση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., σε συνάρτηση με τις ανάγκες του 
Ιδρύματος».

10. Τη με αριθμ. 929/01-11-2016 ομόφωνα θετική ει-
σηγητική έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών.

11. Τη με αριθμ. 14/09-11-2016 (θέμα 1ο) πράξη της 
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε., στην οποία διατυπώ-
νεται η ομόφωνα σύμφωνη γνώμη των μελών της, για 
την ένταξη της Ζαχαρένιας Γαροφαλάκη στην κατηγορία 
Ε.Τ.Ε.Π.

12. Τη με αριθμ. 18/21-12-2016 (θέμα 1ο) πράξη της 
Διεύθυνσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., η οποία ομόφωνα αποφάσισε υπέρ 
της ένταξης της Ζαχαρένιας Γαροφαλάκη στην κατηγο-
ρία Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4415/2016.

13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Ζαχα-
ρένιας Γαροφαλάκη.

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 122/1999 «Οργανισμός διοικη-
τικών υπηρεσιών Τ.Ε.Ι. Πειραιά» (Φ.Ε.Κ. 127/22-06-1999/
τ.Α’).

15. Την αριθμ. 2108/20-07-2016 απόφαση της Συνέ-
λευσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. «Ρύθμιση θεμάτων Οργα-
νισμού του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά 
Τεχνολογικού Τομέα».

16. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 3257/20-12-2013/τ.Β’),

17. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, όσον αφορά στον τίτλο του Ιδρύματος 
(Φ.Ε.Κ. 3681/31-12-2014/τ.Β’).

18. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται κενή οργανική θέση 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στην κατηγορία του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα διαπιστωτική 
πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

20. Τη με αριθμ. 6/29-03-2013 (Φ.Ε.Κ. 170/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
17-04-2013) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά.

21. Τη με αριθμ. πρωτ. 58681/Ε5/26-04-2013 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώθηκε ο διορισμός 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4009/2011, όπως ισχύουν.

22. Τη με αριθμ. 10/26-10-2015 (Φ.Ε.Κ. 781/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
03-11-2015) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. 
Πειραιά Τ.Τ., διαπιστώνουμε:

Εντάσσουμε την Ζαχαρένια Γαροφαλάκη του Ιωάννη, 
η οποία υπηρετεί σε οργανική θέση διοικητικού προσω-
πικού (Δ.Π.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Πληροφορικής 
με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 10, σε συνιστώμενη -με μετατροπή 
και αντίστοιχη κατάργηση της ως άνω αναφερόμενης 
θέσης που κατέχει - οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στο Τμήμα Μηχανικών 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5184 Τεύχος Β’ 606/24.02.2017

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. της Σχο-
λής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Ιδρύματος μας, διότι 
έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο α’ 
του άρθρου 66 του ν. 4415/2016.

Με την παρούσα διαπιστωτική πράξη δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aιγάλεω, 9 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος

  ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 535 (7)
    Ένταξη διοικητικής υπαλλήλου με σχέση ερ-

γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε 

συνιστώμενη, με μετατροπή της θέσης που κα-

τέχει, οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορί-

στου χρόνου, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Ερ-

γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. 

Πειραιά Τ.Τ., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 66 του 

ν. 4415/2016».

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 

195/τ.Α’/06-06-2011) «Δομή, λειτουργία διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 4305/2014 
(Φ.Ε.Κ. 237/τ.Α’/31-10-2014) «Ανοικτή διάθεση και περαι-
τέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων 
του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 
57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της δια-
φάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/τ.Α’/
16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Φ.Ε.Κ. 33/τ.Α’/
27-02-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσε-
ων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 
προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσμα-
τικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4386/2016 
(Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α’/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (Φ.Ε.Κ. 
159/τ.Α’/06-09-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις».

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 342/23-09-2016 αίτηση της 
Γεωργίας Καρακούση, με τα συνημμένα δικαιολογητι-
κά, αναφορικά με αίτημα ένταξης της στην κατηγορία 
Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του ν. 4415/2016,

8. Το με αριθμ. πρωτ. 361/03-10-2016 έγγραφο του 
Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, με το 
οποίο ορίστηκε Τριμελής Επιτροπή για την εξέταση της 
αίτησης της Γεωργίας Καρακούση για ένταξη της στην 
κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π.

9. Τη με αριθμ. 383/12-10-2016 ομόφωνα θετική ει-
σηγητική έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας.

10. Τη με αριθμ. 14/02-11-2016 (θέμα 1ο) πράξη της 
Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής, στην οποία διατυπώνεται η ομόφωνη σύμφωνη 
γνώμη των μελών της, για την ένταξη της Γεωργίας Κα-
ρακούση στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π..

11. Τη με αριθμ. 22/18-11-2016 (θέμα 1ο) πράξη της 
Διεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του 
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., η οποία ομόφωνα αποφάσισε υπέρ 
της ένταξης της Γεωργίας Καρακούση στην κατηγορία 
Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του ν. 4415/2016.

12. Την αριθμ. 36/01-12-2016 πράξη της Συνέλευσης 
του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. «Κάλυψη θέσεων της κατηγορίας 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
από διοικητικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., 
σε συνάρτηση με τις ανάγκες του Ιδρύματος».

13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Γεωρ-
γίας Καρακούση.

14. Τις διατάξεις του π.δ. 122/1999 «Οργανισμός διοικη-
τικών υπηρεσιών Τ.Ε.Ι. Πειραιά» (Φ.Ε.Κ. 127/22-06-1999/
τ.Α’).

15. Την αριθμ. 2108/20-07-2016 απόφαση της Συνέ-
λευσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. «Ρύθμιση θεμάτων Οργα-
νισμού του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά 
Τεχνολογικού Τομέα».

16. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 3257/20-12-2013/τ.Β’).

17. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, όσον αφορά στον τίτλο του Ιδρύματος 
(Φ.Ε.Κ. 3681/31-12-2014/τ.Β’).

18. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται κενή οργανική θέση 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στην κατηγορία του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα διαπιστωτική 
πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

20. Τη με αριθμ. 6/29-03-2013 (Φ.Ε.Κ. 170/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
17-04-2013) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά.

21. Τη με αριθμ. πρωτ. 58681/Ε5/26-04-2013 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
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και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώθηκε ο διορισμός 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4009/2011, όπως ισχύουν.

22. Τη με αριθμ. 10/26-10-2015 (Φ.Ε.Κ. 781/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
03-11-2015) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. 
Πειραιά Τ.Τ., διαπιστώνουμε:

Εντάσσουμε την Γεωργία Καρακούση του Σπυρίδωνα, 
η οποία υπηρετεί σε οργανική θέση διοικητικού προ-
σωπικού (Δ.Π.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Διοικητι-
κού-Οικονομικού με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 10, σε συνιστώ-
μενη -με μετατροπή και αντίστοιχη κατάργηση της ως 
άνω αναφερόμενης θέσης που κατέχει- οργανική θέση 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Ειδι-
κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στο 
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας του Ιδρύματος μας, διότι έχει 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο α’ του 
άρθρου 66 του ν. 4415/2016.

Με την παρούσα διαπιστωτική πράξη δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 9 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 536 (8)
    Ένταξη διοικητικού υπαλλήλου με σχέση ερ-

γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε 

συνιστώμενη, με μετατροπή της θέσης που κα-

τέχει, οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορί-

στου χρόνου, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Ερ-

γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. 

Πειραιά Τ.Τ., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 66 του 

ν. 4415/2016. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 

195/τ.Α’/06-06-2011) «Δομή, λειτουργία διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 4305/2014 
(Φ.Ε.Κ. 237/τ.Α’/31-10-2014) «Ανοικτή διάθεση και περαι-
τέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων 
του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’/ 
57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της δια-
φάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/τ.Α’/
16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Φ.Ε.Κ. 33/τ.Α’/27-02-
2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας 
Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δη-
μόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4386/2016 
(Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α’/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (Φ.Ε.Κ. 
159/τ.Α’/06-09-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις».

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 884/24-10-2016 αίτηση του 
Αντωνίου Μαϊτού, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, ανα-
φορικά με αίτημα ένταξης του στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. 
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του ν. 4415/2016.

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 885/24-10-2016 απόφαση του 
Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με 
την οποία ορίστηκε Τριμελής Επιτροπή για την εξέταση 
της αίτησης του Αντωνίου Μαϊτού για ένταξη του στην 
κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π.

9. Την αριθμ. 36/01-12-2016 (θέμα 6°) πράξη της Συ-
νέλευσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. «Κάλυψη θέσεων της κα-
τηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) από διοικητικούς υπαλλήλους με σχέση εργασί-
ας Ι.Δ.Α.Χ., σε συνάρτηση με τις ανάγκες του Ιδρύματος».

10. Τη με αριθμ. 907/27-10-2016 ομόφωνα θετική ει-
σηγητική έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών.

11. Τη με αριθμ. 9/10-11-2016 (θέμα 2ο) πράξη της 
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τ.Ε., στην οποία διατυπώνεται η ομόφωνα σύμφωνη γνώ-
μη των μελών της, για την ένταξη του Αντωνίου Μαϊτού 
στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π.

12. Τη με αριθμ. 18/21-12-2016 (θέμα 1ο) πράξη της 
Διεύθυνσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., η οποία ομόφωνα αποφάσισε υπέρ της 
ένταξης του Αντωνίου Μαϊτού στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. 
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του ν. 4415/2016.

13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Αντω-
νίου Μαϊτού.

14. Τις διατάξεις του π.δ. 122/1999 «Οργανισμός 
διοικητικών υπηρεσιών Τ.Ε.Ι. Πειραιά» (Φ.Ε.Κ. 127/
22-06-1999 τ.Α’).

15. Την αριθμ. 2108/20-07-2016 απόφαση της Συνέ-
λευσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. «Ρύθμιση θεμάτων Οργα-
νισμού του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά 
Τεχνολογικού Τομέα».
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16. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 3257/20-12-2013 τ.Β’),

17. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, όσον αφορά στον τίτλο του Ιδρύματος 
(Φ.Ε.Κ. 3681/31-12-2014 τ.Β’).

18. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται κενή οργανική θέση 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στην κατηγορία του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ..

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα διαπιστωτική 
πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

20. Τη με αριθμ. 6/29-03-2013 (Φ.Ε.Κ. 170/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
17-04-2013) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά.

21. Τη με αριθμ. πρωτ. 58681/Ε5/26-04-2013 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώθηκε ο διορισμός 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4009/2011, όπως ισχύουν.

22. Τη με αριθμ. 10/26-10-2015 (Φ.Ε.Κ. 781/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
03-11-2015) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. 
Πειραιά Τ.Τ., διαπιστώνουμε:

Εντάσσουμε τον Αντώνιο Μαϊτό του Δημητρίου, ο 
οποίος υπηρετεί σε προσωποπαγή θέση διοικητικού 
προσωπικού (Δ.Π.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας 
Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 11, σε 
συνιστώμενη -με μετατροπή και αντίστοιχη κατάργηση 
της ως άνω αναφερόμενης θέσης που κατέχει-οργανική 
θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Ιδρύματος μας, διότι έχει 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο α’ του 
άρθρου 66 του ν. 4415/2016.

Με την παρούσα διαπιστωτική πράξη δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 9 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ  

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