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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Ιουνίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμμετοχή της Ελλάδας στο κοινό πρόγραμμα
«Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου» (Partnership for
Research and Innovation in the Mediterranean
Area) - PRIMA.

2

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
στο Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

3

Λειτουργία ειδικότητας Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής στο ΙΕΚ Κέρκυρας του Υπουργείου
Τουρισμού.

4

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στην ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. Μ.Α.Ν.Ι. ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ.

5

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
στην ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. Μ.Α.Ν.Ι.
ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ.

6

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, πράξεων και άλλων εγγράφων που αφορούν
την σύσταση και την εν γένει λειτουργία των ΤΟΕΒ
(άρθρο 46 ν. 4456/2017) «Με εντολή Αντί περιφερειάρχη ΠΕ Ηλείας» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
ΠΕ Ηλείας.

7

Σύσταση δύο (2) επιτροπών του άρθρου 164 του
ν. 3852/2010 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Αρ. Φύλλου 2234

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 95637
(1)
Συμμετοχή της Ελλάδας στο κοινό πρόγραμμα
«Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου» (Partnership for
Research and Innovation in the Mediterranean
Area) - PRIMA.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις», του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’/22.04.2005).
2. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α’/
8.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρα 38 παρ. 1.
3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/
Α’/28.06.2014).
4. Τα άρθρα 179-188 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και Διάστημα» της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ειδικότερα τα άρθρα 179 (δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου έρευνας)
και 185.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου του
2013 για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την Ε&Κ (2014-2020) και την κατάργηση
της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ και ειδικότερα το
άρθρο 26 «Συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων».
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6. Τα άρθρα 58 παρ. 1 και 60 του Κανονισμού (ΕΕ,
ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 966/2012 του Ε. Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου και τον εκτελεστικό κανονισμό (EV) No 126812012.
7. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
8. Το π.δ. 125/5.11.2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α’/
05.11.2016).
9. Το π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
10. Το π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων» (Α’ 181), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7, άρθρο 37 και άρθρο 38 του
ν. 4305/2014 (Α’ 237) και το άρθρο 70 του ν. 4310/2014
(Α’ 258) και ισχύει.
11. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α΄), όπως αυτό ισχύει.
12. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168/Β’/
09.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού σχετικά με
την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
13. Την υπ’ αριθ. Υ8 απόφαση του Πρωθυπουργού
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Φωτάκη» (ΦΕΚ 2109/Β’/29.9.2015).
14. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας σχετικά με μια εταιρική σχέση για την έρευνα και
την καινοτομία στο χώρο της Μεσογείου, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο («Ανταγωνιστικότητα») κατά τη
συνοδό του στις 5 Δεκεμβρίου 2014.
15. Την με αρ. πρωτ. 76/19.12.2014 επιστολή του
Υπουργού Παιδείας σχετικά με την οικονομική συνεισφορά της Ελλάδας στο PRIMA.
16. Την πρόταση που υποβλήθηκε στις 23.12.2014
από ομάδα 14 χωρών (KM και τρίτες χώρες της περιοχής της Μεσογείου) μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα
για συμμετοχή στο Κοινό Πρόγραμμα με τίτλο «Εταιρική
σχέση στους τομείς της Ε&Κ στην περιοχή της Μεσογείου
(PRIMA)».
17. Την με αρ. πρωτ. 35069/14/26.02.2016 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας
με την οποία επιβεβαιώνεται εκ νέου η συμμετοχή
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της Ελλάδας στο PRIMA και το ύψος της οικονομικής
συνεισφοράς.
18. Το υπ’ αριθ. SWD(2016) 332 final έγγραφο εργασίας
της Ε. Επιτροπής με θέμα Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων
που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους
τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της
Μεσογείου (PRIMA), την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη.
19. Την πρόταση της Ε. Επιτροπής για την έκδοση
απόφασης του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τη συμμετοχή της ΕΕ στην εταιρική σχέση στους τομείς της Ε&Κ στην περιοχή της Μεσογείου-PRIMA (COM
(2016/662 final).
20. Την ανάγκη ίδρυσης της ειδικής δομής (φορέα διαχείρισης/PRIMA-IS) από τις συμμετέχουσες χώρες πριν
από την επίσημη έγκριση της απόφασης για το PRIMA
τον Ιούνιο του 2017 το αργότερο.
21. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται
δαπάνη συνολικού ύψους 10.000.000€ σε βάρος του
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) η οποία
θα κατανεμηθεί στα έτη 2017-2028, καθώς και υποχρέωση παροχής εγγυήσεων προς την Ε. Επιτροπή για την
κοινοτική συμμετοχή, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνεται η συμμετοχή της Ελλάδας:
α) στο κοινό πρόγραμμα «Εταιρική Σχέση για την
Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου» (Partnership for Research and Innovation in
the Mediterranean), στο εξής PRIMA, με το ποσό των
10.000.000€ για την περίοδο 2017-2028, σύμφωνα με
όσα θα ορισθούν στην απόφαση που θα υιοθετηθεί
από το Ε. Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (Basic Act) για
την έγκριση της συμμετοχής της Ένωσης στο PRIMA
και τους λοιπούς όρους που θα συμφωνηθούν από
κοινού με τα υπόλοιπα συμμετέχοντα κράτη (KM της
ΕΕ και τρίτες χώρες της περιοχής της Μεσογείου που
έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με το Πρόγραμμα
Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ε. Επιτροπής «Ορίζοντας 2020» ή πρόκειται να συνάψουν Ε&Τ
συμφωνία με την Ε.Ε. προκειμένου να συμμετάσχουν
στο PRIMA),
β) στην ειδική εκτελεστική δομή που θα δημιουργηθεί
από τα συμμετέχουσες στο PRIMA χώρες, η οποία θα
λάβει τη μορφή μη κερδοσκοπικού οργανισμού ιδιωτικού δικαίου, υπό την επωνυμία PRIMA Implementation
Structure (συντομ. «PRIMA IS»), θα έχει έδρα τη Βαρκελώνη της Ισπανίας και θα διέπεται από το ισπανικό δίκαιο.
2. Εξουσιοδοτείται η Γενική Γραμματέας Έρευνας και
Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να ορίσει τον εκπρόσωπο της χώρας στον
φορέα «PRIMA IS», να υπογράψει τη δήλωση προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί οικονομικών εγγυήσεων για
την προστασία των συμφερόντων της Ένωσης, καθώς
και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη ενέργεια σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την απρόσκοπτη
συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα και τη βέλτιστη
αξιοποίηση των πόρων από τους ελληνικούς φορείς και
τη χώρα γενικότερα.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2017
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2/43790/0004
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
στο Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του
Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
3. Την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/
Α/2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις σε συνδυασμό
με την αριθμ. 2/17127/0022/28.2.2012 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 498/Β/2012).
4. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’ 178/29.08.2014).
5. Την αριθ. Υ29 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.» (ΦΕΚ 2168/Β/9.10.2015).
6. Την με αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο της
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.
7. Το με αριθμ. 1830/28.12.2016 έγγραφο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.
8. Την αριθ. ΔΟΔΑ4000256ΕΞ2017/05.01.2017 απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά
υπερωριακή εργασία μεταξύ άλλων, και του γραφείου
του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΑΔΑ: 7ΝΞΡΗ-011).
9. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, για τρείς (3) υπαλλήλους και δέκα (10) Οικονομικούς Εμπειρογνώμονες στο
Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών
Εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν
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έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(11.500€) περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23-110 και ΚΑΕ
0511, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, για τρείς (3) υπαλλήλους και δέκα (10)
Οικονομικούς Εμπειρογνώμονες στο Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά
για κάθε υπάλληλο, για το χρονικό διάστημα από την
01.07.2017 έως τις 31.12.2017.
Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα
γίνεται μετά από σχετική βεβαίωση του Προέδρου του
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) ή του
εποπτεύοντος Υπουργού.
Η ωριαία αποζημίωση στους δικαιούχους θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 9937
(3)
Λειτουργία ειδικότητας Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής στο ΙΕΚ Κέρκυρας του Υπουργείου
Τουρισμού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 193), όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 17, του άρθρου 23 και της παρ. 2
του άρθρου 44.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4109/2013, (Α’ 16)
«Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση
Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Το ν. 3105/2003, (Α’ 29) «Τουριστική εκπαίδευση και
κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α’ 187), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό»
(Α΄ 143), όπως ισχύει.
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6. Το π.δ. 112/2014, (Α’ 179) «Οργανισμός Υπουργείου
Τουρισμού».
7. Το ν. 3861/2010, (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
8. Το π.δ. 73/2015, (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
9. Το π.δ. 123/2016, (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
10. Το π.δ. 125/2016, (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005,
(Α’ 98) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά Όργανα».
12. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
13. Την απόφαση 16701/28.7.2014, (Β’ 2107) των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού».
14. Την απόφαση 201408/Υ1/28.11.2016, (Β’ 3818) του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο
Μπαξεβανάκη».
15. Την υπ’ αριθμ. 29/08.10.2015, (Β’ 2168) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη».
16. Την από 12.04.2017 Εισηγητική Έκθεση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού με
θέμα: «Λειτουργία ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιός Ζαχαροπλαστικής» στο ΙΕΚ Κέρκυρας του Υπουργείου
Τουρισμού.
17. Τις με αρ. 24165/19.12.2016 (ΑΔΑ: 6ΔΡ74653075ΗΥ), 24167/19.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΥΦ3465307-ΑΨΡ),
500/1/05.04.2017 (ΑΔΑ: 6Ρ2Λ465ΧΘΟ-9ΣΤ), 501/1/
05.04.2017 (ΑΔΑ: ΩΠ9Τ465ΧΘΟ-ΦΔΞ) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης.
18. Την ανάγκη λειτουργίας πέραν των ειδικοτήτων
«Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» και «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης- Αρχιμάγειρας
(chef ) που λειτουργούν στο ΙΕΚ Κέρκυρας, αρμοδιότητας
Υπουργείου Τουρισμού και της ειδικότητας «Τεχνικός
Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής», λόγω αυξημένης ζήτησης για την ειδικότητα, τόσο στην Κέρκυρα όσο και στην
ευρύτερη περιοχή των Ιονίων Νήσων.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-

Τεύχος Β’ 2234/29.06.2017

πολογισμού η οποία αναλύεται κατ’ έτος ως ακολούθως:
12.300€ για το τρέχον οικ. έτος 2017, 21.200€ για το οικ.
έτος 2018 και 31.500€ για το οικ. έτος 2019 και για καθένα
από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη για
το τρέχον οικονομικό έτος θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού
(Ειδ. Φ. 45-110), ενώ κατά τα επόμενα οικονομικά έτη
θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται
για τον σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη λειτουργία της ειδικότητας «Τεχνικός
Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής», της Ομάδας Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του αρ. 24 του ν. 4186/2013,
όπως ισχύει, στο ΙΕΚ Κέρκυρας, που ιδρύθηκε με την υπ’
αριθμ. 16701/31.7.2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Παιδείας, και Θρησκευμάτων και Τουρισμού
«Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 2107/
Β/2014).
2. Όσον αφορά την εισαγωγή και την φοίτηση καταρτιζόμενων στην ειδικότητα «Τεχνικός Αρτοποιός Ζαχαροπλαστικής» στο ΙΕΚ Κέρκυρας, ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 2,3 και 4 της υπ’ αριθμ. αρ.
16701/31.7.2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Ίδρυση
Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 2107/Β/2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2017
ΟΙ Υπουργοί
Υφυπουργός Παιδείας,
Αναπληρωτής Υπουργός
Έρευνας και Θρησκευμάτων Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Ι

Αριθμ. 403
(4)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στην ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. Μ.Α.Ν.Ι. ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ.
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.)».
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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 οργάνων
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Τραπεζών
Κρυοσυντήρησης».
7. Την υπ’ αρ. πρ. 361/6.6.2016 αίτηση της ΜΟΝΑΔΑ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. Μ.Α.Ν.Ι. ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ με Α.Φ.Μ. 095776358
Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων
δικαιολογητικών.
8. Η υπ’ αρ. πρ. 241/3.4.2017 Εισήγηση Επιτροπής
Ελέγχου.
9. Το υπ’ αρ. πρ. 342/11.5.2017 πρακτικό Αυτοψίας της
Επιτροπής Ελέγχου.
10. Την από 26.5.2017 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε στην ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ.
Μ.Α.Ν.Ι. ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ με Α.Φ.Μ. 095776358 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ,
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης σύμφωνα 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, 12 Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 401
(5)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και
δ.τ. Μ.Α.Ν.Ι. ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’
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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
Ιατρικώς 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 Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.). Όροι και προϋποθέσεις».
6. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του
π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α’ 20/18.2.2016) «Άδεια Ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις».
7. 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.».
8. Την υπ’ αρ. πρ. 362/6.6.2016 αίτηση της ΜΟΝΑΔΑ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. Μ.Α.Ν.Ι. ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ με Α.Φ.Μ. 095776358
Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων
δικαιολογητικών.
9. Την υπ’ αρ. πρ. 372/7.6.2016 αίτηση τεκμηρίωσης
επάρκειας, καθώς και τα συνημμένα επιπρόσθετα δικαιολογητικά.
10. Την υπ’ αρ. πρ. 241/3.4.2017 Εισήγηση Επιτροπής
Ελέγχου.
11. Το υπ’ αρ. πρ. 342/11.5.2017 πρακτικό Αυτοψίας
της Επιτροπής Ελέγχου.
12. Την από 26.5.2017 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Μονάδας Ι.Υ.Α.
13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α.
στην ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. Μ.Α.Ν.Ι. ΜΟΝΑΔΑ
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
με Α.Φ.Μ. 095776358 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3305/2005 και του π.δ. 10/2016 υπό τις
επιφυλάξεις της από 26.5.2017 απόφασης της 12ης Συνεδρίασης της Ε.Α.Ι.Υ.Α. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ
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Αριθμ. οικ. 157943/2888
(6)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, πράξεων και άλλων εγγράφων που αφορούν την σύσταση και την εν γένει λειτουργία
των ΤΟΕΒ (άρθρο 46 ν. 4456/2017) «Με εντολή
Αντί περιφερειάρχη ΠΕ Ηλείας» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής ΠΕ Ηλείας.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 2 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση
τους με την παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012
(ΦΕΚ85/Τ.Α’/ 11.04.2012).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 ν. 2690/1999
(ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/
09.02.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
ΝΠΔΔ».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4456/2017
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/01.03.2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκε
η αριθ. 15 αρμοδιότητα του β «υποτομέα Γεωργίας» του
τομέα Β «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ. ΙΙ
του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
5. Τις διατάξεις της 248595/27.12.2016 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30.12.2016).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του ν. 3469/
2006 (ΦΕΚ 131Α΄/28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
7. Την 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτ/κείου
Πατρών με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης,
οι Αντί περιφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 01.09.2014 έως 31.08.2019.
8. Την 6302/60/9.1.2017 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/30.01.2017)
απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως
ισχύει μετά την τροποποίηση της από την 124608/1625/
09.05.2017 (ΦΕΚ 1864/τ.Β’/26.05.2017) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
9. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για
τη σύντομη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων,
την εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
10. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε:
Παρέχουμε στον προϊ/νο της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηλείας, την εξουσιοδό-
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τηση να υπογράφει «με εντολή Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Ηλείας» αποφάσεις, πράξεις και λοιπά έγγραφα που αφορούν την σύσταση συγχώνευση, κατάργηση, εποπτεία
και την εν γένει λειτουργία των Τοπικών Οργανισμών
Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) της ΠΕ Ηλείας σύμφωνα
με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 46
«ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεων του ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/01.03.2017)) με
τις οποίες αντικαταστάθηκε η αριθ. 15 αρμοδιότητα του
β «υποτομέα Γεωργίας» του τομέα Β «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του
ν. 3852/2010 (Α’ 87).
Η απόφαση αυτή ισχύει παράλληλα με την 92550/132
(ΦΕΚ 1300/τ.Β’/13.4.2017) απόφαση περί «Παροχής
Εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων, ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠ/ΡΧΗ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ, στους προϊσταμένους των Δ/νσεων και τμημάτων της ΠΕ Ηλείας».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πύργος, 12 Ιουνίου 2017
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 88-09-17/30-04-2017
(7)
Σύσταση δύο (2) επιτροπών του άρθρου 164 του
ν. 3852/2010 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 164, και 205 ν. 3852/2010,
(Α’ 87) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του ν. 3469/
2006 (ΦΕΚ 131 Α΄/28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη που θα βαρύνει
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ομόφωνα αποφασίζει:
Α. Τη σύσταση Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Παιδείας και Επιστημών (άρθρο 164 ν. 3852/2010) αποτελούμενη από δεκατρία (13) μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου, ο οποίος είναι ο αρμόδιος με το
αντικείμενο Αντιπεριφερειάρχης, και ειδικότερα οκτώ
(8) μέλη από την παράταξη της πλειοψηφίας, και από
τέσσερις (4) της αντιπολίτευσης και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτή ως εξής:
1. Η εξειδίκευση και κατάρτιση προγραμμάτων, προς
υποστήριξη της διά βίου μάθησης.
2. Η εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων, τα οποία
αφορούν θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Νέας
Γενιάς και εκπαίδευσης ενηλίκων.
3. Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και
αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων.
4. Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων
της περιφέρειας.
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5. Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας.
6. Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των
τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων
και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.
7. Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών
εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους.
8. Η σύσφιξη σχέσεων της περιφέρειας με τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες Οργανώσεις Αποδήμων,
που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους
αποδήμους.
9. Η υλοποίηση Αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς
και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
10. Κάθε άλλη δραστηριότητα που προάγει την τέχνη,
την επιστήμη και την έρευνα, για την προώθηση των
σκοπών της Περιφέρειας επ’ ωφελεία των κατοίκων της.
Β. Τη σύσταση Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής (άρθρο 164 ν. 3852/2010) αποτελούμενη από δεκατρία
(13) μέλη συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου, ο
οποίος είναι ο αρμόδιος με το αντικείμενο Αντιπεριφερειάρχης, και ειδικότερα από οκτώ (8) Περιφερειακούς
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Συμβούλους της πλειοψηφίας και από τέσσερις (4) της
αντιπολίτευσης και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε
αυτήν ως εξής:
1. Η επεξεργασία και προώθηση ειδικών πολιτικών που
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της νησιωτικότητας σε όλο
το φάσμα της κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας
της περιοχής.
2. Η αναζήτηση χρηματοδοτικών μέσων για την επίτευξη των στόχων που καθορίζουν οι πολιτικές αυτές.
3. Η δράση για την εφαρμογή στο νησιωτικό χώρο
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ευρωπαϊκών πολιτικών
στήριξης της τοπικής οικονομίας και των τοπικών προϊόντων.
4. Ο σχεδιασμός, η έγκριση και παρακολούθηση των
σχεδίων των ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών (άρθρο 205).
5. Η παρακολούθηση των θεμάτων της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής - Ιονίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 12 Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
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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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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

*02022342906170008*

