
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 57148/8.7.2014 
(ΦΕΚ τ.Β΄ 1963/21.7.2014) απόφασης του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμε-
νο: Α) Την κατάργηση ή τροποποίηση της κείμε-
νης εθνικής νομοθεσίας υπό το πρίσμα της από 
8 Απριλίου 2014 απόφασης του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των υποθέσεων C-293/12 
και C-594/12 αναφορικά με την Οδηγία 2006/24/
ΕΚ «Για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται 
ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση 
με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων 
επικοινωνιών και για την τροποποίηση της Οδη-
γίας 2002/58/ΕΚ» και Β) Την πρόταση περαιτέρω 
νομοθετικών ρυθμίσεων με την υποβολή σχεδίου 
νόμου, την κατάρτιση της σχετικής αιτιολογικής 
έκθεσης και τη συμπλήρωση της Έκθεσης Αξιολό-
γησης Συνεπειών Ρυθμίσεων», όπως τροποποιή-
θηκε με τις υπ’ αριθμ. 77667/26.9.2014 (ΦΕΚ τ.Β΄ 
2711/10.10.2014), 16884/11.3.2016 (ΦΕΚ τ. Β΄ 787/
23.3.2016) και 27464/31.3.2017 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1243/
11.4.2017) όμοιες - Ορισμός νέας ημερομηνίας 
περάτωσης των εργασιών.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α – 44038/4189/09 
(Β΄ 1930) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών «Έγκριση του Γενικού Κανο-
νισμού Προσωπικού του Οργανισμού Αστικών 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Κανονι-
σμός Γ’)».

3 Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 
1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ 951Β΄) ΑΥΟ 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών 
που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ 
Α.Ε. με ΑΦ.Μ. 094021474 και των προμηθευτών - 
παραγωγών της.

4 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε-
ζας Κρυοσυντήρησης.

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 78554 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 57148/8.7.2014 

(ΦΕΚ τ.Β΄ 1963/21.7.2014) απόφασης του Υπουρ-

γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων "Σύσταση και συγκρότηση ειδι-

κής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντι-

κείμενο: Α) Την κατάργηση ή τροποποίηση της 

κείμενης εθνικής νομοθεσίας υπό το πρίσμα της 

από 8 Απριλίου 2014 απόφασης του Δικαστηρί-

ου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των υποθέσεων 

C-293/12 και C-594/12 αναφορικά με την Οδηγία 

2006/24/ΕΚ «Για τη διατήρηση δεδομένων που 

παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε 

συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημο-

σίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποί-

ηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ» και Β) Την πρόταση 

περαιτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων με την υπο-

βολή σχεδίου νόμου, την κατάρτιση της σχετικής 

αιτιολογικής έκθεσης και τη συμπλήρωση της Έκ-

θεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων", όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 77667/26.9.2014 

(ΦΕΚ τ.Β΄ 2711/10.10.2014), 16884/11.3.2016 

(ΦΕΚ τ.Β΄ 787/23.3.2016) και 27464/31.3.2017 

(ΦΕΚ τ.Β΄ 1243/11.4.2017) όμοιες - Ορισμός νέας 

ημερομηνίας περάτωσης των εργασιών.

  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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(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 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει και 

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

2) Την υπ’ αριθμ. 57148/8.7.2014 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1963/
21.7.2014) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία 
συστάθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι ειδική νομο-
παρασκευαστική επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αριθμ. 77667/26.9.2014 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2711/10.10.2014), 
16884/11.3.2016 (ΦΕΚ τ.Β΄ 787/23.3.2016) και 27464/
31.3.2017 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1243/11.4.2017) όμοιες.

3) Το από 5.10.2017 έγγραφο της Προέδρου της ως 
άνω Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη παράτασης της 
διάρκειας των εργασιών της.

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

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 57148/8.7.2014 
(ΦΕΚ τ. Β΄ 1963/21.7.2014) απόφαση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 77667/26.9.2014 
(ΦΕΚ τ. Β΄ 2711/10.10.2014), 16884/11.3.2016 (ΦΕΚ τ.Β΄ 
787/23.3.2016) και 27464/31.3.2017 (ΦΕΚ τ. Β΄1243/
11.4.2017) όμοιες, ως εξής:

Ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2018 νέα ημερομηνία 
περάτωσης των εργασιών της ειδικής νομοπαρασκευ-
αστικής επιτροπής με αντικείμενο: Α) Την κατάργηση 
ή τροποποίηση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας υπό 
το πρίσμα της από 8 Απριλίου 2014 απόφασης του Δι-
καστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των υποθέσε-
ων C-293/12 και C-594/12 αναφορικά με την Οδηγία 
2006/24/ΕΚ «Για τη διατήρηση δεδομένων που πα-
ράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρ-
τηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσι-
ών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων 
επικοινωνιών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2002/58/ΕΚ» και Β) Την πρόταση περαιτέρω νομοθε-
τικών ρυθμίσεων με την υποβολή σχεδίου νόμου, την 
κατάρτιση της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και τη 
συμπλήρωση της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθ-
μίσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις 
μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

    Αριθμ. Α – οικ. 69969/3872 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α – 44038/4189/09 

(Β΄ 1930) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών 

και Επικοινωνιών «Έγκριση του Γενικού Κανο-

νισμού Προσωπικού του Οργανισμού Αστικών 

Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Κανο-

νισμός Γ’)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν. 4482/2017 

(Α΄ 102) «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοι-
νωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης 
και άλλες διατάξεις».

β. Του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως 
ισχύει.

γ. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

δ. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε. Της υπ’ αριθμ. οικ 4402/88/23-01-2017 (Β΄ 127) κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτή-
των Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου 
Μαυραγάνη».

στ. Του π.δ.109/2014 (Α΄176) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ζ. Της υπ’ αριθμ. οικ. 20871/21-03-2017 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

2. Την υπ’ αριθμ. 20/31.08.2017 απόφαση της συνεδρί-
ασης της 31ης Αυγούστου 2017 του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., 
η οποία υπεβλήθη στο Υπουργείο Υποδομών και Με-
ταφορών με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9452/210/31.08.2017 
έγγραφο του Ο.Α.Σ.Θ.

3. Τη διαβούλευση των οργάνων του Ο.Α.Σ.Θ. με το 
σωματείο εργαζομένων του Ο.Α.Σ.Θ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο άρθρο 24 της υπ’ αριθμ. Α – 44038/4189/09 
(Β΄ 1930) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών «Έγκριση τουΓενικού Κανονισμού Προσωπι-
κού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονί-
κης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Κανονισμός Γ’)» προστίθεται παράγραφος 
15 ως εξής:

«15. Οι εργαζόμενοι στον Ο.Α.Σ.Θ. δεν επιτρέπεται να 
είναι μέτοχοι ή στελέχη ή εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις 
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που συναλλάσσονται με τον Οργανισμό. Από τη δη-
μοσίευση της παρούσας παρέχεται χρονικό διάστημα 
τεσσάρων (4) μηνών, προκειμένου οι εργαζόμενοι να 
τακτοποιήσουν κάθε εκκρεμότητα σύμφωνα με την πα-
ρούσα διάταξη.».

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι   

 Αριθμ. ΔΕΛ Β 1165116 ΕΞ 2017 (3)
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 

1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ 951Β΄) ΑΥΟ 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών 

που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΔΩΔΩ-

ΝΗ Α.Ε. με ΑΦ.Μ. 094021474 και των προμηθευ-

τών - παραγωγών της.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/

1990 (ΦΕΚ 43Α΄) με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνητι-
κά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων 
για οποιαδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα 
ημέρες από την ημερομηνία καταρτίσεως και υπογρα-
φής από την αρμόδια ΔΟΥ άλλως είναι ανίσχυρα και δεν 
έχουν έννομο αποτέλεσμα.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2386/
1996 (ΦΕΚ 43Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 
του άρθρου 27 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16Α΄) με τις οποίες 
εξαιρέθηκαν της θεώρησης τα συμφωνητικά που καταρ-
τίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, 
τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοι-
νότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις 
που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986.

3. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 32 του ν. 2648/
1998 (ΦΕΚ 238Α΄) με τις οποίες ορίζεται ότι με αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καθορίζονται 
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες 
υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 και των άρθρων 
47 και 55 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113Α΄), όπως αυτά ισχύ-
ουν, καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι υπόχρεοι 
από την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται διαφορετικός 
τρόπος υποβολή αυτών.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄130 
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό γραμματέα της 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπλη-
ρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 
41 ν. 4389/2016.

5. Την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ 951Β΄) ΑΥΟ 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία, μεταξύ 
άλλων, καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος (3μηνιαίες 
καταστάσεις) υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 16 
του άρθρου 8 του ν. 1882/1990.

6. Τις από 24/5/2017 και 28/6/2017 επιστολές της εται-
ρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094021474.

7. Τις αντικειμενικές δυσχέρειες που ανακύπτουν 
στην παραπάνω εταιρεία με την υφιστάμενη διαδικα-
σία υποβολής στοιχείων για φορολογική αξιοποίηση, 
λόγω του μεγάλου αριθμού των προμηθευτών - παρα-
γωγών της.

8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1,2, 13, 14, 17 και 41, 
όπως ισχύουν.

9. Την αριθμ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016) 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

10. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα-
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εξαιρούμε την εταιρεία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 
094021474 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνη-
τικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-
Β΄/ΦΕΚ 951Β΄/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους 
προμηθευτές -παραγωγούς της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι 

   Αριθμ. 901 (4)
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».

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορι-
σμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνι-
κής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
(Αρχή Ι.Υ.Α.)».
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3. Η υπ’ αριθμ. 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 Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ 
Β’ 2639/8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τρα-
πεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».

6. Την υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. πρωτ. 688/6.9.2017 αίτηση του ΝΑΥ-
ΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Α.Φ.Μ. 090153025 
Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων 
δικαιολογητικών.

8. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 779/12.10.2017 εισήγηση Επι-
τροπής Ελέγχου.

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 806/23.10.2017 πρακτικό Αυτο-
ψίας της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 25.10.2017 απόφαση της 22ης Συνεδρί-
ασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

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

Χορηγούμε στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με 
Α.Φ.Μ. 090153025 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και της υπουργικής από-
φασης οικ. 6901/2015. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ 
Ι  

Αριθμ. 899 (5)
   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 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’ αριθμ. 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 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 (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋ-
ποθέσεις».

6. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 16 
του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α΄ 20/18.2.2016) «Άδεια Ίδρυ-
σης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθού-
μενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋπο-
θέσεις».

7. Την υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. πρωτ. 687 αίτηση του ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Α.Φ.Μ. 090153025 Δ.Ο.Υ. 
ΨΥΧΙΚΟ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων δικαι-
ολογητικών.

9. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 779/12.10.2017 εισήγηση Επι-
τροπής Ελέγχου.

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 806/23.10.2017 πρακτικό Αυ-
τοψίας της Επιτροπής Ελέγχου.

11. Την από 25.10.2017 απόφαση της 22ης Συνεδρία-
σης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας Μονάδας Ι.Υ.Α.

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

Χορηγούμε στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
με Α.Φ.Μ. 090153025 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, 7 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ  

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