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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου
Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Ξηράς Ζακύνθου.

2

Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης
Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

3

Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης
Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

4

Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, για
εκτέλεση υπηρεσίας, των Οργάνων Διοίκησης
και του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Ο.Α.Σ.Π.)».

5

Τροποποίηση της αριθμ. 387966/7.12.1999 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών Φυτών,
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/56/ΕΚ του
Συμβουλίου» (Β’2246/30.12.1999).

6

Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

7

Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 14174/557
(1)
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου
Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Ξηράς Ζακύνθου.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές

Αρ. Φύλλου 4015

Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές
ρυθμίσεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β) Των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 50 του
ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και
ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
205/Α/2016).
γ) Το ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/
28-6-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
δ) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α)
ε) Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ) του αρ. 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 29/Α).
2. Το αριθ. 01/2017 αντίγραφο πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Ξηράς Ζακύνθου σχετικά με
τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Ξηράς Ζακύνθου, το οποίο μας
εστάλει με το αριθμ. 186/24-03-2017 έγγραφο της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος.
3. Το αριθμ. 34647/1249/31.10.2016 διευκρινιστικό
έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εργασίας.
4. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπ' αριθμ. 1/2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Ξηράς Ζακύνθου, σύμφωνα
με την οποία καταργούνται οι πόροι υπέρ Κ.Α.Φ. Ξηράς
Ζακύνθου για το σχηματισμό Κεφαλαίου Αποζημίωσης
Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Ζακύνθου και διαλύεται το
νομικό πρόσωπο.
2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του Κ.Α.Φ.
Ξηράς Ζακύνθου, μετά την ολοσχερή εξόφληση των πάσης φύσεως προς τρίτους τυχόν υποχρεώσεων, διανέμονται στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα προς απόληψη
εφάπαξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές και υπαλλήλους), ανάλογα των ετών συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ.
ανεξαρτήτως του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. και ανεξαρτήτως των γενικών
και ειδικών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται
στο Κανονισμό Διοίκησης, Λειτουργίας και Παροχών του
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Κ.Α.Φ. για τη δημιουργία δικαιώματος για τη χορήγηση
της εφάπαξ αποζημίωσης.
Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται
ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της
εφάπαξ αποζημίωσης.
Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως
προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική
υποχρέωση του Κ.Α.Φ., λογιζομένου του δικαιώματος
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιούχου ως πλήρως ικανοποιημένου.
Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν οφειλόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορτοεκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ., οι οποίοι λόγω
οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των αναγκαίων αποθεματικών του Κ.Α.Φ. δεν έχουν λάβει την, μέχρι
ισχύος του ν. 4250/2014, όπως ισχύει, εφάπαξ αποζημίωση και δεν τους έχει καταβληθεί μερικά ή συνολικά η
εφάπαξ αποζημίωση.
Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβολή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών,
μεταφέρονται στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στη Τράπεζα της Ελλάδος. (Αριθμ. Λογαριασμού
GR900100023 0000000000200548) ή μέσω ΔΟΥ στον
Κ.Α.Εσόδων 3241.
Η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός και
τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Α.Φ. περιέρχονται στο
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τα επι μέρους οριζόμενα
στις εν λόγω διατάξεις (αρθρ. 50 ν.4430/2016).
Το αρχείο του διαλυθέντος ΚΑΦ θα φυλάσσεται στο
Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ζακύνθου.
4. Η ολοκλήρωση διάλυσης του Κ.Α.Φ. Ξηράς Ζακύνθου επέρχεται μετά την εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών, καθώς και με την κατάρτιση των σχετικών απολογισμών και την υποβολή τους για έγκριση στην αρμόδια
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2017
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Δ23/48938/2276
(2)
Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης
Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
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β) Του άρθρου 9, του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α') νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.
γ) Της παρ.3 του άρθρου 283 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του ν.2646/1998
(ΦΕΚ 236Α') «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
ε) Των παρ.1 και 2 εδ.δ' του άρθρου 7 του ν.3106/2003
(ΦΕΚ 30Α') «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
στ) Της παρ.1 εδ. α' του άρθρου 3 του ν.3895/2010
(ΦΕΚ 206Α') «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών,
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».
ζ) Του άρθρου 27 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29Α') «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων».
2. Το π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29-8-2014) «Οργανισμός
Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας».
3. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση....
Ασφαλίσεων».
4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρων.......Υφυπουργών».
5. Την με αριθ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β’/2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».
6. Την υπ' αριθ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310Β')
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου,
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».
7. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αρ. Γ.Π.: Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163/
τ.Β/10-4-2012).
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.
9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών.
10. Το υπ' αρ. πρωτ. 8333/20-10-2017 έγγραφο του
Ε.Κ.Κ.Α. που αφορά στην Απόφαση του Δ.Σ για την Ειδική
πιστοποίηση, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
αποφασίζουμε:
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Την Πιστοποίηση του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
• Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών με έδρα στην Αθήνα.
Την Ανανέωση της Πιστοποίησης του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ.
ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
• Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών με διακριτικό τίτλο
Π.Σ.Τ. με έδρα στην Αθήνα.
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα)
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2017
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Ι

Αριθμ. Δ23/49587/2299
(3)
Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης
Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
β) Του άρθρου 9, του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α') νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.
γ) Της παρ.3 του άρθρου 283 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του ν.2646/1998
(ΦΕΚ 236Α') «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
ε) Των παρ.1 και 2 εδ. δ' του άρθρου 7 του ν.3106/2003
(ΦΕΚ 30Α') «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
στ) Της παρ.1 εδ. α'του άρθρου 3 του ν.3895/2010 (ΦΕΚ
206Α') «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».
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ζ) Του άρθρου 27 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29Α') «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων».
2. Το π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29-8-2014) «Οργανισμός
Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας».
3. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση.....
Ασφαλίσεων».
4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρων.......Υφυπουργών».
5. Την με αριθ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β’/2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».
6. Την υπ' αριθ. Γ.Π.: Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310Β')
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου,
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».
7. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αρ. Γ.Π.:Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163/
τ.Β/10-4-2012).
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.
9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών.
10. Το υπ' αρ.πρωτ. 8416/25-10-2017 έγγραφο του
Ε.Κ.Κ.Α. που αφορά στην απόφαση του Δ.Σ για την Ειδική πιστοποίηση, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
αποφασίζουμε:
Την Πιστοποίηση του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
• Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία
(ΣΟΦΨΥ) Ημαθίας με διακριτικό τίτλο «ΣΟΦΨΥ ΗΜΑΘΙΑΣ» με έδρα στη Βέροια.
Την Ανανέωση της Πιστοποίησης των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ
ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
• Σύλλογος οικογενειών, φροντιστών, φίλων για την
ψυχική υγεία, Νόσο Alzheimer και συγγενείς διαταραχές
Ν. Σερρών με διακριτικό τίτλο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών με
έδρα στις Σέρρες.
• Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Μεσσηνίας- Η Υπομονή με έδρα στην
Καλαμάτα.
• Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με
Αυτισμό Ν. Ρεθύμνου με έδρα στο Ρέθυμνο.
• Αμαρουσία Εστία με έδρα στο Μαρούσι.
Την Πιστοποίηση του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
• Εκκλησιαστικό Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως
Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος με διακριτικό τίτλο
«Εκκλησιαστικό Γηροκομείο» με έδρα στην Κατερίνη.
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Την Ανανέωση της Πιστοποίησης του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ.
ως φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
• Γραμματικοπούλειο-Μπάλειο-Τρίγκειο Θεραπευτήριο
Χρονιών Παθήσεων Ιτέας με έδρα στην Ιτέα.
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα)
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Ι

Αριθμ. ΔΠΔΑ/77422/3757/Φ.ΠΡ.
(4)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας,
για εκτέλεση υπηρεσίας, των Οργάνων Διοίκησης και του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1349/1983 (Α' 52) «Σύσταση Οργανισμού
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),
γ) του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α' της Υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Μέρους
Β' του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,
δ) του π.δ. 123/2017 (Α' 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»,
ε) του π.δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,...., Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
στ) του άρθρου 4 του 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» και
ζ) του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. αποφάσεις:
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α) ΔΠΔΑδ/οικ.86956/4190/27-12-2016 (Β' 4461) του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση των
προϋπολογισμών έτους 2017 των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «ΟΑΣΠ»,
«ΟΑΣΠ-ΕΛΚΕ» και «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ».
Β) Υ29/8-10-2015 (Β' 2168) του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» και
γ) οικ.509/11/3-1-2017 (Β' 61) κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Αναδιοργάνωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 58 του ν. 4438/2016 (Α' 220)».
3. Το αριθμ. οικ. 1002/26-5-2017 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)» και την αριθμ. 36 απόφαση κατά
την 446η/31-3-2017 Συνεδρίαση του Διοικητικού του
Συμβουλίου.
4. Την από 3-7-2017 εισηγητική έκθεση του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
5. Το γεγονός ότι, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό
τρέχοντος οικονομικού έτους του Οργανισμού, έχει προβλεφθεί για τις ανάγκες μετακίνησης εκτός έδρας των
Οργάνων Διοίκησης και του προσωπικού του για εκτέλεση υπηρεσίας, δαπάνη ύψους 42.839,66 € (ΚΑΕ: 0711,
0715, 0721, 0771, 0772, 0775), σύμφωνα με το αριθμ.
ΔΠΔΑ/οικ.45995/2344/Φ.ΟΑΣΠ/27-6-2017 έγγραφο του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
6. Την ανάγκη μετακίνησης του προσωπικού του
Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Α.Σ.Π.», για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης και απρόσκοπτης προώθησης του επιτελούμενου από τον Φορέα έργου, σχετικά με τον συντονισμό
του έργου της αντισεισμικής άμυνας της χώρας κατά την
προσεισμική και σεισμική περίοδο, την ανασυγκρότηση
κατά τη μετασεισμική περίοδο, την πραγματοποίηση
ασκήσεων ετοιμότητας αντιμετώπισης σεισμικών φαινομένων, καθώς και τη μελέτη και την εξαγωγή στατιστικών
στοιχείων, μέσω συστημάτων επιταχυνσιογράφων ανά
την Επικράτεια, αποφασίζουμε:
Καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας, των Οργάνων Διοίκησης και του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)», ως κατωτέρω:
1. Για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού, μέχρι εξήντα (60) ημέρες, με την επιφύλαξη
των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 6 του Κεφ. Β του
ν. 4336/2015.
2. Για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., μέχρι είκοσι (20) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
3. Για τους Μηχανικούς κατηγορίας Π Ε που μετακινούνται σε πληγείσες περιοχές, μέχρι εξήντα (60) ημέρες για
έκαστο εξ αυτών.
4. Για τους ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Γεωλόγων, μέχρι τριάντα (30) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
5. Για τους ΠΕ Γεωτεχνικών λοιπών ειδικοτήτων, μέχρι
δέκα πέντε (15) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
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6. Για τους Μηχανικούς κατηγορίας ΤΕ που μετακινούνται σε πληγείσες περιοχές, μέχρι τριάντα (30) ημέρες
για έκαστο εξ αυτών.
7. Για τους Διοικητικούς - Οικονομικούς κατηγορίας
ΠΕ και ΤΕ, μέχρι δέκα (10) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
8. Για τους ΔΕ Οδηγούς και ΔΕ Εργοδηγούς, μέχρι τριάντα (30) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
Η δαπάνη που θα προκύψει από τις μετακινήσεις
εκτός έδρας του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Ο.Α.Σ.Π.)», έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας για το τρέχον οικονομικό έτος.
Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2017, μέχρι της δημοσίευσης της παρούσης, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός
έδρας που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υποδομών και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 2565/115833
(5)
Τροποποίηση της αριθμ. 387966/7.12.1999 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών Φυτών,
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/56/ΕΚ του
Συμβουλίου» (Β'2246/30.12.1999).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 και της παρ. 6 του
άρθρου 16 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής
και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών
ειδών» (Α' 164), όπως η παρ. 4 του άρθρου 7 προστέθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2325/1995 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985 και άλλες διατάξεις» (Α'
153) και όπως η παρ. 6 του άρθρου 16 τροποποιήθηκε
με το άρθρο 5 του ν. 2325/1995.
β) Της περ.' α της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α'32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου
και άλλες διατάξεις» (Α'78).
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γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α' 98).
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
3. Την αριθμ. 11226/133908/30.11.2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη»
(Β'3903/5.12.2016).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η τροποποίηση
της αριθμ. 387966/7-12-1999 απόφασης των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός
Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών
Φυτών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/56/ΕΚ του
Συμβουλίου» (Β'2246/30.12.1999).
Άρθρο 2
Τροποποίηση της αριθμ.
387966/7.12.1999 απόφασης
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου)
Το άρθρο 6 της αριθμ. 387966/7.12.1999 απόφασης
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
(Άρθρο 6 της οδηγίας 98/56/ΕΚ)
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, οι προμηθευτές πολλαπλασιαστικού υλικού εγγράφονται στο μητρώο του
άρθρου 6 της αριθμ. 2078/80743/25.7.2017 απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (Β' 2679/31.7.2017), με βάση τις δραστηριότητες που ασκούν δυνάμει της παρούσας απόφασης.
2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στους προμηθευτές που
εμπορεύονται μόνο με πρόσωπα που δεν ασχολούνται
επαγγελματικά με την παραγωγή ή πώληση καλλωπιστικών φυτών ή πολλαπλασιαστικού υλικού. Οι προμηθευτές αυτοί πρέπει να συμμορφώνονται με τις λοιπές
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.».
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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Αριθμ. 885
(6)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Μονάδας 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' αριθ. 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 Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.). Όροι και προϋποθέσεις».
6. Την υπ' αριθ. 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' αριθ. πρ. 669/26.12.2016 απόφαση της
Ε.Α.Ι.Υ.Α. με θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» στον ΤΣΑΚΟ ΗΛΙΑ και δ.τ. EMBRYOCLINIC
με Α.Φ.Μ. 041947484 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΦΕΚ Β'
4397/30.12.2016).
8. Την υπ' αριθ. πρ. 589/12.7.2017 αίτηση της ΤΣΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ και δ.τ. EMBRYOCLINIC με Α.Φ.Μ. 041947484
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ με την οποία δηλώνεται η μετατροπή αυτής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (IKE)
με την επωνυμία EMBRYOCLINIC ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
- ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ.
EMBRYOCLINIC Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 997179080 και Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.
9. Την από 25.10.2017 απόφαση της 22ης Συνεδρίασης
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδας Ι.Υ.Α.
10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρ. 669/26.12.2016
απόφασης της Ε.Α.Ι.Υ.Α. με θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής» (ΦΕΚ Β' 4397/30.12.2016) ως προς την
μετατροπή μόνο της επωνυμίας και της νομικής μορφής
της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
από ΤΣΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ και δ.τ. EMBRYOCLINIC με Α.Φ.Μ.
041947484 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ σε EMBRYOCLINIC ΙΔΙΩ-

Τεύχος Β’ 4015/17.11.2017

ΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. EMBRYOCLINIC Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 997179080
και Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός
Αδριανουπόλεως 6, νομίμως εκπροσωπούμενης από την
Κανελίνα Μπίμπα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 887
(7)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Τράπεζας 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) «Διορισμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή
Ι.Υ.Α.)».
3. Η υπ' αριθ. 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' αριθ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β'
2639/8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».
6. Την υπ' αριθ. 306/2016 Απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ
Β' 2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων
ελέγχου της Ε.Α.ΙΥ.Α. για την αδειοδότηση των Τραπεζών
Κρυοσυντήρησης».
7. Την υπ' αριθ. πρ. 671/29.12.2016 απόφαση της Ε.Α.ΙΥ.Α. με θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης» στον ΤΣΑΚΟ ΗΛΙΑ και δ.τ.
EMBRYOCLINIC με Α.Φ.Μ. 041947484 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΦΕΚ Β' 4397/30.12.2016).
8. Την υπ' αριθ. πρ. 589/12.7.2017 αίτηση της ΤΣΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ και δ.τ. EMBRYOCLINIC με Α.Φ.Μ. 041947484
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ με την οποία δηλώνεται η μετατροπή αυτής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (IKE)
με την επωνυμία EMBRYOCLINIC ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
-ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ.
EMBRYOCLINIC IKE, με ΑΦΜ 997179080 και Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.
9. Την από 25.10.2017 απόφαση της 22ης Συνεδρίασης
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ραγωγής για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδας Ι.Υ.Α.
10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρ. 671/29.12.2016
απόφασης της Ε.Α.Ι.Υ.Α. με θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης» (ΦΕΚ Β'
4397/30.12.2016) ως προς την μετατροπή μόνο της επωνυμίας και της νομικής μορφής της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης από ΤΣΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ και δ.τ. EMBRYOCLINIC με
Α.Φ.Μ. 041947484 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ σε EMBRYOCLINIC

49307

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. EMBRYOCLINIC IKE, με ΑΦΜ
997179080 και Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Αδριανουπόλεως 6, νομίμως εκπροσωπούμενης από την Κανελίνα Μπίμπα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

49308

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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

*02040151711170008*

