
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός κύριων διατακτών του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων.

2 Καθορισμός του ύψους του κατ’ αποκοπή χορη-
γήματος καθαριότητας του Δικαστικού Γραφείου 
Αλεξανδρούπολης του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους.

3 Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/ 
4.12.2017 (Β΄4841) απόφασης του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Κατάρτι-
ση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 
επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ-
βάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του 
ν. 4412/2016.

4 Τροποποίηση του άρθρου 2 και του άρθρου 10 
της υπ’ αρ. 978/2017 απόφασης της Εθνικής Αρ-
χής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
(ΦΕΚ Β΄ 4875/2017) με θέμα: Κριτήρια διενέργειας 
Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης.

5 Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού 
συστάσεως και λειτουργίας του εκκλησιαστικού 
ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «Ίδρυμα υποτρο-
φιών Παναγιώτου Βαρλά εις μνήμην των γονέων 
του Χαραλάμπους και Καλιρρόης Βαρλά και Αρ-
χιμανδρίτου Μακαρίου Βαρλά», της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην 2/3/11-01-2018 από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ο.Ν.Κ 
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», που δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αρ. ΦΕΚ 822/τ. Β΄/09-03-2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 22632 οικ. (1)
Ορισμός κύριων διατακτών του Υπουργείου Δι-

καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-

ωμάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύουν,

β) του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 
(Α΄45),

γ) του π.δ. 96/ 2017 (Α΄136) «Οργανισμός Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των», όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),

2. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως το άρθρο 65,

β) του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 «Τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 4270/2014» (Α΄ 129), όπως ισχύει,

γ) Την αριθ. 2/45897/0026/14.6.2017 (ΑΔΑ: 650ΦΗ-
36Κ) εγκύκλιο του ΓΛΚ «Παροχή Οδηγιών επί των δια-
τάξεων του ν. 4270/2014»,

δ) Την αριθ. 2/100018/0026/30.12.2017 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-
ΔΤΗ) εγκύκλιο του ΓΛΚ «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά 
με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και 
παροχή οδηγιών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

2 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1511

16493
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3. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

4. Την αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας 
και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις 
Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο 
στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης» (Β΄ 1381).

5. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ-
γίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να 
προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες: 

α) για θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την πραγματοποί-
ηση δαπανών από το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ 
και ενός λεπτού (40.000,01 €) και μέχρι του ποσού των 
διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000, 00 €) συμπεριλαμ-
βανομένου του Φ.Π.Α., ενεργώντας ως κύριος διατάκτης 
αυτών,

β) για θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δι-
καιοσύνης, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την πραγματοποίη-
ση δαπανών από το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ 
και ενός λεπτού (40.000,01 €) και μέχρι του ποσού των 
διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000, 00 €) συμπεριλαμ-
βανομένου του Φ.Π.Α., ενεργώντας ως κύριος διατάκτης 
αυτών.

2. Ορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να προβαίνει σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για θέματα της Γενικής Διεύθυν-
σης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Επάρ-
κειας και Διαχείρισης Κρίσεων, για την πραγματοποίηση 
δαπανών από το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ και 
ενός λεπτού (40.000,01 €) και μέχρι του ποσού των δια-
κοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) συμπεριλαμβα-
νομένου του Φ.Π.Α., ενεργώντας ως κύριος διατάκτης 
αυτών.

3. Ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να προβαίνει, 
για θέματα αρμοδιότητας του, σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την πραγματοποίηση δαπανών έως του 
ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) συ-
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ενεργώντας ως κύριος 
διατάκτης αυτών.

4. Ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυν-
σης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων να προβαίνει, για θέματα αρμοδιότητας 
του, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματο-
ποίηση δαπανών έως του ποσού των σαράντα χιλιάδων 
ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
ενεργώντας ως κύριος διατάκτης αυτών.

5. Ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αν-
θρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες:

α) για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την 
πραγματοποίηση δαπανών έως του ποσού των σαράντα 
χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., ενεργώντας ως κύριος διατάκτης αυτών και

β) για την πραγματοποίηση δαπανών γενικού ενδια-
φέροντος, που αφορούν περισσότερες της μίας Γενικές 
Διευθύνσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την εύρυθμη λειτουρ-
γία του Υπουργείου, έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
ενεργώντας ως κύριος διατάκτης αυτών.

6. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οι κατά τα 
ανωτέρω κύριοι διατάκτες αναπληρώνονται από το ανώ-
τερο κατά περίπτωση ιεραρχικά όργανο.

7. Για δαπάνες γενικού ενδιαφέροντος, που αφορούν 
περισσότερες της μίας Γενικές Διευθύνσεις του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και ενός 
λεπτού (20.000,01 €) και μέχρι του ποσού των διακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. ορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 
ενεργώντας ως κύριος διατάκτης αυτών.

8. Τα αρμόδια Τμήματα Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συγκεντρώνουν 
και διαβιβάζουν τα απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά, 
παραστατικά, βεβαιώσεις διαθέσιμων χρηματικών υπο-
λοίπων και διενεργούν τις απαραίτητες πράξεις ή προπα-
ρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και ό,τι άλλο απαιτηθεί 
για την ομαλή λειτουργία του έργου του διατάκτη.

9. Στα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται οι όποιες ενέρ-
γειες αφορούν σε θέματα: α) μεταβολών - ανακατανομών 
- αιτημάτων αύξησης των πιστώσεων του προϋπολο-
γισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και β) επιχορηγήσεων των 
φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

10. Τα ανωτέρω αρμόδια όργανα μπορούν, σε εξαιρε-
τικές περιπτώσεις, να προσκομίζουν για υπογραφή στα 
ανώτερα ιεραρχικά όργανα αποφάσεις κ.λπ., με αιτιολο-
γημένη επισημείωση τους στο έγγραφο.
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11. Στην περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των κατά τα 
ανωτέρω κύριων διατακτών και της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π. δ. 80/2014), η εντολή για την εκτέλεση της δαπά-
νης δίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

12. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
απόφασης καταργείται κάθε άλλη απόφαση που ρυθμί-
ζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Απριλίου 2018 

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ 

I

   Αριθμ. 151 (2)
Καθορισμός του ύψους του κατ' αποκοπή χορη-

γήματος καθαριότητας του Δικαστικού Γραφεί-

ου Αλεξανδρούπολης του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3086/2002 (ΦΕΚ 324/Α΄/2002) 

«Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κα-
τάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του», όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α΄/2013) 
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμά-
των της ΕΛ.ΤΕ., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και 
άλλων διατάξεων», σε συνδυασμό με το π.δ. 238/2003 
«Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους (ΦΕΚ 214/Α΄/2003)».

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγί-
ας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 143/Α΄/2014, όπως ισχύει».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Περί αναλήψεως υπο-
χρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 145).

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2314/ 
1953 «περί καθαρισμού Δημοσίων Καταστημάτων» (ΦΕΚ 
Α΄/1959).

5. Την υπ' αριθμ. 2/5091/0026/25-5-2012 (ΦΕΚ Β΄1741) 
απόφαση Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού διαδικασί-
ας και δικαιολογητικών για τη πληρωμή δαπανών πάγιων 
κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων 
δημοσίου υπηρεσιών».

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α΄/2010)».

7. Την με αριθμ. 340/30-8-2004 (ΦΕΚ Β΄139) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί εκχω-
ρήσεως αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο Ν.Σ.Κ.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη εννιακοσίων ευρώ (900,00 €), η οποία θα καλυ-
φθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση των 48.000,00 € 
με ποσοστό διάθεσης 90%, του ΚΑΕ 1232 για το κατ' 
αποκοπή χορήγημα καθαριότητας του επανασυστα-
θέντος Δικαστικού Γραφείου Αλεξανδρούπολης, (ΦΕΚ 
Β΄/1029/2017) στον Προϋπολογισμό του Ε.Φ. 23/630 του 
οικ. έτους 2018.

9. Τη μη πρόβλεψη οργανικών θέσεων προσωπικού 
για την καθαριότητα στις Περιφερειακές Μονάδες του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

10. Τις υπάρχουσες ανάγκες για την καθαριότητα του 
Δικαστικού Γραφείου Αλεξανδρούπολης του Ν.Σ.Κ., απο-
φασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος του κατ' αποκοπή χορηγήματος 
καθαριότητας για τις ανάγκες καθαριότητας του Δικα-
στικού Γραφείου Αλεξανδρούπολης του Ν.Σ.Κ. και σε 
βάρος του Ε.Φ. 23/630 και ΚΑΕ 1232, προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018, για το τρέχον έτος ως εξής:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ

ΠΟΣΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 2018 
(Απρίλιος έως και 

Δεκέμβριος)
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

100,00 900,00

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 € 900,00 €

Δικαιούχος του επιδόματος θα είναι ο Προϊστάμενος 
του προαναφερομένου Περιφερειακού Γραφείου του 
Ν.Σ.Κ.

Σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας 
στο προαναφερόμενο Περιφερειακό Γραφείο του Ν.Σ.Κ., 
το κατ' αποκοπή χορήγημα καθαριότητας θα διακόπτεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Απριλίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΕΣΣΟΣ

I

    Αριθμ. ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466 (3)
Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/ 

4.12.2017 (Β΄4841) απόφασης του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Κατάρτι-

ση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ-

βάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του 

ν. 4412/2016.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8.η του άρθρου 221 του νό-

μου 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
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2. Τις διατάξεις του νόμου 3861/2010 (Α΄112) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 66 του Νόμου 
4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 123 /2017 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄151).

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (ΦΕΚ Α΄114).

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 123 (Α΄208) «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση 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».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125 (Α΄210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τη με αριθ. Γ3/2018 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ΄ 
(γγ) του ν. 4013/2011.

9. Τη με αρ. αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4.12.2017 
(Β΄ 4841) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία 
του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρε-
σιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του 
ν. 4412/2016».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/ 
4.12.2017 (Β΄ 4841) απόφαση και διαγράφουμε το τε-
λευταίο εδάφιο της περ. 3, της παρ. 5.4 του άρθρου 5 
της ως άνω απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

    Αριθμ. 179 (4)
Τροποποίηση του άρθρου 2 και του άρθρου 10 

της υπ' αρ. 978/2017 απόφασης της Εθνικής Αρ-

χής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 

(ΦΕΚ Β΄ 4875/2017) με θέμα: Κριτήρια διενέργειας 

Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 10 του ν. 3305/2005.
2. Τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Δεοντολογίας ΙΥΑ (ΦΕΚ 

Β΄ 293/7.2.2017).
3. Το άρθρο 20 παρ. 1 εδ. ιγ του ν. 3305 σύμφωνα με το 

οποίο η Αρχή ΙΥΑ εκδίδει κανονιστικές Αποφάσεις για τη 
ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων 
στα οποία αναφέρεται ο ν. 3305/2005, οι οποίες δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

Ι. Την τροποποίηση του Άρθρου 2 της υπ' αρ. 978/2017 
απόφασης της Αρχής ΙΥΑ., ως εξής:

Ενδείξεις εφαρμογής
Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση για έλεγχο Μο-

νογονιδιακών Νοσημάτων (PGT-M) ή Χρωμοσωμικών 
Ανευπλοειδιών (PGT-A) ενδείκνυται:

Α. Σε ζευγάρια με υπογονιμότητα εφόσον είναι ταυ-
τόχρονα:

α) φορείς φυλοσύνδετου μονογονιδιακού νοσήματος, 
πχ αιμορροφιλία, σύνδρομο εύθραυστου Χ, μυϊκές δυ-
στροφίες κα

β) φορείς αυτοσωματικού μονογονιδιακού νοσήματος, 
πχ κυστική ίνωση, β-μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτ-
ταρική αναιμία, νόσος Tay - Sachs κα

γ) φορείς χρωμοσωμικής ανωμαλίας
Β. Σε ζευγάρια χωρίς υπογονιμότητα που είναι φορείς 

1) μονογονιδιακού νοσήματος ή 2) χρωμοσωμικής ανω-
μαλίας και που για λόγους ηθικούς ή θρησκευτικούς ή 
λόγω προβλημάτων υγείας της γυναίκας δεν επιθυμούν 
να προβούν σε διακοπή ήδη εγκατεστημένης κύησης 
εφόσον το έμβρυο διαπιστωθεί ότι πάσχει μετά από 
προγεννητικό έλεγχο στο 1ο ή 2ο τρίμηνο της κύησης.

Επειδή οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες των γονέων μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε έμβρυα με χρωμοσωμικές ανω-
μαλίες που αφορούν όχι μόνο τα χρωμοσώματα που 
εμπλέκονται στη χρωμοσωμική ανακατάταξη τους αλλά 
οποιοδήποτε άλλο χρωμόσωμα, στις περιπτώσεις Α.γ 
και Β.2 προτείνεται να γίνεται Προεμφυτευτική Γενετική 
Διάγνωση για έλεγχο Χρωμοσωμικών Ανευπλοειδιών 
(PGT-A).

Γ. Για έλεγχο γονιμοποιημένων ωαρίων για νοσήματα 
όψιμης εμφάνισης όπως κληρονομικός καρκίνος, η νό-
σος Huntington κ.ά.

Δ. Σε ζευγάρια με τρείς ή περισσότερες αποβολές πρώ-
του τριμήνου άγνωστης αιτιολογίας ή που οφείλονται σε 
διαπιστωμένη χρωμοσωμική ανωμαλία των αποβληθέ-
ντων εμβρύων.
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Ε. Σε προχωρημένη ηλικία της μητέρας (40 ετών και 
άνω), μόνο όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν δικά 
της ωάρια.

ΣΤ. Σε ζευγάρια με τρεις ή περισσότερους αποτυχημέ-
νους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Ζ. Για την επιλογή γονιμοποιημένων ωαρίων που εί-
ναι ελεύθερα του γενετικού νοσήματος της οικογένειας 
και ταυτόχρονα ιστοσυμβατά με ήδη πάσχον παιδί έτσι 
ώστε ο/η αδελφός/ή του πάσχοντος που θα γεννηθεί 
να αποτελέσει δότη για μεταμόσχευση βλαστικών πλα-
κουντικών κυττάρων ή μυελού των οστών στο πάσχον 
παιδί της οικογένειας.

ΙΙ. Την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 10 
της υπ' αρ. 978/2017 Απόφασης της Αρχής Ι.Υ.Α, ως εξής:

2. Η βιοψία πραγματοποιείται σε κατάλληλα διαμορ-
φωμένο χώρο προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυ-
νος επιμόλυνσης. Τα αντιδραστήρια παρασκευάζονται 
σε χωριστό θάλαμο νηματικής ροής και αποστειρώνο-
νται με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) πριν και 
μετά από κάθε χρήση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Απριλίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤ. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

I

    Αριθμ. 862/717 (5)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού 

συστάσεως και λειτουργίας του εκκλησιαστικού 

ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «Ίδρυμα υποτρο-

φιών Παναγιώτου Βαρλά εις μνήμην των γονέων 

του Χαραλάμπους και Καλιρρόης Βαρλά και Αρχι-

μανδρίτου Μακαρίου Βαρλά», της Ιεράς Μητρο-

πόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Λαβούσα υπ' όψιν:
1. τα άρθρα 29 παραγρ. 2 και 59 παραγρ. 2 του Νόμου 

590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος» (Α΄ 146), και το άρθρο 68 παρ. 1, 5α΄ του 
ν. 4235/ 2014,

2. τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς 
το χριστεπώνυμον Πλήρωμα, οι οποίες απορρέουν από 
τας Ευαγγελικός επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και τους 
νόμους του Κράτους,

3. τας υφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς και πνευ-
ματικάς ανάγκας της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών 
και Οινουσσών,

4. την υπ' αριθμ. 280/48/1.2.2018 πρότασιν του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών 
Μάρκου,

5. την από 5.3.2018 γνωμοδότησιν του Νομικού Γρα-
φείου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και

6. την από 14.3.2018 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς 
Συνόδου, αποφασίζει:

Τροποποιεί και κωδικοποιεί τον κανονισμόν συστάσε-
ως και λειτουργίας του εκκλησιαστικού ιδρύματος υπό 
την επωνυμίαν: «Ίδρυμα Υποτροφιών Παναγιώτου Βαρλά 
εις μνήμην των γονέων του Χαραλάμπους και Καλιρρόης 
Βαρλά και Αρχιμανδρίτου Μακαρίου Βαρλά» της Ιεράς 
Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
913/15.4.2013) ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«Ίδρυμα υποτροφιών Παναγιώτου Βαρλά εις μνήμην 
του αδελφού του Αρχιμανδρίτου Μακαρίου Βαρλά, των 
γονέων του Χαραλάμπους και Καλιρρόης Βαρλά και της 
συζύγου του Ζωής Βαρλά» της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, 
Ψαρών και Οινουσσών.

Άρθρον 1ον
Ίδρυσις - Έδρα

Το συσταθέν δια της υπ' αριθ. 13338/718/2.4.2013 
αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
913/15.4.2013) εκκλησιαστικόν Ίδρυμα υπό την επωνυ-
μίαν «Ίδρυμα Υποτροφιών Παναγιώτου Βαρλά εις μνή-
μην των γονέων του Χαραλάμπους και Καλιρρόης Βαρλά 
και Αρχιμ. Μακαρίου Βαρλά», μετονομάζεται σε «Ίδρυμα 
Υποτροφιών Παναγιώτου Βαρλά εις μνήμην του αδελ-
φού του Αρχιμανδρίτου Μακαρίου Βαρλά, των γονέων 
του Χαραλάμπους και Καλλιρρόης Βαρλά και της συζύ-
γου του Ζωής Βαρλά» ή δια συντομίαν «Εκκλησιαστικόν 
Ίδρυμα Υποτροφιών Παναγιώτου Βαρλά», με έδραν την 
πόλιν της Χίου και δη και τα Γραφεία της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών. Το Ίδρυμα αυτό 
αποτελεί εξηρτημένη υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως 
Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, αυτοτελούς διαχειρίσεως 
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος.

Άρθρον 2ον
Σκοπός

Σκοπός του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος είναι:
1. Η δωρεάν φιλοξενία ενός ή δυο φοιτητών Α.Ε.Ι. ή 

Τ.Ε.Ι. των Κλάδων Θεολογίας ή Διοικήσεως Επιχειρήσεων 
ή Οικονομικών εν Αθήναις ή εν Πειραιεί, προερχομένων 
κατ' αρχήν εκ κώμης Ζυφιά Χίου, άλλως εκ κώμης Δαφ-
νώνος Χίου ή εκ των ετέρων κωμών του Δημοτικού Δια-
μερίσματος Καμποχώρων ή της λοιπής Χίου, εις ισόγειον 
διαμέρισμα 55 τ. μ., κείμενον επί της οδού Σεβάστειας 
25, περιοχής Ιλισίων του Δήμου Ζωγράφου Αττικής. Οι 
διαμένοντες υποχρεούνται εις την πληρωμήν των κοι-
νοχρήστων εξόδων, ως και των λογαριασμών κοινής 
ωφελείας (Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Ο.Τ.Ε. κ.λπ.).

2. Η χορήγησις υποτροφιών εκ των τόκων του ποσού 
των εκατόν χιλιάδων (αρ. 100.000) ευρώ, κατατεθειμέ-
νου εις λογαριασμόν Τραπέζης, εις ετέρους φοιτητάς, οι 
οποίοι δεν διαμένουν εις το διαμέρισμα και σπουδάζουν 
εις άλλας πόλεις της Πατρίδος ημών, προερχομένων κατ' 
αρχήν εκ κώμης Ζυφιά Χίου, άλλως εκ κώμης Δαφνώνος 
Χίου ή εκ των ετέρων κωμών του Δημοτικού Διαμερί-
σματος Καμποχώρων ή της λοιπής Χίου. Εκ των τόκων 
τούτων θα καταβάλλωνται και τα εκάστοτε έξοδα συντη-
ρήσεως και επισκευής του διαμερίσματος.
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Άρθρον 3ον
Διοίκησις

1. Το Ίδρυμα διοικείται υπό Τριμελούς Διοικητικού 
Συμβουλίου (Δ. Σ.), αποτελουμένου εκ των:

α) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και 
Οινουσσών, ως Προέδρου, αναπληρούμενου υπό του 
Αρχιερατικού Επιτρόπου Χαλκειού.

β) Δυο (αρ. 2) λαϊκών Μελών, μετά των αναπληρωτών 
αυτών, προτεινομένων υπό της οικογενείας Παναγιώτου 
Χαρ. Βαρλά και των κατιόντων αυτής.

2. Τα Μέλη του Δ. Σ. διορίζονται δια Πράξεως του Μη-
τροπολίτου επί τριετεί θητεία και το αξίωμα των είναι 
τιμητικόν και άμισθον.

3. Το Δ.Σ. κατά την πρώτην συνεδρίαν αυτού εκλέγει 
μεταξύ των μελών αυτού τον γραμματέα και τον ταμίαν 
αυτού.

4. Προς υποβοήθησιν του έργου αυτού ορίζεται υπό 
του Σεβ. Μητροπολίτου βοηθός Γραμματεύς.

Άρθρον 4ον
Συνεδριάσεις - Αρμοδιότητες Δ. Σ. 

Το Δ. Σ. έχει τας εξής αρμοδιότητας:
α) Συντάσσει τον ετήσιον Προϋπολογισμόν και Απο-

λογισμόν του Ιδρύματος, τον οποίον και υποβάλλει προς 
έγκρισιν εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον.

β) Αποφασίζει δια τον αριθμόν και το ύψος των εκά-
στοτε χορηγουμένων υποτροφιών, εν σχέσει προς τον 
Προϋπολογισμόν.

γ) Επιλέγει βάσει κριτηρίων τους υποτρόφους και τους 
προς δωρεάν διαμονήν φοιτητάς εκάστου έτους.

δ) Αποφασίζει δια την διακοπήν υποτροφίας ή διαμο-
νής βάσει του άρθρου 9 του παρόντος,

ε) Επιλύει οιονδήποτε σχετικόν θέμα παρουσιάζεται.

Άρθρον 5ον
Τηρούμενα βιβλία

1. Τα τηρούμενα Βιβλία του Ιδρύματος είναι: α) Βιβλίον 
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Βιβλίον Πρω-
τοκόλλου, γ) Βιβλίον Αρχείου Υποτρόφων, δ) Αρχείον 
εγκριθέντων Προϋπολογισμών και Απολογισμών του 
Ιδρύματος, ε) Φάκελος Αλληλογραφίας του Ιδρύματος, 
στ) Βιβλίον ακινήτων του Ιδρύματος.

2. Το Ταμείον του Ιδρύματος αποτελεί κλάδον του 
Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως και παρακολουθείται 
ετησίως δι' ιδιαιτέρας διαχειρίσεως εσόδων - εξόδων, 
η οποία τίθεται εις την διάθεσιν του Δ. Σ. εις εκάστην 
συνεδρίαν αυτού.

Άρθρον 6ον
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των υποτροφιών ή της διαμονής εις το δι-
αμέρισμα δύνανται να είναι του αυτού φύλου (δια την 
διαμονήν) τέκνα αναξιοπαθούντων γονέων, ορφανά 
και εμπερίστατα, ως και τέκνα οικονομικώς αδυνάμων 
ή πολυτέκνων οικογενειών. Χορηγούνται δε ετησίως αι 
υποτροφίαι πρωτίστως εις φοιτητάς και δευτερευόντως 
εις σπουδαστάς, βάσει της οικονομικής καταστάσεως 
και της βαθμολογίας των. Ο αριθμός αυτών ορίζεται κατ' 
έτος δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 7ον
Προϋποθέσεις χορηγίας

1. Έκαστος υποψήφιος υπότροφος υποχρεούται να 
υποβάλη μέσω της Ενορίας αυτού εις την Ιεράν Μητρό-
πολιν Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, το αργότερον έως 
της 30ηςΟκτωβρίου εκάστου έτους τα κάτωθι δικαιο-
λογητικά:

α) Αίτησιν μετά βιογραφικού σημειώματος.
β) Τελευταίον εκκαθαριστικόν σημείωμα της Εφορίας 

των γονέων αυτού.
γ) Υπεύθυνον δήλωσιν του αιτούντος, ότι δεν έχει 

λάβει, ούτε και πρόκειται να λάβη οιανδήποτε άλλην 
δημοσίαν ή εξ άλλου Ιδρύματος υποτροφίαν δια την 
συγκεκριμένην περίοδον.

δ) Βεβαίωσιν εγγραφής εις την Σχολήν (δια τους πρω-
τοετείς φοιτητάς και σπουδαστάς).

ε) Βεβαίωσιν, ότι έχουν εξετασθή επιτυχώς εις άπα-
ντα τα μαθήματα της Σχολής των εκάστου Ακαδημαϊκού 
έτους (δια τους ήδη φοιτητάς και σπουδαστάς).

2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλωνται εις 
την Ιεράν Μητρόπολιν μέχρι της ως άνω καταληκτικής 
ημερομηνίας, συνοδευόμενα με συστατικήν επιστολήν 
του οικείου Εφημερίου, εμφαίνουσαν το ορθόδοξον χρι-
στιανικόν ήθος του υποψηφίου.

Άρθρον 8ον
Διάρκεια υποτροφίας η στεγάσεως

Ως αρχική διάρκεια της υποτροφίας ή στεγάσεως ορί-
ζεται το εν (1) ακαδημαϊκόν έτος, δυναμένη να παρα-
ταθή, ουχί όμως να υπερβή την καθωρισμένην συνολι-
κήν διάρκειαν των σπουδών δια την εκάστοτε Σχολήν. 
Δια την παράτασιν ή μη της διαρκείας της υποτροφίας 
αποφαίνεται το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ιδρύματος.

Άρθρον 9ον
Διακοπή Υποτροφίας η στεγάσεως

Η υποτροφία ή η στέγασις διακόπτεται εφ' όσον ο 
υπότροφος:

α) Περατώσει τον χρόνον των σπουδών αυτού.
β) Διακόψει δια οιονδήποτε λόγον τας σπουδάς αυτού. 
γ) Δεν παρουσιάζει πρόοδον εις τας σπουδάς αυτού.
δ) Δεν επιδεικνύει το πρέπον χριστιανικόν ήθος και 

γενικώτερον δεν τηρεί τους όρους του παρόντος Κα-
νονισμού.

Άρθρον 10ον
Υποχρεώσεις υποτρόφων

Ο κάθε υπότροφος οφείλει να επικοινωνή ο ίδιος προ-
σωπικώς και τακτικώς μετά της Ιεράς Μητροπόλεως και 
να ενημερώνη δια την πορείαν και εξέλιξιν των σπουδών 
του. Επίσης έχει υποχρέωσιν να ενημερώνη δια πάσαν 
σχετικήν μεταβολήν. Ομοίως, υποχρεούνται οι στεγαζό-
μενοι εις το διαμέρισμα να χρησιμοποιούν τούτο μόνον 
ως κατοικίαν, διατηρούντες αυτό εις την κατάστασιν εις 
την οποίαν ευρίσκετο κατά την εγκατάστασίν των, να μη 
φιλοξενούν άλλα πρόσωπα, να είναι πάντοτε καθαρόν, 
να πληρώνουν εγκαίρως και ανελλιπώς τους λογαρια-
σμούς κοινής ωφελείας και τα κοινόχρηστα έξοδα και να 
διάγουν εν αυτώ κοσμίως και μετά σεμνότητος.
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Άρθρον 11ov
Πόροι του Ιδρύματος

Οι πόροι του Ιδρύματος προέρχονται:
α) Εκ τόκων
β) Εκ κρατικών και λοιπών άλλων επιχορηγήσεων Νο-

μικών η Φυσικών Προσώπων
γ) Εκ δωρεών ιδιωτών
δ) Εκ του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ι. Μητρο-

πόλεως
ε) Εξ ετησίας δισκοφορίας εις τους Ιερούς Ενοριακούς 

Ναούς, Ιεράς Μονάς και Ιερά Παρεκκλήσια ή Εξωκκλήσια 
του Δημοτικού Διαμερίσματος Καμποχώρων, καθώς και 
εξ εισφοράς των ως άνω Ιερών Ναών.

στ) Εκ διαφόρων λοιπών πηγών, αι οποίαι δεν κατονο-
μάζονται εις τον παρόντα Κανονισμόν και προέρχονται 
από χρηστήν πηγήν.

Άρθρον 12ον
Το Ίδρυμα έχει ιδίαν σφραγίδα, η οποία φέρει εις το 

κέντρον την εικόνα της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος 
Παρασκευής και εις δυο επαλλήλους κύκλους αναγρά-
φονται αι φράσεις «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ», «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙ-
ΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ».

Άρθρον 13ον
Τροποποίησις - Διάλυσις

1. Τροποποίησις του παρόντος Κανονισμού γίνεται υπό 
της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, κατόπιν εισηγήσεως του 
Σεβασμιωτάτου Προέδρου και ομοφώνου αποφάσεως 
του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρουμένης υπό του 
Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

2. Το Ίδρυμα διαλύεται αποφάσει της Διαρκούς Ιεράς 
Συνόδου και κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως του Διοικη-
τικού Συμβουλίου παρόντος και του Προέδρου, όταν δεν 
εκπληρώνει τους σκοπούς του ή καθίσταται ανέφικτος 
η λειτουργία αυτού, επικυρουμένης υπό του Μητροπο-
λιτικού Συμβουλίου.

3. Εις περίπτωσιν διαλύσεως του Ιδρύματος, τα περι-
ουσιακά στοιχεία αυτού περιέρχονται εις την Ιεράν Μη-
τρόπολιν Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

Άρθρον 14ον
Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της δημοσιεύσεως 

του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιεύεται 
δε και εις το επίσημον δελτίον της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Άρθρον 15ον
Κάλυψις δαπάνης

Από τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προ-
καλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Νο-
μικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών 
και Οινουσσών.

Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και στο επίσημο δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

  Αθήνα, 14 Μαρτίου 2018 

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
     Στην 2/3/11-01-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», που δημοσι-
εύθηκε στο υπ' αρ. ΦΕΚ 822/τ. Β΄/09-03-2018 στη σελίδα 
9821 στη Β΄ στήλη στο θέμα (4) διορθώνεται: 

το εσφαλμένο «Έγκριση α) υπερωριακής απασχόλη-
σης, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας με 
αμοιβή του Μόνιμου και Ι.Δ.Α.Χ. Προσωπικού και β) εφη-
μεριών με αποζημίωση του επιστημονικού προσωπικού 
( πλην ιατρών ) του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», έτους 
2018», 

στο ορθό: «Έγκριση α) υπερωριακής απασχόλησης, 
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας με αμοιβή 
του Μόνιμου και Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού και β) 
εφημεριών με αποζημίωση του επιστημονικού προσω-
πικού (πλην ιατρών) του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», 
έτους 2018».

(Από το Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»)  
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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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

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

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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