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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανανέωση άδειας λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

2

Ανανέωση άδειας λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

3

Ανανέωση άδειας λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

4

Ανανέωση άδειας λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

5

Ανανέωση άδειας λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

6

Ανανέωση άδειας λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

7

Ανανέωση άδειας λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

8

Επιβολή προστίμου και ανάκληση της άδειας λειτουργίας στην Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής με την επωνυμία «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
δ.τ.«ΡΕΑ ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ ΧΟΣΠΙΤΑΛ Α.Ε.».

9

Έγκριση κανονισμού του Βραβείου Αριστείας
«Θεώνη Βελλή» του Τμήματος Ψυχολογίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 672
(1)
Ανανέωση άδειας λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 «Εφαρμογή
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α΄17).
2. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.63861 απόφαση του
Υπουργού Υγείας «Διορισμός Προέδρου και Αναπλη-

Αρ. Φύλλου 5011

ρωτή Προέδρου στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 484/2018).
3. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.:70962 απόφαση του
Υπουργείου Υγείας «Ορισμός μελών στην Εθνική Αρχή
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 616/2018).
4. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 3305/2005
(Α΄17), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4272/2014 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α΄145).
5. Την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3305/2005 (Α΄17).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 «Άδεια Ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις» (Α΄20).
7. Την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
με Α.Φ.Μ. 095457440 Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Β΄2962/2017).
8. Την υπ΄ αρ. 204/24.03.2020 απόφαση της ΕΑΙΥΑ για
τη διαδικασία ανανέωσης άδειας λειτουργίας Μονάδας
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης.
9. Την υπ΄ αρ. 411/26.06.2020 αίτηση της Μονάδας
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
με Α.Φ.Μ. 095457440 Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, καθώς και τον
φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών.
10. Την απόφαση της 8ης Συνεδρίασης της Εθνικής
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στις
23.07.2020 για ανανέωση της άδειας λειτουργίας της
Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με
την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την άδεια λειτουργίας της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με
Α.Φ.Μ. 095457440 Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3305/2005 και του π.δ. 10/2016. Η άδεια
ισχύει για τρία χρόνια.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020
Η Πρόεδρος
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 676
(2)
Ανανέωση άδειας λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 «Εφαρμογή
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α΄17).
2. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.63861 απόφαση του
Υπουργού Υγείας «Διορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 484/2018).
3. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.:70962 απόφαση του
Υπουργείου Υγείας «Ορισμός μελών στην Εθνική Αρχή
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 616/2018).
4. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 3305/2005
(Α΄17), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4272/2014 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α΄145).
5. Την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3305/2005 (Α΄17).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 «Άδεια Ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις» (Α΄20).
7. Την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με την επωνυμία «ΑΚΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και
δ.τ.«ΑΚΕΣΩ Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. 095736256 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ
(Β΄606/2017).
8. Την υπ΄ αρ. 204/24.03.2020 απόφαση της ΕΑΙΥΑ για
τη διαδικασία ανανέωσης άδειας λειτουργίας Μονάδας
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης.
9. Την υπ΄ αρ. 464/21.07.2020 αίτηση της Μονάδας
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με την επωνυμία ΑΚΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και
δ.τ.«ΑΚΕΣΩ Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. 095736256 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ,
καθώς και τον φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών.
10. Την απόφαση της 8ης Συνεδρίασης της Εθνικής
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στις
23.07.2020 για ανανέωση της άδειας λειτουργίας της
Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
με την επωνυμία «ΑΚΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΚΕΣΩ Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. 095736256
Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τεύχος B’ 5011/13.11.2020

Ανανεώνουμε την άδεια λειτουργίας της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με την επωνυμία «ΑΚΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
και δ.τ.«ΑΚΕΣΩ Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. 095736256 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, 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, 13 Οκτωβρίου 2020
Η Πρόεδρος
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 677
(3)
Ανανέωση άδειας λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 «Εφαρμογή
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α΄17).
2. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.63861 απόφαση του
Υπουργού Υγείας «Διορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 484/2018).
3. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.:70962 απόφαση του
Υπουργείου Υγείας «Ορισμός μελών στην Εθνική Αρχή
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 616/2018).
4. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 3305/2005
(Α΄17), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4272/2014 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α΄145).
5. Την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3305/2005 (Α΄17).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 «Άδεια Ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις» (Α΄20).
7. Την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «NEWLIFEΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«NEWLIFE Α.Ε.» με
Α.Φ.Μ. 997994547 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Β΄3260/2016,
Β΄3514/2016).
8. Την υπ΄ αρ. 204/24.03.2020 απόφαση της ΕΑΙΥΑ για
τη διαδικασία ανανέωσης άδειας λειτουργίας Μονάδας
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης.
9. Την υπ΄ αρ. 365/17.06.2020 αίτηση της Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης με την «NEWLIFE-ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«NEWLIFE Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 997994547 Δ.Ο.Υ.
ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων
δικαιολογητικών.
10. Την απόφαση της 8ης Συνεδρίασης της Εθνικής
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στις
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Τεύχος B’ 5011/13.11.2020

23.07.2020 για ανανέωση της άδειας λειτουργίας της
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «NEWLIFEΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«NEWLIFE Α.Ε.» με
Α.Φ.Μ. 997994547 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την άδεια λειτουργίας της Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «NEWLIFE-ΜΟΝΑΔΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«NEWLIFE Α.Ε.» με Α.Φ.Μ.
997994547 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3305/2005 και της υπό στοιχεία Οικ.
6901/2015 υπουργικής απόφασης. Η άδεια ισχύει για
τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020
Η Πρόεδρος
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ
Ι
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ΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με Α.Φ.Μ. 095457440 Δ.Ο.Υ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων
δικαιολογητικών.
9. Την απόφαση της 8ης Συνεδρίασης της Εθνικής
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στις
23.07.2020 για ανανέωση της άδειας λειτουργίας της
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με Α.Φ.Μ. 095457440
Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την άδεια λειτουργίας της Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με Α.Φ.Μ. 095457440 Δ.Ο.Υ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005
και της υπό στοιχεία Οικ. 6901/2015 υπουργικής απόφασης. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020

Αριθμ. 673
(4)
Ανανέωση άδειας λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 «Εφαρμογή
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α΄17).
2. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.63861 απόφαση του
Υπουργού Υγείας «Διορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 484/2018).
3. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.:70962 απόφαση του
Υπουργείου Υγείας «Ορισμός μελών στην Εθνική Αρχή
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 616/2018).
4. Την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3305/2005 (Α΄17),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 4272/2014 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής» (Α΄145).
5. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Οικ. 6901/2015 «Ίδρυση και λειτουργία Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και
προϋποθέσεις» (Β΄2639).
6. Την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με Α.Φ.Μ. 095457440 Δ.Ο.Υ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Β΄2962/2017).
7. Την υπ΄ αρ. 204/24.03.2020 απόφαση της ΕΑΙΥΑ για
τη διαδικασία ανανέωσης άδειας λειτουργίας Μονάδας
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης.
8. Την υπ΄ αρ. 411/26.06.2020 αίτηση της Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟ-

Η Πρόεδρος
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 674
(5)
Ανανέωση άδειας λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 «Εφαρμογή
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α΄17).
2. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.63861 απόφαση του
Υπουργού Υγείας «Διορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 484/2018).
3. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.:70962 απόφαση του
Υπουργείου Υγείας «Ορισμός μελών στην Εθνική Αρχή
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 616/2018).
4. Την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3305/2005 (Α΄17),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 4272/2014 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής» (Α΄145).
5. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Οικ. 6901/2015 «Ίδρυση και λειτουργία Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και
προϋποθέσεις» (Β΄2639).
6. Την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «ΛΟΥΛΕΛΗ Δ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με Α.Φ.Μ. 041870519 Δ.Ο.Υ. Α΄ΠΑΤΡΩΝ
(Β΄2236/2017).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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7. Την υπ΄ αρ. 204/24.03.2020 απόφαση της ΕΑΙΥΑ για
τη διαδικασία ανανέωσης άδειας λειτουργίας Μονάδας
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης.
8. Την υπ΄ αρ. 448/09.07.2020 αίτηση της Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «ΛΟΥΛΕΛΗ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με Α.Φ.Μ. 041870519 Δ.Ο.Υ. Α΄ΠΑΤΡΩΝ, καθώς
και τον φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών.
9. Την απόφαση της 8ης Συνεδρίασης της Εθνικής
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στις
23.07.2020 για ανανέωση της άδειας λειτουργίας της
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «ΛΟΥΛΕΛΗ
Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με Α.Φ.Μ. 041870519 Δ.Ο.Υ. Α΄ΠΑΤΡΩΝ.
10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την άδεια λειτουργίας της Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «ΛΟΥΛΕΛΗ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με Α.Φ.Μ. 041870519 Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΑΤΡΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και της υπό στοιχεία
Οικ. 6901/2015 υπουργικής απόφασης. Η άδεια ισχύει
για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020
Η Πρόεδρος
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 675
(6)
Ανανέωση άδειας λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 «Εφαρμογή
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α΄17).
2. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.63861 απόφαση του
Υπουργού Υγείας «Διορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 484/2018).
3. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.:70962 απόφαση του
Υπουργείου Υγείας «Ορισμός μελών στην Εθνική Αρχή
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 616/2018).
4. Την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3305/2005 (Α΄17),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 4272/2014 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής» (Α΄145).
5. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Οικ. 6901/2015 «Ίδρυση και λειτουργία Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και
προϋποθέσεις» (Β΄2639).
6. Την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «ΑΚΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΚΕΣΩ Ε.Π.Ε.» με
Α.Φ.Μ. 095736256 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ (Β΄606/2017).
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7. Την υπ΄ αρ. 204/24.03.2020 απόφαση της ΕΑΙΥΑ για
τη διαδικασία ανανέωσης άδειας λειτουργίας Μονάδας
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης.
8. Την υπ΄ αρ. 464/21.07.2020 αίτηση της Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «ΑΚΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΚΕΣΩ Ε.Π.Ε.» με
Α.Φ.Μ. 095736256 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, καθώς και τον φάκελο
των συνημμένων δικαιολογητικών.
9. Την απόφαση της 8ης Συνεδρίασης της Εθνικής
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στις
23.07.2020 για ανανέωση της άδειας λειτουργίας της
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία ΑΚΕΣΩ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ.«ΑΚΕΣΩ
Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. 095736256 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ.
10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την άδεια λειτουργίας της Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «ΑΚΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ.«ΑΚΕΣΩ Ε.Π.Ε.» με
Α.Φ.Μ. 095736256 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3305/2005 και της υπό στοιχεία Οικ.
6901/2015 υπουργικής απόφασης. Η άδεια ισχύει για
τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020
Η Πρόεδρος
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 678
(7)
Ανανέωση άδειας λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 «Εφαρμογή
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α΄17).
2. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.63861 απόφαση του
Υπουργού Υγείας «Διορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 484/2018).
3. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.:70962 απόφαση του
Υπουργείου Υγείας «Ορισμός μελών στην Εθνική Αρχή
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 616/2018).
4. Την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3305/2005 (Α΄17),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 4272/2014 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής» (Α΄145).
5. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Οικ. 6901/2015 «Ίδρυση και λειτουργία Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και
προϋποθέσεις» (Β΄2639).
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6. Την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «NEWLIFE-ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«NEWLIFE Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 997994547
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Β΄3260/2016, Β΄3514/2016).
7. Την υπ΄ αρ. 204/24.03.2020 απόφαση της ΕΑΙΥΑ για
τη διαδικασία ανανέωσης άδειας λειτουργίας Μονάδας
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης.
8. Την υπ΄ αρ. 365/17.06.2020 αίτηση της Τράπεζας
Κρυοσυντήρησης με την «NEWLIFE-ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«NEWLIFE Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 997994547 Δ.Ο.Υ.
ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων
δικαιολογητικών.
9. Την απόφαση της 8ης Συνεδρίασης της Εθνικής
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στις
23.07.2020 για ανανέωση της άδειας λειτουργίας της
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «NEWLIFEΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«NEWLIFE Α.Ε.» με
Α.Φ.Μ. 997994547 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την άδεια λειτουργίας της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «NEWLIFE-ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«NEWLIFE Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 997994547
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3305/2005 και της υπό στοιχεία Οικ. 6901/2015 υπουργικής απόφασης. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020
Η Πρόεδρος
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 671
(8)
Επιβολή προστίμου και ανάκληση της άδειας λειτουργίας στην Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με την επωνυμία «ΡΕΑ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«ΡΕΑ ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ ΧΟΣΠΙΤΑΛ
Α.Ε.».
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περ. α΄και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 3305/2005, Εφαρμογή της Ιατρικώς υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής (Α΄17).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 3305/2005, Εφαρμογή της Ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Α΄17).
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3. Το πόρισμα αυτοψίας διενεργηθείσας στις εγκαταστάσεις της ΜΙΥΑ με την επωνυμία «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«ΡΕΑ
ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ ΧΟΣΠΙΤΑΛ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 998645197 Δ.Ο.Υ.
ΦΑ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, από κλιμάκιο της Αρχής στις 4-2-2020.
4. Τις απόψεις που διατύπωσε επί των ευρημάτων του
πορίσματος ο επιστημονικός υπεύθυνος της ως άνω
ΜΙΥΑ κατά την από 30.09.2020 συνεδρίαση της Αρχής
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαπιστωθείσα κατά τον
έκτακτο έλεγχο της 4-2-2020 από τα μέλη της Αρχής
παράβαση των ορίων ηλικίας που προβλέπονται στο
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1455 Α.Κ. και
στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3305/2005 κατά την
εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. σε δύο ασθενείς ανέρχεται
σε 45 ημέρες στη μία περίπτωση και σε 15 ημέρες στη
δεύτερη περίπτωση, αποφασίζουμε:
Επιβάλεται στην Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής με την επωνυμία «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«ΡΕΑ ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ
ΧΟΣΠΙΤΑΛ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 998645197 Δ.Ο.Υ. ΦΑ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, το κατώτατο κατά την παρ. 6 του άρθρου 27 του
ν. 3305/2005 ποσό προστίμου των 10.000,00 ευρώ και
προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της για το
ελάχιστο προβλεπόμενο διάστημα των τριών (3) μηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020
Η Πρόεδρος
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 12831
(9)
Έγκριση κανονισμού του Βραβείου Αριστείας
«Θεώνη Βελλή» του Τμήματος Ψυχολογίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 443η/15-10-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 «περί καθορισμού του τίτλου και
της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου»
(Α΄239), το ν.δ. 114/1974 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» (Α΄159) και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ» (Α΄310),
τον ν. 259/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων» (Α΄25), τις διατάξεις του π.δ. 103/1983,
«Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης...,
καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου
Κρήτης» (Α΄48).
2. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21-08-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.
677) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων
Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
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3. Την υπ΄ αρ. 9885/04-09-2020 πράξη συγκρότησης
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 (ΑΔΑ: 9Κ3Π469Β7Γ-127), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο προβλεπόμενος
στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 4485/2017
(Α΄114) Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
5. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 84 του
ν. 4485/2017 (Α΄114), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (Α΄83), όπως
ισχύουν.
6. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ΄ αρ. 312ης/9-9-2020
Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας.
7. Το υπ΄ αρ. 11123/1-10-2020 έγγραφο της Γραμματέως του Τμήματος Ψυχολογίας, α/α Χρυσούλας Κουταλά.
8. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του ιδρύματος, εγκρίνουμε:
Τον κανονισμό του Βραβείου Αριστείας «Θεώνη Βελλή» του Τμήματος Ψυχολογίας ως ακολούθως:
Κανονισμός Φοιτητικού Βραβείου Ερευνητικής Αριστείας «Θεώνη Βελλή»
Άρθρο 1
Εισαγωγικά στοιχεία
1. Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τιμώντας τη μνήμη της εκλιπούσας Καθηγήτριας Γνωστικής
Ψυχολογίας Θεώνης Βελλή και την πολυετή προσφορά της
στο Τμήμα, ανακοινώνει τη θέσπιση ετήσιου Φοιτητικού
Βραβείου Ερευνητικής Αριστείας «Θεώνη Βελλή».
2. Το Τμήμα Ψυχολογίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία
της αριστείας στην έρευνα ως βασικό πυλώνα διάκρισής
του και έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της επίδοσης των
προπτυχιακών φοιτητριών (-τών) του στις σπουδές και
την έρευνα, με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος (ΣΤ)
υπ΄αρ. 302 της 12/02/2020, όπως επικαιροποιήθηκε στη
Συνέλευση Τμήματος (ΣΤ) υπ΄αρ. 312 της 09/09/2020,
προκηρύσσει για κάθε ακαδημαϊκό έτος ένα (1) Φοιτητικό Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας «Θεώνη Βελλή».
3. Το Βραβείο «Θεώνη Βελλή» θα χορηγείται σε προπτυχιακές (-ούς) φοιτήτριες (-τές) του Τμήματος Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίες (-οι) εκπόνησαν
Πτυχιακή εργασία εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτό τον
τρόπο θεωρούμε ότι ενισχύουμε με τον προσφορότερο
τρόπο την παράδοση του Τμήματος στην εκπαίδευση
και εμπλοκή των φοιτητριών (-τών) του στην Ψυχολογική Έρευνα, μία παράδοση, στη θεμελίωση της οποίας η
Θεώνη Βελλή διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις-Όροι Συμμετοχής
1. Δικαίωμα αίτησης έχουν όλες (-οι) οι φοιτήτριες
(-τές) που έχουν εκπονήσει την Πτυχιακή τους εργασία
στα πλαίσια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η
Πτυχιακή εργασία θα πρέπει να έχει ημερομηνία έναρξης
όχι μεγαλύτερη των δύο ετών πριν την αίτηση, και ημερομηνία ολοκλήρωσης όχι μεγαλύτερη των 12 μηνών
πριν την αίτηση.
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2. Δικαίωμα αίτησης έχουν και φοιτήτριες (-τές) που
εκπόνησαν από κοινού την Πτυχιακή τους εργασία. Στην
περίπτωση αυτή η αίτηση πρέπει να υπογράφεται και
από τις (τους) δύο υποψήφιες (-ους). Σε περίπτωση βράβευσης της συγκεκριμένης εργασίας το χρηματικό ποσό
του βραβείου ισομοιράζεται μεταξύ των υποψηφίων.
3. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά (psychology_registry@
uoc.gr) στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την 12η μεσημβρινή της 1ης Μαΐου εκάστου έτους και συνοδεύεται από:
(α) το πλήρες κείμενο της Πτυχιακής εργασίας σε μορφή pdf.
(β) αντίγραφο έγκρισης της έρευνας που διενεργήθηκε
στα πλαίσια της Πτυχιακής από την Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ή την ΕΗΔΕ τού Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το (β) αφορά σε έρευνες που χρήζουν σχετικής έγκρισης.
(γ) ενυπόγραφη επιστολή του επιβλέποντος μέλους
ΔΕΠ της Πτυχιακής εργασίας, που βεβαιώνει ότι εγκρίνει
την κατάθεση της αίτησης.
(δ) ενυπόγραφη επιστολή της αιτούσης (-ούντος) που
περιγράφει συνοπτικά την επιστημονική σπουδαιότητα
της εργασίας και αναφέρει τυχόν δημοσιεύσεις, αυτούσιας
της εργασίας ή τμήματος αυτής, σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο της
δημοσίευσης, και/ή βεβαίωση συμμετοχής στο συνέδριο,
αντίγραφο των σελίδων από το βιβλίο περιλήψεων με
τον τίτλο της εργασίας και το όνομα του προσώπου που
την παρουσίασε καθώς και περίληψη της ανακοίνωσης.
Άρθρο 3
Διαδικασία Αξιολόγησης των αιτήσεων
1. Ο ορισμός και η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων για το Βραβείο πραγματοποιείται
κατά την 1η τακτική ΣΤ του κάθε ακαδημαϊκού έτους
του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από 3 τακτικά
και 3 αναπληρωματικά μέλη. Τα κριτήρια επιλογής των
μελών είναι τα εξής:
(α) Μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης μπορούν να είναι
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας που δεν βρίσκονται
σε νόμιμη άδεια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
(β) Η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης θα πρέπει
κατά το δυνατόν να εξασφαλίζει την μεγαλύτερη δυνατή
ευρύτητα γνωστικών αντικειμένων.
(γ) Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν μπορούν
να ορίζονται σε αυτή για παραπάνω από δύο συνεχόμενα
ακαδημαϊκά έτη.
(δ) Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζονται κατά σειρά (1ο αναπληρωματικό μέλος,
2ο κ.λπ.).
3. Η Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ελέγχει και βεβαιώνει την ακρίβεια των
στοιχείων σε σχέση με τις ημερομηνίες εκπόνησης της
Πτυχιακής εργασίας. Κατόπιν διαβιβάζει αντίγραφο όλων
των έγκυρων αιτήσεων που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα καθώς και των συνημμένων τους στην Επιτροπή
Αξιολόγησης των αιτήσεων που έχει ορισθεί από την ΣΤ
του Τμήματος, μέχρι τις 15 Μαΐου εκάστου έτους.

Τεύχος B’ 5011/13.11.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει για την κατάρτιση του τελικού καταλόγου βαθμολογίας των αιτήσεων και καταθέτει
τον τελικό κατάλογο στην Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης μέχρι τις 7 Ιουνίου
εκάστου έτους.
5. Η Γραμματεία ανακοινώνει τον κατάλογο με τη βαθμολογία των αιτήσεων στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας μέχρι τις 10 Ιουνίου εκάστου έτους.
6. Κάθε μέλος ΔΕΠ που έχει εγκρίνει την υποβολή αίτησης φοιτήτριας (-τή) που εκπόνησε την Πτυχιακή του
εργασία υπό την εποπτεία του, έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης έναντι των αποτελεσμάτων. Η ένσταση
κατατίθεται εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος
μέχρι τις 17 Ιουνίου εκάστου έτους. Στην ένσταση περιγράφονται επακριβώς οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή.
7. Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών συνεδριάζει και
αποφασίζει επί των ενστάσεων, και συντάσσει τον τελικό
κατάλογο βαθμολογίας τον οποίο διαβιβάζει στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους.
8. Η Γραμματεία ανακοινώνει στην Ιστοσελίδα του
Τμήματος τα ονόματα των φοιτητριών (-των) που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και θα είναι οι
παραλήπτες του Βραβείου κατά την τελετή ορκωμοσίας
του Ιουλίου εκάστου έτους.
Άρθρο 4
Κριτήρια Αξιολόγησης των αιτήσεων για
το Βραβείο «Θεώνη Βελλή».
1. Κάθε αίτηση βαθμολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης σε 100βάθμια κλίμακα. Η βαθμολογία επιμερίζεται ως εξής:
(α) Έως 30 βαθμοί για την ποιότητα συγγραφής της
Πτυχιακής Εργασίας. Ενδεικτικά αξιολογείται η γλώσσα,
η σύνταξη, η συνοχή του κειμένου, η επαρκής βιβλιογραφική ανασκόπηση, η διαύγεια των επιχειρημάτων, κ.λπ.
(β) Έως 30 βαθμοί για την αρτιότητα της μεθοδολογικής προσέγγισης και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων.
(γ) Έως 30 βαθμοί για την επιστημονική σπουδαιότητα
και την καινοτομία της Εργασίας.
(δ) Έως 10 βαθμοί για την επιστημονική αναγνώριση
της έρευνας όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις σε επιστημονικά
συνέδρια που προέκυψαν από την Πτυχιακή εργασία.
2. Η τελική βαθμολογία της κάθε εργασίας προκύπτει
από τον άμεσο μέσο όρο της βαθμολογίας των τριών
αξιολογητών.
Άρθρο 5
Κωλύματα και διαδικασία αντικατάστασης μελών
της Επιτροπής Αξιολόγησης.
1. Σε περίπτωση που τακτικό μέλος της Επιτροπής
επόπτευσε την Πτυχιακή εργασία φοιτήτριας (-τή) που
υπέβαλε αίτηση, αποκλείεται αυτομάτως από την διαδικασία βαθμολόγησης της συγκεκριμένης αίτησης και
αντικαθίσταται από το πρώτο διαθέσιμο αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής.
2. Σε περίπτωση που τακτικό μέλος της Επιτροπής επόπτευσε 2 ή παραπάνω Πτυχιακές εργασίες φοιτητριών
(-τών) που υπέβαλαν αίτηση, απαλλάσσεται από την
ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στην
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περίπτωση αυτή αντικαθίσταται από το πρώτο διαθέσιμο αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης.
3. Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης έχει
τη δυνατότητα να δηλώσει να εξαιρεθεί από την βαθμολόγηση κάποιας αίτησης για προσωπικούς λόγους. Στην
περίπτωση αυτή αντικαθίσταται για την βαθμολόγηση
της συγκεκριμένης αίτησης από το πρώτο διαθέσιμο
αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης.
4. Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης έχει
βαθμό συγγένειας μέχρι 3ου βαθμού με φοιτήτρια (-τή)
που έχει υποβάλει αίτηση, οφείλει να δηλώσει κώλυμα
και να εξαιρεθεί από τη βαθμολόγηση της συγκεκριμένης αίτησης. Στην περίπτωση αυτή αντικαθίσταται από
το πρώτο διαθέσιμο αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης.
5. Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης έχει
υπάρξει μέλος συγγραφικής ομάδας στην οποία συμμετείχε και υποψήφια (-ος) που έχει καταθέσει αίτηση,
οφείλει να δηλώσει κώλυμα και να εξαιρεθεί από τη βαθμολόγηση της συγκεκριμένης αίτησης. Στην περίπτωση
αυτή αντικαθίσταται από το πρώτο διαθέσιμο αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Άρθρο 6
Χρηματοδότηση
1. Το Βραβείο χρηματοδοτείται από δωρεές ιδιωτών,
επιχειρήσεων ή κρατικών οργανισμών.
2. Το ποσό εκάστης δωρεάς κατατίθεται σε έργο με
ΚΑ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιστημονικά Υπεύθυνος (-η)
του έργου είναι ο/η εκάστοτε Πρόεδρος του Τμήματος.
3. Το Βραβείο χορηγείται σε ετήσια βάση και ανέρχεται
στο ποσό των 500.00€.
Άρθρο 7
Διαδικασία Βράβευσης
1. Η βράβευση της Πτυχιακής εργασίας που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, πραγματοποιείται
σε ειδική τελετή κατά την διάρκεια της ορκωμοσίας του
Ιουλίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
2. Οι βραβευθείσες (-έντες) παραλαμβάνουν ειδικό
δίπλωμα το οποίο αναφέρει τον τίτλο του βραβείου, την
ημερομηνία απονομής, το χρηματικό έπαθλο, το όνομά
τους και τον τίτλο της Πτυχιακής εργασίας τους.
3. Το δίπλωμα φέρει τη σφραγίδα του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και υπογράφεται από
τον/την Πρόεδρο του Τμήματος.
4. Η διάκριση των βραβευθεισών (-έντων) αναφέρεται
στο Παράρτημα Διπλώματός τους στα Ελληνικά και στα
Αγγλικά.
5. Το βραβείο απονέμεται από τον/την Πρόεδρο του
Τμήματος ή άλλο πρόσωπο που θα προτείνει η ΣΤ Ψυχολογίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 4 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου 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 - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02050111311200008*

