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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθμ. Υ4α/οικ. 62306 (1)
Χορήγηση άδειας εισαγωγής, διάθεσης/διανομής και αποθή−

κευσης ιστών σκελετού πλατείας περιτονίας, περικαρδίου, 
τενόντων στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΑΚΩ−
ΒΙΔΗ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Ι.ΜΕ.ΜΑ. Α.Ε.».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52−55 του ν. 3984/2011 (Α΄/150), 

«Μεταμοσχεύσεις Ανθρωπίνων Ιστών και Οργάνων και άλλες 
διατάξεις», ως τροποποιηθείσα ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1−6 του Π.Δ. 26/2008 (Α/151) «Εναρ−
μόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 
για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δω−
ρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, 
την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων 
(EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/
ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» καθώς 
και του παραρτήματος VI του ως άνω διατάγματος.

3. Το Π.Δ. 6/2001 (Α 3) «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2610/ 15.5.2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2428/12.6.2013 αίτηση καθώς και τα υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 3392/07−08−2013 και 4929/20−11−2013 έγγραφα με 
τα επισυναπτόμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά και λοιπά 
στοιχεία που υπέβαλε στον Ε.Ο.Μ. η εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΑΚΩΒΙΔΗ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Ι.ΜΕ.ΜΑ. Α.Ε.» για 
άδεια εισαγωγής, διάθεσης/διανομής και αποθήκευσης ιστών 
σκελετού πλατείας περιτονίας, περικαρδίου, τενόντων.

6 Το υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Ο.Μ.οικ./1720/11.04.2014 έγγραφο του 
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, με το οποίο διαβιβά−
στηκε συνημμένο το απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΟΜ της από 14.01.2014 συνεδρίασης με την 
πρόταση του Οργανισμού κατά τα άρθρα 6 του Π.Δ. 26/2008 
και 53 του ν. 3984/2011, η οποία είναι θετική με τον όρο ότι 
όταν εκδοθούν οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις του 
άρθρου 53 Ν. 3984/11 θα πρέπει να συμπληρωθεί τυχόν ο φά−
κελος και να εναρμονιστεί με τις προϋποθέσεις των εκδοθη−
σομένων αποφάσεων.

7. Το επισυναπτόμενο στα πρακτικά έγγραφο του Τμήματος 
Γ΄ Ιστών προς Μεταμόσχευση, Ιστοσυμβατότητας και Τραπεζών 
Ιστών προς Μεταμόσχευση του ΕΟΜ, από το οποίο προκύπτει 
ότι η εν λόγω εταιρεία πληροί τα απαιτούμενα του παραρ−
τήματος VI «Απαιτήσεις για τη διαπίστευση, τον ορισμό, την 
έγκριση ή την αδειοδότηση ιδρυμάτων ιστών σύμφωνα με το 
άρθρο 30 του παρόντος» του Π.Δ. 26/2008 (Α΄ 151) «Εναρμόνιση 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για 
τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, 
την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την 
αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων 
(EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/
ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)».

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1ο του 
Π.Δ/τος 63/2000 (Α΄98) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια εισαγωγής, διάθεσης/διανομής και αποθήκευ−
σης ιστών σκελετού πλατείας περιτονίας, περικαρδίου, τενόντων 
στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΑΚΩΒΙΔΗ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙ−
ΚΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό 
τίτλο «Ι.ΜΕ.ΜΑ. Α.Ε.»., με τον όρο ότι όταν εκδοθούν οι υπουργικές 
αποφάσεις του άρθρου 53, παρ. 2, του ν.3984/11 θα πρέπει να 
κατατεθεί νέος φάκελος, εναρμονισμένος με τα προβλεπόμενα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ



25884 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

    Αριθμ. 6000/2/238−α΄ (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6502/15/14/ιδ΄ από 09−04−2009 από−

φασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στη 
Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατόχων 
πτυχίων του ν. 3748/2009 (Α΄ 29)» (Β΄ 707).

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 και 

των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του  ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελμα−
τικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29) 

2. Τις διατάξεις του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δρα−
στηριοτήτων εκτός καταστήματος» (Α΄ 118).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 193).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), 
όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 
149), 98/2012 (Α΄ 160) και 118/2013 (Α΄ 152).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 

6502/15/14/ιδ΄ από 09−04−2009 υπουργικής απόφασης προστί−
θεται εδάφιο ως εξής:

«Από το σχολικό έτος 2013−2014 και εφεξής το ποσοστό 3% 
επί του συνολικού αριθμού εισαγομένων κατ’ έτος στη Σχολή 
Αστυφυλάκων, κατόχων απολυτηρίου ημερησίου Επαγγελματι−
κού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), κατανέμεται σε ποσοστό 90% εισαγομέ−
νων ύστερα από συμμετοχή τους σε πανελλαδικές εξετάσεις 
και σε ποσοστό 10% εισαγομένων χωρίς νέα εξέταση.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της ως άνω υπουργικής 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κατά των καθορισμό του αριθμού των εισαγομένων που 
αντιστοιχεί στο ποσοστό 3% της προηγούμενης παραγράφου δεν 
λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014
   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

F
    Αριθμ. 8999 (3)
Τροποποίηση της με αριθμ. 3440/28−2−2014, ΦΕΚ 839/Β΄/04−04−2014 
απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010): Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/
Α΄/18.2.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
Α΄/15.3.2010).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α΄) 
«Κώδικας Ν.Α.».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 
180/Α΄/9.9.1999)  «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια 
Διοίκηση μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις».

6. Το υπ’ αριθμ. 2056731/6145/0022/4.2.1998 έγγραφο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Τις υπ’ αριθμ. 2091831/12894/0022/4.2.1998 και 2/66700/ 
0022/30.8.1999 κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονομικών και Γεωργίας.

8. Την με αρ. πρωτ. 53844/1007−2013 (ΦΕΚ 2017/Β΄/2013) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης, «περί Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μο−
νάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών 
μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης.

9. Το υπ’ αριθμ. 3440/28−2−2014, ΦΕΚ 839/Β΄/04−04−2014 
απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης.

10. Το υπ’ αριθμ. 550/15−04−2014 έγγραφο της Δ/νσης Πολι−
τικής Προστασίας A.M.−Θ.

11. Το υπ’ αριθμ. 237/62736/08−05−2014 έγγραφο Γενικής Δ/
νσης ΠΑΜ−Θ.

12. Το υπ’ αριθμ. 2640/07−05−2014 έγγραφο Δ/νσης Περιβάλ−
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΑΜ−Θ.

13. Τα υπ’ αριθμ. 233/26−05−2014 και 258/26−05−2014 έγγραφα 
Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΑΜ−Θ.

14. Το υπ’ αριθμ. ΔΟ ΟΙΚ. 1789/22−04−2014 Τμ. Προϋπολογισμού 
και Λογιστικής Διαχείρισης ΠΑΜ−Θ βεβαίωση περί ύπαρξης 
πίστωσης ύψους 56.800,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0713, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε τη με αριθμ. 3440/28−2−2014, ΦΕΚ 839/Β΄/04−
04−2014 απόφασή μας που αφορά τον καθορισμό ανώτατου 
ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας Π.Ε. Ροδό−
πης οικονομικού έτους 2014 ως εξής:

α) Διαγράφουμε στο τέλος του σώματος της ανωτέρω από−
φασης , ειδικότερα στην σελίδα δέκα (10) τα εδάφια α), β) γ) 
και συμπληρώνουμε ως εξής «Δεν υπάρχει το όριο των πέντε 
(5) ημερών κάθε μήνα, επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των 
κατά μήνα ημερών εκτός έδρας, έως ότου συμπληρωθούν οι 
αιτούμενες ανά ειδικότητα ημέρες κατ’ έτος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Κομοτηνή, 25 Μαΐου 2014 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας

Η. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
    (4)

Στην ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/377/8410/26−05−2014 Απόφαση του Υπουρ−
γού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1367/Β΄/2014, στη σελίδα 
19246 στον πίνακα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ του Υπουργείου Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διορθώνεται το 
εσφαλμένο «ΠΑΡΤΙΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ», στο ορθό «ΓΙΑΡΤΙΜΙΔΟΥ 
ΕΥΘΥΜΙΑ».

(Από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)    

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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