E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.02.16 13:39:14
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

5773

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/
ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης.

2

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

3

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Τράπεζας Ιστών και
Κυττάρων στην εταιρία με την επωνυμία «ATR0N
HEALTH ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ATRON
HEALTH A.E.».

4

Αναγνώριση του φυσικού πόρου «Πηγή Εμπρός
Θέρμη» Αγίου Φωκά Δήμου Κω, ως ιαματικού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 18533/Δ4
(1)
Συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/
ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου
89, καθώς και της περιπτ. α΄ της παρ. 15 του άρθρου 83
του ν. 4485/2017 (Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρου 42 και της
παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 89 του
ν. 4485/2017 (Α΄114) και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄167) «Δομή και
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4415/2016
(Α΄ 159) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου
7 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατι-

Αρ. Φύλλου 450

κού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) «Νόμος περί
εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του
ν. 3475/2006 (Α΄146) «Οργάνωση και λειτουργία της
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του
άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄71).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 26, 27 και 28 της αριθμ.
10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης
«Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης».
8. Τις διατάξεις 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).
9. Το π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων».
10. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
11. Την αριθμ. 201408/Υ1/16/2016 (Β΄ 3818) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
12. Την αριθμ. 180763/Γ1/2017 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 536) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 16103/Β1/31-01-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Στο άρθρο 27, της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄
120) υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος 6
ως εξής:
«6. Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων
των ΕΠΑ.Λ. κάθε Α΄ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί
ότι το άθροισμα των απουσιών του/της μαθητή/τριας εί-
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ναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών/ούσα και δε λαμβάνεται
υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για
τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων
για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων
των εκπαιδευτικών.
2. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 28, της αριθμ.
10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης
προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που
πραγματοποίησε έως 108 απουσίες για τις Β΄, Γ΄ τάξεις
Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και έως 115 απουσίες
για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α) για τις παραπάνω από τις 75 απουσίες
για τις Β΄, Γ΄ τάξεις Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., 78 απουσίες για τις
Β΄, Γ΄ τάξεις Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και 83 απουσίες για τη Δ΄
τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έχει προσκομίσει δικαιολογητικά
από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο Γενικός
Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν
έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του
άρθρου 24 παρ. 2 και 3 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018
(Β΄ 120) υπουργικής απόφασης».
3. Στην παρ. 5 του άρθρου 26 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/
22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης προστίθεται
περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Όταν πρόκειται για θεραπευόμενους ή ανήλικους ή
ενήλικες εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας απεξάρτησης του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), απαιτείται να καταθέτουν
οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται
το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης και η διάρκεια
του. Το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης δεν απαιτείται να διαρκεί καθ' όλο το χρονικό διάστημα από την
τελευταία εγγραφή τους σε σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την προσέλευση τους για
την απόκτηση απολυτήριου τίτλου, αλλά να έχει διανυθεί
εντός αυτού του χρονικού διαστήματος».
4. Στο άρθρο 26 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄
120) υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος
7 ως εξής:
«7. Οι μαθητές της περίπτ. γ΄ της παρ. 5 προκειμένου
να προσέλθουν σε εξετάσεις ως κατ' ιδίαν διδαχθέντες
προσκομίζουν βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι
συνεχίζουν να παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα των εγκεκριμένων οργανισμών του άρθρου 51 του
ν. 4139/2013. Οι μαθητές κάνουν χρήση του δικαιώματος
ως κατ' ιδίαν διδαχθέντες για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου Γυμνασίου ή Λυκείου, εφόσον έχουν παρέλθει
τουλάχιστον τρία (3) έτη από την τελευταία εγγραφή
τους πριν την τρέχουσα εγγραφή τους ως κατ' ιδίαν διδαχθέντες στην αντίστοιχη σχολική μονάδα».

Τεύχος Β’ 450/14.02.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Φεβρουαρίου 2018
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Δ25/14/1287/19
(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 υπ' όψη:
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».
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. 134/2017 (ΦΕΚ 168/6-11-2017) «Οργανισμός
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
З. То 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».

Τεύχος Β’ 450/14.02.2018
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5. Την με αρ. 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: 7321/
13-11-2017, 245940/17-11-2017, 650/30-11-2017,
226210/1738/29-11-2017, 6136/14-11-2017.
10. Το υπ' αρ. πρωτ. 10699/27-12-2017 έγγραφο του
Ε.Κ.Κ.Α που αφορά στην Απόφαση του Δ.Σ για την Ειδική
πιστοποίηση και ανανέωση Πιστοποίησης, Ν.Π.Ι.Δ μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
11. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455 (ΦΕΚ 22/τ.Β΄/
23-02-2017) «Εθνικό Μητρώο....και άλλες διατάξεις» έχει
πραγματοποιηθεί η εγγραφή των: «ΣΕΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»,
«Φίλοι ατόμων τρίτης ηλικίας Ενορίας Αγίας Τριάδας Αγίου Νικολάου», «Εστία Άγιος Νικόλαος», στο ηλεκτρονικό
Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, αποφασίζουμε:
Την Πιστοποίηση των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
• Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου με διακριτικό τίτλο «ΣΕΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» με έδρα στην Κάρπαθο
• Φίλοι ατόμων τρίτης ηλικίας Ενορίας Αγίας Τριάδας
Αγίου Νικολάου Κρήτης με έδρα στον Άγιο Νικόλαο
Την Ανανέωση της Πιστοποίησης του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ ως
φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
• Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής
της ψυχοκοινωνικής υγείας «Θησέας Κυκλάδων» με
διακριτικό τίτλο «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» με έδρα στην
Ερμούπολη.
Την Ανανέωση της Πιστοποίησης του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ ως
φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
• Εστία Άγιος Νικόλαος με έδρα στο Γαλαξίδι
Την Ανανέωση της Πιστοποίησης του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ
ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα:
• Φλόγα Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια με διακριτικό τίτλο «ΦΛΟΓΑ» με έδρα στην
Αθήνα.
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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 Ιανουαρίου 2018
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Ι

Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/οικ. 9727
(3)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Τράπεζας Ιστών
και Κυττάρων στην εταιρία με την επωνυμία
«ATR0N HEALTH ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ATRON HEALTH A.E.».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) τις διατάξεις:
1. του αριθμ. 73/2015 π.δ. (116/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
2. του άρθρου 27, παράγραφος 2 του ν. 4320/2015
(29/Α΄) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και
λοιπές διατάξεις».
3. τις διατάξεις των άρθρων 52, 53 και 64 του
ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α΄), «Δωρεά και μεταμόσχευση
οργάνων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. των άρθρων του π.δ. 26/2008 (ΦΕΚ 51/Α΄) «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)» καθώς και των παραρτημάτων του
ως άνω διατάγματος (πλην των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 καθώς και όσων διατάξεων
αφορούν σε Οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την
ανθρώπινη εφαρμογή ιστών και κυττάρων), όπως αυτό
ισχύει μετά την έκδοση του υπ' αριθμ. 129/2016 π.δ. (ΦΕΚ
229/Α΄).
5. του π.δ. 6/2001 (ΦΕΚ 3/Α΄) «Κανονισμός Λειτουργίας
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».
6. του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 (148/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
7. της υπ' αριθμ. πρωτ. Υ25/06-10-2015 Απόφασης του
Πρωθυπουργού: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β΄).
Β) το υπ' αρ. πρωτ. 5943/13-12-2017 (αρ. πρωτ.
Υ.Υ.Γ.Π./93989/18-12-2017) έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με το οποίο διαβιβάστηκε:
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α) απόσπασμα πρακτικού της από 22-11-2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, με τη θετική πρόταση του Οργανισμού, β) φάκελος με αίτημα
και στοιχεία τεκμηρίωσης αυτού, που είχε καταθέσειη
εταιρία στον Ε.Ο.Μ.
Γ) την υπ' αριθμ πρωτ. Β1α/οικ./8337/30-01-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την
οποία προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
Δ) το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Τράπεζας Ιστών και Κυττάρων στην εταιρία με την επωνυμία «ATRON HEALTH
ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ATRON HEALTH Α.Ε.», με
μέγιστο χρόνο ισχύος αυτής τα τρία (3) έτη και μέχρι
την έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 53, παρ.
2 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α΄) υπουργικής απόφασης.
Επιστημονικά Υπεύθυνος της Τράπεζας ορίζεται ο Ιατρός, Καλύβας Λάμπρος.
Η Τράπεζα θα έχει ως δραστηριότητες, την αποθήκευση και τη διάθεση/διανομή ιστικών μοσχευμάτων
σκελετού, δέρματος και τενόντιων ιστικών μοσχευμάτων.
Η προμήθεια των μοσχευμάτων της Εταιρίας θα γίνεται
αποκλειστικά από τις Τράπεζες Tissue Bank Bulgaria και
Luxemburg Bone & Tissue Bank, βάσει των συναφθεισών
μεταξύ τους συμβάσεων, εφόσον και για όσο χρόνο οι εν
λόγω Τράπεζες είναι αδειοδοτημένες από την αρμόδια
αρχή της χώρας που εδρεύουν. Η διαπίστωση/επιβεβαίωση της ισχύος της άδειας των συνεργαζόμενων προμηθευτριών Τραπεζών αποτελεί υποχρέωση της εταιρίας
«ATRON HEALTH A.E.».
Η Εταιρία υποχρεούται:
α) να μην προβαίνει σε καμία ουσιαστική μεταβολή
των δραστηριοτήτων της, του επιστημονικά υπευθύνου
και της προμηθεύτριας εταιρίας, χωρίς προηγούμενη
κατάθεση αιτήματος για συμπλήρωση ή τροποποίηση
της χορηγηθείσας άδειας.
β) μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του
άρθρου 53 του ν. 3984/2011 να καταθέσει νέο φάκελο
πλήρως εναρμονισμένο με τα όσα θα προβλέπονται
στην εν λόγω υπουργική απόφαση και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Ε.Ο.Μ..
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται τα
προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, η παρούσα
ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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Αριθμ. 1636
(4)
Αναγνώριση του φυσικού πόρου «Πηγή Εμπρός
Θέρμη» Αγίου Φωκά Δήμου Κω, ως ιαματικού.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (187/
Α΄/11.10.2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το π.δ. 127/2017 (157/Α΄/20.10.2017), «Οργανισμός
Υπουργείου Τουρισμού», όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 (208/Α΄/04.11.2016),
«Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού».
4. Το π.δ. 125/2016 (210/Α΄/05.11.2016), «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το ν. 3861/2010 (112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 3498/2006 (230/Α΄) και ειδικότερα των άρθρων 4 και 5 αυτού, όπως ισχύουν.
7. Την υπ' αριθμ. 16655/22.12.2006 Απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης
ιαματικών φυσικών πόρων» (1932/Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 17414/02.10.2009 (2215/Β΄) όμοια
απόφαση, την υπ' αριθμ. 1721/04.02.2013 (188/Β΄) όμοια
απόφαση, την υπ' αριθμ. 22527/30.10.2014 (2997/Β΄)
όμοια τροποιητική απόφαση Υπουργού Τουρισμού.
8. Την υπ' αριθμ. 13421/01.10.2012 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του
ν. 3498/2006 (230/Α΄)» (461/Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 23070/14.10.2013 (511/Υ.Ο.Δ.Δ.)
και 15831/15.07.2014 (446/Υ.Ο.Δ.Δ.) και 647/13.01.2015
(30/Υ.Ο.Δ.Δ.) και 25887/14.12.2015 (928/ Υ.Ο.Δ.Δ.) και
6452/10.04.2017 (175/ Υ.Ο.Δ.Δ.) και 7826/05.05.2017
(219/Υ.Ο.Δ.Δ.) και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύουν.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Τ. 2198/25.02.2013 αίτηση
του Δήμου Κω, με συνημμένη φάκελο δικαιολογητικών,
για την αναγνώριση του φυσικού πόρου, ως ιαματικού.
10. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας
Ιαματικών Φυσικών Πόρων (Ε.Π.Ι.Φ.Π.) για την αναγνώριση του φυσικού πόρου «Πηγή Εμπρός Θέρμη» Αγίου
Φωκά Δήμου Κω, ως ιαματικού (α.π. 14/01.02.2017 διαβιβαστικό με συνημμένη τη Γνωμοδότηση της 43ης
συνεδρίασης/15.12.2016 της Ε.Π.Ι.Φ.Π.).
11. Την με αριθμ. πρωτ. 782/22.12.2017 (α.π. Υπ.Τ.
185/08.01.2018) πρόταση Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με την παρ.
1 του άρθρου 5 του ν. 3498/2006 (230/Α΄).
12. Το τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 της
Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Δήμητρας Αντωνοπούλου,
εγκεκριμένο από το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών
του Υπουργείου Τουρισμού, ως προς την ορθότητα της
θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου, σύμφωνα με τις
συντεταγμένες που αναγράφονται στη γνωμοδότηση
της 43ης συνεδρίασης /15.12.2016 της Ε.Π.Ι.Φ.Π.
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13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2235/13.12.2017 Υπηρεσιακό
Σημείωμα του τμήματος Μελετών και Τεχνικών έργων
της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών με θέμα
«Διαβίβαση θεωρημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων
φυσικού πόρου «Πηγή Εμπρός θέρμη» Αγίου Φωκά Δήμου Κω.
14. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» .
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού
Αναγνωρίζεται ως ιαματικός, ο φυσικός πόρος «Πηγή
Εμπρός Θέρμη» Αγίου Φωκά Δήμου Κω που βρίσκεται
στην περιοχή Αγίου Φωκά (τοπωνύμιο θέσης εμφάνισης: Εμπρός Θέρμη ) του Δήμου ΚΩ της Π.Ε. ΚΩ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με συντεταγμένες σημείου
φυσικής ανάβλυσης Ι.Φ.Π.: Χ=0795582, Υ=4082493, Ζ=1
μ ΕΓΣΑ 87
Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες
Ιαματικού Φυσικού Πόρου
1. Ο φυσικός πόρος «Πηγή Εμπρός Θέρμη» Αγίου
Φωκά Δήμου Κω έχει θερμοκρασία 45°C, ηλεκτρική
αγωγιμότητα: (μ.ο.) στους 25°C: 54616 μS/cm, ενεργός
οξύτητα (Ph) (μ.ο.): 5,88, ραδιενεργά στοιχεία: ραδόνιο
(Rn) (μ.ο.) 10,26 Bq/I, Ράδιο (Ra) (μ.ο.) 3,13 Bq/I και Ουράνιο(υ): <0,005 mg/Ι. Χημικά στοιχεία: Na+, K+, Ca2+,
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Mg2+,HCO3-, CO32_, CΙ- και SO42- και αέρια: Υδρόθειο (H2S)
5,47 mg/Ι και Διοξείδιο του άνθρακα (C02) 753 mg/l. H
παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα: 25-35m3/h, που με
την κατάλληλη υδρομάστευση στον χώρο της πηγής
η παροχή αυτή μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Ο φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται:
χλωριονατριούχος (Na-Cl) εμπλουτισμένο σε ιόντα Ca2+,
HCO3-και SO422. Τρόπος χρήσεως: λουτροθεραπεία.
3. Ιαματικές ιδιότητες:
Ενδείξεις: Ρευματικές παθήσεις χρόνιους ρευματισμούς, ισχιαλγίες, οσφυαλγίες, παθήσεις νευρικού συστήματος.
Αντενδείξεις: καρδιακές παθήσεις, οιδήματα κάτω
άκρων, στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικές αιμορραγίες ή
θρομβώσεις αγγείων, κακοήθεις νεοπλασίες, νευρικές
και ψυχικές παθήσεις, ενεργός φυματίωση, εγκυμοσύνη
μετά τον έκτο μήνα σε όσους παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας πιθανής υπερκαπνίας που
μπορεί να αναπτυχθεί κατά την εμβάπτιση ολόκληρου
του σώματος σε νερό εμπλουτισμένο με CO2.
Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα
Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση σε φωτοσμίκρυνση το από Νοέμβριο 2017 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 της Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Δήμητρας Αντωνοπούλου, το οποίο έχει εγκριθεί
και θεωρηθεί από το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων
της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών και
τον Προϊστάμενο της Γεν. Δ/νσης Τουριστικής Πολιτικής
του Υπουργείου Τουρισμού στις 11-12-2017 ως προς
την ορθότητα της θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου
«Πηγή Εμπρός Θέρμη» Αγίου Φωκά Δήμου Κω.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018
Η Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
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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

*02004501402180008*

