
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην Ελληνική Τρά-
πεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ) του 
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδη-
μίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.).

2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προ-
σωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2018.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των Προϊστα-
μένων Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και λοι-
πών Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. κατά το δεύτερο εξάμηνο 
του έτους 2018.

4 Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε κατηγορία του προσω-
πικού Ε.ΔΙ.Π. της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

5 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυ-
χτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεω-
τικής εβδομαδιαίας εργασίας, είτε καθ’ υπέρβαση 
αυτής, των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για το έτος 2018.
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Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην Ελληνική 

Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ) 

του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της 

Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Α) τις διατάξεις:
1. των άρθρων 48, 52, 55 και 65 (παρ.12) του 

ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α΄), «Δωρεά και μεταμόσχευση 
οργάνων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

2. του ν. 4398/1929 (ΦΕΚ 308/Α΄) «Περί κυρώσεως και 
τροποποιήσεως της από 18 Μαρτίου 1926 συντακτικής 

αποφάσεως περί οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. του π.δ. 73/2015 (116/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

4. των άρθρων του π.δ. 26/2008 (ΦΕΚ 51/Α΄) «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 δωρεά, την προμήθεια, 
τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την απο-
θήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυτ-
τάρων (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 που 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΄) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Υγείας»,

7. του άρθρου 44, (παρ. 3, περίπτωση στ΄) του υπ’ 
αριθμ. π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

8. της υπ’ αριθμ. πρωτ: Α3γ/οικ. 18092/2017 (ΦΕΚ 1005/
Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Όροι και προϋπο-
θέσεις λειτουργίας Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού 
Αίματος (ΟπΑ)»,

9. της υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ80/6.11.2017 απόφασης του 
Πρωθυπουργού: «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύ-
λο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904/Β΄),

10. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

Β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6120/27.12.2017 (αριθμ. πρωτ. 
Υ.Υ.Γ.Π./96593/29.12.2017) έγγραφο του Εθνικού Οργα-
νισμού Μεταμοσχεύσεων με το οποίο διαβιβάστηκε: 
α)  απόσπασμα πρακτικού της από 22.11.2017 συνε-
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, με τη θε-
τική πρόταση του Οργανισμού, β) φάκελος με αίτημα 
και στοιχεία τεκμηρίωσης αυτού, που είχε καταθέσει η 
εταιρία στον Ε.Ο.Μ.,

Γ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ./23329/19.3.2018 ει-
σήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
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κονομικών 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:

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην Ελληνική Τρά-
πεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ) του Ιδρύμα-
τος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
(Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.) του άρθρου 55 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/
Α΄), για τρία (3) έτη.

Επιστημονικά Υπεύθυνη της Τράπεζας ορίζεται η ια-
τρός, Αικατερίνη Σταυροπούλου - Γκιόκα.

Η Τράπεζα θα έχει ως δραστηριότητες, τη συλλογή, 
επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή Αρχέγονων Αι-
μοποιητικών Κυττάρων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος 
(ΟπΑ).

Η Τράπεζα υποχρεούται:
α) Να μην προβαίνει σε καμία ουσιαστική μεταβολή 

του τύπου των κυττάρων, των δραστηριοτήτων της και 
του Διευθυντή χωρίς προηγούμενη κατάθεση αιτήμα-
τος για συμπλήρωση ή τροποποίηση της χορηγηθείσας 
άδειας.

β) Να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας και στον Εθνικό 
Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) ετήσια έκθεση 
των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
π.δ. 26/2008.

Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση των γονέων που επι-
θυμούν να φυλάξουν το Ομφαλοπλακουντιακό Αίμα 
του κυοφορούμενου τέκνου τους, πρέπει να γίνεται 
με το Έντυπο Ενημέρωσης για Κατάθεση ή Δωρεά 
Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ) και τη Δήλωση 
Συναίνεσης Γονέων Κυοφορούμενου Τέκνου για την 
αφαίρεση Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (άρθρο 48 
του ν. 3984/2011), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το 
Υπουργείο Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ioυνίου 2018 

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Υγείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 162/23.5.2018 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προ-

σωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. 

κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2018.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (ΦΕΚ Α΄/176/16.12.2015).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2009 «Οργανισμός της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄/88/9.6.2009) 
όπως ισχύει.

3. 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 Α΄/112/13.7.2010) όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005).

5. Το στοιχείο (xiii) της περίπτωσης (γ) της παραγρά-
φου 1 της κανονιστικής απόφασης 7/513/18.6.2009 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στην Εκτελεστική Επιτροπή, στους Α΄ και Β΄ Αντιπροέ-
δρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και λοιπών Υπηρε-
σιακών Μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ 
Β΄/1279/29.6.2009) όπως ισχύει.

6. Τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές εκτιμήθηκαν 
κατόπιν διαβούλευσης με τη Διοίκηση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ 
(€ 8.000,00) σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού 
εξόδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έτους 2018 και 
του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0261, αποφασίζει:

Να εγκρίνει την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι-
ακής εργασίας τριάντα (30) υπαλλήλων της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς κατ’ ανώτατο, για το δεύτερο εξάμηνο 
του έτους 2018. Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζονται έως εκατόν είκοσι (120) για κάθε υπάλληλο.

Η έγκριση της υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κρίνεται αναγκαία και επι-
βάλλεται για τους ενδεικτικά αναφερόμενους παρακάτω 
λόγους:

- Τη συντήρηση, αναβάθμιση και έλεγχο λειτουργίας 
των πληροφοριακών συστημάτων της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς.

- Τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών που προ-
κύπτουν από τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή από την άσκηση του 
ανακριτικού της έργου ή από την εφαρμογή διατάξεων 
σχετικά με θέματα προσωπικού.

- Την αναβάθμιση και λειτουργία του λογιστικού συ-
στήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

- Τον έλεγχο ενημερωτικών δελτίων για δημόσια προ-
σφορά και οικονομικών καταστάσεων (τριμήνου, εξα-
μήνου, εννεαμήνου και ετησίων) των εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών.

- Το χειρισμό θεμάτων αναστολής ή άρσης αναστο-
λής διαπραγμάτευσης εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών εταιρειών.

- Την ενασχόληση των στελεχών της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς με ευρωπαϊκά θέματα της κεφαλαιαγοράς.

Οι συνολικές ώρες υπερωριακής εργασίας οι οποίες 
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση ανέρχονται σε 
χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) περίπου και η συνολική 




