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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 35

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

18 Ιανουαρίου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 123
(1)
Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής πολιτών τρί−
των χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή
δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χορηγήθηκαν
από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής πολιτών
τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παρα−
μονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χο−
ρηγήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ...............
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων. ...........................................................................................
Κατάργηση του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστα−
σίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πόρου». .
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΕΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ − ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.Σ.)»
και δ.τ. «ΕΝ. ΣΥ. ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε.Σ.», ορι−
στικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονά−
δας που προήλθε από την επένδυση αυτή. ............
Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης του
υπαλλήλου που εκτελεί καθήκοντα γραμματέα
του Νομικού Προσώπου Μουσείου Φωτογραφίας
«Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαριάς. .........
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑ−
ΑΔ/Φ.Κ./84/37534, απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης............................................................................................ 6
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.Κ./85/34749, 36922 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης............................................................................................ 7
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. 214374/16/12/2015
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργα−
νισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. ............................. 8

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 136 παρ. 9 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80),
«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και
λοιπές διατάξεις».
β) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα».
γ) Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Β΄ 116), «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
δ) Την υπ’ αριθ. Υ. 10/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού (Β΄ 2109) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης Ιωάννη Μουζάλα.
ε) Την υπ’ αριθ. Υ.6/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
(Β΄ 2109) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης Νικόλαο Τόσκα.
στ) Την υπ’ αριθ. Υ. 56/2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού (Β΄ 2291) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία
Αντωνοπούλου.
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ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής σε πολίτες τρί−
των χωρών, που κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία
ταυτότητος αλλοδαπού, τα οποία είχαν εκδοθεί από
τα Τμήματα Αλλοδαπών, για τους διαμένοντες στην
περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευ−
θύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και από τις Υπηρε−
σίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών στις έδρες των
Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Περιφερειακών
Αστυνομικών Διευθύνσεων εφόσον:
• Οι άδειες παραμονής ή τα δελτία ταυτότητας αλλο−
δαπού έληξαν ή δεν ανανεώθηκαν μέχρι την ημερομηνία
έναρξης της παρούσας και
• ο πολίτης τρίτης χώρας συνεχίζει να παραμένει στην
Ελλάδα μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας
απόφασης.
2. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής κα−
τατίθεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας
Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αι−
τούντος.
3. Η άδεια διαμονής, υπό την επιφύλαξη συνδρομής
στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων δημόσιας τάξης και
ασφάλειας, εκδίδεται με διάρκεια ισχύος ενός έτους,
παρέχει πρόσβαση στην μισθωτή εργασία, στην παροχή
υπηρεσιών ή έργου, καθώς και σε επιχειρηματική δρα−
στηριότητα και ανανεώνεται ανά διετία, για τον ίδιο
λόγο. Η ανωτέρω άδεια διαμονής μπορεί να ανανεωθεί
και για έναν από τους λόγους του Ν. 4251/2014, εφόσον
πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.
4. Άδεια διαμονής χορηγείται και στους/στις συζύγους,
τους κατιόντες σε ευθεία γραμμή και στους απευθείας
ανιόντες του αιτούντος, εφόσον διέμεναν στη χώρα έως
την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας.
5 Σε ανήλικους κατιόντες, χορηγείται άδεια διαμονής
για οικογενειακή επανένωση κατά παρέκκλιση των δι−
ατάξεων του άρθρου 70 του Ν. 4251/2014.
Άρθρο 2
1. Για τη χορήγηση άδειας διαμονής για τον ανωτέρω
σκοπό, ο ενδιαφερόμενος ή το μέλος της οικογένειας
οφείλει να προσκομίσει:
α. Έντυπο αίτησης.
β. Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε
φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων
είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά
ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο
αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.
γ. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα
μας, με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι
είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου, οι οποίοι
αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέ−
ρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για την
υφιστάμενη προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία
κατοχής του και σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν.
Στα αναγνωρισμένα από τη χώρα μας ταξιδιωτικά έγ−

γραφα περιλαμβάνονται και τα «British overseas citizen
passport» διαβατήρια που φέρουν μια εκ των ακολούθων
ενδείξεων: «British Nationals (Overseas)», «British Overseas
Territories Citizens», «British Overseas Citizens», «British
Subjects» ή «British Protected Persons».
δ. Αντίγραφο προηγούμενης άδειας παραμονής ή δελ−
τίου ταυτότητας αλλοδαπού για τους συντηρούντες.
ε. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξι−
αρχική πράξη γάμου ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για
την απόδειξη της ιδιότητας μέλους οικογένειας του
αιτούντος και
στ. Αποδεικτικά διαμονής στη χώρα για τα μέλη οι−
κογένειας.
ζ. Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4251/
2014.
η. Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή βεβαίωση ασφαλιστικής
ικανότητας ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον
οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νο−
σηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού
ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα
ασφάλισης.
2. Για την ανανέωση της ανωτέρω άδειας διαμονής,
ο ενδιαφερόμενος ή το μέλος της οικογένειας οφείλει
να προσκομίσει:
α. Έντυπο αίτησης.
β. Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε
φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων
είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά
ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο
αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.
γ. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα
μας με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών αντικει−
μενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλ−
λουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται οι
ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για την υφιστάμενη
προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχής
του και σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν.
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής της οικογε−
νειακής κατάστασης του αιτούντος.
ε. Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4251/
2014.
στ. Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή βεβαίωση ασφαλιστι−
κής ικανότητας ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση
στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργα−
τικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού
φορέα ασφάλισης.
Άρθρο 3
Άδεια διαμονής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα−
ρούσα απόφαση μπορεί να χορηγηθεί σε αλλοδαπό που
επικαλείται ομογενειακή ιδιότητα αλλά δεν κατέχει προ−
ηγούμενο τίτλο διαμονής από τις αρμόδιες αστυνομικές
αρχές, εφόσον δεν υφίσταται δυνατότητα υπαγωγής
του στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους ομογενείς που
προέρχονται από την Αλβανία, την Τουρκία ή χώρες της
πρώην ΕΣΣΔ, για τους οποίους ισχύουν οι επιμέρους
ειδικότερες διατάξεις.
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Ο ανωτέρω τίτλος χορηγείται και στα μέλη οικογέ−
νειας, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης.
Ο ενδιαφερόμενος οφείλει για τον σκοπό αυτό να
προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέ−
πονται στο άρθρο 2 παρ. 1, πλην του προηγούμενου
τίτλου διαμονής.
Για τους δικαιούχους αυτής της κατηγορίας η ομο−
γενειακή ιδιότητα αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα
ελληνικών αρχών ή αρχών του εξωτερικού, όπως εγ−
γραφές σε δημοτολόγια ή προξενικά μητρώα, καθώς και
κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται
η ελληνική καταγωγή του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθ. οικ. 239
(2)
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του Ν. 1316/1983, όπως αυτές τρο−
ποποιήθηκαν με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ Α΄
262/23−12−2008).
β) Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄/2015) «Ρυθμίσεις για τη
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερ−
νητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
γ) Του Π.δ. 142/1989 «Οργανισμός του ΕΟΦ», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Π.δ. 151/1993.
2. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23−9−2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»
3. Την υπ’ αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ.22379/26−3−2015 απόφαση
του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 175/26−3−2015), τ.Υ.Ο.Δ.Δ.)
διορισμού της Προέδρου του ΕΟΦ.
4. Την υπ’ αριθ. Α2β/Γ.Π. οικ.23504/31−3−2015 απόφαση
του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 200/31−3−2015, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.),
διορισμού των Α και Β Αντιπροέδρων του ΕΟΦ.
5. Την υπ’ αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ.25092/6−4−2015 απόφαση
του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 223/ΥΟΔΔ/6−4−2015 συγκρό−
τησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΦ.
6. Την υπ’ αριθ. 38286/3−6−2015 πρόταση του Προέδρου
Ε.Ο.Φ.
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
8. Το υπ’ αριθ. 5868/8−12−2015 Διαβιβαστικό Σημείωμα
του Γραφείου Υπουργού.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
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Αναθέτουμε στους Αντιπροέδρους του ΕΟΦ τις ακό−
λουθες αρμοδιότητες: Α.Α΄ Αντιπρόεδρος:
Την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των
ακόλουθων Διευθύνσεων του Οργανισμού:
1. Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας.
2. Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων.
3. Αξιολόγησης Προϊόντων.
Καθώς επίσης της υπηρεσίας αξιολόγησης αιτημάτων
χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων.
Για τα αντικείμενα αυτά:
α. Παρακολουθεί τις ανωτέρω Υπηρεσίες, συντονί−
ζει και υλοποιεί τα κατάλληλα μέτρα και παρέχει τις
απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την αποδο−
τικότητα και παραγωγικότητα των Υπηρεσιών αυτών
και την επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν, στα
πλαίσια των εκάστοτε αποφάσεων του Προέδρου του
ΕΟΦ ή του ΔΣ/ΕΟΦ.
β. Εισηγείται προς τον πρόεδρο του ΕΟΦ τα ανα−
γκαία μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία
των εν λόγω Υπηρεσιών και γενικά θέματα διοίκησης
και διαχείρισης.
γ. Εισηγείται τη λήψη άμεσων μέτρων και κάθε άλλο
θέμα, όταν ζητείται από τον Πρόεδρο, αφού λάβει υπόψη
τις σχετικές Υπηρεσιακές εισηγήσεις.
δ. Μελετά και εισηγείται προς τον πρόεδρο του ΕΟΦ
κάθε ζήτημα που του ανατίθεται από αυτόν.
ε. Υπογράφει κάθε εσωτερικό έγγραφο που απαιτείται
για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων στους
προαναφερόμενους τομείς.
Β. Β΄ Αντιπρόεδρος:
Την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των
ακόλουθων Διευθύνσεων του Οργανισμού:
1. Διοικητικού
2. Οικονομικού
3. Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων
Για τα αντικείμενα αυτά:
α. Παρακολουθεί τις ανωτέρω Υπηρεσίες, συντονί−
ζει και υλοποιεί τα κατάλληλα μέτρα και παρέχει τις
απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την αποδο−
τικότητα και παραγωγικότητα των Υπηρεσιών αυτών
και την επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν, στα
πλαίσια των εκάστοτε αποφάσεων του Προέδρου του
ΕΟΦ ή του ΔΣ/ΕΟΦ.
β. Εισηγείται προς τον πρόεδρο του ΕΟΦ τα αναγκαία
μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εν
λόγω Υπηρεσιών και γενικά θέματα διοίκησης, διαχεί−
ρισης και εγκρίσεων (πλην των εγκρίσεων φαρμάκων
«εκτός ενδείξεων»).
γ. Παρακολουθεί όλα τα ζητήματα, που αφορούν την
υλοποίηση των νομίμων και συμβατικών υποχρεώσεων
και δεσμεύσεων του Οργανισμού.
δ. Εισηγείται τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την
εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και την προάσπι−
ση των συμφερόντων του και κάθε άλλο θέμα στους
ανωτέρω τομείς, όταν ζητείται από τον Πρόεδρο, αφού
λάβει υπόψη τις σχετικές Υπηρεσιακές εισηγήσεις.
ε. Υπογράφει κάθε εσωτερικό έγγραφο που απαιτείται
για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων στους
προαναφερόμενους τομείς, καθώς επίσης τα τρέχοντα
έγγραφα και παραστατικά προς υλοποίηση των νομίμων
και συμβατικών υποχρεώσεων του Οργανισμού σε οικο−
νομικής φύσης ζητήματα, όπως μισθοδοσία και εν γέ−
νει εντάλματα πληρωμής αναληφθεισών υποχρεώσεων

