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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 50 ν. 4825/2021 (Α’ 157).

2

Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Ιδιωτικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ)
στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΑΪΟΤΖΕΝΕΑ
ΦΑΡΜΑΣΟΥΤΙΚΑΛΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «biogenea
pharmaceuticals ΕΠΕ».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 21912
(1)
Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 50 ν. 4825/2021 (Α’ 157).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) τα άρθρα 206 και 207 του ν. 4820/2021 «Οργανικός
Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις»
(Α’ 130), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 50 του ν. 4825/2021 «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων,
ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης
διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 157),
γ) το άρθρο τρίτο του ν. 4917/2022 «Κύρωση της από
17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ
του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος”
και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 67),

Αρ. Φύλλου 1995

δ) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133),
ε) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας», (Α’ 148),
στ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ζ) του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 «Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (Α’ 81),
η) του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Α’ 134),
2. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).
3. Την υπό στοιχεία Β1α/21888/14-4-2022 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143) σύμφωνα με το οποίο δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Υγείας.
4. Την ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού
των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας
λόγω αναστολής εργασίας των ανεμβολίαστων εργαζομένων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Όλες οι συμβάσεις, ενεργές ή μη κατά την 31/03/2022
και όσες λήξουν μετά την εν λόγω ημερομηνία παρατείνονται μέχρι 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο τρίτο
του νόμου 4917/2022 (Α’ 67) υπό την προϋπόθεση των
οριζόμενων στο άρθρο 2 του παρόντος.
Άρθρο 2
Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 1,
διακόπτεται όταν ο υπό αναστολή υπάλληλος επιστρέψει
στα καθήκοντα του και δεν υπάρχει άλλος αντίστοιχων
προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που να έχει τεθεί σε
αναστολή καθηκόντων. Ο ανώτατος αριθμός των συμβάσεων του προς αναπλήρωση προσωπικού δεν δύναται να
υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού ανα φορέα, που
έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή της
παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει άλλος σε αναστολή υπάλληλος αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας,
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κλάδου/ειδικότητας τότε θα αποχωρήσει ο υπάλληλος
με την χαμηλότερη θέση κατάταξης στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού
προσωπικού του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81) και
για τους ιατρούς σύμφωνα με τη χαμηλότερη θεση στη
κατάταξη των ηλεκτρονικών καταλόγων των επικουρικών ιατρών του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134).
Άρθρο 3
Οι συμβάσεις που θα συναφθούν κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 50 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) για την κάλυψη των
αναγκών σε προσωπικό των εποπτευόμενων φορέων
του Υπουργείου Υγείας κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 206 ν. 4820/2021 (Α’ 130), έχουν διάρκεια (3) τριών
μηνών με δυνατότητα παράτασης ακόμα τρεις (3) μήνες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2022
Ο Υπουργός

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ
Ι

Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ οικ. 21482
(2)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Ιδιωτικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ)
στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΑΪΟΤΖΕΝΕΑ
ΦΑΡΜΑΣΟΥΤΙΚΑΛΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «biogenea
pharmaceuticals ΕΠΕ».
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133),
2. τα άρθρα 52 και 54 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και
μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (Α’ 150),
3. το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
4. το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
5. το π.δ. 26/2008 «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)» (Α’ 51), καθώς και των
παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος (πλην των διατάξεων των παρ. 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 π.δ. 129/2016 (Α’ 229),
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6. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019» (Α’ 133),
7. το π.δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων» (Α’ 3),
8. την υπό στοιχεία Α3γ/οικ. 18092/9.3.2017 υπουργική
απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ)» (Β’ 1005),
9. την υπό στοιχεία Α3(γ)/ΓΠ/οικ. 46566/22.6.2015
κοινή απόφαση «Καθορισμός χρόνου ισχύος και λεπτομερειών σχετικά με την αποδέσμευση, επιστροφή και
κατάπτωση της εγγύησης και κάθε άλλου σχετικού θέματος που αφορά στην εγγυητική επιστολή του άρθρου
54 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α’)» (Β’ 1260),
10. το από 1.10.2020 έγγραφο της εν θέματι εταιρείας
με συνημμένα δικαιολογητικά/στοιχεία,
11. το απόσπασμα πρακτικών της από 22.2.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (θέμα 27ο), με τη θετική γνωμοδότηση του Οργανισμού για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
στην εταιρεία «biogenea pharmaceuticals ΕΠΕ» ως Ιδιωτική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος,
12. την υπ’ αρ. 621938 και με ημερομηνία έκδοσης
31.3.2022 εγγυητική επιστολή ύψους εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ της τράπεζας Πειραιώς,
13. την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 21239/12.4.2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με
την οποία δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Ιδιωτικής Τράπεζας
Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ) με δραστηριότητες
τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΑΪΟΤΖΕΝΕΑ ΦΑΡΜΑΣΟΥΤΙΚΑΛΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
και διακριτικό τίτλο «biogenea pharmaceuticals ΕΠΕ» για
τρία (3) έτη, με Διευθυντή τον Νικόλαο Γρηγοριάδη.
Η αδειοδοτούμενη εταιρεία υποχρεούται:
α. Να μην προβαίνει σε καμία ουσιαστική μεταβολή
του τύπου των κυττάρων, των δραστηριοτήτων της και
αλλαγή του Διευθυντή και του Ιατρικού Διευθυντή της,
χωρίς προηγούμενη κατάθεση αιτήματος για συμπλήρωση ή τροποποίηση της χορηγηθείσας άδειας.
β. Να χρησιμοποιεί προς ενημέρωση των γονέων που
επιθυμούν να φυλάξουν το ΟπΑ του κυοφορούμενου
τέκνου τους, το ειδικό Έντυπο Ενημέρωσης Γονέων για
Κατάθεση ή Δωρεά Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος
(ΟπΑ) και τη Δήλωση Συναίνεσης Γονέων Κυοφορούμενου Τέκνου για την Αφαίρεση Ομφαλοπλακουντιακού
Αίματος (ΟπΑ) (άρθρο 48 ν. 3984/2011), όπως αυτά έχουν
εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2022
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
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