
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στις Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου Φιλιατών, Νομού Θεσπρωτίας.

2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε περιφερειακούς 
συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

3 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υγεί-
ας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνι-
κής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας.

4 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 365/11.12.2017 
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Β΄ 4806) με τίτλο 
«Σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημί-
ου-Ορισμός της οργανικής Μονάδας Οικονομι-
κής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του-
Καθορισμός της οργανωτικής του δομής».

5 Τροποποίηση της οικ. 40025 απόφασης «Καθορι-
σμός τιμών αποζημίωσης αναλώσιμου υγειονομι-
κού υλικού», ΦΕΚ 3491/τ.Β΄/05-10-2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 159101 (1)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στις Δημοτι-

κές Ενότητες του Δήμου Φιλιατών, Νομού Θε-

σπρωτίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/

19-07-2018) (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30-5-1997) 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του π.δ.  141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/
27-12-2010), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/
τ.Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/
τ.Α΄/21-02-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερ-
νητικού έργου και άλλες διατάξεις».

7. Την 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/26-05-2017) με την οποία 
διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ο Βασίλειος Μιχελάκης 
του Πολυκάρπου.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 344/1976 
(ΦΕΚ 143/Α΄/11-06-1976) «Περί ληξιαρχικών πράξεων», 
όπως σήμερα ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α΄/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

10. Την Φ.127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1984/Β΄/
22-12-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Υπο-
διαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώ-
νται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010».

11. Την 147/06-09-2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση 
του Δημάρχου Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας, από την 
οποία προκύπτει, ότι δεν είναι δυνατή η άσκηση των 
καθηκόντων Ληξιάρχου από τον Δήμαρχο στις Δημοτι-
κές Ενότητες του Δήμου Φιλιατών και προτείνονται για 
την ανάθεση των καθηκόντων αυτών για την εύρυθμη 
λειτουργία των Ληξιαρχείων υπάλληλοι του ιδίου Δήμου.

12. Την αριθμ. 8210/15-10-2019 οικονομική βεβαίωση 
του Δήμου Φιλιατών, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου 
στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Φιλιατών Νομού 
Θεσπρωτίας, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

7 Νοεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4056

46577



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ46578 Τεύχος B’ 4056/07.11.2019

Στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών ανατίθενται καθή-
κοντα Ληξιάρχου στον υπάλληλο Βασίλειο Θάνο του 
Γρηγορίου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με 
βαθμό Α΄.

Στη Δημοτική Ενότητα Σαγιάδας ανατίθενται καθήκο-
ντα Ληξιάρχου στην υπάλληλο Ανδρομάχη Φερεντίνου 
του Ευαγγέλου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με 
βαθμό Β΄.

Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δή-
μου Φιλιατών Ν.Θεσπρωτίας, για την οποία υπάρχει εξα-
σφαλισμένη πίστωση στον Κ.Α. 10-6012.001 (2.500,00 €) 
αυτού. Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στους 
προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 23 Οκτωβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/311632/4261 (2)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε περιφερειακούς 

συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3,113,114,159, 181 παρ. 1

και 186 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 248595/27-12-2016 από-
φασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί-
ας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/
30-12-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του 
ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28-06-2006) «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

4. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδι-
κείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφε-
ρειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.

5. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για 
τη σύντομη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, 
την εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας.

6. Την 309179/18615/21-10-2019 Βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου 
Π.Δ.Ε για την κάλυψη της μισθοδοσίας των παρακάτω 
περιφερειακών συμβούλων στους οποίους μεταβι-
βάζεται με την παρούσα, η άσκηση αρμοδιοτήτων, 
αποφασίζουμε:

Α) Μεταβιβάζουμε στον εκλεγμένο περιφερειακό σύμ-
βουλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Νικολακόπου-
λο Δημήτριο του Γεωργίου, την άσκηση των παρακάτω 
αρμοδιοτήτων:

1. Του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Του-
ρισμού και Απασχόλησης (άρθρο 20 κεφ. Γ παρ.3 του 
Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) σε ό,τι 
αφορά στις αρμοδιότητες Αθλητισμού.

2. Του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (παρ. Η.19), ήτοι 
της υλοποίησης αθλητικών προγραμμάτων σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλό-
γους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου.

Β) Μεταβιβάζουμε στον εκλεγμένο περιφερειακό 
σύμβουλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μιχαήλ 
Γούδα του Νικολάου, την άσκηση της αρμοδιότητας 
του άρθρου 17 κεφ. Γ παρ. 2 εδ. iii και παρ. 3 εδ. 
iii του Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
ήτοι της προώθησης αιτημάτων δημιουργίας και της 
σύστασης πρωτοβάθμιων επιτροπών για την ανα-
γνώριση Ομάδων Παραγωγών, του ελέγχου τήρησης 
υποχρεώσεων των ήδη αναγνωρισμένων οργανώ-
σεων παραγωγών, της στήριξης αυτών για την αντι-
μετώπιση οικονομικών και διαρθρωτικών θεμάτων, 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή την εθνική νομοθεσία, 
καθώς και της προώθησης των επιχειρησιακών τους 
προγραμμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 22 Οκτωβρίου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 662283 (8949) (3)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 

αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υγεί-

ας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙ-

ΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της 

Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινω-

νικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 και 186 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 11 του ν. 4071/2012 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
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και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ. 85/τ.Α΄/11.04.2012).

3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». (ΦΕΚ. 26/τ.Α΄/09.02.2007), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 131/τ.Α΄/28.06.2006).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/
09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις 81320 και 77909/01.12.2016 αποφάσεις του Γε-
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ.Β΄/30.12.2016), με τις 
οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/27.12.2010).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ. 98/
τ.Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.».

8. Τις οικ. 570607(7712)/12.09.2019 και οικ. 602161 
(8148)/25.09.2019 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 3475/
τ.Β’ /16.09.2019 & ΦΕΚ 3745/τ.Β΄/10.10.19).

9. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ. 26601/10.10.2007 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. ΔΟΑ/οικ. 
8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 
μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα 
διοικητικά έγγραφα.

10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας ΠΚΜ.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

1) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξε-
ων και εγγράφων του τομέα Υγείας αρμοδιότητας της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προ-
ϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημό-
σιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, ως ακολούθως:

Α) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας ΠΚΜ

Α.1) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημό-
σιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, για:

1. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Υπηρεσίες, Πολίτες, 
Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβού-
λους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λοιπούς Φορείς, 
κ.λπ.

2. Τον ορισμό ιατρών για κατ΄ οίκον έλεγχο ασθενών 
υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Τη χορήγηση άδειας εράνου.
4. Την έκδοση αποφάσεων ανάληψης οικονομικών 

ενισχύσεων φορέων υγείας (Λογαριασμός Ειδικού Λα-
χείου).

5. Την έκδοση αποφάσεων έγκρισης του απολογισμού 
εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών.

6. Τη συμμετοχή σε προγράμματα αθλητικών φορέων 
της Περιφέρειας και των Δήμων, την υλοποίηση αθλη-
τικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο 
Υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλη-
τικούς συλλόγους, Δήμους καθώς και άλλους φορείς 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

7. Το συντονισμό υλοποίησης του προγράμματος κα-
ταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Κ.Μ.

8. Το αίτημα χορήγησης άδειας αεροψεκασμών για το 
πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Κ.Μ.

9. Τη διαβίβαση στις Δικαστικές Αρχές των εκθέσεων 
υγειονομικής επιθεώρησης των υπαλλήλων της Διεύθυν-
σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ για 
την άσκηση ποινικών διώξεων.

Α.2) Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγεί-
ας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚΜ, για:

1. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληρο-
φοριακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγρα-
φα προς υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες και φορείς, 
καθώς και τα διαβιβαστικά και προπαρασκευαστικά 
έγγραφα προς Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτι-
κές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους και Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις.

2. Τη διοργάνωση και το συντονισμό του δικτύου δρά-
σεων πρόληψης και αγωγής υγείας σε επίπεδο Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης στο γε-
νικό πληθυσμό.

4. Την έκδοση απόφασης συγκρότησης επιτροπής 
σφράγισης και αποσφράγισης δομών παροχής υπηρε-
σιών υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας.

5. Την έκδοση απόφασης σφράγισης κιβωτίων ερανι-
κών συστημάτων μακράς διάρκειας.

6. Τη διενέργεια ελέγχων ασφάλειας τροφίμων στις 
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδια-
φέροντος στα πλαίσια του «Επίσημου Ελέγχου». Συνερ-
γασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)

7. Τον έλεγχο της εκτέλεσης του προγράμματος κατα-
πολέμησης κουνουπιών.

8. Τον ορισμό υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους στα 
Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ Ε.Π.ΠΕ.) 
σε εγκαταστάσεις και χώρους που ενδέχεται να προκα-
λούν μεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση (μεταποιητικές 
εγκαταστάσεις, Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλή-
των (ΧΑΔΑ), Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
(ΧΥΤΑ).

9. Την εφαρμογή του νόμου απαγόρευσης του κα-
πνίσματος σε δημόσιους χώρους και καταστήματα σε 
υπερτοπικό επίπεδο.
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10. Την εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κα-
νονισμού (Δ.Υ. Κ.) και τη χορήγηση πιστοποιητικών 
SSCs.

Α.3) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβαλλο-
ντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύ-
θυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
ΠΚΜ για:

1. Τα έγγραφα που αφορούν στις δειγματοληψίες νε-
ρών κτηρίων (ξενοδοχεία, κολυμβητήρια, νοσοκομεία 
κτλ.), σε υπερτοπικό επίπεδο.

2. Τα έγγραφα που αφορούν σε δειγματοληψίες σε 
πόσιμα νερά δικτύων ύδρευσης, γεωτρήσεων, πηγών 
οικισμών, σε υπερτοπικό επίπεδο.

3. Τα έγγραφα που αφορούν σε υγειονομικούς ελέγ-
χους σε εμφιαλωτήρια νερού και σε δειγματοληψίες εμ-
φιαλωμένων νερών από το εμπόριο και τα εμφιαλωτήρια 
σε υπερτοπικό επίπεδο.

4. Τα έγγραφα που αφορούν στον έλεγχο διαχείρι-
σης των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μο-
νάδων (μολυσματικά, τοξικά, μικτά) σε υπερτοπικό 
επίπεδο.

5. Τα έγγραφα που αφορούν σε υγειονομικούς ελέγ-
χους σε κολυμβητικές δεξαμενές και σε δειγματοληψίες 
νερών κολυμβητικών δεξαμενών και ακτών κολύμβησης, 
σε υπερτοπικό επίπεδο.

6. Τη χορήγηση βεβαίωσης για τη μεταφορά σορού 
(εντός ή εκτός Ελλάδας).

2) Τελικές διατάξεις
α.) Τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση, στην 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνι-
κής Μέριμνας, ισχύουν σε κάθε περίπτωση έλλειψης, 
απουσίας ή κωλύματός τους και για τους νόμιμους 
αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας 
ή κωλύματος και του νόμιμου αναπληρωτή τους, η 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής παρέχεται στα 
ιεραρχικά ανώτερα αυτού υπηρεσιακά/διοικητικά 
όργανα.

β.) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφα-
ση, να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡ-
ΧΗ» υποχρεούνται να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών 
υπηρεσιακά ή διοικητικά όργανα για κάθε σοβαρό θέμα 
και δύναται να προσκομίζουν σε αυτά για υπογραφή 
σχετικές αποφάσεις, πράξεις ή έγγραφα, που αφορούν 
τα θέματα αυτά.

γ.) Από την έκδοση της παρούσας καταργείται η οικ. 
223928 (2895)/09.05.2018 απόφαση του Αντιπεριφε-
ρειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
(ΦΕΚ.1662/τ.Β΄/14.05.2018).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 22 Οκτωβρίου 2019

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΤΑΣ

(4)
    Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 365/11.12.2017 

απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελλη-

νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Β΄ 4806) με τίτλο 

«Σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημί-

ου-Ορισμός της οργανικής Μονάδας Οικονομι-

κής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του-

Καθορισμός της οργανωτικής του δομής».

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Συνεδρίαση 445/11.10.2019)

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50, της περ. α 

της παρ. 2 του άρθρου 52, της παρ. 1 του άρθρου 57, των 
παρ. 1, 3, και της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 58, της 
παρ. 5 του άρθρου 87, του ν. 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/
4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

β) Τις διατάξεις του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ Α΄ 266/24.12.97) 
«Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

γ) Την 140286/Ζ1/10.9.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 721/11.9.2019) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
με θέμα: «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - ορισμός Προ-
έδρου και Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».

δ) Την 65/11.12.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Β΄ 4806/
29.12.2017) με τίτλο «Σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου-Ορισμός της οργανικής Μονάδας Οικονομικής και 
Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του-Καθορισμός της 
οργανωτικής του δομής».

ε) Την 445/11.10.2019 απόφαση της Διοικούσας Επι-
τροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

στ) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του 
Ιδρύματος, αποφασίζει:

Τροποποιεί την 365/11.12.2017 απόφαση της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Β΄ 
4806/29.12.2017) με τίτλο «Σύσταση του Ειδικού Λογαρια-
σμού Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου-Ορισμός της οργανικής Μονάδας Οικονομικής 
και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του-Καθορισμός της 
οργανωτικής του δομής», κατά το μέρος που αφορά την ανα-
γραφή σε αυτήν των ονομάτων των επικεφαλής του Τμήμα-
τος και των επί μέρους Γραφείων της Μονάδας Οικονομικής 
και Διοικητικής Υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού Κον-
δυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, η 
οποία και διαγράφεται, έχει πλέον δε η ως άνω τροποποιού-
μενη απόφαση κατά το μέρος αυτό, ως εξής:

Η οργανωτική δομή της Μονάδας Οικονομικής και Δι-
οικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυ-
λίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, η 
οποία εντάσσεται στην οργανωτική δομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, ορίζεται σε επίπεδο Τμήματος 
και διαρθρώνεται στα επί μέρους γραφεία ως εξής:
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Προϊστάμενος Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 
Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
Γραφείο 1: Γραφείο πρωτοκόλλου, αρχείου και διοικη-

τικής μέριμνας
Γραφείο 2: Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης Επι-

τροπής Ερευνών
Γραφείο 3: Γραφείο διασφάλισης ποιότητας
Γραφείο 4: Γραφείο προγραμματισμού και ανάπτυξης 

(help desk)
Γραφείο 5: Γραφείο διαχείρισης ιδρυματικών και συγ-

χρηματοδοτούμενων έργων
Γραφείο 6: Γραφείο ευρωπαϊκών έργων
Γραφείο 7: Γραφείο λοιπών έργων
Γραφείο 8: Γραφείο μεταφοράς τεχνογνωσίας
Γραφείο 9: Γραφείο διαχείρισης ανθρώπινων πόρων

Γραφείο 10: Γραφείο διοικητικής υποστήριξης προμη-
θειών και διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

Γραφείο 11: Γραφείο ταμειακής διαχείρισης
Γραφείο 12: Γραφείο εσόδων
Γραφείο 13: Γραφείο λογιστικής διαχείρισης και πλη-

ρωμών
Όσον αφορά το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες των 

ως άνω γραφείων ισχύουν οι αναφερόμενες στην τρο-
ποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΒ3Η/οικ. 38976 (5)
Τροποποίηση της οικ. 40025 απόφασης «Καθορισμός τιμών αποζημίωσης αναλώσιμου υγειονομικού υλι-

κού», ΦΕΚ 3491/τ.Β΄/05-10-2017.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(Απόφαση 1300/600/03-10-2019)

Έ  χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».
2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού 

του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».
3. Την Γ4β/Γ.Π.οικ.6049 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 30/τ.ΥΟΔΔ/25-01-2019) περί διορισμού του Προέ-

δρου του ΕΟΠΥΥ.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/τ.Α΄/23-12-2016).
5. Τις διατάξεις του ν. 4461/2017, άρθρο 108 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/28-3-2017).
6. Τις διατάξεις της παρ. 1α.του άρθρου 95 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/19-05-2017).
7. Τις διατάξεις της παρ. 8β. του άρθρου 97 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/7-8-2017).
8. Τις διατάξεις του ν. 4600/2019, άρθρο 87 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/09-03-2019).
9. Την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 “Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής 

υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»”, ΦΕΚ 4898/τ.Β΄/01-11-2018, άρθρο 52, παρ. 1.

10. Την οικ. 40025 απόφαση «Καθορισμός τιμών αποζημίωσης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού», που δημοσι-
εύθηκε στο με αριθμ. ΦΕΚ 3491/τ.Β΄/05-10-2017.

11. Την 484/462/18-4-2018 απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ με θέμα «Κατανομή αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Στρατηγικού 
Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα Σχεδιασμού Παροχών, κοστολόγησης-τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, 
Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής».

12. Την αριθμ. ΔΒ3Η/866/οικ.33920/12-09-2019 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε 

στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζει:
1. Την αλλαγή κατηγορίας του προϊόντος με ΕΑΝ 5206278004756 από “Ουροσυλλέκτης κλίνης πολλαπλών χρή-

σεων” σε “Ουροσυλλέκτη μιας χρήσεως, χωρητικότητας 2000 ml”.
2. Την αλλαγή τιμής αποζημίωσης από 0,61 €/τμχ σε 0,17€/τμχ, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

EAN ΑΜΑ ΕΟΠΥΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΙΔΟΥΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕ-
ΜΑΧΙΟ (σε €, ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

5206278004756 5724200000115
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕ-
ΚΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ

Υγειονομικό Υλικό-> Καθετήρες-> ΟΥ-
ΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ-> 2000 ML

0,17

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ   







ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ46584 Τεύχος B’ 4056/07.11.2019

*02040560711190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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