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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/35 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13−03−2015  

υπουργικής απόφασης «Σύσταση Πολιτικού Γραφεί−
ου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης και σύσταση θέσεων Μετα−
κλητών Υπαλλήλων, Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών 
Συνεργατών» (ΦΕΚ Β΄/380) .

 ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 56, 57 και 90 του 

Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Ν. 4320/2015 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων ... και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 29).

3. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

4. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 21).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν−
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους διατάκτες, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (Α΄ 143).

7. Την υπ’ αριθ. Υ5/27−1−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Β΄ 204).

8. Την υπ’ αριθ. Υ59/16−02−2015 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β΄ 256).

9. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/16306/0022/23−02−2012 απόφαση 
του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών «Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων 
και συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυ−
βέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων» (Β΄ 78).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, ύψους 208.000 € περίπου για το τρέχον 
οικονομικό έτος και 230.000 € περίπου για κάθε επόμενο 
έτος. Οι δαπάνες αυτές θα καλυφθούν, όσον αφορά στο 
τρέχον οικονομικό έτος, από τις πιστώσεις του εκτε−
λούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» Κ.Α.Ε. ομάδας 0200 και 0300). 

Κατά τα επόμενα έτη (2016−2019), η προκαλούμενη 
δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγ−
γράφονται κατ’ έτος, για το σκοπό αυτό, στον ανωτέρω 
προϋπολογισμό. 

11. Τις υπ’ αριθμ. 7001/2/369−γ/20−02−2015 και 7001/2/
369−ε/12−03−2015 βεβαιώσεις δέσμευσης πίστωσης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας.
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12. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./3/1/2−α΄/20−02−2015 εισήγη−
ση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού (στο πρώην Υ.Δ.Τ. και Π.τ.Π.), αποφασίζουμε:

− Τροποποιείται το στοιχείο (1) της υπ’ αριθμ. ΓΔΟ−
ΕΣ/1/2/21/13−03−2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄ 380),ως εξής:

«1. Συνιστάται από 27−01−2015 στο Υπουργείο Εσωτερι−
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτικό Γραφείο 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης Ιωάννη Πανούση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F

    Αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 229988 (2)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο−

γραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον Γε−
νικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίη−

ση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα», ιδίως το άρθρο 54.

2. Του άρθρου 81 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/
Α΄/1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις».

3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).

4. Του άρθρου 27 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄/
19−3−2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης την οργά−
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων 
και λοιπές διατάξεις».

5. Του Π.Δ 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27−01−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Της υπ’ αριθμ. Α1α/οικ. 14111/2015 απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ 94/ΥΟΔΔ/04−03−2015) περί διορισμού 
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου.

7. Του Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/2014) Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας όπως ισχύει.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.

9. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την ταχεία διεκπε−
ραίωση των υποθέσεων αυτών: αποφασίζει:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Γενικές Αρμοδιότητες

Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δη−
μόσιας Υγείας έχει την εποπτεία, τον έλεγχο και τον 
συντονισμό στα Δίκτυα Δημόσιας Υγείας, στις Περι−
φερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, στα Περιφε−
ρειακά Συμβούλια Δημόσιας Υγείας, στους Τομείς Δη−
μόσιας Υγείας, στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των 
υπηρεσιών β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης του Ν. 3852/2010 
και των Δημοτικών ή Κοινοτικών Υπηρεσιών που ασκούν 
δραστηριότητες δημόσιας υγείας, το Αεροϋγειονομείο, 
το Σώμα Λειτουργών Δημόσιας Υγείας και όλους εν γέ−
νει τους φορείς που υπόκεινται στο Υπουργείο Υγείας 
και άπτονται θεμάτων που αφορούν στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας 
στο ΕΣΥ και προστασίας του περιβάλλοντος.

Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει ο 
Υπουργός και άπτονται των αρμοδιοτήτων που ορίζο−
νται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 2
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

σε αντικείμενα Υπηρεσιών − Εξαιρέσεις

1. Στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας μεταβιβά−
ζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)
Β. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπη−

ρεσιών Υγείας οι Δ/νσεις:
• Δημόσιας Υγείας εκτός του Τμήματος Παραγόντων 

και Κινδύνου και Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία 
και εξαρτήσεων.

• Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας
Γ. Από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και 

Διοικητικής Υποστήριξης
• Το Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
2. Εξαιρούνται τα έγγραφα τα οποία αφορούν:
α. Στην άσκηση νομοθετικής πρωτοβουλίας, περιλαμ−

βανομένης της πρότασης έκδοσης Π.Δ. και Κανονιστικών 
Αποφάσεων.

β. Στην επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουρ−
γού ή κυβερνητικά όργανα, Υπουργούς, Αναπληρωτές 
Υπουργούς και Υφυπουργούς.

γ. Στα ερωτήματα στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών 
Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π).

δ. Στους διορισμούς διοικήσεων των εποπτευομένων 
Νομικών Προσώπων.

ε. Στις τοποθετήσεις και μετακινήσεις προϊσταμένων 
Γενικών Δ/νσεων.

στ. Στις πράξεις που απαιτείται συνυπογραφή με 
άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυ−
πουργούς.

Άρθρο 3
Δικαίωμα υπογραφής εγγράφων

«Με εντολή Υπουργού»

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας εκτός από τις 
αρμοδιότητες του προηγούμενου άρθρου έχει δικαίωμα 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» για τα εξής θέματα:
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1. Τα ερωτήματα στο Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας 
Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.).

2. Τα ερωτήματα στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας 
(ΚΕ.Σ.Υ.) για γνωμοδότηση, γενικότερης και καθοριστι−
κής σημασίας.

3. Τα ερωτήματα στο γραφείο Νομικού Συμβούλου.
4. Την επιβολή προστίμων για παραβάσεις των διατά−

ξεων, που αφορούν την παραγωγή και τη διακίνηση των 
φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων.

5. Στις πράξεις έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης για 
ποσό από 120.000 ευρώ μέχρι του ποσού των 500.000 
Ευρώ.

Άρθρο 4
Εκπροσώπηση

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας εκπροσωπεί 
το Υπουργείο Υγείας σε θέματα δημόσιας υγείας, πρό−
ληψης και προαγωγής της υγείας και συνεργάζεται με 
άλλους αρμόδιους φορείς.

Άρθρο 5
Τελικές Διατάξεις

1. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με 
την απόφαση αυτή, θα πρέπει στο σκεπτικό τους να 
αναγράφεται αυτή η απόφαση.

2. Ο εξουσιοδοτημένος με την απόφαση αυτή να υπο−
γράφει «με εντολή Υπουργού» δύναται να ενημερώνει 
τα ανώτερα κλιμάκια για κάθε σοβαρό κατά την κρίση 
του θέμα.

3. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργεί−
ται κάθε άλλη προηγούμενη που ρυθμίζει όμοια θέματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

F
    Αριθμ. Α1β/ΓΠοικ. 22985 (3)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο−

γραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενι−
κό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση 

της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα »,ιδίως το άρθρο 54.

2. Του άρθρου 81 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/
Α΄/1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις».

3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/05).

4. Του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄/
19−03−2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά−
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων 
και λοιπές διατάξεις».

5. Του Π.Δ 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27−01−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Της υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π. οικ. 14112/2015 (ΦΕΚ 74/
ΥΟΔΔ/27−02−2015) απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί 
διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου.

7. Του Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/2014) Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας όπως ισχύει.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.

9. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την ταχεία διεκπε−
ραίωση των υποθέσεων αυτών: αποφασίζει:

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Άρθρο 1
Γενικές αρμοδιότητες

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου προΐσταται 
αμέσως μετά τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου και των μονά−
δων του ΕΣΥ, εκτός της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Υγείας. Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει 
ο Υπουργός και άπτονται των αρμοδιοτήτων που ορί−
ζονται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 2
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αντικείμενα

Υπηρεσιών − Εξαιρέσεις

1. Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μεταβιβάζο−
νται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και 
Διοικητικής Υποστήριξης οί Δ/νσεις:

• Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης
• Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
• Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας εξαιρουμένου του Τμή−

ματος Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών
β. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
γ. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπη−

ρεσιών Υγείας η Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού
2. Εξαιρούνται τα έγγραφα τα οποία αφορούν:
α. Στην άσκηση νομοθετικής πρωτοβουλίας, περιλαμ−

βανομένης της πρότασης έκδοσης Π.Δ. και Κανονιστικών 
Αποφάσεων.

β. Στην επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουρ−
γού ή κυβερνητικά όργανα, Υπουργούς, Αναπληρωτές 
Υπουργούς και Υφυπουργούς.

γ. Στα ερωτήματα στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών 
Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π).

δ. Στους διορισμούς διοικήσεων των εποπτευομένων 
Νομικών Προσώπων.

ε. Στις τοποθετήσεις και μετακινήσεις προϊσταμένων 
Γενικών Δ/νσεων.

στ. Στις πράξεις που απαιτείται συνυπογραφή με 
άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυ−
πουργούς.

Άρθρο 3
Δικαίωμα υπογραφής εγγράφων

«Με εντολή Υπουργού»

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου εκτός από τις 
αρμοδιότητες του προηγούμενου άρθρου έχει δικαίωμα 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» για τα παρακάτω 
θέματα του Υπουργείου:
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1. Τις αποφάσεις για την επιλογή, τοποθέτηση, μετα−
κίνηση, απόσπαση και μετάταξη όλων των υπαλλήλων 
του Υπουργείου και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων.

2. Τα ερωτήματα προς τα Υπηρεσιακά συμβούλια 
εκτός από τα ερωτήματα προς το ειδικό Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο του άρθρου δεύτερου του Ν. 3839/2010.

3. Τις αποφάσεις κατανομής θέσεων προσωπικού, ανά 
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες 
του Υπουργείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013, 
όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Τις αποφάσεις διορισμών γιατρών του Ε.Σ.Υ. των 
περιπτώσεων του άρθρου 69 παρ. 5 του Ν. 2071/1992 
και εκείνων για τις οποίες διαπιστώνεται διαφωνία της 
υπηρεσίας για λόγους νομιμότητας του σχετικού πρα−
κτικού επιλογής του αρμόδιου Συμβουλίου Επιλογής 
Διευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ. και των Περιφερειακών Συμ−
βουλίων Επιλογής Επιμελητών Ιατρών Ε.Σ.Υ.

5. Τις αποφάσεις ανακλήσεων διορισμών ιατρών ΕΣΥ
6. Τις αποφάσεις αποσπάσεων ιατρών ΕΣΥ
7. Τα ερωτήματα στο γραφείο Νομικού Συμβούλου
8. Τα ερωτήματα στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας 

(ΚΕ.Σ.Υ.) για γνωμοδότηση, γενικότερης και καθοριστι−
κής σημασίας.

9. Τις αποφάσεις ή έγγραφα για θέματα στα οποία 
συμπράττουν και άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουρ−
γείου.

10. Την έγκριση σκοπιμότητας για δαπάνες δημοσίων 
σχέσεων ποσού 2001 Ευρώ μέχρι 7.000 Ευρώ.

11. Τις αποφάσεις και εντολές, που αφορούν δαπάνες, 
εγκρίσεις, καθώς και κάθε σχετική με το θέμα των υπη−
ρεσιών και των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων του 
Υπουργείου ποσού από 120.001 Ευρώ και άνω.

12. Τις πράξεις έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης για 
ποσό από 120.000 ευρώ μέχρι του ποσού των 500.000 
Ευρώ.

13. Τις αποφάσεις έγκρισης, ανάληψης και διάθεσης 
πιστώσεων και πράξεων αναγνώρισης δαπανών, την 
έκδοση χρηματικών ενταλμάτων καθώς και αποφάσε−
ων έκδοσης και παράτασης χρηματικών ενταλμάτων 
προπληρωμής από πιστώσεις του τακτικού προϋπολο−
γισμού για ποσά 120.001 Ευρώ και άνω και των ειδικών 
λογαριασμών για ποσά από 120.001 Ευρώ και άνω για 
μη εξειδικευμένες δαπάνες.

14. Τις προτάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών για 
εγγραφή − μεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
εξόδων του Υπουργείου.

15. Τις προτάσεις για έγκριση, αναθεώρηση, συμπλή−
ρωση ή τροποποίηση των συλλογικών αποφάσεων έρ−
γων /μελετών του Π.Δ.Ε.

16. Την υπογραφή εντολών κατανομής ποσού από 
120.001 ευρώ και άνω για την πίστωση των λογαριασμών 
Π.Δ.Ε. ύστερα από εγκεκριμένη υπουργική συλλογική 
απόφαση έργου /μελέτης (ΣΑΕ).

17. Όλες τις διοικητικές πράξεις, διακηρύξεις, συμβά−
σεις κ.λπ. ανεξαρτήτου ύψους δαπάνης που αφορούν 
συγχρηματοδοτούμενα έργα.

18. Τις αποφάσεις για την ανάθεση χωρίς διαπραγμα−
τεύσεις (απευθείας) και τη σύναψη σύμβασης προμήθει−
ας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, 
μέχρι του ποσού που ισχύει κάθε φορά.

19. Την έγκριση σκοπιμότητας επισκευών διαρρυθμί−
σεων, βελτιώσεων αποπεράτωσης, συντήρησης κτιρίων, 
προμήθειας και συντήρησης εξοπλισμού πάσης φύσεως 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου από ποσό 
5000 ευρώ και άνω.

20. Την έγκριση σκοπιμότητας για σύναψη συμβά−
σεων εκτέλεσης έργου της καθαριότητας κτιριακών 
εγκαταστάσεων και παραρτημάτων των Υπηρεσιών του 
Υπουργείου υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρ−
θρου 37 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α΄) και της ΔΙΠΙΔΔ/
Ε3/23/22.9.1992 εγκυκλίου του Υπουργείου Προεδρίας 
της Κυβέρνησης ανεξαρτήτως ποσού.

21. Τις αποφάσεις διενέργειας − διακηρύξεων, ανα−
βολών, ματαιώσεων, επαναλήψεων κάθε είδους δια−
γωνιστικής διαδικασίας, για προμήθεια ειδών, παροχή 
υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών.

22. Τις αποφάσεις έγκρισης πρακτικών επιτροπών δι−
ενέργειας των επιμέρους σταδίων των διαγωνιστικών 
διαδικασιών (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών, δικαι−
ολογητικών κατακύρωσης κ.α.) και αποδοχής ή μη των 
προσφορών.

23. Τις αποφάσεις αποδοχής αιτήσεων συμμετοχής 
σε κλειστό διαγωνισμό.

24. Τις αποφάσεις κατακύρωσης διαγωνισμών για προ−
μήθεια ειδών και παροχής υπηρεσιών.

25. Τις ματαιώσεις διαγωνισμών και την προμήθεια 
των ειδών με διαπραγμάτευση ή διαπραγμάτευση χωρίς 
διαγωνισμό.

26. Την κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου και την προμή−
θεια του είδους σε βάρος του με οποιοδήποτε τρόπο.

27. Τη μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης ή 
φόρτωσης του είδους.

28. Την επιβολή ή μη προστίμου για εκπρόθεσμη 
παράδοση ή φόρτωση συμβατικού είδους ή έκπτω−
ση τιμής για ποιοτικές αποκλίσεις ή επιβολή ποινής 
για αντισυμβατική ενέργεια του προμηθευτή σε ύψος 
προστίμου.

29. Την έγκριση παραλαβής ή απόρριψης είδους για 
χρονική υπερημερία προμηθευτή ή ποιοτικές αποκλίσεις 
του είδους και αντικατάσταση ή όχι αυτού σε ύψος 
αξίας της υπό κρίσιν ποσότητας.

30. Τον καταλογισμό του διαφέροντος σε βάρος έκ−
πτωτου προμηθευτή και επιβολή των προβλεπομένων 
άλλων κυρώσεων.

31. Τις οριστικές ανακοινώσεις ανάθεσης μετά από 
διαπραγμάτευση σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων.

32. Τις οριστικές ανακοινώσεις κατακυρώσεων σε 
εκτέλεση σχετικών αποφάσεων.

33. Την υπογραφή συμβάσεων προμήθειας ειδών και 
παροχής υπηρεσιών.

34. Την παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης ή 
φόρτωσης του είδους με επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
του Δημοσίου επιβολής προστίμου για εκπρόθεσμη πα−
ράδοση ή φόρτωση.

Για τις περιπτώσεις από 21 έως και 34 το ποσόν κα−
θορίζεται από 120.001 Ευρώ και άνω.

Άρθρο 4
Τελικές Διατάξεις

1. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με 
την απόφαση αυτή, θα πρέπει στο σκεπτικό τους να 
αναγράφεται αυτή η απόφαση.
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2. Ο εξουσιοδοτημένος με την απόφαση αυτή να υπο−
γράφει «με εντολή Υπουργού» δύναται να ενημερώνει 
τα ανώτερα κλιμάκια για κάθε σοβαρό κατά την κρίση 
του θέμα.

3. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργεί−
ται κάθε άλλη προηγούμενη που ρυθμίζει όμοια θέματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

F
    Αριθμ. Α1β/ΓΠ οικ. 22990 (4)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο−

γραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση 

της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα», ιδίως το άρθρο 54.

2. Του άρθρου 81 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/
Α΄/90) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις».

3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).

4. Του Π.Δ. 106/2014 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄/2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας» όπως ισχύει.

5. Του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄/
19−03−2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά−
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων 
και λοιπές διατάξεις».

6. Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27−01−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Της υπ’ αριθμ. Υ104/2015 (ΦΕΚ 309/02−03−2015) από−
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου».

8. Της υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π. οικ. 14112/27−02−2015 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας (Φ.Ε.Κ 
74/ΥΟΔΔ/27−02−2015) περί διορισμού Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.

10. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την ταχεία διεκπε−
ραίωση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σε αυτές, 
αποφασίζει:

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Άρθρο 1
Γενικές αρμοδιότητες

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου προΐσταται 
αμέσως μετά τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουρ−

γό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου και των μονά−
δων του ΕΣΥ εκτός της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Υγείας Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει 
ο Αναπληρωτής Υπουργός και άπτονται των αρμοδιο−
τήτων που ορίζονται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 2
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

σε αντικείμενα Υπηρεσιών − Εξαιρέσεις

Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μεταβιβάζο−
νται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Από τη Γενική Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοι−
κητικής Υποστήριξης οι Διευθύνσεις:

• Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων
• Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας εξαιρουμένου του Τμή−

ματος Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών
• Ψυχικής Υγείας
• Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπη−

ρεσιών Υγείας η Δ/νση
• Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης 

εκτός του Τμήματος Αγωγής Υγείας και Πρόληψης.
3. Εξαιρούνται τα έγγραφα τα οποία αφορούν:
α. Στην άσκηση νομοθετικής πρωτοβουλίας, περιλαμ−

βανομένης της πρότασης έκδοσης Π.Δ. και Κανονιστικών 
Αποφάσεων.

β. Στην επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουρ−
γού ή κυβερνητικά όργανα, Υπουργούς, Αναπληρωτές 
Υπουργούς και Υφυπουργούς.

γ. Στα ερωτήματα στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών 
Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).

δ. Στους διορισμούς διοικήσεων των εποπτευομένων 
Νομικών Προσώπων.

ε. Στις τοποθετήσεις και μετακινήσεις προϊσταμένων 
Γενικών Δ/νσεων.

στ. Στις πράξεις που απαιτείται συνυπογραφή με 
άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυ−
πουργούς.

Άρθρο 3
Δικαίωμα υπογραφής εγγράφων

«Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου έχει δικαίωμα 
υπογραφής εγγράφων «με εντολή Αναπληρωτή Υπουρ−
γού» για τα εξής θέματα:

1. Τα ερωτήματα στο γραφείο Νομικού Συμβούλου
2. Τα ερωτήματα στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας 

(ΚΕ.Σ.Υ.) για γνωμοδότηση, γενικότερης και καθοριστι−
κής σημασίας.

3. Τις αποφάσεις μεταθέσεων και έγκρισης για μετα−
κίνηση εκτός έδρας γιατρών Ε.Σ.Υ.

4. Τα ερωτήματα προς τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για−
τρών Ε.Σ.Υ.

5. Τις αποφάσεις που αφορούν νοσοκομειακή και ια−
τροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων και οικο−
νομικά αδυνάτων πολιτών, μετά από σύμφωνη γνώμη 
του ΚΕΣΥ.

6. Την έγκριση κτιριολογικών προγραμμάτων για εκ−
πόνηση μελετών αρμοδιότητας του Υπουργείου.

7. Την παραχώρηση, κατά χρήση και την εκμίσθωση 
ακινήτων ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας και των 
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Υγειονομικών Περιφερειών σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευ−
όμενα από το Υπουργείο Υγείας (άρθρο 39 του νόμου 
3370/2005).

8. Την έγκριση μελετών κτιριακών εγκαταστάσεων 
αρμοδιότητος της Υπηρεσίας με προϋπολογισμό έργου 
πάνω από 205.429,20 Ευρώ (Π.Δ. 470/1983 άρθρο μόνο 
παρ. Γ 2, 3, 4).

9. Τις ειδικές αιτήσεις θεραπείας Έργων − Μελε−
τών βάσει των διατάξεων του άρθρου 76 παρ. 17 του 
Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 115/Α΄) και του άρθρου 54 παρ. 1 του 
Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α΄) για τα έργα και του άρθρου 41 
του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α΄) για μελέτες και συναφείς 
υπηρεσίες.

10. Τις αποφάσεις ανάθεσης στους εκλεγμένους εκ−
προσώπους β΄ βαθμού σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, αρ−
μοδιότητας έγκρισης μελέτης έργων του Υπουργείου και 
ΝΠΔΔ τομέα Υγείας, με βάση το άρθρο 21 Ν. 1579/1985, 
ΦΕΚ 217/Α΄ και άρθρο 30 Ν. 2646/1998 ΦΕΚ 236/Α΄).

11. Την ανάθεση και εκτέλεση έργων κοινής ή προς 
εξυπηρέτηση σκοπού κοινής ωφέλειας (άρθρα 37 και 
45 Ν. 4182/2013).

12. Την οριστική έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου 
για την ανέγερση ιδιωτικών κλινικών (Άρθρο 12, εδαφ. 
α2, Π.Δ. 517/1991 ΦΕΚ 202/Α΄).

13. Την παραχώρηση κατά χρήση ή κυριότητα ακινήτων 
του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ σε υπηρεσίες σύμφωνα με το 
Ν. 3852/2010 (άρθρο 26 παρ. 5 Ν. 2218/1994, ΦΕΚ 90/Α΄), 
(άρθρο 200 Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/Α΄).

14. Την πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών ή 
τις αρμόδιες κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες για 
κήρυξη απαλλοτρίωσης ή άρση από την απαλλοτρίωση 
εκτάσεως ήδη απαλλοτριωμένης (άρθρα 1.11, 12 και 29 
Ν. 2882/2001, ΦΕΚ 17/Α΄ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

15. Τον ορισμό αρμόδιων οργάνων περιφέρειας (Προ−
ϊσταμένης Αρχής − Δ/νουσας Υπηρεσίας − Τεχνικού 
Συμβουλίου) έργων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ. ή άλλων ΝΠΔΔ 
εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας (άρθρο 18 
παρ. α Ν. 3209/2003 ΦΕΚ 304/Α΄).

16. Την έγκριση σκοπιμότητας μίσθωσης ακινήτων, 
ιδιοκτησίας Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευομένων από το Υπουργείο 
(Άρθρο 26 παρ. 3, Π.Δ. 715/1979, ΦΕΚ 212/Α΄), εκμίσθωσης 
ακινήτων (Άρθρο 38, Π.Δ. 715/1979), αγοράς ακινήτων 
(Άρθρο 50, Π.Δ. 715/1979), εκποίησης ακινήτων (Άρθρο 
59, Π.Δ. 715/1979), αντιπαροχής και ανταλλαγής ακινήτων 
(Άρθρο 64, παρ. 3, Π.Δ. 715/1979), εκμίσθωσης και εκποίη−
σης κινητών πραγμάτων (Άρθρο 65, παρ. 1, Π.Δ. 715/1979).

17. Την έκκριση των αποφάσεων της προϊσταμένης 
αρχής (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, ΥΓΙΕ 
κ.λπ.) για κατακύρωση συμβάσεων μελετών και παρο−
χής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α΄) 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της κοινής 
υπουργικής απόφασης ΔΥ8/ΓΠ/ΟΙΚ. 113766/18−09−2006 
(ΦΕΚ 1490/Β΄).

Άρθρο 4
Τελικές Διατάξεις

1. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με 
την απόφαση αυτή, θα πρέπει στο σκεπτικό τους να 
αναγράφεται αυτή η απόφαση.

2. Ο εξουσιοδοτημένος με την απόφαση αυτή να υπο−
γράφει «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» δύναται να 

ενημερώνει τα ανώτερα κλιμάκια για κάθε σοβαρό κατά 
την κρίση του θέμα.

3. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργεί−
ται κάθε άλλη προηγούμενη που ρυθμίζει όμοια θέματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

F
    Αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 22992 (5)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο−

γραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση 

της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα», ιδίως το άρθρο 54.

2. Του άρθρου 81 παρ.1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/
Α΄/1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις».

3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).

4. Του Π.Δ. 106/2014 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄/2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας» όπως ισχύει.

5. Του άρθρου 27 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄/
19−3−2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης την οργά−
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων 
και λοιπές διατάξεις».

6. Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27−01−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Της υπ’ αριθμ. Υ104/2015 (ΦΕΚ 309/02−03−2015) από−
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου».

8. Της υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π. οικ. 14111/2015 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ 794/ΥΟΔΔ/04−03−2015) περί διορισμού 
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.

10. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την ταχεία διεκπε−
ραίωση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σε αυτές, 
αποφασίζει:

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Γενικές αρμοδιότητες

Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δη−
μόσιας Υγείας έχει την εποπτεία, τον έλεγχο και τον 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5947

συντονισμό στα Δίκτυα Δημόσιας Υγείας, στις Περι−
φερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, στα Περιφε−
ρειακά Συμβούλια Δημόσιας Υγείας, στους Τομείς Δη−
μόσιας Υγείας, στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των 
υπηρεσιών β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης του Ν. 3852/2010 
και των Δημοτικών ή Κοινοτικών Υπηρεσιών που ασκούν 
δραστηριότητες δημόσιας υγείας, το Αεροϋγειονομείο, 
το Σώμα Λειτουργών Δημόσιας Υγείας και όλους εν γέ−
νει τους φορείς που υπόκεινται στο Υπουργείο Υγείας 
και άπτονται θεμάτων που αφορούν στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας 
στο ΕΣΥ και προστασίας του περιβάλλοντος.

Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει ο 
Αναπληρωτής Υπουργός και άπτονται των αρμοδιοτή−
των που ορίζονται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 2
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

σε αντικείμενα Υπηρεσιών − Εξαιρέσεις

Στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας μεταβιβάζο−
νται οι ακόλουθες αρμοδιότητες

1. Από τη Γενική Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοι−
κητικής Υποστήριξης

• Το τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών της 
Δ/νσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας

2. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπη−
ρεσιών Υγείας

• Η Δ/νση Επαγγελματιών Υγείας
• Το τμήμα Παραγόντων κινδύνου, Κοινωνικών Πα−

ραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας

• Το Τμήμα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Δ/νσης 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης.

3. Εξαιρούνται τα έγγραφα τα οποία αφορούν:
α. Στην άσκηση νομοθετικής πρωτοβουλίας, περιλαμ−

βανομένης της πρότασης έκδοσης Π.Δ. και Κανονιστικών 
Αποφάσεων.

β. Στην επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουρ−
γού ή κυβερνητικά όργανα, Υπουργούς, Αναπληρωτές 
Υπουργούς και Υφυπουργούς.

γ. Στα ερωτήματα στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών 
Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π).

δ. Στις τοποθετήσεις και μετακινήσεις προϊσταμένων 
Γενικών Δ/νσεων.

ε. Στους διορισμούς διοικήσεων των εποπτευομένων 
νομικών προσώπων.

στ. Στη συνυπογραφή πράξεων με άλλους Υπουργούς, 
Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυπουργούς.

Άρθρο 3
Δικαίωμα υπογραφής εγγράφων

«Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας έχει δικαίωμα 
υπογραφής εγγράφων «με εντολή Αναπληρωτή Υπουρ−
γού» για τα εξής θέματα:

1. Τα ερωτήματα στο γραφείο Νομικού Συμβούλου
2. Τα ερωτήματα στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας 

(ΚΕ.Σ.Υ.) για γνωμοδότηση, γενικότερης και καθοριστι−
κής σημασίας.

3. Τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Άρθρο 4
Εκπροσώπηση

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας εκπροσωπεί 
το Υπουργείο Υγείας σε θέματα δημόσιας υγείας, πρό−
ληψης και προαγωγής της υγείας και συνεργάζεται με 
άλλους αρμόδιους φορείς.

Άρθρο 5
Τελικές Διατάξεις

1. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με 
την απόφαση αυτή, θα πρέπει στο σκεπτικό τους να 
αναγράφεται αυτή η απόφαση.

2. Ο εξουσιοδοτημένος με την απόφαση αυτή να υπο−
γράφει «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» δύναται να 
ενημερώνει τα ανώτερα κλιμάκια για κάθε σοβαρό κατά 
την κρίση του θέμα.

3. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταρ−
γείται κάθε άλλη προηγούμενη που ρυθμίζει όμοια 
θέματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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