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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Παναγιώτη Ρήγα.

2

Τροποποίηση (2n) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018
(ΦΕΚ 4898 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, με
περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)», όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ 25
(1)
Τροποποίηση της απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Παναγιώτη Ρήγα.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98 Α΄).
β. Του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α΄).
γ. Του ν. 3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)» (ΦΕΚ 233 Α΄).
δ. Του ν. 3433/2006 «Προμήθειες αμυντικού υλικού
των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ 20 Α΄).
ε. Του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς
διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α΄).
στ. Του ν. 3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας
και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/
ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»
(ΦΕΚ 137 Α΄).
ζ. Του π.δ. 79/2018 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 148 Α΄).
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η. Του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 113 Α΄).
θ. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄).
ι. Της Υ5/27-01-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 204 Β΄).
ια. Της Υ68/17-9-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» (ΦΕΚ 4085 Β΄).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι περιπτώσεις ιβ΄, κ΄ και κγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1
της Υ68/17-9-2018 απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής:
«ιβ. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν την εθνοφυλακή, τις ναυτικές εισφορές και ναυλώσεις, τις δικαιοπραξίες στις παραμεθόριες περιοχές, τις επιτάξεις και
τις απαλλοτριώσεις».
«κ. Αποφασίζει για τα θέματα των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των λοιπών Στρατιωτικών Σχολών, Κέντρων Εκπαίδευσης και Σχολείων που
υπάγονται στα Γενικά Επιτελεία, καθώς επίσης και για το
διορισμό, την πρόσληψη, εξέλιξη και μονιμοποίηση του
κάθε κατηγορίας εκπαιδευτικού προσωπικού».
«κγ. Εισηγείται και εφαρμόζει τη νομοθεσία που σχετίζεται με τους ανάπηρους πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τα θύματα πολέμου, τους έφεδρους πολεμιστές και
τους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης και αποφασίζει για
θέματα που αφορούν τα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα».
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2019
Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
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Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 20254
(2)
Τροποποίηση (2n) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018
(ΦΕΚ 4898 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης,
με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών
Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)», όπως ισχύει.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»,
και ιδίως το άρθρο 30, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 128 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την Υ80/06-11-2017 (ΦΕΚ 3904 Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο
Πολάκη».
7. Την Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
8. Την ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 (ΦΕΚ 4898 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, με περιεχόμενο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018
(ΦΕΚ 2315 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο ’’Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)’’»,
όπως τροποποιήθηκε με την ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/07-03-2019
(ΦΕΚ 889 Β΄) όμοια κοινή υπουργική απόφαση.
9. Την 319 απόφαση της 544ης/07-03-2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
10. Την Β2β/Γ.Π.21305/20-03-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε΄ του άρθρου 24
του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία με
την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
ούτε στον προϋπολογισμό του Εθνικού Οργανισμού
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), αποφασίζουμε:
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Τροποποιείται η εν θέματι αναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, μόνο ως προς το ακολούθως
αναφερόμενο σημείο:
Το άρθρο 61, αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
Άρθρο 61
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
«Οι δικαιούχοι κατά τη νοσηλεία τους σε πάσης φύσεως συμβεβλημένες ιδιωτικές δομές περίθαλψης, δεν
υποχρεούνται σε καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση πέραν όσων προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό
και στη σύμβαση των παροχών με τον ΕΟΠΥΥ, εκτός κι αν
οι ίδιοι επιθυμούν, με γραπτή δήλωσή τους, αναβάθμιση
θέσης νοσηλείας.
Η αναβάθμιση θέσης νοσηλείας δεν συνοδεύεται από
διαφορετική τιμολόγηση των εξετάσεων στον ασθενή.
Οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν
άμεσα τη Διοίκηση του Οργανισμού σε περίπτωση που
καταστρατηγείται αυτή η διάταξη από τους υπεύθυνους
των ως άνω δομών και τους συμβεβλημένους παρόχους,
αντίστοιχα, για λήψη διοικητικών μέτρων.
Οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται στην καταβολή πρόσθετης χρέωσης πέραν της νόμιμης συμμετοχής τους,
όπως προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, για διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και
υγειονομικό υλικό.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ και σχετικής
εισήγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, κατόπιν
συμφωνίας για συγκεκριμένη κατηγορία ιατροτεχνολογικού προϊόντος και υγειονομικού υλικού, δύναται να προβλέπεται για την ανωτέρω κατηγορία πρόσθετη χρέωση
(πέραν της νόμιμης συμμετοχής) στην περίπτωση που ο
δικαιούχος επιθυμεί την παροχή υλικού προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη
Δήλωση αποδοχής της πρόσθετης χρέωσης.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται
το πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, ο τρόπος ενημέρωσης
του δικαιούχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018
(ΦΕΚ 4898 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2019
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονομικών

Υγείας
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