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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης
αγαθών και της δωρεάν παροχής υπηρεσιών από
υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.

2

Κατάταξη μεταφερόμενου προσωπικού από το
«Κέντρο Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Νομού Κορινθίας Ανώνυμη Εταιρεία (Κ.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας
Α.Ε.), σε συσταθείσα προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Π.Ε. Κορινθίας, καθώς
και σε βαθμό του ν. 4369/2016 και Μισθολογικό
Κλιμάκιο του ν. 4354/2015.

3

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Προέδρου στην
Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1143
(1)
Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης
αγαθών και της δωρεάν παροχής υπηρεσιών από
υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ
(ν. 2859/2000, Α΄ 248) όπως ισχύει:
• Των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7
• της παραγράφου 2 του άρθρου 9.
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (A΄ 121).

Αρ. Φύλλου 2472

3. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
5. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
6. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε
στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄
94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41,
όπως ισχύουν.
9. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης
της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε.» και την υπ΄αρ. 5294/ΕΞ 2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.
10. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει προκύψει λόγω του
κορωνοϊού COVID-19.
11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα-
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τικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Δεν θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών και ως παροχές υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας και ως εκ τούτου
απαλλάσσονται του ΦΠΑ της αυτοπαράδοσης αγαθών
και της ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, αντίστοιχα, οι
άνευ ανταλλάγματος παραδόσεις αγαθών και παροχές
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από υποκειμένους
στον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης
δδ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7
και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κώδικα ΦΠΑ,
για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει για τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της απαλλαγής
από τον ΦΠΑ καθορίζονται ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, νοούνται
ως:
α. «Δωρητές», επιχειρήσεις υποκείμενες στον ΦΠΑ που
προβαίνουν σε παραδόσεις αγαθών ή/και παροχές υπηρεσιών άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη αναγκών
που έχουν προκύψει λόγω κορωνοϊού.
β. «Αποδέκτες», οι υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, οι
Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ., όπως ορίζονται στο άρθρο 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), που λαμβάνουν τα αγαθά ή/και τις
υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη αναγκών
που έχουν προκύψει λόγω κορωνοϊού.
Άρθρο 2
Όροι και διαδικασία εφαρμογής της απαλλαγής
1. Η άνευ ανταλλάγματος παράδοση αγαθών ή/και
παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάν παράδοσης αγαθών ή/και παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται μεταξύ δωρητή και αποδέκτη
πριν την έναρξη παράδοσης των αγαθών ή παροχής των
υπηρεσιών.
2. Η ανωτέρω σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον
την περιγραφή του είδους των αγαθών ή/και υπηρεσιών που παρέχονται άνευ ανταλλάγματος, την ποσότητα
των αγαθών που παραδίδονται, την εκτιμώμενη αξία των
αγαθών ή/και των υπηρεσιών, τον τόπο και τον τρόπο
παράδοσης των αγαθών ή/και παροχής των υπηρεσιών,
την ημερομηνία πραγματοποίησης της παράδοσης ή/
και παροχής ή το χρονικό διάστημα που καλύπτει η παράδοση (συνεχείς παραδόσεις) ή η παροχή, τα πλήρη
στοιχεία του δωρητή και του αποδέκτη, όπως επωνυμία
ή ονοματεπώνυμο, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, και την ημερομηνία υπογραφής.
3. Η σύμβαση της δωρεάν παράδοσης αγαθών ή/και
παροχής υπηρεσιών συντάσσεται εις διπλούν και υπογράφεται και στα δύο αντίτυπα από τον δωρητή και τον
αποδέκτη. Το ένα αντίτυπο διατηρεί ο δωρητής και το
άλλο ο αποδέκτης.
4. Ο δωρητής προσκομίζει ή αποστέλλει αντίγραφο
της υπογραφείσας σύμβασης αμελλητί σε έντυπη μορφή
στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται για τον ΦΠΑ.
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5. Οι δωρητές και οι αποδέκτες των αγαθών και των
υπηρεσιών οφείλουν να διαφυλάττουν το αντίτυπο της
σύμβασης δωρεάν παροχής υπηρεσιών για όσο χρόνο
προβλέπεται η διαφύλαξη λογιστικών αρχείων από την
κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος
1. Στις διατάξεις της παρούσης εμπίπτουν και οι άνευ
ανταλλάγματος παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από δωρητές
προς αποδέκτες, κατά την έννοια της παρούσης, για την
κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει εξαιτίας του κορωνοϊού, εφόσον μέχρι την 30η Ιουνίου 2020 οι δωρητές
εκπληρώσουν τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου
2 της παρούσης.
Αποδεικτικό στην περίπτωση αυτή αποτελούν τα
στοιχεία αυτοπαράδοσης και ιδιοχρησιμοποίησης που
εκδίδονται για τον αναλογούντα ΦΠΑ εκροών, καθώς
και η σύμβαση. Τα ποσά του ΦΠΑ με τα οποία έχουν
επιβαρυνθεί τα στοιχεία αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης που έχουν εκδοθεί από τους δωρητές, καταχωρούνται στον κωδικό των προστιθεμένων ποσών του
φόρου εισροών της οικείας δήλωσης ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα,15 Ιουνίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 118991/23104
(2)
Κατάταξη μεταφερόμενου προσωπικού από το
«Κέντρο Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Νομού Κορινθίας Ανώνυμη Εταιρεία (Κ.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας
Α.Ε.), σε συσταθείσα προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Π.Ε. Κορινθίας, καθώς
και σε βαθμό του ν. 4369/2016 και Μισθολογικό
Κλιμάκιο του ν. 4354/2015.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 199 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 131/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Α’ 224), ως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 28 του
ν. 4305/2014 (Α’ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57),
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας,
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν.
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4. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου
τομέα» (Α’ 39), ως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4225/2014 «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των
ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη
και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας» (Α’ 2).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του ν. 4369/2016
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α’ 33).
7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις κ.α. επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), ως ισχύουν.
8. Την υπ’ αρ. 10 και υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 4568/27-01-2011
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Νομικά Πρόσωπα
και Επιχειρήσεις των Περιφερειών» (ΑΔΑ: 4ΑΡΟΚ-Δ7).
9. Την υπ’ αρ. 240905/59047/06-09-2019 απόφαση
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Β’ 3498).
10. Την υπ’ αρ. οικ. 259668/63361/25-09-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με
εντολή Περιφερειάρχη» (Β’ 3763).
11. Την υπ’ αρ. 160/2019 (πρακτικό 6/03-04-2019) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ:
ΩΕΔΑ7Λ1-Ρ1Ν), με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου του Γεωργίου Παπαδημητρίου του Κων/νου και της Ελένης Πυργάκη του Κων/
νου, εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας Αορίστου Χρόνου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Κατάρτισης
Νομού Κορινθίας A.E., καθώς και η κατάταξη αυτών σε
αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή
παρεμφερούς ειδικότητας προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
12. Την υπ’ αρ. 265/2019 (πρακτικό 8/23-04-2019)
απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
(ΑΔΑ: 6Δ4Σ7Λ1-Υ2Ο), περί έγκρισης λύσης της Εταιρείας
«Κέντρο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Νομού Κορινθίας
Ανώνυμη Εταιρεία» (Κ.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας Α.Ε.).
13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 107042/29-05-2019 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 62ΝΚΟΡ1Φ-ΘΘΖ),
με την οποία κρίθηκε νόμιμη η ανωτέρω (12) απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου.
14. Το υπ’ αρ. πρωτ. 106956/17-09-2019 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 689ΦΟΡ1Φ-746), σύμφωνα με το
οποίο η ανωτέρω (11) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου θεωρείται εκτελεστή.
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15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 269805/51839/04-10-2019 έγγραφη ενημέρωση του Γεωργίου Παπαδημητρίου του
Κων/νου, περί μη αποδοχής της μεταφοράς του στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου.
16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 5010/04-10-2019 έγγραφο του
Κ.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας Α.Ε., με το οποίο αποστάλθηκαν στην
υπηρεσία μας οι τίτλοι σπουδών της Ελένης Πυργάκη
του Κων/νου.
17. Την επιβεβαίωση γνησιότητας των προσκομισθέντων, με το ανωτέρω (16) έγγραφο του Κ.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας Α.Ε., τίτλων σπουδών της Ελένης Πυργάκη.
18. Την υπ’ αρ. 541/2019 (πρακτικό 21/11-11-2019)
απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
(ΑΔΑ: ΨΡΓ47Λ1-Γ4Η) περί σύστασης μίας προσωποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ. κατηγορίας-κλάδου ΠΕ Πληροφορικής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Π.Ε. Κορινθίας,
για την μεταφορά και κατάταξη της Ελένης Πυργάκη του
Κων/νου, υπαλλήλου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Ν. Κορινθίας Α.Ε.
19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 59741/07-05-2020 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (Β’ 1893 και ΑΔΑ: 6ΣΔΟΟΡ1Φ-ΠΞΖ), με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω (18) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.
20. Το υπ’ αρ. πρωτ. 5022/01-06-2020 έγγραφο του
Κ.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας Α.Ε., με συνημμένη την υπ’ αρ. πρωτ.
5021/01-06-2020 Βεβαίωση εκκαθαριστή, από την οποία
προκύπτει ότι η εν λόγω υπάλληλος εργάζεται στην εταιρεία από 12-11-2009 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στη θέση της
Διευθύντριας.
21. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
199 του ν. 3852/2010, ο χρόνος υπηρεσίας των δέκα (10)
ετών, έξι (6) μηνών και έξι (6) ημερών που παρασχέθηκε στο
Κ.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας Α.Ε., από 12-11-2009 έως 18-05-2020
(ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της ανωτέρω υπ’ αρ.
19 απόφασης Συντονιστή), λαμβάνεται υπόψη για όλες
τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες, αποφασίζουμε:
Την κατάταξη της Ελένης Πυργάκη του Κων/νου, μεταφερόμενου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου της λυθείσης εταιρείας Κέντρο Επιμόρφωσης
και Κατάρτισης Νομού Κορινθίας Α.Ε. (Κ.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του
ν. 3852/2010, στην συσταθείσα, με την υπ’ αρ. 59741/
07-05-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (Β’
1893), προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου / Π.Ε Κορινθίας,
κατηγορίας - κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, από 18-05-2020
(ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της ανωτέρω Απόφασης Συντονιστή), στον βαθμό Γ΄ της ΠΕ Κατηγορίας με
πλεονάζοντα χρόνο 4 έτη – 9 μήνες – 21 ημέρες και στο
5o Μισθολογικό Κλιμάκιο της ΠΕ Κατηγορίας με πλεονάζοντα χρόνο 0 έτη – 6 μήνες – 6 ημέρες.
Ημερομηνία προαγωγής στον επόμενο βαθμό Β΄:
27/07/2020
Ημερομηνία χορήγησης επόμενου 6ου Μ.Κ.:
12η/11/2021.
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Η παραπάνω θέση καταργείται, μόλις κενωθεί με
οποιονδήποτε τρόπο.
(Αριθ. βεβ. από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της
Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
περί ύπαρξης πρόβλεψης στον Προϋπολογισμό οικ.
έτους 2020: 127220/31964/09-06-2020).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 4 Ιουνίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
Ι

Αριθμ. ΔΒ1Δ/61/ΟΙΚ. 16001
(3)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Προέδρου στην
Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της περ. ι΄ του άρθρου 21 του ν. 3918/2011
(Α΄ 31), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με τις
παρ. α΄ και β΄ του άρθρου 10 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄31), ως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πρωτοβάθμιο
Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
λοιπές διατάξεις.», ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 εδ. β΄ του
ν. 3469/2006 (Α΄131).
5. Την υπ΄ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.9403/5-2-2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 76), με την οποία ορίζεται ο Βασίλειος
Πλαγιανάκος ως Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
6. Την υπ΄ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.58911/12-08-2019 κοινή
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 583) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».
7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 93 του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74), ως έχουν αντικατασταθεί με το
άρθρο 92 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και ισχύουν.
8. Την ανάγκη για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το γεγονός ότι με
την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αποφασίζουμε:
Τη μεταβίβαση στην Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Θεανώ Καρποδίνη, των κάτωθι αρμοδιοτήτων:
α) Της Διεύθυνσης Οικονομικών.
β) Της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Μαρούσι, 15 Ιουνίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ
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