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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους οργανικών
μονάδων του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων
Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.).

2

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α1ε/Γ.Π.οικ. 62612
(1)
Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους οργανικών
μονάδων του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων
Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
3. Το άρθρο 15 του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 176), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την υπ’ αριθμ. Α1α/οικ. 62054/3.9.2019 Αποδοχή
παραίτησης του Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) Νικολάου Παπαευσταθίου του
Παναγιώτη (Υ.Ο.Δ.Δ. 690).
7. Την υπ’ αριθμ. Α1α/οικ. 62481/04.09.2019 Αποδοχή παραίτησης του Υποδιοικητή του Εθνικού Κέντρου
Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) Ηλία Πετρόπουλου του
Ιωάννη.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρ. Φύλλου 3440

Άρθρο 1
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ»
Ο Υπουργός Υγείας εξουσιοδοτεί με την παρούσα
απόφαση τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) να
υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» έγγραφα που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης του
Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και ειδικότερα:
Α. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του
Ε.Κ.ΕΠ.Υ. να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» τα έγγραφα που αφορούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Την κατάρτιση, την τήρηση, την αναμόρφωση, την
προσαρμογή και την υλοποίηση σχεδίων προστασίας,
κινητοποίησης και δράσης των πολιτικών δυνάμεων
του Υπουργείου σε καιρό πολέμου, έντασης, κρίσης και
εκτάκτων αναγκών (Πολιτική Άμυνα).
2. Την πολιτική επιστράτευση προσωπικού, τη δέσμευση και την επίταξη υλικών και μέσων, την εκπαίδευση
και την εξουσιοδότηση διαβάθμισης του προσωπικού
του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Πολιτική
Άμυνα).
3. Την παρακολούθηση και την τήρηση του Εθνικού
Κανονισμού Ασφαλείας του Υπουργείου.
4. Την παρακολούθηση και την τήρηση Συστημάτων
και Μέτρων Συναγερμού, θεμάτων Πολιτικής Άμυνας,
όπως αυτά καθορίζονται από τα γενικά και ειδικά εθνικά
σχέδια.
Β. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντονισμού Λειτουργίας Νοσοκομειακών Μονάδων να
υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» τα έγγραφα που
αφορούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Την παρακολούθηση και τον συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας του υγειονομικού συστήματος της
χώρας από επιχειρησιακής απόψεως σε καθημερινή
βάση, καθώς και τον γενικό συντονισμό των καθημερινών επιχειρησιακών δράσεων σε όλον τον τομέα Υγείας,
δημόσιο και ιδιωτικό.
2. Την κατάρτιση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων
και την επιμέλεια κοινοποίησής τους στον έντυπο και
ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και σε υπηρεσίες τηλεφωνικής
ενημέρωσης των πολιτών.
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3. Τη συνεργασία με το Ε.Κ.Α.Β. και τα νοσοκομεία για
τη διακομιδή των ασθενών στα εφημερεύοντα νοσοκομεία.
4. Τη συνεχή ενημέρωση για τυχόν προβλήματα που
ανακύπτουν στα νοσοκομεία και την άμεση κινητοποίηση όλων των απαραίτητων μηχανισμών για την επίλυσή
τους.
5. Την εκπόνηση, μετά από εισήγηση των αρμοδίων
Υ.ΠΕ., του ετησίου προγράμματος αναστολής λειτουργίας ορισμένου χρόνου, των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας της χώρας.
6. Την ηλεκτρονική καταγραφή των διατιθέμενων σε
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες κλινών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
7. Την ευθύνη λειτουργίας του συστήματος Τηλεϊατρικής.
8. Τον έλεγχο και τη διαχείριση των κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων
της χώρας και των ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες έχουν
συνάψει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιχειρήσεων Τομέα Υγείας να υπογράφει «Με εντολή
Υπουργού» τα έγγραφα που αφορούν τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
1. Την εκπόνηση, την επικαιροποίηση και την έγκριση
πάσης φύσεως επιχειρησιακών σχεδίων.
2. Την ευθύνη συντονισμού των φορέων, κρατικών ή
μη, που παρέχουν Υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας
σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών με
σκοπό την προαγωγή της υγείας και αξιοπρέπειας και
την προστασία της δημόσιας υγείας.
3. Τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση ασκήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος και την ευθύνη συντονισμού των εμπλεκομένων.
4. Τη συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς ασκήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων.
5. Την εκπροσώπηση του Υπουργείου Υγείας σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, υποδομών ζωτικής σημασίας, αναγνώρισης θυμάτων μαζικών καταστροφών και
Χημικών Βιολογικών Ραδιενεργών Πυρηνικών απειλών.
6. Τον συντονισμό και την υγειονομική κάλυψη μεγάλων εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων καθώς και τη
μέριμνα υγειονομικής υποστήριξης επισκέψεων ξένων
ηγετών και επισήμων.
Άρθρο 2
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
1. Τον συντονισμό όλων των φορέων και υπηρεσιών
του τομέα υγείας στην αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών και κρίσεων.
2. Την επικοινωνιακή διαχείριση εκτάκτων αναγκών
και κρίσεων και την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων
εμπιστευτικότητας και προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τεύχος B’ 3440/11.09.2019

Άρθρο 3
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σε κάθε περίπτωση έκδοσης πράξεων σύμφωνα με
την παρούσα απόφαση, θα πρέπει αυτή να αναφέρεται
στο προοίμιό τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. 62038
(2)
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39
του ν. 4483/2017 (107 Α΄) και ισχύει.
2.- Τις διατάξεις των άρθρων 80-90 του ν. 4555/2018
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για
την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση
των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (133 Α΄).
3.- Την υπ’ αριθμ. 621/29.8.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄).
5.- Την υπ’ αριθμ. 1095Α/9.8.2019 (3180 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών,
Θεόδωρο Λιβάνιο».
6.- Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/58 Εισήγηση της
περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ
143 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄), του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Αναπτυξιακής Πολιτικής.
7.- Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού ενώ, σε βάρος του προϋπολογισμού του συνόλου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε σχέση με την προκαλούμενη από την προϊσχύουσα
όμοια απόφαση, που εκτιμάται στο ποσό των 3.899.000
ευρώ περίπου ετησίως, αποφασίζουμε:

Τεύχος B’ 3440/11.09.2019
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1. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο
ποσό των:
α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο
πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους.
β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις κοινότητες με
μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως και δυο
χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους.
γ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τις κοινότητες
με μόνιμο πληθυσμό από δυο χιλιάδες έναν έως και δέκα
χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους.
δ) Έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως και πενήντα
χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους.
ε) Οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για τις κοινότητες με
μόνιμο πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000)
κατοίκων.
2. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό
χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας
(αρθ. 82 παρ. 2 περ. ια΄ ν. 3852/2010), όταν αυτή έχει
μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους
και ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας όταν
αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν
(301) κατοίκους και άνω (αρθ. 81 περ. δ΄ ν. 3852/2010).
Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του δημάρχου.
3. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε
πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν
στον οικείο δήμο για κάθε κοινότητα ξεχωριστά, μετά
από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Υπεύθυνοι κίνησης των
λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της κοινότητας ή ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας ή οι
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αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι
του οικείου δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου.
4. Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται
οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που
απονέμει ο νόμος στις κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές
το δημοτικό συμβούλιο, όπως:
α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών
επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (ν. 3852/2010, άρθρο 82 περίπτ. γ΄).
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως άνω
περίπτ. δ΄).
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των
οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών
χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (ως άνω
περίπτ. ε΄).
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού
οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (ν. 3852/2010, άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄).
5. Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης
(επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες
των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων
173 του ν. 3463/2006, 35 του β.δ. της 17.5 - 15.6.1959,
152 του ν. 4270/2014, καθώς και αυτές του ν. 4129/2013.
6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

