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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 14097/757/4-12-2012
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών στους
πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών
για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση (Β’ 3346).

2

5η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1724/
26-01-2017 (ΦΕΚ 413/τ.Β’/14-02-2017) απόφασης
«Ανασύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και
Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Δ/νσης
Εκπ/σης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής
Μακεδονίας».

3

Εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού» του άρθρου 25 του ν. 4270/2014.

4

Μεταβίβαση στον Υποδιοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο των αρμοδιοτήτων του άρθρου 60
παρ. 1 περ. ζ΄ του ν. 4387/2016 κατά το μέρος που
αφορά στην παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας στους χειριζόμενους τις υποθέσεις αυτές δικηγόρους και λειτουργούς του ΝΣΚ.

5

Ένταξη στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ αναλώσιμων υλικών διαβήτη.

6

Ένταξη στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ εγκεκριμένων αναπνευστικών
συσκευών που αποζημιώνονται με ενοίκιο

Αρ. Φύλλου 4278

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 114233
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 14097/757/4-12-2012
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών στους
πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών
για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση (Β΄ 3346).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 του ν. 1682/87 (Α΄ 14) «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής ... και άλλες διατάξεις», το
οποίο εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Βιομηχανίας να θεσπίζει κανονισμούς ή προδιαγραφές για την παραγωγή
και την διάθεση βιομηχανικών προϊόντων, των οποίων
η χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για την δημόσια ασφάλεια και την υγεία και να καθορίζει τον τρόπο
ελέγχου της εφαρμογής αυτών.
2. Το ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης».
3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121, διόρθωση σφάλματος
Α' 126) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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5. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
7. Την αριθμ. 46/18-07-2019 (Β' 3100) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο Παπαθανάση».
8. Τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 33 του ν. 4072/2012
(Α΄ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο Ε΄ που αφορούν στην εποπτεία της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας.
9. Την αριθμ. 768/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008
για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την
κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 218 της 13.8.2008).
10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου
2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης
και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των
προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008).
11. Την υπουργική απόφαση 27421/05.03.2019
(Β΄ 958) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου
2011» για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας
των δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
12. Τον ν. 2251/1994 (Α΄ 191) «Προστασία των καταναλωτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την αριθμ. Ζ3/2810 (Β΄ 1885) κοινή υπουργική απόφαση «Γενική ασφάλεια προϊόντων - Εναρμόνιση με την
οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001».
14. Τον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
15. Το άρθρο 63 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) «......Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την δημοσιονομική εξυγίανση ....», καθώς και το άρθρο 19 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14)
«Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015».
16. Την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/2012 (Β΄ 2221) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Έγκριση
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα
Δημόσια Έργα».
17. Την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/449/12-12-2012 (Β΄ 3582)
Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της με αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (Β΄ 2221)
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Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών
(ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια
Έργα».
18. Την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/667/30-10-2014 (Β΄ 3068)
Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί αναστολής της υποχρεωτικής
εφαρμογής ορισμένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ).
19. Την αριθμ. Δ.Κ.Π./ΟΙΚ/1211/1-8-2016 (Β΄ 2524)
υπουργική απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής
εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ).
20. Την εγκύκλιο 17/2016 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/
7-9-2016 ) με θέμα: «Απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ- ΕΤΕΠ)»
21. Το π.δ. 81/2018 (Α΄ 151) «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου
2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) για την καθιέρωση μιας
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο
κείμενο) και άλλες διατάξεις.
22. Την αριθμ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016
(Β΄ 1897) κοινής υπουργικής απόφασης «Κανονιστικό
πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής
νομοθεσίες εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής
τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας που εμπίπτουν στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
23. Την αριθμ. οικ. 14097/757/4-12-2012 (Β΄ 3346)
Υπουργική Απόφαση «Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών
στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών
για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων
και ενδοδαπέδια θέρμανση».
24. Την αριθμ. οικ. 5817/2ηΔΚΒΠ364/Φ.20/29-04-2013
εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας «Εφαρμογή της αριθμ. οικ. 14097/757 απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών
στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών
για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων
και ενδοδαπέδια θέρμανση (Β΄ 3346/2012)».
25. Τις από 26-10-2018 (α.π. ΥΠΟΙΑΝ 137053/
ΔΤΒΝ1807/19-12-2018) και από 14-12-2018 (α.π.ΥΠΟΙΑΝ
137057/ΔΤΒΝ1808/19-12-2018) ηλεκτρονικές επιστολές με σχετικές προτάσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Πλαστικών Ελλάδος για την τροποποίηση της αριθμ. οικ.
14097/757/4-12-2012 (Β΄ 3346) υπουργικής απόφασης
«Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση».
26. Την με ΑΚ/ακ 158718/ 4-12-2018 (α.π. ΥΠΟΙΑΝ
137063/ΔΤΒΝ 1800/18-12-2018) επιστολή της
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Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανίας Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) με θέμα την επικαιροποίηση και επέκταση νομοθεσίας για συστήματα
πλαστικών σωληνώσεων.
27. Το γεγονός ότι υφίσταται η ανάγκη επικαιροποίησης και συμπλήρωσης της ισχύουσας νομοθεσίας
προκειμένου τα προκατασκευασμένα φρεάτια καθώς
και νέα υλικά κατασκευής πλαστικών σωλήνων και τα
εξαρτήματα τους να συμπεριληφθούν στις κείμενες
εθνικές διατάξεις.
28. Το γεγονός ότι το εν λόγω σχέδιο τεχνικού κανονισμού κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε. (TRIS) στο πλαίσιο της
οδηγίας 2015/1535 και έλαβε αριθμό κοινοποίησης
2019/0082/GR και η περίοδος διαβούλευσης έληξε χωρίς
παρατηρήσεις από την πλευρά της Επιτροπής ή άλλων
κρατών μελών.
29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
την τροποποίηση της αριθμ. οικ. 14097/757/4-12-2012
(Β' 3346) «Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση» ως ακολούθως:
1. Το Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στους πλαστικούς σωλήνες, στα εξαρτήματα αυτών και στα προκατασκευασμένα φρεάτια που είναι κατασκευασμένοι
από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U),
πολυαιθυλένιο (HDPE), πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πολυβουτυλένιο (PB), δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ-Χ) και θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα
(GRP) βασισμένο σε ρητίνη ακόρεστου πολυεστέρα (UP),
και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πόσιμου νερού,
ενδοδαπέδιας θέρμανσης, κτιριακής αποχέτευσης, αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, άρδευσης, αποστράγγισης
και αποχετευτικών λυμάτων».
2. Το Άρθρο 2 (Προδιαγραφές) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα προϊόντα του άρθρου 1, ανάλογα με την προοριζόμενη χρήση και εφαρμογή, οφείλουν να πληρούν
τις απαιτήσεις των παρακάτω προτύπων, όπως εκάστοτε ισχύουν, τα οποία και καθίστανται υποχρεωτικά για
λόγους ασφάλειας των δομικών έργων και προστασίας
χρηστών και καταναλωτών:
2.1. Για δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού εφαρμόζονται οι σειρές των παρακάτω προτύπων:
α) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1452 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού και υπόγεια και υπέργεια δίκτυα
αποστράγγισης και αποχέτευσης υπό πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U).
β) ΕΛΟΤ ΕΝ 12201 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού και για αποστράγγιση και αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ).
γ) ΕΛΟΤ ΕΝ 1796 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για ύδρευση με ή χωρίς πίεση -θερμοσκληρυνόμενα
πλαστικά ενισχυμένα με γυαλί (GRP) βασισμένα σε ρητίνη ακόρεστου πολυεστέρα (UP).
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δ) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15874 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού από
πολυπροπυλένιο (ΡΡ).
2.2. Για δίκτυα μεταφοράς κτιριακών αποχετευτικών λυμάτων εφαρμόζονται οι σειρές των παρακάτω προτύπων:
α) ΕΛΟΤ ΕΝ 1329 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων
για οικιακά λύματα (χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας)
εντός κτιριακών εγκαταστάσεων - Μη πλαστικοποιημένο
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U).
β) ΕΛΟΤ ΕΝ 1451 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων
για αποχέτευση υγρών αποβλήτων (χαμηλής και υψηλής
θερμοκρασίας) εντός κτιριακών εγκαταστάσεων -Πολυπροπυλένιο (ΡΡ)
γ) ΕΛΟΤ ΕΝ 1453 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων
δομημένου τοιχώματος για αποχέτευση υγρών αποβλήτων (χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας) εντός κτιριακών εγκαταστάσεων - Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U).
2.3. Για δίκτυα μεταφοράς αποχετευτικών λυμάτων και
υπογείων αποχετεύσεων εφαρμόζονται οι σειρές των
παρακάτω προτύπων:
α) ΕΛΟΤ ΕΝ 1401 για συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπόγειων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων,
χωρίς πίεση από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U).
β) ΕΛΟΤ ΕΝ 14364 για συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για αποστράγγιση και αποχέτευση, με ή χωρίς
πίεση από θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά ενισχυμένα
με γυαλί (GRP) βασισμένα σε ρητίνη ακόρεστου πολυεστέρα (UP).
(γ) ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 για συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων,
χωρίς πίεση από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για βοηθητικά εξαρτήματα
συμπεριλαμβανομένων φρεατίων επιθεώρησης σε υπόγειες εγκαταστάσεις μικρού βάθους (ancillary fittings
including shallow inspection chambers)
(δ) ΕΛΟΤ EN 13598-2 για συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων,
χωρίς πίεση από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) - Μέρος 2: Προδιαγραφές για ανθρωποθυρίδες και
φρεάτια επιθεώρησης σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και σε υπόγειες εγκαταστάσεις μεγάλου βάθους
(manholes and inspection chambers in traffic areas and
deep underground installations).
ε) ΕΛΟΤ EN 12201 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων
για παροχή νερού και για αποστράγγιση και αποχέτευση
υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ)
στ) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1452 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού και υπόγεια και υπέργεια δίκτυα
αποστράγγισης και αποχέτευσης υπό πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U)
2.4. Για δίκτυα υπόγειων αποστραγγίσεων και αποχετεύσεων, χωρίς πίεση, δομημένου τοιχώματος εφαρμόζονται οι σειρές των παρακάτω προτύπων:
(α) ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-01: Σύστημα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και αποχέτευση, χωρίς
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πίεση - Συστήματα σωληνώσεων δομημένου τοιχώματος
από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U),
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 1:
Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήματα και για το σύστημα.
(β) ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-02: Σύστημα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και αποχέτευση, χωρίς
πίεση - Συστήματα σωληνώσεων δομημένου τοιχώματος
από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U),
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 2:
Προδιαγραφές για σωλήνες και εξαρτήματα με λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια και για το σύστημα, Τύπος Α.
(γ) ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-03: Σύστημα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και αποχέτευση, χωρίς
πίεση - Συστήματα σωληνώσεων δομημένου τοιχώματος
από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U),
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος
3: Προδιαγραφές για σωλήνες και εξαρτήματα με λεία
εσωτερική και δομημένης μορφής εξωτερική επιφάνεια
και για το σύστημα, Τύπος Β.
2.5. Για δίκτυα ύδρευσης, και ενδοδαπέδιας θέρμανσης
κτιριακών εγκαταστάσεων εφαρμόζονται οι σειρές των
παρακάτω προτύπων:
α) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15874 για συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού
από πολυπροπυλένιο (ΡΡ).
β) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15875 για συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού
από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ-Χ).
γ) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15876 για συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού
από πολυβουτυλένιο (PB).
(δ) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 21003 για συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού
εσωτερικά των κτιρίων.
(ε) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22391 για συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού
από πολυαιθυλένιο βελτιωμένης αντοχής στη θερμοκρασία (PE-RT).
2.6. Για δίκτυα μεταφοράς νερού άρδευσης υπό πίεση
εφαρμόζονται οι σειρές των παρακάτω προτύπων:
α) ΕΛΟΤ ΕΝ 12201 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού και για αποστράγγιση και αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ).
β) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1452 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού και υπόγεια και υπέργεια δίκτυα
αποστράγγισης και αποχέτευσης υπό πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U).
Η κατασκευή και εγκατάσταση των δικτύων ύδρευσης,
αποχέτευσης και αποστράγγισης πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τις αντίστοιχες, προβλεπόμενες από την
υπ' αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/2012 (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012)
υπουργική απόφαση, Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές
(Ε.ΤΕ.Π) όπως εκάστοτε ισχύουν για την κατασκευή δημοσίων τεχνικών έργων.
Ειδικότερα, οι πλαστικοί σωλήνες και τα εξαρτήματα
αυτών που προορίζονται για την μεταφορά πόσιμου νερού πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις σχετικού εθνικού προτύπου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
να κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά του εν λόγω κρά-
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τους μέλους και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό
συμμόρφωσης για τη χρήση τους σε δίκτυα μεταφοράς
πόσιμου νερού, που έχει εκδώσει Οργανισμός Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης, ο οποίος έχει διαπιστευτεί στο
πεδίο αυτό από Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης, που
λειτουργεί στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που θέτει ο
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008».
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. οικ. 14097/757/4-12-2012
υπουργική απόφαση (Β΄ 3346) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 26306
(2)
5η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1724/
26-01-2017 (ΦΕΚ 413/τ.Β΄/14-02-2017) απόφασης «Ανασύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Κεντρικής Μακεδονίας».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 39 του
ν. 4115/2013, ΦΕΚ 24/Α΄/30-01-2013, «Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3699/2008
(ΦΕΚ 199/τ.Α΄/02-10-2008, με θέμα «Ειδική Αγωγή και
εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 27922/Γ6/08-03-2007, (ΦΕΚ 449
τ.Β΄/03-04-2007) υπουργική απόφαση.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 143862/Γ6/07-10-2013 έγγραφο
του Υ.ΠΑΙ.Θ., Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.
5. Το με αριθμ. πρωτ. 65626/Γ6/15-05-2013 έγγραφο
του Υ.ΠΑΙ.Θ., Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 70257/Γ6/23-05-2013 έγγραφο
του Υ.ΠΑΙ.Θ., Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 3073/Γ6/10-01-2014 έγγραφο
του Υ.ΠΑΙ.Θ., Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.
8. Δεν προκαλείται δαπάνη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, από τη σύσταση των Σ.Δ.Ε.Υ..
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών
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Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
12. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.22.7/4424/31-10-2019 (3η
Ανακοινοποίηση στο ορθό 01-11-2019) έγγραφο-κοινή εισήγηση των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Κιλκίς, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της απόφασης 1724/26-01-2017
(ΦΕΚ 413/τ.Β΄/14-02-2017) του Περιφερειακού Δ/ντή
Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ανασύσταση
των Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης
(Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας», ως εξής:

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως τροποιήθηκε και ισχύει.
10. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28.03.2019
υπουργική απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 1724/26-01-2017 (ΦΕΚ 413
τ.Β΄/14-02-2017) απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή
Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας «Ανασύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.)
της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Α/θμιας και Β/θμιας
Στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς στο 1 και 3ο ΣΔΕΥ:
1ο ΣΔΕΥ
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣ

3ο ΣΔΕΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΚΙΣ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 1724/26-01-2017 (ΦΕΚ 413/τ.Β΄/14-02-2017) απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 8 Νοεμβρίου 2019
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 8909
(3)
Εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού» του άρθρου 25 του ν. 4270/2014.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 22/2006 «Οργανισμός του ΕΚΚΑ», όπως τροποποιήθηκε με την κοινή απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, της Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του Διοικητικού Συμβουλίου του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμό
731/27.1.2017 (ΦΕΚ 334/Β΄/2017).
2. Το άρθρο 69Γ του ν. 4270/2014, με τον οποίο μεταφέρονται αρμοδιότητες των ΥΔΕ στους Προϊσταμένους
Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. Την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του ν. 4270/2014,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 58 του ν. 4438/2016.
4. Το 2/45897/0026/14-06-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την παροχή οδηγιών

σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου
25 του ν. 4270/2014.
5. Τις αποφάσεις 946/14-03-2017 και την 8747
/07-11-2019 της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού
σχετικά με τον ορισμό και την αναπλήρωση του Επικεφαλής του Γραφείου Πληρωμών του Τμήματος Κατάρτισης
και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού του ΕΚΚΑ.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
δημιουργείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού
του φορέα, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εξουσιοδοτούμε τον επικεφαλής του Γραφείου Πληρωμών του Τμήματος Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού του ΕΚΚΑ
Γιαννακίδη Θεόδωρο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, καθώς και τον Αναπληρωτή του, κατά τη διάρκεια
απουσίας ή κωλύματος αυτού, Παπαδάκη Παναγιώτη του
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, να υπογράφει «με
εντολή της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού
Οικονομικού» επιταγές και εντολές πληρωμής για την εξόφληση των Χρηματικών Ενταλμάτων του ΕΚΚΑ.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσίευσής της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 708
(4)
Μεταβίβαση στον Υποδιοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο των αρμοδιοτήτων του άρθρου 60
παρ. 1 περ. ζ΄ του ν. 4387/2016 κατά το μέρος που
αφορά στην παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας στους χειριζόμενους τις υποθέσεις αυτές δικηγόρους και λειτουργούς του ΝΣΚ.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(Συνεδρίαση 39/31.10.2019)
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-05-2016), του
ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016) Εφαρμοστικές
Διατάξεις του πρώτου καθώς και του αριθμ. 8/2019 Προεδρικού Διατάγματος «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/23-01-2019),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- του άρθρου 59 παρ. 1 περ. στ΄ εδ. α΄ του ν. 4387/2016.
- του άρθρου 60 του ν. 4387/2016.
- του άρθρου 60 παρ. 1 περ. ζ΄ του ν. 4387/2016.
- των άρθρων 4 και 5 παρ. 3 του π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/Α΄).
2. Την αριθμ. Δ.9/56379/14950/28-12-2016 (ΦΕΚ
729/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2016) απόφαση του Υφυπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και τις αριθμ. Δ9/13781/4467/
24-03-2017 (ΦΕΚ 157/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./31-3-2017), οικ. 37148/
Δ1/13152/04-07-2018 (ΦΕΚ 382/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./04-07-2018),
οικ. 38601/Δ1/13609/11-07-2018 (ΦΕΚ 404/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
13-07-2018), οικ. 45822/Δ1/15893/29-08-2018 (ΦΕΚ
496/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./04-09-2018), οικ. 2207/Δ1/782/17-01-2019
(ΦΕΚ 54/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./11-02-2019), 35875/Δ1/12144 (ΦΕΚ
581/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./19-08-2019), Δ1/37279/12490 (ΦΕΚ
656/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30-08-2019) και 38538/Δ1/12848 (ΦΕΚ 738/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ 16-09-2019) τροποποιητικές αυτής.
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
ΕΦΚΑ.
4. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. - Διοικητή ΕΦΚΑ, Χρήστου Χάλαρη και την αριθμ. 1307240/
01-11-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων, με θέμα: «Εισήγηση
προς το ΔΣ του ΕΦΚΑ για τη μεταβίβαση, σύμφωνα με
την παράγραφο 2 του άρθρου 60 του ν. 4387/2016, στον
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Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ Τσαγκαρόπουλο Κωνσταντίνο
της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΦΚΑ να αποφασίζει, σύμφωνα με την περίπτωση ζ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 60 ν. 4387/2016, για τη
δικαστική και εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων του ΕΦΚΑ ή
υπεράσπιση των συμφερόντων αυτού».
5. Τις απόψεις των μελών.
6. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την προφορική
εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. – Διοικητή ΕΦΚΑ, Χρήστου
Χάλαρη, αποφασίζει ομόφωνα:
Τη μεταβίβαση στον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο των αρμοδιοτήτων του άρθρου
60 παρ. 1 περ. ζ΄ του ν. 4387/2016 κατά το μέρος που
αφορά στην παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας
στους χειριζόμενους τις υποθέσεις αυτές δικηγόρους
και λειτουργούς του ΝΣΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1472/609/31.10.2019
(5)
Ένταξη στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ αναλώσιμων υλικών διαβήτη.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας 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. Τη με αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.6049 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 30/τ.ΥΟΔΔ/25-01-2019) περί διορισμού
του Προέδρου 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 με αριθμ. πρωτ. 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 47, παρ. 4 και παρ.5.
10. Την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2918 «Τροποποίηση (1η)
της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/ 31-10-2018 (Β΄ 4898) κοινής
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υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”», ΦΕΚ 889/τ.Β΄/
14-03-2019.
11. Τη με αριθμ. 484/462/18-4-2018 απόφαση του Δ.Σ.
ΕΟΠΥΥ με θέμα «Κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα Σχεδιασμού Παροχών, κοστολόγησης - τιμολόγησης
Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής».

48583

12. Τη με αριθμ. ΔΒ3Η/1008/οικ. 39450/25.10.2019 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:
Την ένταξη στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ των αναλώσιμου υλικού διαβήτη του
παρακάτω Πίνακα 1, βάσει των όσων αναφέρονται σε
αυτόν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΑΝ

ΑΜΑ ΕΟΠΥΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

Υγειονομικό Υλικό ->
OMNITEST 5 BG
Διαβητολογικό υλικό ->
4046964985799 6010400000678 TEST STRIPS
50
ταινίες μέτρησης
2X25 WE
σακχάρου στο αίμα

19,50 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Νοεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ.: 1475/609/31-10-2019
(6)
Ένταξη στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ εγκεκριμένων αναπνευστικών
συσκευών που αποζημιώνονται με ενοίκιο.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχοντας 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. Τη με αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.6049 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 30/τ.ΥΟΔΔ/25-01-2019) περί διορισμού
του Προέδρου 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. Την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. 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 53, παρ. 2 και άρθρο
55, παρ.1.
9. Την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2918 «Τροποποίηση (1η) της
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/ 31-10-2018 (Β΄ 4898) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός
Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”», ΦΕΚ 889/τ.Β΄/
14-03-2019.
10. Την αριθμ. ΔΒ3 Η/οικ. 18254 «Τροποποίηση της
1640/523/11-12-2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ
(ΦΕΚ 1063/Β΄/2019) “Καθορισμός τιμών αποζημίωσης ενοικίου για αναπνευστικές συσκευές”, σύμφωνα
με την αριθμ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/
Β΄/3-11-2011) “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας
(Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)”, όπως αντικαταστάθηκε με την
ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/1-11-2018 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 4898/τ.Β΄/01-11-2018)», ΦΕΚ 1859/τ.Β΄/24-05-2019.
11. Τη με αριθμ. 484/462/18-4-2018 απόφαση του Δ.Σ.
ΕΟΠΥΥ με θέμα «Κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα Σχεδιασμού Παροχών, κοστολόγησης - τιμολόγησης
Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής».
12. Τη με αριθμ. ΔΒ3Η/1075/οικ.39578/25-10-2019
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:
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Την ένταξη στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ της αναπνευστικής συσκευής που αποζημιώνεται με ενοίκιο όπως αυτό ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ και ισχύει κάθε φορά.
ΕΑΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

6970819420143 0001700000456 C-PAP AUTO iBREEZE 20C RESVENT

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πρόσθετη Περίθαλψη -> Αναπνευστικά ->
CPAP AUTO

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02042782511190008*

