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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (20.500,00 €) χωρίς
Φ.Π.Α., της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ»
προς την Ελληνική Αστυνομία.

2

Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών επιμέρους τμημάτων ιδιωτικών κλινικών της παρ. β του
άρθρου 35 του ν. 4600/2019 (Α’ 43).

3

Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.

4

Τροποποίηση των άρθρων 2 και 4 της υπ’ αρ.
101701/2021 (Β’ 1793) υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων φυσικών
και νομικών προσώπων για θέση σε κυκλοφορία
και ταξινόμηση Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης
(Λ.Ι.Χ.) αυτοκινήτων».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (20.500,00 €) χωρίς
Φ.Π.Α., της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ»
προς την Ελληνική Αστυνομία.
Με την υπ’ αρ. 9007/11/898-Β/01.06.2021 απόφαση
του Προϊσταμένου Κλάδου Διαχειριστικής - Τεχνικής
Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185),
κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 496, 498
και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά της Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ» προς την Ελληνική Αστυνομία και
συγκεκριμένα προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής, εκτιμώμενης αξίας είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων
(20.500,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά ένα (1) όχημα,

Αρ. Φύλλου 2534

τύπου SUV, μάρκας NISSAN, μοντέλο QASHQAI 1.3cc
ACENTA A-IVI, καινούργιο.
Ο Προϊστάμενος Κλάδου Διαχειριστικής Τεχνικής
Υποστήριξης και Πληροφορικής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2β/οικ.34482
(2)
Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών επιμέρους τμημάτων ιδιωτικών κλινικών της παρ. β
του άρθρου 35 του ν. 4600/2019 (Α’ 43).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 35, 37 και 46 του ν. 4600/
2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).
2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148).
3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Την υπ’ αρ. Υ4/8-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).
6. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ27669/29-04-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της
περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ο.ε. 2021 ούτε σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στην ενότητα Β1.4. «Ψυχιατρική νοσηλευτική μονάδα ενηλίκων - παίδων & εφήβων» του Παραρτήματος
Β «Τεχνικές προδιαγραφές επιμέρους τμημάτων» του
ν. 4600/2019 (Α’ 43), στην παρ. ΙΙ, στην περίπτ. α, στο
σημείο 3, το δεύτερο εδάφιο «Ανά δύο νοσηλευτικές
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μονάδες αποτελούν ένα Νοσηλευτικό Τμήμα» καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. Α1ε/Γ.Π.οικ. 36365
(3)
Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 45).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
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 παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
8. Την υπ’ αρ. 50715/11-8-2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη»
(Β’ 3360).
9. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 26651/26-04-2021 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου
Υγείας με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων επιπέδου
Διεύθυνσης» (ΑΔΑ: ΨΑΧ4465ΦΥΟ-ΟΞΟ).
10. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 36083/08-06-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με βάση
την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
12. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και την τα-
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χεία διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, εξουσιοδοτείται να υπογράφει «Με εντολή Υφυπουργού» τα έγγραφα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στην οποία προΐσταται και αφορούν
στα ακόλουθα θέματα:
i. Στην παραπομπή θεμάτων, τη διαβίβαση εγγράφων
και την υποβολή αιτημάτων σε άλλους Φορείς.
ii. Στην παροχή πληροφοριών και στην αλληλογραφία
με άλλους Φορείς και πολίτες για διαδικαστικά θέματα
που άπτονται του αντικειμένου της Διεύθυνσης, χωρίς
να αναλαμβάνονται υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις.
iii. Στη θέση εγγράφων στο αρχείο.
ΑΡΘΡΟ 2
1. Η κατά το προηγούμενο άρθρο μεταβιβαζόμενη
εξουσία υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στην
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ισχύει, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός της, και για τον νόμιμο αναπληρωτή της.
2. Η κατά τα ανωτέρω μεταβιβαζόμενη εξουσία υπογραφής μπορεί να ασκείται και από την Υφυπουργό ως
αρμόδιο όργανο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ
Ι

Αριθμ. 146743
(4)
Τροποποίηση των άρθρων 2 και 4 της υπ’ αρ.
101701/2021 (Β’ 1793) υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων φυσικών
και νομικών προσώπων για θέση σε κυκλοφορία
και ταξινόμηση Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης
(Λ.Ι.Χ.) αυτοκινήτων».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4784/2021 (Α’ 40),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133),
γ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις»,
δ) του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
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κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
ε) του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»,
στ) του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
ζ) της υπό στοιχεία ΔΝΣ α’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459
(Β’ 3058) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη».
2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 101701/2021
(Β’ 1793) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων φυσικών και νομικών προσώπων
για θέση σε κυκλοφορία και ταξινόμηση Λεωφορείων
Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) αυτοκινήτων» προκειμένου
να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους οι Αθλητικές
Ομοσπονδίες.
3. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιείται η υπ’ αρ. 101701/2021 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων φυσικών και νομικών προσώπων για θέση σε κυκλοφορία
και ταξινόμηση Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.)
αυτοκινήτων» ως εξής:

33829

α) Στο άρθρο 2 παρ. 1 προστίθεται νέα περίπτωση ι’
ως εξής:
«ι. Αθλητικών ομοσπονδιών του ν. 2725/1999 (Α’ 121),
με την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28 του
ίδιου αυτού νόμου».
β) Στο άρθρο 4 παρ. 1 προστίθεται νέα περίπτωση η’
ως εξής:
«η. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού περί της ισχύος και
μη ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του
ν. 2725/1999, για τα πρόσωπα της περ. ι’ της παρ. 1 του
άρθρου 2. Η υπόψη βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης».
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις της υπ’ αρ. 101701/2021 υπουργικής απόφασης.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

33830
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02025341406210004*

