
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού», στην Γενική Γραμματέα 
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

2 Τροποποίηση (3η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.46633/15-6-2018 
υπουργικής απόφασης, με θέμα «Διαδικασία χο-
ρήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών – γυα-
λιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής 
στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ» (Β’ 2284).

3 Τροποποίηση και συμπλήρωση της Α3γ/οικ. 
86222/11-11-2015 (Β’2542) υπουργικής από-
φασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 
λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Βι-
ολογικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή 
διακορυφαία», όπως τροποποιήθηκε και συμπλη-
ρώθηκε με τις Α3γ/οικ. 16467/1-3-2016 (Β’784) 
και Γ2β/οικ. 66708/6-9-2018 (Β’3935) υπουργικές 
αποφάσεις

4 Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του 
Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας ως Κέντρου Εμφύ-
τευσης μόνιμων Βηματοδοτών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριιθμ. 86795 (1)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 

Αναπληρωτή Υπουργού», στην Γενική Γραμματέα 

για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα Νο-

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη-
ση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 12 του ν. 3979/2011 (Α΄138) «Για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 24 του 
ν. 4440/2016 (Α΄224) και 47 του ν. 4508/2017 (Α΄200),

β) του άρθρου 55 παρ. 4 του ν.δ. 721/1970 «Περί Οι-
κονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.» (Α΄251),

γ) των άρθρων 6 και επόμενων του ν. 4320/2015 (Α΄29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύουν,

δ) του π.δ. 96/2017 (Α΄136) «Οργανισμός Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των», όπως ισχύει,

ε) του π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

3. Tην Υ30/9-10-2015 (B΄ 2183) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων Δημήτριο Παπαγγελόπουλο».

4. Την 538/2-5-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 259) απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Διορι-
σμός Γενικής Γραμματέως για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς».

5. Την Φ.800/133/134893/19-11-2007 (Β΄2300) «Μετα-
βίβαση Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής 
Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Δι-
οίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε προϊσταμένους 
των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως ισχύει.

6. Την Φ.800/ΑΔ.11795 Σ.2347/11-10-2018 απόφαση 
του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

7. Την ανάγκη αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουρ-
γίας της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού» στην Γενική Γραμματέα για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς για:

α) Την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της 
Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθο-
ράς και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για την υλο-
ποίηση του Έργου: «Παραχώρηση των συστημάτων Πλη-
ροφορικής (ΣΠ) Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων 
«ΙΡΙΔΑ» και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού «HRM».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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β) Την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων 
για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

2. Η ανωτέρω αρμοδιότητα για την οποία γίνεται μετα-
βίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρω-
τή Υπουργού» ασκείται παράλληλα από τον Αναπληρωτή 
Υπουργό.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ι   

 Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 90661 (2)
Τροποποίηση (3η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.46633/15-6-2018 

υπουργικής απόφασης, με θέμα «Διαδικασία χο-

ρήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών – γυα-

λιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής 

στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ» (Β’ 2284). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. To άρθρο 27 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), «Διατάξεις 

για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 
Στόχων Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθε-
σμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022 
και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), «Διαρθρωτι-
κές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α’ 38), «Πρωτοβάθμιο 
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄98), «Κώδικας Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α΄128), «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α’ 116), «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την Υ80/06/11/2017 (Β’ 3904) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού, «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιο-
τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

8. Τις διατάξεις της Φ90380/25916/3294/2011 
(Β’ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανο-
νισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανι-
σμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθη-
κε με τις Φ90380/5383/738/2012 (Β’ 1233), ΕΜΠ5/2012 
(Β’ 3054), 55471/2013 (Β΄ 1561), Γ3γ/35539/2016 (Β’ 1653) 
και ΕΑΛΕ/49231/2017 (Β’ 4443) κοινές υπουργικές απο-
φάσεις και ισχύει.

9. Την ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46633/15-06-2018 υπουργική από-
φαση, με θέμα «Διαδικασία χορήγησης και αποζημίω-
σης οπτικών ειδών – γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών 

ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ» (Β’ 2284, 
ΑΔΑ: 7ΧΟΜ465ΦΥΟ-Π3Ξ).

10. Την ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.59311/31-07-2018 υπουργική 
απόφαση, με θέμα «Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
46633/15-06-2018 υπουργικής απόφασης, με θέμα 
“Διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ει-
δών – γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής 
στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ (Β’ 2284)”» (Β’ 3147, ΑΔΑ: 
6YΔN465FYO-Y24).

11. Την ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.73504/27-09-2018 υπουργική 
απόφαση, με θέμα «Τροποποίηση (2η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
46633/15-06-2018 υπουργικής απόφασης, με θέμα 
“Διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ει-
δών – γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής 
στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ” (Β’ 2284)» (Β’ 4325, ΑΔΑ: 
7ΤΔ945ΦΥΟ-ΣΨ6 ).

12. Την 1448 απόφαση της 512ης/12-11-2018 Συνεδρί-
ασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλούνται πρόσθετες δημοσιονομικές επιπτώσεις 
στον Προϋπολογισμό ΕΟΠΥΥ και δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η εν θέματι αναφερόμενη απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, μόνο ως προς την ημερο-
μηνία έναρξης ισχύος της διαδικασίας χορήγησης και απο-
ζημίωσης υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους 
του ΕΟΠΥΥ, η οποία μετατίθεται την 1η Ιανουαρίου 2019.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46633/15-06-2018 
υπουργική απόφαση (Β’ 2284, ΑΔΑ: 7ΧΟΜ465ΦΥΟ-Π3Ξ), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι 

   Αριθμ. Γ2β/οικ. 90481 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Α3γ/οικ. 

86222/11-11-2015 (Β'2542) υπουργικής από-

φασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 

λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Βι-

ολογικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή 

διακορυφαία», όπως τροποποιήθηκε και συμπλη-

ρώθηκε με τις Α3γ/οικ. 16467/1-3-2016 (Β'784) 

και Γ2β/οικ. 66708/6-9-2018 (Β'3935) υπουργι-

κές αποφάσεις. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982 

(Α’ 105) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγεί-
ας» όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του 
ν. 2194/1994 (Α’ 34) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (Α’ 143) «Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984 
(Α’ 112) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών Ιδρυ-
μάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών 
και άλλων συναφών διατάξεων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 53, παρ. 3 του ν. 1892/1990 
(Α' 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992 (Α’ 123) 
«Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 
(Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις».

7. Το π.δ. 73/2015 (A’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 121/2017 (Α’ 148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας».

9. Την Υ 25/6-10-2015 (Β’ 2144) απόφαση «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας», 
όπως ισχύει.

10. Την Α3γ/οικ.86222/11-11-2015 (Β' 2542) απόφα-
ση με θέμα: «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 
λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Βιολογι-
κών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Α3γ/
οικ. 16467/1-3-2016 (Β' 784) και Γ2β/οικ. 66708/6-9-2018 
(Β'3935) υπουργικές αποφάσεις.

11. Την απόφαση 28 της 271ης/6.11.2018 Ολομέλει-
ας του ΚΕΣΥ, με θέμα: Διόρθωση σφαλμάτων/συμπλή-
ρωση της με αρ. 10 / 270η Ολομ./6-7-2018 απόφασης: 
Τροποποίηση της Α3γ/οικ.86222/11-11-2015 υπουργι-
κής απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 
λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Βιολογι-
κών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία» 
(Β’ 2542), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
Α3γ/οικ. 16467/1-3-2016 υπουργική απόφαση (Β’ 784).

12. Την Γ2β/οικ. 90416/22-11-2018 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Υγείας περί αποδοχής της απόφα-
σης 28 της 271ης/6.11.2018 Ολομέλειας του ΚΕΣΥ.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την Α3γ/οικ. 
86222/11-11-2015 (Β' 2542) υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων 
τοποθέτησης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων 
διαδερμικά ή διακορυφαία» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις Α3γ/οικ. 16467/1-3-2016 (Β' 784) 
και Γ2β/οικ. 66708/6-9-2018 (Β'3935) υπουργικές απο-
φάσεις ως ακολούθως:

1. Το σημείο (ii) του Κεφαλαίου Α' τροποποιείται και 
συμπληρώνεται ως ακολούθως «να είναι στελεχωμένο 
με έμπειρο καρδιοχειρουργό έχοντας στο ενεργητικό 
του ως πρώτος χειρουργός περισσότερες από πενήντα 
(50) αντικαταστάσεις αορτικής βαλβίδας με την κλασική 
μέθοδο και περισσότερες από τριακόσιες (300) καρδι-
οχειρουργικές επεμβάσεις ή τουλάχιστον δέκα (10) έτη 
ενεργό προϋπηρεσία σε Καρδιοθωρακοχειρουργική 
Κλινική Νοσηλευτικού Ιδρύματος».

2. Το σημείο (iii) του Κεφαλαίου Α' τροποποιείται και 
συμπληρώνεται ως ακολούθως: «η επέμβαση να γίνεται 
από επεμβατικό καρδιολόγο ή καρδιοχειρουργό (αναλό-
γως της προσπέλασης) με τεκμηριωμένη εμπειρία στην 
τοποθέτηση άνω των είκοσι (20) βαλβίδων ως πρώτος 
χειριστής. Ο επεμβατικός καρδιολόγος ή ο καρδιοχει-
ρουργός που θα αναλάβει να πραγματοποιήσει την επέμ-
βαση, αν δεν διαθέτει την ανωτέρω εμπειρία, θα πρέπει 
να έχει βασική εκπαίδευση σχετικά με την παρέμβαση 
και να διενεργεί τις επεμβάσεις εμφύτευσης παρουσία 
καρδιολόγου ή καρδιοχειρουργού «εκπαιδευτή-proctor» 
μέχρι την απόκτηση της αναγκαίας εμπειρίας».

3. Το σημείο (viii) του Κεφαλαίου Α' τροποποιείται ως 
εξής: «τα Κέντρα που πραγματοποιούν τις επεμβάσεις θα 
πρέπει για τη διατήρηση και ανανέωση της άδειάς τους 
να πραγματοποιούν τουλάχιστον σαράντα (40) επεμ-
βάσεις ανά διετία με ποσοστά θνητότητας παρόμοια 
με τα δεδομένα της διεθνούς εμπειρίας και πρακτικής 
(τουλάχιστον <5%)».

4. Το σημείο 4 του Κεφαλαίου Β' στα Γενικά Κριτήρια 
τροποποιείται ως εξής: «Logistic EuroSCORE >20% ή 
EuroSCORE II >5%».

Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη και συμπληρούμενη 
απόφαση παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι 

   Αρ. Γ2β/οικ.90168 (4)
Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του 

Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας ως Κέντρου Εμ-

φύτευσης μόνιμων Βηματοδοτών. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982 

(Α’ 105) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» 
όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/ 
1994 (Α’ 34) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (Α’ 143) «Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984 
(Α’ 112) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών Ιδρυ-
μάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών 
και άλλων συναφών διατάξεων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992 (Α’ 123) 
«Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 
(Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 2920/2001 (Α’ 131) Σώμα Επιθε-
ωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και 
άλλες διατάξεις.
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7. Το π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 121/2017 (Α’ 148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας».

9. Την Υ25/6-10-2015 απόφαση (Β’ 2144) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας».

10. Την Υ4α/ οικ. 84050/18-6-2009 (Β’ 1295) απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κα-
θορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων 
Εμφύτευσης Βηματοδοτών και Κέντρων Εμφύτευσης 
Απινιδωτών σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές».

11. Την απόφαση 25 της 271ης/5-10-2018 Ολομέλειας 
του ΚΕΣΥ με θέμα «Σχετικώς με την καταλληλότητα του 
Καρδιολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Βέροιας ως Κέντρου 
Εμφύτευσης μόνιμων βηματοδοτών».

12. Την Γ2β/οικ. 90151/21-11-2018 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Υγείας περί αποδοχής της απόφα-
σης 25 της 271ης/15-10-2018 Ολομέλειας του ΚΕΣΥ.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γ.Ν. 
Βέροιας ως Κέντρου Εμφύτευσης μονίμων Βηματοδο-
τών με εμφυτευτές τους ιατρούς Βογιατζή Ιωάννη και 
Σαμαρά Αντώνη.

Η λειτουργία του Κέντρου διακόπτεται όταν συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. ΣΤ 
της Υ4α/οικ.84050/18-6-2009 (Β’ 1295) υπουργικής από-
φασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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