
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

     Αριθμ. Γ4β/οίκ.: 35978 
Διορισμός Διοικήτριας στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων τριακοστού τετάρτου και τριακο-

στού πέμπτου του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΟΠΥΥ» του ν. 4737/2020 (Α΄204), με τα οποία αντικα-
θίστανται τα άρθρα 20 και 21 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), 
αντιστοίχως,

β. του άρθρου 21 «Διαδικασία επιλογής» του ν. 4735/
2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, 
ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθ-
μη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 197),

γ. του άρθρου 64 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΑ’ του ν. 4886/2022 
«Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 12),

δ. των άρθρων 17 και 33 του ν. 3918/2011 «Διαρθρω-
τικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.  4238/2014 «Πρω-
τοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκο-
πού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38) και το άρθρο 
56 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»,

ε. της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4052/2012 «Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-

ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (Α’ 41),

στ. των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κώ-
δικας Διοικητικής Διαδικασίας, Συλλογικά Όργανα της 
Διοίκησης/Συγκρότηση» (Α’ 45),

ζ. του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρύθμιση θεμάτων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α’196),

η. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄148),

θ. του π.δ. 68/2021 «Ορισμός Υπουργών Αναπληρώτρι-
ας Υπουργού και Υφυπουργών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 155),

ι. του π.δ. 84/2019, «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

2. Τα έγγραφα:
α) το υπ’ αρ.: 5417/12-2021 έγγραφο του Γραφείου 

Υπουργού Υγείας σχετικά με τον διορισμό Διοικήτριας 
στον ΕΟΠΥΥ, με συνημμένα: i. το υπ’ αρ.:21223/01/2021/
20-11-2021 έγγραφο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επι-
λογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ii. τον με ημερομηνία 
23-11-2021 Πίνακα Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά 
βαθμολογίας για την θέση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, μετά 
το πέρας της διαδικασίας επιλογής δυνάμει του τελευταί-
ου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4735/2020,

β)το υπό στοιχεία ΓΡ.ΥΠ.862/1-3-2022 έγγραφο του 
Γραφείου Υπουργού Υγείας, με το οποίο διαβιβάζεται 
το υπ’ αρ.: 971/25-2-2022 έγγραφο του Προέδρου της 
Βουλής των Ελλήνων με συνημμένη την σχετική έκθε-
ση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της 
Βουλής των Ελλήνων ως προς τον διορισμό Διοικήτριας 
στον ΕΟΠΥΥ.

γ) την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οίκ.13934/8-3-2022 
προβλεπόμενη από την παρ.  5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143) εισήγηση του Προϊσταμένου της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ η οποία, για 
το τρέχον οικονομικό έτος, καλύπτεται από τις εγγεγραμ-
μένες πιστώσεις που έχουν περιληφθεί στην κατηγορία 
«δαπάνες προσωπικού». Το ύψος της προαναφερόμενης 
δαπάνης ανέχεται ετησίως στο ποσόν των €111.114,00 
(εκατόν ένδεκα χιλιάδες εκατόν δεκατέσσερα ευρώ) και 
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€27.041,28 (είκοσι επτά χιλιάδες σαράντα ένα ευρώ και 
είκοσι οκτώ λεπτά) και βαραίνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ 
0284.00 και 0561.00, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού,αποφασίζουμε:

Α.1. Διορίζουμε την ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΘΕΑΝΩ του Εμμανου-
ήλ, με ΑΔΤ: ΑΒ334712, Πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, ως Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ.

2. Η θητεία της ανωτέρω διοριζομένης είναι τετραετής.
3. Η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ διέπεται από καθεστώς 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9563110123/12.08.2019).

Β. Με την παρούσα, η Διοικήτρια του Οργανισμού 
ορίζεται και ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Οργανισμού, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 
τριακοστού τετάρτου του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ» του ν. 4737/2020 (Α’ 204), με την οποία 
τροποποιείται το άρθρο 20 του ν. 3918/2011 (Α’ 31).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   

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