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1 Καθορισμός δαπανών εμβολίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δι-
αδικασία και προϋποθέσεις.

2 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπάλληλο 
του Δήμου Δελφών, σε αντικατάσταση ληξιάρχου 
στην Δημοτική Ενότητα Άμφισσας. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 78317 (1)
   Καθορισμός δαπανών εμβολίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

διαδικασία και προϋποθέσεις.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 33 του ν. 4715/2020 «Ρυθμίσεις για τη δια-

σφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - 
Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης 
της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επεί-
γουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 149).

2. Το άρθρο 100 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισο-
δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 167).

3. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλ-
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

4. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό 
Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α’ 98).

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

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-

πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

9. Το υπό στοιχεία ΔΑ1/565/οικ.27394/2-10-2020 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με 
συνημμένη την υπ’ αρ. 713/1-10-2020 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

10. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 69173/29-10-2020 ει-
σήγηση του ΓΔΟΥ της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία προ-
καλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού τ.έ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ύψους 100 εκ. ευρώ η οποία 
θα καλυφθεί με ισόποση επιχορήγηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Το ύψος της δαπάνης των εμβολίων που περιλαμβάνο-
νται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
καθορίζεται στα 100 εκ ευρώ για το χρονικό διάστημα 
από Σεπτέμβριο 2020 έως Δεκέμβριο 2020.

Σε περίπτωση υπέρβασης άνω των 100 εκ ευρώ, το 
υπερβάλλον ποσό επιμερίζεται σε κάθε φαρμακευτι-
κή εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας με βάση το 
ποσοστό συμμετοχής κάθε φαρμακευτικής εταιρείας ή 
ΚΑΚ στη δαπάνη. Στη διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις της υπό στοιχεία Γ5α/οικ. 50389 (ΦΕΚ 
2254/30-6-2017) περί ανάπτυξης (10% του ποσού). Το 
ποσό της συνολικής υπέρβασης θα βεβαιώνεται και θα 
καταβάλλεται από τη φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ στο 
τέλος του χρόνου.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα παρακολουθεί διακριτά στον προϋπο-
λογισμό του την αποζημίωση των συνταγογραφούμενων 
εμβολίων και η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνεται ανά 
μήνα με ανάλογη χρέωση.

Τα ιδιωτικά φαρμακεία υποβάλουν προς τον ΕΟΠΥΥ 
τις εκτελεσμένες συνταγές εμβολίων, σε διακριτό φάκελο 
μαζί με τις συνταγές των φαρμάκων, εκδίδοντας χωριστό 
τιμολόγιο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών  Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

9 Δεκεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5404

63839



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ63840 Τεύχος B’ 5404/09.12.2020

    Αριθμ. 229223 (2)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπάλληλο 

του Δήμου Δελφών, σε αντικατάσταση ληξιάρ-

χου στην Δημοτική Ενότητα Άμφισσας.  

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 Έχοντας υπόψη: 
Α) Τις διατάξεις: 
1) Των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), 

2) του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 344/1976 
«Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α’ 143), όπως ισχύουν μετά 
την αντικατάστασή τους με το άρθρο 9 (παρ. 15 και 16) 
του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδι-
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 113),

3) του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),

4) του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 21),

5) της παρ. 20 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 «Ρυθ-
μίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

6) της περ. γγ της παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 138/
2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231),

7) της υπό στοιχεία Φ.127080/57460/21-12-2010 από-
φασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης ληξι-
αρχικής περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συ-
νένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Β’ 1984),

8) της Εγκυκλίου 65 (Α.Π. Φ.127080/57510/31-12-2010) 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης,

9) της υπ’ αρ. 13917/15.05.2017 απόφασης του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250),

10) της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία οικ. 6983/
85785/01.07.2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογρα-
φής στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής 
Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και τους Προϊστα-
μένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Τμημάτων 
της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως (Β’ 2002), όπως ισχύει. 

Β) α) Την υπ’ αρ. αρ.20975/19-11-2020 απόφαση του 
Δημάρχου Δελφών, σχετικά με αντικατάσταση ληξιάρχου 
της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών. 

β) Την από 13-10-2020 αίτηση παραίτησης του Ληξι-
άρχου Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας, Λιανουλόπουλου 
Ιωάννη του Αθανασίου. 

γ) Την υπ’ αρ. 24388/30-11-2020 βεβαίωση της Οικο-
νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών, περί ύπαρξης 
πιστώσεων στον Κ.Α. 10.6012.003 ποσού 8.683,20 € για 
αμοιβές ληξιάρχων, (Τακτικό Προσωπικό) του προϋπο-
λογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020. 

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και για το επό-
μενο έτος, αποφασίζουμε: 

Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου για την Δημοτική 
Ενότητα Άμφισσας, στην υπάλληλο Καλπούζου Παρα-
σκευή του Ιωάννη, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, 
με βαθμό Β’ και σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., με ανάληψη 
καθηκόντων από 01-01-2021, σε αντικατάσταση του 
παραιτηθέντος ορισμένου ληξιάρχου Λιανουλόπουλου 
Ιωάννη του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστι-
κού, με βαθμό Α’. 

Μέχρι την δημοσίευση της παρούσας, καθήκοντα ληξι-
άρχου για την Δημοτική Ενότητα Άμφισσας θα ασκούνται 
από τον Δήμαρχο Δελφών. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 13140/12-11-2019 από-
φαση Δημάρχου Δελφών, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’ αρ. 7376/202104/27-11-2019 απόφαση και δημοσι-
εύθηκε στο Β’ 4682. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Λαμία, 1 Δεκεμβρίου 2020

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ   

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