
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
18070/30-03-2021 κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και 
επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομη-
νίας εμβολιασμού» (Β΄ 1286).

2 Ορισμός αμοιβής των ιατρών για τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμ-
ματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού.

3 Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών που αφορούν 
στη διαδικασία αποζημίωσης των διενεργησά-
ντων εμβολιασμών και διαδικασίας καταβολής 
της αποζημίωσης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 67770 (1)
Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 

18070/30-03-2021 κοινής υπουργικής απόφα-

σης «Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για 

τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης 

και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημε-

ρομηνίας εμβολιασμού» (Β΄ 1286).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 

«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από 
τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτά-
χυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφει-
λών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 23), όπως τροποποι-
ήθηκαν με το άρθρο 88 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134).

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).

3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄38).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (A’ 133).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργη-
ση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α΄ 156).

9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(B΄ 4805).

11. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070/30-03-2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας 
«Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετο-
χή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης 
της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού»
(Β΄ 1286, ΑΔΑ: 69ΑΤ465ΦΥΟ-ΗΘΖ ).

12. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.67059/26-10-2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία, 
από την εφαρμογή της παρούσας προκύπτει δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία 
θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον ΚΑΕ 0672 (απόφαση υπό στοιχεία Β2β/
Γ.Π.οικ.59845/30-09-02021, ΑΔΑ: 6ΞΧΓ465ΦΥΟ-Μ5Ν, 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ Μ602/16-09-
2021, ΑΔΑ: ΨΚΚΧΟΞ7Μ-ΤΚΙ), αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η εν θέματι αναφερόμενη απόφαση, ως 
προς τα ακολούθως αναφερόμενα σημεία:

«Άρθρο 1
Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών 
για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
ενημέρωσης και προγραμματισμού 
ημερομηνίας εμβολιασμού

Η αμοιβή των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους 
στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ημερομηνίας εμβολιασμού, μέσω της ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά 
του κορωνοϊού COVID-19, που λειτουργεί μέσω της Ενι-
αίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) 
ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά ΑΜΚΑ ενδι-
αφερόμενου προσώπου, αρχής γενομένης από την 31η 
Ιουλίου 2021.

Άρθρο 3 
Καταβολή

Η καταβολή της αμοιβής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους 
φαρμακοποιούς θα λαμβάνει χώρα εντός της προθε-
σμίας των εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της 
συγκεντρωτικής κατάστασης των προγραμματισμένων 
ημερομηνιών εμβολιασμού.

Η αμοιβή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο 
εφόσον διενεργηθεί η πρώτη δόση εμβολιασμού του 
φυσικού προσώπου για το οποίο προγραμματίστηκε ο 
εμβολιασμός.

Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύ-
νη των οικονομικών υπηρεσιών μετά από έλεγχο του 
πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της 
σχετικής δαπάνης (άρθρο 91 του ν. 4270/2014).»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.18070/
30-03-2021 (Β΄ 1286, ΑΔΑ: 69ΑΤ465ΦΥΟ-ΗΘΖ) κοινή 
υπουργική απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 67767 (2)
Ορισμός αμοιβής των ιατρών για τη συμμετοχή 

τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμ-

ματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 

«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από 
τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτά-
χυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφει-
λών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 23), όπως τροποποι-
ήθηκαν με το άρθρο 88 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134).

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).

3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄38).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (A’ 133).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργη-
ση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α΄ 156).

9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(B΄ 4805).

11. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.67058/26-10-2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας.

12. To γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμ-
μένες πιστώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον ΚΑΕ 0671 (απόφα-
ση υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.59845/30-09-2021, ΑΔΑ 
6ΞΧΓ465ΦΥΟ-Μ5Ν, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
ΑΑΥ Μ599/16-09-2021, ΑΔΑ 9ΟΧΥΟΞ7Μ-008), αποφα-
σίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός αμοιβής των ιατρών 
για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
ενημέρωσης και προγραμματισμού 
ημερομηνίας εμβολιασμού

Η αμοιβή των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδι-
κασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας 
εμβολιασμού, μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δια-
χείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού 
COVID-19, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), ορίζεται στο 
ποσό των δέκα (10,00) ευρώ ανά ΑΜΚΑ ενδιαφερόμενου 
προσώπου, αρχής γενομένης από την 31η Ιουλίου 2021.

Άρθρο 2 
Υποβολή

Εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε 
μήνα οι ιατροί θα υποβάλλουν στον ΕΟΠΥΥ, σε ξεχωρι-
στό φάκελο, συγκεντρωτική κατάσταση των προγραμ-
ματισμένων ημερομηνιών εμβολιασμού που έχουν 
διενεργηθεί από αυτούς κατά τον προηγούμενο μήνα, 
εξαγόμενη εκ της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης 
Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, 
με διακριτό τιμολόγιο, που θα περιλαμβάνει το αιτού-
μενο ποσό. Αντίστοιχες καταστάσεις αποστέλλονται 
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ηλεκτρονικά, μέσω διασύνδεσης στο πληροφοριακό 
σύστημα του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να γίνει διασταύρω-
ση των στοιχείων υποβολής.

Μαζί με την πρώτη υποβολή από τη δημοσίευση 
της παρούσας, οι ιατροί θα υποβάλλουν στον ΕΟΠΥΥ 
συγκεντρωτική κατάσταση των προγραμματισμένων 
ημερομηνιών εμβολιασμού που έχουν διενεργηθεί από 
αυτούς, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την 31η Ιου-
λίου 2021, μαζί με διακριτό τιμολόγιο, που περιλαμβάνει 
το αιτούμενο ποσό.

Άρθρο 3 
Καταβολή

Η καταβολή της αμοιβής από τον ΕΟΠΥΥ στους ιατρούς 
θα λαμβάνει χώρα εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών 
από την παραλαβή της συγκεντρωτικής κατάστασης των 
προγραμματισμένων ημερομηνιών εμβολιασμού.

Η αμοιβή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο 
εφόσον διενεργηθεί η πρώτη δόση εμβολιασμού του 
φυσικού προσώπου για το οποίο προγραμματίστηκε ο 
εμβολιασμός.

Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύ-
νη των οικονομικών υπηρεσιών μετά από έλεγχο του 
πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της 
σχετικής δαπάνης (άρθρο 91 του ν. 4270/2014).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 56631 (3)
Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών που αφορούν 

στη διαδικασία αποζημίωσης των διενεργησά-

ντων εμβολιασμών και διαδικασίας καταβολής 

της αποζημίωσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 52Α του 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την 

προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των 
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονο-
μής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Ορ-
γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγου-
σες διατάξεις» (Α΄ 23) και ειδικότερα την παρ. 4 αυτού.

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).

3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄38).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (A’ 133).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργη-
ση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α΄ 156).

9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(B΄ 4805).

11. Τη υπ’ αρ. 728 απόφαση της υπ’αρ. 789ης/27.08.2021 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

12. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 54344/07-09-2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία, από 
την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών 
και των φορέων υλοποίησης 
του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68) 
για τη συμμετοχή τους στη διενέργεια 
εμβολιασμών κατ’ οίκον ή στο ιατρείο.

Η αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών και των φορέων 
υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68) για 
τη συμμετοχή τους στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, 
μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διενέργειας Εμβο-
λιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, που λειτουργεί 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr-ΕΨΠ), όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 52Α 
του ν. 4764/2020 (Α΄ 23), καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Για την αποζημίωση των εν λόγω δαπανών δεν απαιτείται 
η ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον ΕΟΠΥΥ.

Άρθρο 2
Υποβολή αιτήματος αποζημίωσης

Εντός των δέκα (10) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε 
μήνα οι ιδιώτες ιατροί, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδι-
κασία διενέργειας εμβολιασμών, θα υποβάλλουν στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκεντρωτική κατάσταση διακριτά των εμ-
βολιασμών που έχουν διενεργήσει κατ΄ οίκον και των 
εμβολιασμών που έχουν διενεργήσει στο ιατρείο κατά 
τον προηγούμενο μήνα, εξαγόμενη εκ της ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας Διενέργειας Εμβολιασμών κατά του κορω-
νοϊού COVID-19, με διακριτό τιμολόγιο, που θα περιλαμ-
βάνει το αιτούμενο ποσό. Ο ιατρός θα υποβάλει το τιμο-
λόγιο ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του στο e-dapy, ενώ 
παράλληλα θα αποστέλλει και το φυσικό παραστατικό. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ66036 Τεύχος B’ 5117/04.11.2021

Αντίστοιχες καταστάσεις αποστέλλονται ηλεκτρο-
νικά, μέσω διασύνδεσης στο πληροφοριακό σύστημα 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να γίνει διασταύρωση των 
στοιχείων υποβολής. Μαζί με την πρώτη υποβολή από 
τη δημοσίευση της παρούσας, οι ιδιώτες ιατροί θα υπο-
βάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκεντρωτική κατάσταση που 
περιλαμβάνει διακριτά τους εμβολιασμούς που έχουν 
διενεργήσει κατ΄ οίκον και τους εμβολιασμούς που έχουν 
διενεργήσει στο ιατρείο τους μαζί με τιμολόγιο που πε-
ριλαμβάνει το αιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος φορέα υλοποίη-
σης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), ο φορέας 
υποβάλλει τιμολόγιο με αιτούμενο ποσό που αφορά τον 
συνολικό αριθμό των εμβολίων που έχουν εκτελέσει οι 
σε αυτόν εργαζόμενοι ιατροί μαζί με τις ανά ιατρό κα-
ταστάσεις εκτέλεσης εμβολιασμών.

Άρθρο 3
Εκκαθάριση

Η διαδικασία εκκαθάρισης της υποβολής του τιμο-
λογίου αφορά την αντιστοίχιση του αιτούμενου ποσού 
με αυτό που θα γνωστοποιείται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την 
ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διενέργειας Εμβολιασμών. 
Σε περίπτωση που το αιτούμενο ποσό του τιμολογίου 
είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από την κατά-
σταση εμβολιασμών αποζημιώνεται η αιτουμένη αξία, 
ενώ σε αντίθετη περίπτωση αποζημιώνεται στο ύψος της 
αξίας που προκύπτει από τις καταστάσεις εμβολιασμών, 
μετά την προσκόμιση πιστωτικού τιμολογίου.

Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη 
των οικονομικών υπηρεσιών μετά από έλεγχο του πλή-
ρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να δια-
σφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της σχετικής 
δαπάνης (άρθρο 91 του ν. 4270/2014).

Άρθρο 4
Καταβολή αποζημίωσης

Μετά τον έλεγχο των τιμολογίων και την εκκαθάριση 
του αιτήματος αποζημίωσης, η καταβολή της αποζημί-
ωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους ιδιώτες ιατρούς θα λαμ-
βάνει χώρα εντός προθεσμίας εικοσιπέντε (25) ημερών 
από την παραλαβή της συγκεντρωτικής κατάστασης των 
διενεργηθέντων εμβολιασμών.

Σε περίπτωση συμμετοχής φορέων υλοποίησης (π.χ. 
Πολυϊατρεία), θα αποστέλλεται δήλωση με τα στοιχεία 
των ιατρών που λειτουργούν στον εν λόγο φορέα. Η απο-
ζημίωση του φορέα θα προκύπτει από το άθροισμα των 
εμβολίων που έχουν εκτελέσει οι δηλωμένοι σε αυτόν 
ιατροί και η πληρωμή θα πιστώνεται στους φορείς.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υγείας
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