
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021 κοι-
νής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων 
για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.44715/
15-07-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθο-
ρισμός ορίου δαπάνης φαρμάκων που ανήκουν 
στην θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών και απο-
ζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαδικασία και 
προϋποθέσεις για την εξαίρεσή της από την φαρ-
μακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α.» (Β’ 3279).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 147036 ΕΞ 2021 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021 κοι-

νής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουρ-

γού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων 

για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς 

επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς 
για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της 
οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογι-
σμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως των άρθρων 7 και 8, των παρ. 2 
και 3 του άρθρου 22 και της παρ. 3 του άρθρου 24.

2. Τις διατάξεις του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελ-
λάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), ιδίως των άρθρων 
45, 85, 86 και 95.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφά-
νεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α’ 184) 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 
160.

6. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

10. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερι-
κή αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
L 187 της 26/6/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 
12 και 50 αυτού,

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης (ΕΕ L 193 της 1/7/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 
7, 9, 12, 13 και 30 αυτού,

δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1388/2014 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και εμπορία 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με 
την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L369 της 24/12/2014 σελ. 37),και ιδίως τα 
άρθρα 7,9,12,13 και 44 αυτού.

ε) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρ-
θρο 1 του Παραρτήματος Ι των Κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 
651/2014, 702/2014 και 1388/2014 «Επιχείρηση θεω-
ρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της 
μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτο-
μα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική 
ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες 
ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομι-
κή δραστηριότητα».

11. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.6.2021 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδι-
κασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του 
ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία 110065 ΕΞ 2021/10.9.2021 όμοια 
(Β’ 4203).

12. Την ανάγκη αποσαφήνισης ειδικότερων λεπτομε-
ρειών εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 
του ν. 4797/2021.

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

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 
2021/23.6.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρή-
σεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670), 
όπως τροποποιήθηκε με την από στοιχεία 110065 ΕΞ 
2021/10.9.2021 όμοια (Β’ 4203), ως εξής:

1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθεται νέα 
παρ. 3 ως εξής:

«3. Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας από 
τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής, διενεργείται 
επιτόπια αυτοψία και ζητείται η υποβολή εκ μέρους των 
πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών 
τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζη-
μίας. Ειδικότερα, υποβάλλονται στην επιτροπή κρατικής 
αρωγής:

- Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται 
η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο, σε περίπτωση 
ζημιών σε κτίρια.

- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο της κάλυψης της ζημίας 
και σε περίπτωση μη ύπαρξης, υπεύθυνη δήλωση περί 
μη ασφάλισης της επιχείρησης σε περίπτωση ζημιών. 
Αντίστοιχα, σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγ-
γελματικής χρήσης το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του 
αυτοκινήτου και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας.

- Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης - δηλώσεις Φ.Π.Α.
- Απογραφή προηγουμένου έτους.
- Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και 

σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους 
Προμηθευτές.

- Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνο-
δευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο 
χρόνος απόσβεσης και η κατάσταση του μηχανήματος.

Η αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής μπορεί να ζητά 
συμπληρωματικά στοιχεία, πέραν των αναφερομένων 
στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου εφ’ όσον αυτό κρί-
νεται αναγκαίο.

Η αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής δεν δεσμεύε-
ται από την τυχόν δηλωθείσα εκ μέρους των πληγεισών 
επιχειρήσεων ζημία, ή την εκτίμηση αυτής από άλλα 
πρόσωπα (ιδιώτες εκτιμητές, λογιστές κ.λπ.).».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του 

άρθρου 7 του ν. 4797/2021, προσκομίζονται τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά από την Περιφέρεια στη Διεύθυνση 
Κρατικής Αρωγής, εντός προθεσμίας δύο μηνών. Στα 
δικαιολογητικά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:

α. Βεβαίωση της Περιφέρειας στην οποία αναγράφεται 
η επωνυμία, το ΑΦΜ της επιχείρησης, η ζημία που υπέ-
στη αναλυτικά κατά κατηγορία και συνολικά, αναφορά 
περί εγκατάστασης και άσκησης δραστηριότητας της 
επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο 
και Δημοτικό διαμέρισμα και στην οποία βεβαιώνεται η 
νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.

β. πρακτικό εκτίμησης ζημιών υπογεγραμμένο από 
την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής.

γ. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώ-
σεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν 
κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση 
το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί 
σε αυτήν σχετική αίτηση.

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώ-
νεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρ-
θρου 4 του ν. 4797/2021 για τη συγκεκριμένη θεομηνία 
με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

ε. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία 
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε 
ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως υπεύθυνη 
δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού 
συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

στ. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας 
τελευταίου τριμήνου.

ζ. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός 
τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης 
(IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

η. Λοιπά δικαιολογητικά, όπως νομιμοποιητικά έγ-
γραφα, τιμολόγια, κ.λπ., τα οποία καθορίζονται από τη 
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.

Επιπλέον των ανωτέρω, αποστέλλεται από την αρμό-
δια περιφέρεια συγκεντρωτικό αρχείο με τα απαραίτητα 
στοιχεία για την κατάσταση της επιχείρησης και την ισχύ-
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ουσα εκπροσώπηση, όπως αυτά τηρούνται στο Γ.Ε.Μ.Η. 
(Επωνυμία, ΑΦΜ, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η, κατάσταση επιχείρησης, 
εκπροσώπηση) τα οποία και η αρμόδια περιφέρεια ανα-
ζητεί αυτεπαγγέλτως.

Για περιπτώσεις που έχουν ήδη αποσταλεί τα δικαι-
ολογητικά στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τη δη-
μοσίευση της παρούσας, τα ανωτέρω στοιχεία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. δύναται να αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από 
το Υπουργείο Οικονομικών και δύναται να είναι και υπό 
μορφή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Επιπλέον, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγ-
γυότητας, για τα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέ-
τουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως 
από την αρμόδια Περιφέρεια, με αποστολή σχετικών 
στοιχείων. Το ίδιο δύναται να διενεργείται και για τα λοι-
πά Δικαστήρια.

Για περιπτώσεις που έχουν ήδη αποσταλεί τα δικαιολο-
γητικά στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τη δημοσίευση 
της παρούσας και έχει παρέλθει τρίμηνο από την έκδοση 
του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, 
τα στοιχεία αναφορικά με το Ενιαίο Πιστοποιητικό Φε-
ρεγγυότητας δύναται να αναζητούνται αυτεπαγγέλτως 
από το Υπουργείο Οικονομικών και δύναται να είναι και 
υπό μορφή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικο-
νομικών μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις επιπρόσθε-
τα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο ελέγχου νομιμοποίησης 
των δικαιούχων.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/
23.6.2021 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία 110065 ΕΞ 2021/10.9.2021 όμοια (Β’ 4203).

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

της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ.72933 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.

44715/15-07-2021 κοινής υπουργικής απόφα-

σης «Καθορισμός ορίου δαπάνης φαρμάκων που 

ανήκουν στην θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών 

και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαδικα-

σία και προϋποθέσεις για την εξαίρεσή της από 

την φαρμακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α.» (Β’ 3279). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 του ν. 4052/2012 «Έγκριση των Σχεδί-

ων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας (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 διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου 
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 41) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 
62 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).

2. Το άρθρο 100 του ν. 4172/13 «Φορολογία εισοδήμα-
τος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του 
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 167).

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

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

5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

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

7. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 128).

8. Το π.δ. 142/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών (Α’ 181).

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

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

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

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 (Β’ 4805) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο 
Σκυλακάκη.

13. Το υπό στοιχεία ΔΒ4Ζ/Γ24/13/οικ.22335/26-08-2021 
έγγραφο της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

14. Η υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 65526/20-10-2021 ει-
σήγηση του ΓΔΟΥ της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δημοσιονομική επιβάρυνση σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.44715/
15-07-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
ορίου δαπάνης φαρμάκων που ανήκουν στην θεραπευ-
τική ομάδα των ηπαρινών και αποζημιώνονται από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαδικασία και προϋποθέσεις για την εξαίρεσή 
της από την φαρμακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α.» (Β’ 3279) 
ως προς την χρονική προθεσμία υποχρέωσης των ιδιω-
τικών φαρμακείων διαχωρισμού των συνταγών ηπαρι-
νών από τα υπόλοιπα φάρμακα και έκδοσης διακριτού 
τιμολογίου, ως εξής:

«Για τους λογαριασμούς φαρμάκων που αφορούν 
το χρονικό διάστημα 01/01/2021 έως 31/09/2021 οι 
δαπάνες των ηπαρινών υπολογίζονται από το πλη-
ροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρακολουθού-
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νται διακριτά και δεν συνυπολογίζονται στο όριο της 
φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Από το λογα-
ριασμό φαρμάκων μηνός αναφοράς Οκτωβρίου 2021 
(υποβολή Νοεμβρίου 2021) έως το λογαριασμό μηνός 
αναφοράς Δεκεμβρίου 2021, τα ιδιωτικά φαρμακεία 
υποβάλουν προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τις εκτελεσμένες συ-
νταγές ηπαρινών, σε διακριτό φάκελο μαζί με τις συ-
νταγές των φαρμάκων, εκδίδοντας χωριστό τιμολόγιο 
δαπάνης ηπαρινών».

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   
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