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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα.

2 Παράταση του χρονικού διαστήματος εκκαθάρι-
σης για την παροχή φαρμάκων αποκλειστικά σε 
ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α’ 149).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

   Αριθμ. Y1 (1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 13 και της παρ. 22 του άρ-

θρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του 
π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),

β) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180),

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

δ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), ιδίως δε της παρ. 1 
του άρθρου 12 αυτού,

ε) του άρθρου 49 του ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσω-
τερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 204),

στ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
"Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118) 
και

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό 

Πέτσα του Λεωνίδα, αναθέτουμε:
α) Την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ακόλουθων 

οργανικών μονάδων:
αα) Της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής 
της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης,

αβ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών και Διοικητικής Υποστήριξης του άρθρου 3 του 
π.δ. 141/2017, και

αγ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμο-
γής του Υπουργείου Εσωτερικών του άρθρου 49 του 
ν. 4647/2019, και

β) την εποπτεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης που έχει ιδρυθεί κατ’ εφαρμο-
γή του άρθρου 16 του ν. 1518/1985 (Α’ 30).

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, συμπεριλαμβα-

νομένης της νομοθετικής πρωτοβουλίας,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-

κών διαταγμάτων,
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γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-
ρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-
κών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και 
κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με άλλους Υπουρ-
γούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα 
συναρμόδια όργανα,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους και η αποδοχή σχετικών γνωμοδοτήσεων 
και πρακτικών,

στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

ζ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη 
και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας 
προσωπικού των υπαγόμενων στο άρθρο 1 υπηρεσιών 
και φορέων, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτές, 
νομικών προσώπων, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 37 
και 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), και

η) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση 
της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γρα-
φείου του, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργά-
νωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

Οι αρμοδιότητες των περ. (α), (ε) και (στ) μπορούν να 
ασκούνται και από τον Υπουργό.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1059 (2)
Παράταση του χρονικού διαστήματος εκκαθάρι-

σης για την παροχή φαρμάκων αποκλειστικά σε 

ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με την 

παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α’ 149). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 «Ρυθμί-

σεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπη-

ρεσίες υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού 
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. 
Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 149).

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 (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 38).

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

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

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

8. Την υπ’ αρ. 1663 απόφαση της 733ης/17-12-2020 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

9. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. 1373/11-01-2021 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014, από την οποία προκύπτει 
ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ ούτε 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, 
αποφασίζουμε:

Παρατείνεται το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης 
κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξε-
ων, των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των στρατιωτικών 
νοσοκομείων, των νοσοκομείων ειδικού καθεστώτος, 
των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., των λοιπών δημόσιων δομών 
παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς και των ιδιωτικών 
φαρμακείων, αποκλειστικά για την παροχή φαρ-
μάκων προς ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έως τις 
31.12.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   

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