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    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αθήνα,  29-11-2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Αριθ. Πρωτ : Β3α/Γ.Π.οικ.74292  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  Α΄                                                             
Ταχ.Δ/νση :  Αριστοτέλους 17                                                                  
Ταχ. Κώδ.  :  104 - 33                                                                ΠΡΟΣ : Ως πίνακας αποδεκτών 
Πληροφ.    :  Αν. Γιαννάκη 
Τηλέφωνο   : 2132161505                                                                                                                          
FAX           :  210 52 22358 
E-mail       : oiko.a@moh.gov.gr          
                       
 
ΘΕΜΑ  «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού 4.960.000,00 ευρώ από τον Φ. 1015/202 - 
Λογαριασμός  2420906001».         
                                 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη 
1.  Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/2014,τ.Α΄), όπως  τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
β. Του άρθρου 74 «Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID -19» του Ν.4761/2020 
«Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε 
Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο 
εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 248/Α/2020) 
γ. Του Ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες τα πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των 
συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α΄). 
δ. Του άρθρου 37 του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α’/07.08.2019). 
ε. Του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α΄/9-10-2017), όπως  τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
στ. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄/2019). 
ζ. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων   
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»  (ΦΕΚ 123/Α΄/2019). 
2. Την αριθ. πρωτ. Α1α/οικ.17148/10.03.2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Διορισμός του 
Βλάσση Ιωάννη ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 196/Υ.Ο.Δ.Δ./17.03.2020). 
3. Την αριθ. ΓΔΟΥ/Γ.Π.οικ. 8157/02.02.2017 Απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας με θέμα:  «Εξουσιοδότηση για υπογραφή πράξεων και βεβαιώσεων και 
τίτλων πληρωμής "Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου 

Υγείας"» (ΦΕΚ 346/Β΄/08.02.2017). 

4.Την αρ.Α1α/οικ.27275/27-04-2021 απόφαση «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών». 
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5. Την αριθ. πρωτ. Β1.α/οικ. 81261/16-12-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Κατανομή 
πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους 
Ομάδες Λογαριασμών» (ΑΔΑ: Ψ0ΓΗ465ΦΥΟ-ΒΡΕ). 
6. Την αριθ. πρωτ. 2/81998/16-12-2020 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Διάθεση 
των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ:ΩΛΩΒΗ-ΙΙΒ).  
7. Την αριθμ.πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ.83217/24.12.2020 (ΦΕΚ 5717/Β/2020) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών-Υγείας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας 
και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την 
υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και 
ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19». 
8. Την αριθμ.πρωτ.Γ.Π.οικ.83285/24.12.2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Έγκριση σκοπιμότητας για 
την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας των πολιτών, για τον έγκαιρο εμβολιασμό έναντι του κορωνοι ̈ού covid-
19 και την προβολή μηνυμάτων και της εθνικής εκστρατείας κατά του κορωνοι ̈ού covid-19 στο σύνολο των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» (ΑΔΑΜ: 20REQ007931061). 
9. Την αριθμ.πρωτ.2/209/08.01.2021 Απόφαση «Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού» του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, με την οποία αυξήθηκε η πίστωση του Ε.Φ.1015-203 Α.Λ.Ε. 2420906001 κατά 
18.500.000,00 ευρώ προκειμένου να αντιμετωπισθεί η δαπάνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
δράσεων της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού (covid-19). 
10. Την αριθμ.πρωτ.Δ1α/Γ.Π.οικ.9751/12.02.2021 (ΦΕΚ 608/Β/2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών-Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.83217/24.12.2020 κοινής απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υγείας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 
ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης 
συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την 
διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 5717)». 
11.  Την αριθ.πρωτ.Β1α/Γ.Π.οικ.12228  /  25.02.2021 (ΑΔΑ: 9Ω8Π465ΦΥΟ-ΞΩ1 ) Απόφαση του Υπουργού 
Υγείας με θέμα: «Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού», με την οποία αυξήθηκε η πίστωση του 
Ε.Φ.1015-202 Α.Λ.Ε. 2420906001 κατά 18.500.000,00 ευρώ με ισόποση μείωση της πίστωσης του Ε.Φ.1015-
203 Α.Λ.Ε. 2420906001. 
12. Την αριθμ.πρωτ.Β3α/Γ.Π.οικ.12997/26.02.2021 Απόφαση «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση 
πίστωσης ποσού 18.500.000,00 ευρώ από τον Φ. 1015/202 - Λογαριασμός  2420906001».                                       
13. Την αριθμ.πρωτ.Δ1α/Γ.Π.οικ.28176/06.05.2021 (ΦΕΚ 1879/Β/2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών-Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.83217/24.12.2020 κοινής απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υγείας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 
ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης 
συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την 
διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 5717)». 
14. Την αριθ.πρωτ.2/54823/06.04.2021 Απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Μεταβολές 
Εκτελούμενου Προϋπολογισμού», με την οποία αυξήθηκε η πίστωση του Ε.Φ.1015-202 Α.Λ.Ε. 2420906001 
κατά 1.240.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η συμπληρωματική δαπάνη για την υλοποίηση των 
δράσεων της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού (covid-19). 
15. Την αριθμ.πρωτ.72958/22.11.2021 (ΦΕΚ 5445/Β/2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-
Υγείας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και 
ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή 
τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και τη διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού 
συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοι ̈ού COVID-19». 
16. Το αριθμ.πρωτ.74069/26.11.2021 τεκμηριωμένο αίτημα του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 
Υγείας, για την κατάρτιση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
των δράσεων της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοι ̈ού (covid-19) ύψους 4.960.000,00€ σε 
βάρος της πίστωσης του Ε.Φ.1015-202 Α.Λ.Ε. 2420906001. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

      Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων, εννιακοσίων 

εξήντα χιλιάδων ευρώ (4.960.000,00€) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 

Υπουργείου Υγείας οικ. έτους 2021, Φορέα 1015, Ειδικού Φορέα  202, Λογαριασμός 2420906001, 

προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εθνικής εκστρατείας 

επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών για τις δράσεις που αφορούν τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού 

covid-19, στο πλαίσιο του άρθρου 74 του ν.4761/2020, σύμφωνα με τα ανωτέρω (15) και (16) σχετικά. 

                                                                                              
                                                                                                           Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                                                                                                                ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
                                                                                                                      ΒΛΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι :α) η ανωτέρω δαπάνη του  

ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων, εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (4.960.000,00€) 

 είναι εντός του διαθεσίμου ποσοστού του  Φορέα 1015,  

Ειδικού Φορέα 202 και Λογαριασμού  2420906001  πίστωσης και 

β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του 

Π.Δ. 80/2016. 

Καταχωρήθηκε με α/α   83134 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας 

Υπόλοιπο προς ανάληψη : (10.803.251,29€)        

  Αθήνα,  29-11-2021   

                 Με εντολή Προϊστάμενου Γεν. Δ/νσης  

                            Οικονομικών Υπηρεσιών 

             Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Προϋπολογισμού   

                         και Δημοσιονομικών Αναφορών                   

 

 

                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
Κοινοποίηση: 
1.Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) 
Αριστοτέλους 17,  Τ.Κ. 10433, Αθήνα 
2.Γραφείο κ. Υπηρεσιακού Γραμματέα 
3. Γραφείο Προϊστ. Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
4. Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών 
 
Εσωτερική διανομή: 
1.Γραφείο κ. Υπουργού 
2.Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 
4. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης  - Τμήμα  Α΄ 
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