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Εμβολιασμού κατά του 
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(Εθνικής Εκστρατείας) 

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 

Ταχ. Κωδ.: 10433, Αθήνα 

 

 

Αθήνα, 24 /12/2020 

Αρ. πρωτ. Γ.Π.οικ. 83285 

 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: «’Έγκριση σκοπιμότητας για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας των πολιτών, για 

τον έγκαιρο εμβολιασμό έναντι του κορωνοιού covid-19 και την προβολή μηνυμάτων και της 

εθνικής εκστρατείας κατά του κορωνοιού covid-19 στο σύνολο των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τα άρθρα 65 και 66 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143), 

όπως ισχύει. 

2.Το ν. 4622/2019 ««Επιτελικό  κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών  οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»» (ΦΕΚ Α' 133), όπως ισχύει. 

3.Το άρθρο 74 του ν. 4761/2020 (Α΄ 248) Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων 

και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξη 

Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το 

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις, όπως 

ισχύει. 

4.Το ν. 4172/2013 (Α’ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του  ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

5.Το άρθρο 7 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως 

ισχύει. 

6.Το άρθρο 4 του π.δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α' 145), 

όπως ισχύει. 

7.Τα άρθρα 19, 32 περ. γ’, παρ. 2, 74, 79Α,, 104, 132 και 220-221 του ν. 4412/2016 (Α' 147) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 

8.Το π.δ 121/2017 (Α’ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», 
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9.Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση  νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο  διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα “Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,  

10. Το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις  Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του  Π.Δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου  1,  

11. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην  Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών  στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

12. Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον  της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,  

13. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού  Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου  του ν. 3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και  άλλες διατάξεις», ως ισχύει 

14.Το ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και  Πολιτιστικά 

Θέματα»,   

15.Την στοιχεία Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των  ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού  Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων»,  

16.Το ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,  

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον  Κώδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή  της δικαιοσύνης 

και άλλες διατάξεις»,  

17.Την υπό στοιχεία  1191/14-3-2017 ΚΥΑ (Β΄969) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου  

υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ  της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών  λεπτομερειών 

εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016»,   

18.Την υπό στοιχεία 57654/22-03-2017 (Β΄ 1781) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και  

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού  

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας  και 

Ανάπτυξης»,  

19.Την υπό στοιχεία 56902/215/2017 Υ.Α. (Β΄/1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες  

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,   

20.Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  27ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της  επεξεργασίας των 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη  κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,  

21.Το ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων  έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην   εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και 

άλλες διατάξεις»,  

22.Το ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)  

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016  σχετικά με 

την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών  που δεν έχουν 

αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση,  χρήση και αποκάλυψή τους 

(EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του  έργου του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»,   

23.Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών  

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121) - «Διόρθωση σφαλμάτων» (Α΄126),   

24.Το άρθρο 5 του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και  κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά  υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,   

25.Το π.δ. 62/2020 (Α΄ 155) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,  

26.Το π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,  

27.Την υπό στοιχεία Υ70/2020 (Β’ 4805) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση  

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»,  

28.Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: Α1β/Γ.Π. οικ. 81586 Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και 

ορισμός μελών στην Τριμελή Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά 

του κορωνοϊού COVID-19 (Εθνικής Εκστρατείας). 

29. Την υπό στοιχεία Β1α/83063/23.12.2020Εισήγηση του άρθρου 24 παρ.5 περ. (ε) του 

Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-14) όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ.1 του  

άρθ.34 του ν.4484/2017 (Α΄110) σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους δεκαοκτώ 

εκατομμυρίων ευρώ, η  οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 

2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές 

Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουμε από άποψη σκοπιμότητας, την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας των πολιτών, για τον 

έγκαιρο εμβολιασμό έναντι του κορωνοιού covid-19 και την προβολή μηνυμάτων και της εθνικής 

εκστρατείας κατά του κορωνοιού covid-19 στο σύνολο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Η παροχή των υπηρεσιών θα αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης μετά από σχετική πρόσκληση σε 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 

2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016). 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των  πολιτών, 

που συνίστανται ειδικότερα στην εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας επικοινωνίας και  ενημέρωσης των 

πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για  την έγκαιρη υλοποίηση 

αυτής, για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων  για την αποτροπή διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19.  To αντικείμενο καταλαμβάνει:  

α) στο σχεδιασμό, οργάνωση της  επικοινωνιακής στρατηγικής, της τοπόθετησης, του χρόνου 

προβολής και του τρόπου προβολής στο σύνολο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, 

και ειδικότερα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, από τον έντυπο τύπο, από τα ηλεκτρονικά μέσα με 

χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών και internet, από τον περιφερειακό τύπο, από ραδιοφωνικά μέσα 

κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη  μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από 

αυτά. 

β) στη διαμόρφωση του σχεδιασμού της επικοινωνιακής στρατηγικής και της τοποθέτησης στα 

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας με την ενδεδειγμένη παραμετροποίηση που αφορά όλες τις ομάδες 

αποδεκτών και συγκεκριμένα τις πληθυσμιακές ομάδες που ορίζονται στο πλαίσιο της παρ. 1 του 

άρθρου 74 του ν.4761/2020, με κριτήρια την  τηλεθέαση των τηλεοπτικών σταθμών, βάσει της 

διαθέσιμης μέτρησης από ανεξάρτητο  φορέα, όπου αυτός υφίσταται, ή με κριτήρια δημοφιλίας, 

καθώς και με αναφορά στον βαθμό ανταπόκρισης και απήχησης σε κάθε ηλικιακή ομάδα, 

συμπράττοντα φορέα κοκ ανωτέρω κατά τον  αποτελεσματικότερο οικονομικά τρόπο.  

Η δαπάνη για τις ως άνω αναφερόμενες υπηρεσίες θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 18.500.000 

εκ.€, (προέγκριση για το 2021 ποσό 18.500.000,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 

2420906001 «Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων» του Φ./Ε.Φ. 1015-202-0000000. 

                                                                                                                       

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

Βασίλειος Κικίλιας 
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