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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 840/2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «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 δημόσιας υγείας
και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή διασποράς
του κορωνοϊού COVID - 19 και της διαδικασίας διάθεσης των σχετικών πιστώσεων» (Β’ 4754).

2

Κατανομή ορίων έτους 2020 για τη φαρμακευτική
δαπάνη των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και του Γ.Ν.Θ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 956
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 840/2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «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 δημόσιας υγείας
και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 και της διαδικασίας διάθεσης των σχετικών πιστώσεων» (Β’ 4754).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 14 του ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»,
περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 186),
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2. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος:
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133),
4. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
5. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα “Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112),
6. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121) - «Διόρθωση σφαλμάτων» (Α’ 126),
7. του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
8. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
9. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181),
10. του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της
Κυβέρνησης» (Α’ 236),
11. της υπό στοιχεία Υ18/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
στον Πρωθυπουργό, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 3008),
12. της υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),
13. της υπ’ αρ. 840/2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων
ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενη-
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μέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς
υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίησή τους για
την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων
για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19
και της διαδικασίας διάθεσης των σχετικών πιστώσεων»
(Β’ 4754).
ΙΙ. Το γεγονός ότι κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση
της υπ’ αρ. 840/2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό «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 δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων
για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19
και της διαδικασίας διάθεσης των σχετικών πιστώσεων»
(Β’ 4754), ως προς τη χρονική διάρκεια της σύμβασης
που θα συναφθεί με τον ανάδοχο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της κοινής απόφασης και να τεθεί νέο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υπηρεσιών του αναδόχου, χωρίς να μεταβάλλεται η προκαλούμενη δαπάνη.
III. Την υπό στοιχεία Λ3108/8-12-2020 προβλεπόμενη
στην περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α’ 143) εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της
Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία
η προκαλούμενη δαπάνη έως 2.000.000 € θα βαρύνει
τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2420906001 «Έξοδα προβολής,
διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων» του Ε.Φ 1004-2040000000 «Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» του προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον
ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται
με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών του κορωνοϊού» του Ε.Φ. 1023-711-0000000
«Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 840/2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «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 δημόσιας υγείας
και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή διασποράς του
κορωνοϊού COVID - 19 και της διαδικασίας διάθεσης των
σχετικών πιστώσεων» (Β’ 4754), ως εξής:
Άρθρο 1
Το εδάφιο VΙΙΙ. του προοιμίου της υπ’ αρ. 840/2020
(Β’ 4754) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται
ως εξής:
«VΙΙΙ. Την υπό στοιχεία Λ 3108/8-12-2020 προβλεπόμενη
στην περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α’ 143) εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η προκαλούμενη δαπάνη έως 2.000.000 € θα βαρύνει τις πιστώσεις
του ΑΛΕ 2420906001 «Έξοδα προβολής, διαφήμισης και
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δημοσίων σχέσεων» του Ε.Φ 1004-204-0000000 «Γενική
Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» του προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και θα καλυφθεί
με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ε.Φ. 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές
Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών».
Άρθρο 2
Η παρ. 5 του άρθρου 3 «Διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών» της υπ’ αρ. 840/2020 (Β’ 4754) κοινής υπουργικής
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31η Ιανουαρίου 2021, με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία
υπογραφής της.»
Άρθρο 3
Η παρ. 3 του άρθρου 5 «Διαδικασία εκτέλεσης σύμβασης - πληρωμής συμβατικού τιμήματος» της υπ’ αρ.
840/2020 (Β’ 4754) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί από τη Μονάδα Διοικητικής Οικονομικής
Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης μετά την
ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή των παρεχομένων
υπηρεσιών και του συνόλου των παραδοτέων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 και εφόσον υποβληθούν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, και οποιοδήποτε τυχόν
άλλο απαιτηθεί.»
Άρθρο 4
Το άρθρο 6 «Διαδικασία πληρωμής Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης» της υπ’ αρ. 840/2020 (Β’ 4754) κοινής
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Διαδικασία πληρωμής
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Η πληρωμή προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που
υλοποιούν την εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 114 του
ν. 4270/2014 από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονομικών σε συνεργασία με τη Μονάδα Διοικητικής
και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, κατόπιν βεβαίωσης του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στην οποία θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση
και το πληρωτέο ποσό ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης,
σύμφωνα με την κατανομή της σχετικής δαπάνης ανά
Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, βάσει της σχετικής πρότασης του αναδόχου.»
Άρθρο 5
Κατά τα λοιπά ισχύει υπ’ αρ. 840/2020 (Β’ 4754) κοινή
υπουργική απόφαση.
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Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2020
Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

Ο Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
Ι

Αριθμ. Β1, Β2/οικ.79149
(2)
Κατανομή ορίων έτους 2020 για τη φαρμακευτική δαπάνη των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και του
Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 41 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού
(ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση
της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους
επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών δι-
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αμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού,
τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).
β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
γ) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει.
2. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.78030/3.12.2020 εισήγηση του Γ.Δ.Ο.Υ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του
κρατικού προϋπολογισμού, όπως ισχύει, αποφασίζει:
Την κατανομή ορίων έτους 2020 για τη φαρμακευτική
δαπάνη των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ως εξής:
Το όριο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης,
πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε 528 εκ. ευρώ,
από τα οποία 511 εκ. ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και
17 εκ. ευρώ στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02054480912200004*

