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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 70362
Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων της παρ. 2 του
άρθρου 340 ν. 4412/2016 (Α’ 147).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α’ 45),
1.2 του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις» (Α’ 204),
1.3 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
(Α’ 176),
1.4 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147),
1.5 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133,
1.6 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
(Α’ 134),
1.7 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
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1.8 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄133),
1.9 του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α’ 192)»,
1.10 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
1.11 του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
1.12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
1.13 του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
2. Την υπ’ αρ. 127526/10.12.2019 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή περί
σύστασης και συγκρότησης ομάδας εργασίας με έργο
την κατάρτιση σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 340 του ν. 4412/2016
(ΑΔΑ: 7ΧΕΛ46ΜΤΛΡ-ΕΞΔ).
3. Την τυποποίηση που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και συμφωνήθηκε από τα κράτη-μέλη, υπό τον
τίτλο «Procurement Monitoring Report Template», σχετικά με το περιεχόμενο της έκθεσης παρακολούθησης
εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων
των οδηγιών 2014/24/ΕΕ (παρ. 1-5 άρθρο 83, άρθρο
86, παρ. 7 άρθρο 90), 2014/25/ΕΕ (παρ. 1-5 άρθρο 99,
παρ. 3 άρθρο 106, άρθρο 102) και 2014/23/ΕΕ (παρ. 1-3
άρθρο 45).
4. Το υπ’ αρ. 128387/03.12.2020 διαβιβαστικό έγγραφο
της συντονίστριας της ομάδας εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 127526/10.12.2019 απόφαση.
5. Την υπ’ αρ. 125192/25.11.2020 2η εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την
προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων
2021-2027.
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6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 340 του ν. 4412/
2016 (Α’ 147), με την οποία χορηγείται εξουσιοδότηση
για την έκδοση της παρούσας.
7. Την υπό στοιχεία Γ5/2021 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.
ΣΥ.).
8. Το υπ’ αρ. 41055/07.04.2021 ερώτημα της Υπηρεσίας
μας προς το γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
9. Την υπ’ αρ. 87/2021 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε αποδεκτή από τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 60065/
31.05.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
11. Την υπό στοιχεία Υ96/06.09.2019 (ΥΟΔΔ 702) απόφαση του Πρωθυπουργού «Διαπιστωτική πράξη για τον
διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας».
12. Την υπ’ αρ. 18702/11.06.2021 εισήγηση του Διοικητή της ΕΑΔ προς τον Υπουργό Εσωτερικών κατ’ άρθρο 85
παρ. 3 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί ο καθορισμός των
λεπτομερειών για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης
της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων,
την οποία συντάσσει και αποστέλλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανά τριετία, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). Ειδικότερα με την
παρούσα καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία/πληροφορίες που παρέχονται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, οι υπόχρεοι
για την παροχή των εν λόγω πληροφοριών, ο χρόνος
και ο τρόπος υποβολής τους και οι πειθαρχικές ευθύνες
που υπέχουν οι υπόχρεοι σε περίπτωση μη υποβολής ή
εκπρόθεσμης υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων.
Άρθρο 2
Απαιτούμενες πληροφορίες για τη σύνταξη
της έκθεσης παρακολούθησης
1. Οι πληροφορίες παρακολούθησης της εφαρμογής
των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων που απαιτούνται για τη σύνταξη της έκθεσης παρακολούθησης, διακρίνονται σε ποσοτικές και ποιοτικές.
2. Η ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών
πρέπει να αποβλέπει και να οδηγεί σε προσδιορισμό
και τεκμηρίωση των:
(α) συχνότερων αιτιών πλημμελούς εφαρμογής ή έλλειψης ασφάλειας δικαίου
(β) ενδεχόμενων διαρθρωτικών ή επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην εφαρμογή των κανόνων δημοσίων συμβάσεων
(γ) του επιπέδου της συμμετοχής των ΜΜΕ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
(δ) των δράσεων πρόληψης, εντοπισμού και αναφοράς περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς, και σύγκρουσης
συμφερόντων
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(ε) λοιπών σοβαρών παρατυπιών του τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
Πέραν των στοιχείων που αποστέλλουν οι υπόχρεοι
του άρθρου 3 του παρόντος, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μπορεί να
αντλεί ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνταξη της έκθεσης, ιδίως από:
- εκδοθείσες αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
- εκδοθείσες αποφάσεις της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί αιτημάτων παροχής
σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
- εκδοθείσες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
- εκδοθείσες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,
- εκδοθείσες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου,
- εκδοθείσες εκθέσεις/ελέγχους της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας,
- έγγραφα ερωτήματα αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων που απευθύνονται στην Ενιαία Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων,
- γνωστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων στην
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 48 ν. 4412/2016,
- εκδοθείσες εκθέσεις/ελέγχους της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
- εκδοθείσες εκθέσεις/ελέγχους της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
- εκδοθείσες εκθέσεις/ελέγχους της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών,
- εκδοθείσες εκθέσεις/ελέγχους συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων που διενεργούνται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου,
- δράσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης
αναφορικά με την απάτη στις διαρθρωτικές δράσεις,
- το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και
- το “Smart Public Contracts Register - Empowering
Public Procurement Statistical reporting, Market analysis
and Monitoring”.
Άρθρο 3
Υπόχρεοι παροχής στοιχείων/πληροφοριών
1. Για την παροχή των πληροφοριών του άρθρου 2 της
παρούσας αρμόδιοι είναι οι κάτωθι φορείς:
Α. Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς
Β. Εποπτικά και Ελεγκτικά διοικητικά όργανα
1) Εθνική Αρχή Διαφάνειας
2) Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
3) Διαχειριστικές Αρχές
4) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
5) Επιτροπή Ανταγωνισμού
6) Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
7) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του
Υπουργείου Οικονομικών
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8) Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.)
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Γ. Άλλοι φορείς
1) Τμήμα Μητρώου Οικονομικών Φορέων, Επιτελικής
Πληροφόρησης, Στατιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2) Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3) Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων
(Δ11) της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού
Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
4) Αναθέτοντες φορείς που χρησιμοποιούν αδειοδοτημένες «πλατφόρμες» δημοσίων συμβάσεων.
Οι φορείς της περίπτωσης Α’ του παρόντος άρθρου
θα παρέχουν τις πληροφορίες του Πίνακα 1 και 2 του
Παραρτήματος της παρούσας.
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
του Υπουργείου Οικονομικών και οι Διαχειριστικές Αρχές
θα παρέχουν τις πληροφορίες του Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας.
Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών θα παρέχει τις πληροφορίες του Πίνακα 3 του Παραρτήματος
της παρούσας.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα παρέχει τις πληροφορίες
του Πίνακα 4 του Παραρτήματος της παρούσας.
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και
η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων θα παρέχουν τις πληροφορίες του Πίνακα 5 του Παραρτήματος της παρούσας.
Οι φορείς της περίπτωσης Γ’ του παρόντος άρθρου,
θα παρέχουν τις πληροφορίες του Πίνακα 6 του Παραρτήματος της παρούσας έως την εξασφάλιση της διαλει-
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τουργικότητας του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με
την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων που
τηρείται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Άρθρο 4
Χρόνος και τρόπος υποβολής στοιχείων/
πληροφοριών
Οι υπόχρεοι παροχής των πληροφοριών του άρθρου
3 της παρούσας, θα αποστέλλουν στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. τα
απαιτούμενα, κατά περίπτωση, στοιχεία τον Ιανουάριο
κάθε έτους και θα αφορούν το χρονικό διάστημα του
αμέσως προηγούμενου έτους.
Για την αποστολή των στοιχείων απαιτείται υποχρεωτικά η συμπλήρωση των τυποποιημένων πινάκων του
Παραρτήματος της παρούσας και ειδικότερα το σύνολο
των πεδίων χωρίς αστερίσκο. Πρόσθετα στοιχεία για την
τεκμηρίωση των Πινάκων εκ μέρους των υπόχρεων είναι
προαιρετικά, καθώς επίσης και τα πεδία με αστερίσκο.
Οι Πίνακες διατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή στην
ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (www.eaadhsy.gr)
Άρθρο 5
Πειθαρχικές ευθύνες
σε υπόχρεους παροχής στοιχείων
Η υπαίτια παράλειψη παροχής των ανωτέρω στοιχείων/
πληροφοριών από τα αρμόδια όργανα των φορέων του
άρθρου 3 της παρούσης, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της περ. ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/
2007 (Α’ 26).
Η μη συνεργασία φορέων καταγράφεται στην ετήσια
έκθεση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προς την Βουλή των Ελλήνων.
Άρθρο 6
Μεταβατική διάταξη
Για την πρώτη έκθεση παρακολούθησης των κανόνων
περί δημοσίων συμβάσεων, που θα υποβληθεί μετά την
δημοσίευση της παρούσας, δεν εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Τα στοιχεία/πληροφορίες για την εν λόγω έκθεση θα πρέπει να αποσταλούν
από τους υπόχρεους στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εντός δύο μηνών
από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και το αργότερο έως την 31η Ιουλίου 2021.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ɇʏʉɿʖɸʀɲȰʆɲɽɹʏʉʐʍɲʎȰʌʖɼʎͬȰʆɲɽɹʏʉʆʏʉʎɌʉʌɹɲͬȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼʎȰʌʖɼʎͬȵʄɸɶʃʏɿʃɼʎȰʌʖɼʎ
ɅɃȻɃɈȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰȵɌȰɆɀɃȳȸɇȾȰɁɃɁɏɁȴȸɀɃɇȼɏɁɇɉɀȲȰɇȵɏɁ

ɇɸʋʉɿɲʍʏɳɷɿɲͬɸʋɿʅɹʌʉʐʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʏʉʐʃʑʃʄʉʐɺʘɼʎʏʘʆɷɻʅʉʍʀʘʆʍʐʅɴɳʍɸʘʆ
ɸʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲɿʏɲʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲɼʃɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɲʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ

ȵʆʏʉʋɿʍʅʊʎʃɲɿʋɿɽɲʆɹʎɲɿʏʀɸʎʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ
ɸʋɿʄʉɶɼ

ɇʏɳɷɿʉ

ȵʋɿʅɹʌʉʐʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎɸʏɼʍɿʘʆɲʆɲɶʃʙʆ

ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ

ȴɻʅʉʍɿʊʏɻʏɲʃɲɿȴɿɲʔɳʆɸɿɲ

ɉʋʉɴʉʄɼʋʌʉʍʔʉʌʙʆʃɲɿ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ

ȾɲʏɲʃʑʌʘʍɻͲʍʑʆɲʗɻ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ

ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐʍʑʅɴɲʍɻʎ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎɸʃʏɿʅʙʅɸʆɻʎɲʇʀɲʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ɹʌɸʐʆɲɲɶʉʌɳʎ
ʘʌɿʅʊʏɻʏɲ
ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ
ɸʋɿʄʉɶɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ
ɹʄɸɶʖʉʎʃɲʏɳʏʅɻʍɻʎ
ɲɷɼʄʘʏɻʍʑɶʃʌʉʐʍɻʍʐʅʔɸʌʊʆʏʘʆʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʏɻʎ
ɲʆɲɽɹʏʉʐʍɲʎɲʌʖɼʎ
ɳʄʄʉ
ʃɲʏɳʌʏɿʍɻɸɶɶʌɳʔʘʆʍʑʅɴɲʍɻʎ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ
ʖʌɼʍɻʋʌʉʏʑʋʘʆͬʍɻʅɳʏʘʆ;ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʋʉɿʊʏɻʏɲʎ͕
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ͕ʉɿʃʉʄʉɶɿʃɳʍɼʅɲʏɲʃ͘ɲ͘Ϳ
ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎʃʌɿʏɻʌʀʘʆɸʋɿʄʉɶɼʎʃɲɿɲʆɳɽɸʍɻʎ
ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻȵȵȵɇͲɈȵɉȴ
ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎʋʌʉɽɸʍʅɿʙʆ
ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ
ɳʄʄʉ
ʍʐɶʃʌʊʏɻʍɻɸʋɿʏʌʉʋʙʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʐʋʉɴʉʄɼʋʌʉʍʔʉʌʙʆ
ʋɲʌʉʖɼɷɿɸʐʃʌɿʆɼʍɸʘʆ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʃʌɿʏɻʌʀʘʆɸʋɿʄʉɶɼʎʃɲɿɲʆɳɽɸʍɻʎ
ɲʍʐʆɼɽɿʍʏɲʖɲʅɻʄɹʎʋʌʉʍʔʉʌɹʎ
ɳʄʄʉ
ɸʆʍʏɳʍɸɿʎʃɲɿʋʌʉʍʔʐɶɹʎ
ʋʌʉʍʐʅɴɲʏɿʃʉʀɹʄɸɶʖʉɿ
ʐʋʉɴʉʄɼɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ
ʍʑʆɲʗɻʍʑʅɴɲʍɻʎ
ɳʄʄʉ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻͬɸʋʀɴʄɸʗɻɸʌɶɲʍɿʙʆ
ʐʋɸʌɶʉʄɲɴʀɲ
ʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʍʑʅɴɲʍɻʎ
ɸʋɿʅɸʏʌɼʍɸɿʎ͕ʋɿʍʏʉʋʉɿɼʍɸɿʎ
ʋʄɻʌʘʅɹʎ
ʋɲʌɲʄɲɴɼ
ɹʃʋʏʘʍɻ͕ʄʑʍɻʍʑʅɴɲʍɻʎ
ɳʄʄʉ

Ʌɿɽɲʆɹʎɶɸʆɿʃɹʎɲɿʏʀɸʎɶɿɲʄɲʆɽɲʍʅɹʆɻɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆʃɲʆʊʆʘʆ
ͻɹʄʄɸɿʗɻɶʆʙʍɸʘʆͬɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ
ͻɹʄʄɸɿʗɻʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑͬʉʌɶɳʆʘʍɻʎ
ͻʃɲʃɼɷɿɲʏʑʋʘʍɻ
ͻɲʍɳʔɸɿɲ
ͻɷʑʍʃʉʄɻɸʌʅɻʆɸʀɲ
ͻʋɿɽɲʆɹʎɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɹʎɸʌʅɻʆɸʀɸʎ
ͻɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʍʐʆɸʖɼʎʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻ
ͻɳʄʄʉ






Ȳɿɴʄʀʉ
;ȻͬȻȻͿʏʉʐ
ʆ͘
ϰϰϭϮͬϭϲ

ɇʖɸʏɿʃɳ
ɳʌɽʌɲ
ʏʉʐʆ͘
ϰϰϭϮͬϭϲ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ

Ʌɿɽɲʆɹʎɲɿʏʀɸʎ
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ɅʀʆɲʃɲʎϮ

ɇʏʉɿʖɸʀɲȰʆɲɽɹʏʉʐʍɲʎȰʌʖɼʎͬȰʆɲɽɹʏʉʆʏʉʎɌʉʌɹɲ
ɅɃɇɃɈȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰȵɌȰɆɀɃȳȸɇȾȰɁɃɁɏɁȴȸɀɃɇȻɏɁɇɉɀȲȰɇȵɏɁ

ȶʌɶɲ

ɀɸʄɹʏɸʎ͕
ʏɸʖʆɿʃɹʎʃɲɿ
ʄʉɿʋɹʎ
ʍʐʆɲʔɸʀʎ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ

Ʌʄɼɽʉʎʋʌʉʃɻʌʑʇɸʘʆͬɷɿɲʃɻʌʑʇɸʘʆɳʆʘʏʘʆʉʌʀʘʆ













Ʌʄɼɽʉʎʋʌʉʃɻʌʑʇɸʘʆͬɷɿɲʃɻʌʑʇɸʘʆʃɳʏʘʏʘʆʉʌʀʘʆ






































Ʌʄɼɽʉʎʍʐʅɴɳʍɸʘʆʃɳʏʘʏʘʆʉʌʀʘʆ

































ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ

Ʌʄɼɽʉʎʍʐʅɴɳʍɸʘʆɳʆʘʏʘʆʉʌʀʘʆ




Ʌʌʉʅɼɽɸɿɸʎ









Ʌʄɼɽʉʎɶʆʘʍʏʉʋʉɿɼʍɸʘʆɲʆɲɽɹʍɸʘʆʍʐʅɴɳʍɸʘʆɳʆʘʏʘʆʉʌʀʘʆ











Ʌʄɼɽʉʎɶʆʘʍʏʉʋʉɿɼʍɸʘʆɲʆɲɽɹʍɸʘʆʍʐʅɴɳʍɸʘʆʃɳʏʘʏʘʆʉʌʀʘʆ









ɇʐʆʉʄɿʃɼɲʇʀɲɲʆɲʏɸɽɸɿʅɹʆʘʆʍʐʅɴɳʍɸʘʆɳʆʘʏʘʆʉʌʀʘʆ









ɇʐʆʉʄɿʃɼɲʇʀɲɲʆɲʏɸɽɸɿʅɹʆʘʆʍʐʅɴɳʍɸʘʆʃɳʏʘʏʘʆʉʌʀʘʆ









ɇʐʆʉʄɿʃɼɲʇʀɲʍʐʅɴɳʍɸʘʆɳʆʘʏʘʆʉʌʀʘʆʋʉʐɲʆɲʏɹɽɻʃɲʆʍɸɀɀȵ









ɇʐʆʉʄɿʃɼɲʇʀɲʍʐʅɴɳʍɸʘʆʃɳʏʘʏʘʆʉʌʀʘʆʋʉʐɲʆɲʏɹɽɻʃɲʆʍɸɀɀȵ



















Ʌʄɼɽʉʎɷɿɲɶʘʆɿʍʅʙʆɳʆʘʏʘʆʉʌʀʘʆʅɸʅʀɲʅʊʆʉʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲʋʌʉʍʔʉʌɳ









Ʌʄɼɽʉʎɷɿɲɶʘʆɿʍʅʙʆʃɳʏʘʏʘʆʉʌʀʘʆʅɸʅʀɲʅʊʆʉʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲʋʌʉʍʔʉʌɳ



















Ʌʄɼɽʉʎɷɿɲɶʘʆɿʍʅʙʆɳʆʘʏʘʆʉʌʀʘʆʅɸʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎɲʋʊʏʌɸɿʎ;ϯͿʋʌʉʍʔʉʌɹʎ









Ʌʄɼɽʉʎɷɿɲɶʘʆɿʍʅʙʆʃɳʏʘʏʘʆʉʌʀʘʆʅɸʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎɲʋʊʏʌɸɿʎ;ϯͿʋʌʉʍʔʉʌɹʎ










Ʌʄɼɽʉʎʋʌʉʃɻʌʑʇɸʘʆɳʆʘʏʘʆʉʌʀʘʆʅɸʋʌʉʍʔʐɶɼʍʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎ
ɷɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎʖʘʌʀʎʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ
Ʌʄɼɽʉʎʋʌʉʃɻʌʑʇɸʘʆʃɳʏʘʏʘʆʉʌʀʘʆʅɸʋʌʉʍʔʐɶɼʍʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎ
ɷɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎʖʘʌʀʎʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ
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Ʌʀʆɲʃɲʎϯ
ȰɆɍȸȵɂȵɈȰɇȸɇɅɆɃȴȻȾȰɇɈȻȾɏɁɅɆɃɇɌɉȳɏɁ
ɅɃɇɃɈȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ
Ʌʄɼɽʉʎʃɲʏɲʏɸɽɸɿʅɹʆʘʆʋʌʉɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆʋʌʉʍʔʐɶʙʆ



Ʌʄɼɽʉʎʋʌʉɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆʋʌʉʍʔʐɶʙʆɲʆɳɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉɷɿɲʃɼʌʐʇɻʎ















Ʌʄɼɽʉʎʋʌʉɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆʋʌʉʍʔʐɶʙʆɲʆɳʍʏɳɷɿʉʋʌʉʍɴʉʄɼʎ






Ʌʄɼɽʉʎʉʌɿʍʏɿʃʙʆɲʋʉʔɳʍɸʘʆ







Ʌʄɼɽʉʎɲʋʉʔɳʍɸʘʆʋʌʉʍʘʌɿʆʙʆʅɹʏʌʘʆ






















ʃɲʏɳʊʌʘʆɷɿɲʃɼʌʐʇɻʎ 
ʃɲʏɳʋʌɲʃʏɿʃʙʆʃɲɿɲʋʉʔɳʍɸʘʆ 




ɷɸʃʏɹʎ 
ɲʋʉʌʌɿʋʏɿʃɹʎ 




ɷɸʃʏɹʎ 
ɲʋʉʌʌɿʋʏɿʃɹʎ 






ȵʌɶʉ
ɀɸʄɹʏɻ͕ʏɸʖʆɿʃɹʎʃɲɿʄʉɿʋɹʎʍʐʆɲʔɸʀʎ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɹʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
Ʌɲʌɲʖʙʌɻʍɻ
Ʌʌʉʅɼɽɸɿɲ
ɉʋɻʌɸʍʀɲ
Ʌʌʉʅɼɽɸɿɲʃɲɿʐʋɻʌɸʍʀɲ









ɅʄɼɽʉʎɷɸʃʏʙʆʉʌɿʍʏɿʃʙʆɲʋʉʔɳʍɸʘʆʅɸʏɿʎʉʋʉʀɸʎʍʐʅʅʉʌʔʙɽɻʃɲʆɼʊʖɿʉɿȰȰ


ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ 






ʋʌʉʍɴʉʄɼʅɸɹʆɷɿʃɲɴʉɻɽɼʅɲʏɲ 
ɅʄɼɽʉʎʃɲʏɲʏɸɽɸɿʅɹʆʘʆɸʆɷʀʃʘʆɴʉɻɽɻʅɳʏʘʆʃɲʏɳɲʋʉʔɳʍɸʘʆʏɻʎȰʌʖɼʎ



ɲɿʏɼʍɸɿʎɲʆɲʍʏʉʄɼʎɸʆʙʋɿʉʆȴɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆȵʔɸʏɸʀʘʆʃɲɿɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐȵʋɿʃʌɲʏɸʀɲʎ 

ɲɿʏɼʍɸɿʎɲʃʐʌʙʍɸʘʎɸʆʙʋɿʉʆȴɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆȵʔɸʏɸʀʘʆʃɲɿɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐȵʋɿʃʌɲʏɸʀɲʎ 
ȵʃɷʉɽɸʀʍɸʎɷɿʃɲʍʏɿʃɹʎɲʋʉʔɳʍɸɿʎɸʋʀʏʘʆɸʆɷʀʃʘʆɴʉɻɽɻʅɳʏʘʆ



ɲʌɿɽʅʊʎɲʋʉʔɳʍɸʘʆȰ͘ȵ͘Ʌ͘Ʌ͘ʋʉʐʋʌʉʍɸɴʄɼɽɻʍɲʆʅɸɲʀʏɻʍɻɲʆɲʍʏʉʄɼʎ 

ɲʌɿɽʅʊʎɲʋʉʔɳʍɸʘʆȰ͘ȵ͘Ʌ͘Ʌ͘ʋʉʐɲʆɸʍʏɳʄɻʍɲʆɷʐʆɳʅɸɿɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆɲʋʉʔɳʍɸʘʆ 

ɲʌɿɽʅʊʎɲʋʉʔɳʍɸʘʆȰ͘ȵ͘Ʌ͘Ʌ͘ʋʉʐʋʌʉʍɸɴʄɼɽɻʍɲʆʅɸɲʀʏɻʍɻɲʃʑʌʘʍɻʎ 

ɲʌɿɽʅʊʎɲʋʉʔɳʍɸʘʆȰ͘ȵ͘Ʌ͘Ʌ͘ʋʉʐɲʃʐʌʙɽɻʃɲʆɷʐʆɳʅɸɿɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆɲʋʉʔɳʍɸʘʆ 
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Ʌʀʆɲʃɲʎϰ

ȵɅȻɈɆɃɅȸȰɁɈȰȳɏɁȻɇɀɃɉ
ɅɃɇɃɈȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ

ɅʄɼɽʉʎɲʆʏɿͲɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʙʆʍʐʅʋʌɳʇɸʘʆʅɸʏɲʇʑɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆɶɿɲʏɿʎʉʋʉʀɸʎɹʖɸɿɸʃɷʉɽɸʀɲʋʊʔɲʍɻ
;ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ͕ɸʆɲʌʅʉʆɿʍʅɹʆɸʎʋʌɲʃʏɿʃɹʎʃɲɿɲʋʉʔɳʍɸɿʎɸʆʙʍɸʘʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆͿʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆɷɻʅʉʍʀʘʆ
ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ





ȶʌɶʉ 



ɀɸʄɹʏɻ͕ʏɸʖʆɿʃɹʎʃɲɿʄʉɿʋɹʎʍʐʆɲʔɸʀʎɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɹʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ 



Ʌɲʌɲʖʙʌɻʍɻ 



Ʌʌʉʅɼɽɸɿɲ 



ɉʋɻʌɸʍʀɲ 













Ʌʌʉʅɼɽɸɿɲʃɲɿʐʋɻʌɸʍʀɲ 

ɅʄɼɽʉʎɲʆʏɿͲɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʙʆʍʐʅʋʌɳʇɸʘʆʅɸʏɲʇʑɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ
;ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ͕ɸʆɲʌʅʉʆɿʍʅɹʆɸʎʋʌɲʃʏɿʃɹʎʃɲɿɲʋʉʔɳʍɸɿʎɸʆʙʍɸʘʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆͿʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆɷɻʅʉʍʀʘʆ
ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ




ʍɸɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɸʄɹɶʖʉʐ 













ʅɸʏɳʏɻʆɹʃɷʉʍɻɲʋʉʔɲʍɸʘʆ 




Ʌʀʆɲʃɲʎϱ

ɇʏʉɿʖɸʀɲɌʉʌɹɲʋɲʌʉʖɼʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎͬʍʐʅɴʉʐʄɼʎɸʋʀʏʘʆɷɻʅʉʍʀʘʆʍʐʅɴɳʍɸʘʆ;ȵȰȰȴȸɇɉ͕ȵɉȺɉͿ


ɅɃɇɃɈȻȾɃȻȴȵȻȾɈȵɇ

ȰͬȰ

ɌɃɆȵȰɇ

ɁɃɀȻȾȸȲȰɇȸ
ȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇ

ȲȻȲȿȻɃȻͬȻȻ

ȵɆȳɃ͕ɀȵȿȵɈȸ͕
ɈȵɍɁȻȾȵɇȾȰȻ
ȿɃȻɅȵɇɇɉɁȰɌȵȻɇ
ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȵɇ
ɉɅȸɆȵɇȼȵɇ͕
ɅɆɃɀȸȺȵȻȰ͕
ɉɅȸɆȵɇȻȰ


























ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸ
ȳɁɏɀȸɇ
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Ʌʀʆɲʃɲʎϲ

ɇʏʉɿʖɸʀɲɲʋʊȾȸɀȴȸɇ͕ȵɇȸȴȸɇ͕ȰȴȵȻɃȴɃɈȸɀȵɁȵɇɅȿȰɈɌɃɆɀȵɇ
ɅɃɇɃɈȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰȵɌȰɆɀɃȳȸɇȾȰɁɃɁɏɁȴȸɀɃɇȻɏɁɇɉɀȲȰɇȵɏɁ

ȶʌɶɲ

ɀɸʄɹʏɸʎ͕
ʏɸʖʆɿʃɹʎʃɲɿ
ʄʉɿʋɹʎ
ʍʐʆɲʔɸʀʎ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ

Ʌʌʉʅɼɽɸɿɸʎ

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ


Ʌʄɼɽʉʎʋʌʉʃɻʌʑʇɸʘʆͬɷɿɲʃɻʌʑʇɸʘʆɳʆʘʏʘʆʉʌʀʘʆ











Ʌʄɼɽʉʎʋʌʉʃɻʌʑʇɸʘʆͬɷɿɲʃɻʌʑʇɸʘʆʃɳʏʘʏʘʆʉʌʀʘʆ

























Ʌʄɼɽʉʎʍʐʅɴɳʍɸʘʆɳʆʘʏʘʆʉʌʀʘʆ













Ʌʄɼɽʉʎʍʐʅɴɳʍɸʘʆʃɳʏʘʏʘʆʉʌʀʘʆ

























ɇʐʆʉʄɿʃɼɲʇʀɲʍʐʅɴɳʍɸʘʆɳʆʘʏʘʆʉʌʀʘʆ









ɇʐʆʉʄɿʃɼɲʇʀɲʍʐʅɴɳʍɸʘʆʃɳʏʘʏʘʆʉʌʀʘʆ

































;ΎͿɇʐʆʉʄɿʃɼɲʇʀɲʍʐʅɴɳʍɸʘʆɳʆʘʏʘʆʉʌʀʘʆʋʉʐɲʆɲʏɹɽɻʃɲʆʍɸɀɀȵ









;ΎͿɇʐʆʉʄɿʃɼɲʇʀɲʍʐʅɴɳʍɸʘʆʃɳʏʘʏʘʆʉʌʀʘʆʋʉʐɲʆɲʏɹɽɻʃɲʆʍɸɀɀȵ



















;ΎͿɅʄɼɽʉʎɷɿɲɶʘʆɿʍʅʙʆɳʆʘʏʘʆʉʌʀʘʆʅɸʅɿɲʅʊʆʉʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲʋʌʉʍʔʉʌɳ









;ΎͿɅʄɼɽʉʎɷɿɲɶʘʆɿʍʅʙʆʃɳʏʘʏʘʆʉʌʀʘʆʅɸʅɿɲʅʊʆʉʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲʋʌʉʍʔʉʌɳ



















;ΎͿɅʄɼɽʉʎɷɿɲɶʘʆɿʍʅʙʆɳʆʘʏʘʆʉʌʀʘʆʅɸʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎɲʋʊʏʌɸɿʎʋʌʉʍʔʉʌɹʎ









;ΎͿɅʄɼɽʉʎɷɿɲɶʘʆɿʍʅʙʆʃɳʏʘʏʘʆʉʌʀʘʆʅɸʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎɲʋʊʏʌɸɿʎʋʌʉʍʔʉʌɹʎ










Ʌʄɼɽʉʎʋʌʉʃɻʌʑʇɸʘʆɳʆʘʏʘʆʉʌʀʘʆʅɸʋʌʉʍʔʐɶɼʍʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎ
ɷɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎʖʘʌʀʎʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ
Ʌʄɼɽʉʎʋʌʉʃɻʌʑʇɸʘʆʃɳʏʘʏʘʆʉʌʀʘʆʅɸʋʌʉʍʔʐɶɼʍʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎ
ɷɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎʖʘʌʀʎʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ



































;ΎͿʋɸɷʀɲʅɸʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃɼʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ









Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

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