
Αθήμα, 19-07-2020 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

Τχμ Δπιςσυόμςχμ Υπξφητίχμ ρςξμ Διαγχμιρμό για ςημ πλήοχρη πεμήμςα ένι 

(56) κεμώμ ξογαμικώμ θέρεχμ δξκίμχμ δικαρςικώμ πληοενξσρίχμ ΝΣΚ, πξσ 

ποξκηούυθηκε με ςημ 403/2018 απόταρη ςξσ Υπξσογξύ Οικξμξμικώμ (ΦΔΚ Γ΄ 1389), 

ρύμτχμα με ςξμ Πίμακα Δπιςσυόμςχμ πξσ δημξριεύθηκε ςημ 12η Αποιλίξσ 2019 (ΦΔΚ Γ΄ 

567). 

 

Ποξπ 

Τξ ρύμξλξ ςχμ μελώμ ςηπ Διαοκξύπ Δπιςοξπήπ Οικξμξμικώμ Υπξθέρεχμ ςηπ Βξσλήπ. 

_________________________________________________________________ 

  

 
 Λαμβάμξσμε ςημ ποχςξβξσλία μα ραπ απξρςείλξσμε ςξ παοόμ σπόμμημα καθώπ 

ςξ ρυέδιξ μόμξσ ςξσ Υπξσογείξσ Οικξμξμικώμ με ςίςλξ «Φξοξλξγικέπ παοεμβάρειπ για 

ςημ εμίρυσρη ςηπ αμαπςσνιακήπ διαδικαρίαπ ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ, εμρχμάςχρη 

ρςημ Δλλημική Νξμξθερία ςχμ Οδηγιώμ  (ΔΔ) 2017/1852, (ΔΔ) 2018/822, (ΔΔ)2016/1164, 

(ΔΔ) 2018/1910 και (ΔΔ) 2019/475 και άλλεπ διαςάνειπ», ςξ ξπξίξ καςαςέθηκε ρςιπ 18-

07-2020 ρςη Βξσλή ποξκειμέμξσ μα ρσζηςηθεί εμώπιξμ ςηπ Διαοκξύπ Δπιςοξπήπ 

Οικξμξμικώμ Υπξθέρεχμ, επετύλαρρε μία δσράοερςη έκπληνη για εμάπ ςξσπ 

επιςσυόμςεπ ςξσ Πίμακα ςξσ πλέξμ ποόρταςξσ ειραγχγικξύ διαγχμιρμξύ ςξσ Νξμικξύ 

Σσμβξσλίξσ ςξσ Κοάςξσπ, όπχπ ασςόπ δημξριεύθηκε ρςημ Δτημεοίδα ςηπ Κσβεομήρεχπ 

(ΦΔΚ Γ΄ 567/12.04.2019), με ιρυύ έχπ 12-04-2020. 

Δπιγοαμμαςικά, ποιμ αματεοθξύμε ειδικόςεοα ρςξ αμχςέοχ ρυέδιξ μόμξσ ςξσ 

Υπξσογείξσ Οικξμξμικώμ, παοαθέςξσμε ςξ κάςχθι ιρςξοικό: 

x Σύμτχμα με ςξ άοθοξ 31 παο. 1 εδ. Β ςξσ ΠΔ 238/2003  («Εκςέλερη ςχμ 

διαςάνεχμ πεοί Νξμικξύ Σσμβξσλίξσ ςξσ Κοάςξσπ» ΦΔΚ Α’ 214) ξι θέρειπ πξσ 

κεμώμξμςαι ή ρσμιρςώμςαι μέρα ρε έμα έςξπ από ςη δημξρίεσρη ςξσ πίμακα ςχμ 

επιςσυόμςχμ καλύπςξμςαι από ςξμ πίμακα με ςη ρειοά ςηπ εγγοατήπ ςξσπ. Πάγια δε, 

ςακςική ςηπ Διξίκηρηπ απξςελεί η παοάςαρη έχπ και ενάμςληρη ςχμ Πιμάκχμ 

Δπιςσυόμςχμ, ξι ξπξίξι δεμ διαθέςξσμ πεοιξδικόςηςα, ποξκειμέμξσ μα απξτεσυθεί η  

υοξμξβόοα αλλά και κξρςξβόοα διεμέογεια μέχμ διαγχμιρμώμ.  

x Μέυοι ςημ 18η  Σεπςεμβοίξσ 2019 διξοίρςηκαμ ξι ποώςξι πεμήμςα ένι(56) εκ ςξσ 

ρσμόλξσ ςχμ 111 επιςσυόμςχμ ςξσ αμχςέοχ Πίμακα(βλ. ΦΔΚ Γ’ 879/28-5-2019, 

1067/10-6-2019 και 1609/18-9-2019). 



x Καςόπιμ, δσμάμει ςηπ σπ’ αοιθ. 124/20-03-2020 Κξιμήπ Υπξσογικήπ Απόταρηπ 

ςχμ Υπξσογώμ Οικξμξμικώμ, Υγείαπ και Δικαιξρύμηπ (ΦΔΚ Β’ 1080/28-03-

2020)παοαςάθηκε η ιρυύπ ςξσ από 12 Αποιλίξσ 2019 Πίμακα Δπιςσυόμςχμ έχπ και 12-04-

2021. 

x Δμ ρσμευεία, δσμάμει ςηπ σπ’ αοιθ. 278/06-07-2020 απόταρηπ ςξσ Υπξσογξύ 

Οικξμξμικώμ (ΦΔΚ Γ’ 1124/17-07-2020), διξοίρςηκαμ ξι επόμεμξι δέκα (10) επιςσυόμςεπ 

εκ ςξσ αμχςέοχ Πίμακα Δπιςσυόμςχμ. 

x Σήμεοα, ξι κεμέπ ξογαμικέπ θέρειπ ρςξ ρύμξλξ ςχμ βαθμώμ ςξσ ΝΣΚ, λόγχ 

ρσμςανιξδόςηρηπ καςά ςη λήνη ςξσ δικαρςικξύ έςξσπ ςημ 30 Ιξσμίξσ 2020, αμέουξμςαι ρε 

ρσμξλικά ςέρρεοιπ (4), βάρει ςηπ σπ’ αο. ποχς.  209981/11-12-2019 έγγοατηπ 

εμημέοχρηπ ςξσ ΝΣΚ, ειδικόςεοα, ςοειπ (3) θέρειπ Νξμικώμ Σσμβξύλχμ ςξσ Κοάςξσπ και 

εμόπ (1) Αμςιποξέδοξσ ΝΣΚ, ξι ξπξίεπ θα ποέπει μα καλστθξύμ από ςξμ από 12 Αποιλίξσ 

Πίμακα Δπιςσυόμςχμ. 

x Παοάλληλα, ςημ 07η Ιξσλίξσ 2020, αμαοςήθηκε ρςημ ιρςξρελίδα 

“www.opengov.gr” μξμξρυέδιξ ςξσ Υπξσογείξσ Οικξμξμικώμ με ςίςλξ «Φξοξλξγικέπ 

παοεμβάρειπ για ςημ εμίρυσρη ςηπ αμαπςσνιακήπ διαδικαρίαπ ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ, 

εμρχμάςχρη ρςημ Δλλημική Νξμξθερία ςχμ Οδηγιώμ  (ΔΔ) 2017/1852, (ΔΔ) 2018/822, 

(ΔΔ)2016/1164, (ΔΔ) 2018/1910 και (ΔΔ) 2019/475 και άλλεπ διαςάνειπ». Σςα άοθοα 57 

και 58 οσθμίζξμςαμ καίοια ζηςήμαςα αματξοικά με ςη λειςξσογία ςξσ Νξμικξύ 

Σσμβξσλίξσ ςξσ Κοάςξσπ, μεςανύ ςχμ ξπξίχμ ρςξ άοθοξ 57 παο. 10 ποξβλεπόςαμ 

ούθμιρη ρυεςικά με παοάςαρη ςξσ από 12 Αποιλίξσ 2019 Πίμακα Δπιςσυόμςχμ έχπ ςημ 

12-04-2021, ρσμτώμχπ δηλαδή με ςημ αμχςέοχ Κ.Υ.Α, η ξπξία είυε εκδξθεί εμ μέρχ 

ςηπ παμδημίαπ ςξσ COVID-19 και επιπλέξμ, ρςα άοθοα 57 παο. 5 και 58 παο. 6 

ποξβλεπόςαμ η ρύρςαρη εμμέα (9) επιπλέξμ ξογαμικώμ θέρεχμ, ξι ξπξίεπ καςά ςη 

ρσμήθη πξοεία ςχμ ποαγμάςχμ, ξμξίχπ θα καλύπςξμςαμ από ςξμ από 12 Αποιλίξσ 

Πίμακα Δπιςσυόμςχμ. 

x Τημ 18η  Ιξσλίξσ 2020 καςαςέθηκε ρςη Βξσλή ςχμ Δλλήμχμ, ςξ αμχςέοχ 

αμαοςηθέμ μξμξρυέδιξ, όπξσ ρςξ άοθοξ 66 παο. 10, όλωπ αιτμιδίωπ και υωοίπ μα 

δικαιξλξγείςαι από καμία ποαγμαςική ρσμθήκη, ξοίζεςαι η παοάςαρη ςηπ ιρυύξπ ςξσ 

χπ άμχ Πίμακα Δπιςσυόμςχμ έχπ ςημ 30-09-2020! 

 

 Επειδή, αματξοικά με ςημ διάοκεια ιρυύξπ ςξσ χπ άμχ Πίμακα Δπιςσυόμςχμ, ςξ 

καςαςεθέμ μξμξρυέδιξ, ατεμόπ διατέοει ξσριχδώπ από ςξ αμαοςηθέμ ποξπ 

διαβξύλεσρη, και ρσγκεκοιμέμα εμώ ποξβλεπόςαμ η παοάςαρη ιρυύξπ ςξσ Πίμακα 

Δπιςσυόμςχμ έωπ ςημ 12-04-2021, ρςξ ςελικό κείμεμξ πξσ καςαςέθηκε, παοαςείμεςαι 

η διάοκεια ασςξύ μόλιπ έωπ ςημ 30-09-2020, ατεςέοξσ αμαιοεί και αμαςοέπει επί ςηπ 

ξσρίαπ ςημ παοάςαρη ιρυύξπ ςξσ Πίμακα Δπιςσυόμςχμ μέυοι ςιπ 12.4.2021, όπχπ 



ποξέβλεπε η σπ'αοιθμ.124/20-03-2020 Κ.Υ.Α, πξσ εκδόθηκε ελάυιρςξσπ μήμεπ 

μχοίςεοα. 

 Επειδή, κας’ ασςό ςξμ ςοόπξ καςαογείςαι ριχπηοά ξ στιρςάμεμξπ Πίμακαπ 

Δπιςσυόμςχμ, καθώπ είμαι ποακςικά αμέτικςξ μα ξλξκληοχθεί ξιξρδήπξςε μέξπ 

διξοιρμόπ ρε κεμή ξογαμική θέρη ςξσ ΝΣΚ μέρα ρςημ αρτσκςική υοξμική ποξθερμία ςηπ  

30ηπ Σεπςεμβοίξσ 2020. 

 Επειδή, η εμ λόγχ ρύμςμηρη ςηπ υξοηγηθείραπ παοάςαρηπ έουεςαι επιπλέξμ, ρε 

πλήοη αμςίθερη με ςημ ρσμημμέμη Αιςιξλξγική Έκθερη πξσ ρσμξδεύει ςημ επίμαυη 

διάςανη ρςημ ξπξία ρσγκεκοιμέμα αματέοεςαι: «...Η ρσγκεκοιμέμη παοάςαρη κοίμεςαι 

αμαγκαία, ποξκειμέμξσ μα καςαρςεί δσμαςή η ξλξκλήοχρη ςηπ διξικηςικήπ διαδικαρίαπ 

κάλσφηπ ςχμ ήδη στιρςάμεμχμ δέκα (10) κεμώμ ξογαμικώμ θέρεχμ ρςξμ βαθμό ςξσ 

Δικαρςικξύ Πληοενξσρίξσ, αλλά και όρχμ θα δημιξσογηθξύμ ρςξ ποξρευέπ διάρςημα, 

είςε μξμξθεςικά για ςη ρςελέυχρη ήδη στιρςάμεμχμ ή μέχμ Γοατείχμ, είςε λόγχ 

ρσμςανιξδόςηρηπ μελώμ ςξσ ΝΣΚ καςά ςξ ςέλξπ ςξσ ςοέυξμςξπ δικαρςικξύ έςξσπ...». 

 Επειδή, η χπ άμχ ςοξπξπξίηρη ςηπ επίμαυηπ διάςανηπ ρςξ καςαςεθέμ ρυέδιξ 

μόμξσ έλαβε υώοα από ςξ Υπξσογείξ Οικξμξμικώμ όλχπ αιτμιδιαρςικά και 

αμαιςιξλόγηςα κ μάλιρςα μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ δημόριαπ διαβξύλεσρηπ ρςιπ 

14.7.2020, απξρςεοώμςαπ μαπ ςημ δσμαςόςηςα ξιξσδήπξςε ρυξλιαρμξύ και 

ξπξιαρδήπξςε αμςίδοαρηπ ποιμ ςημ καςάθερή ςξσ ρςη Βξσλή, καςά παοάβαρη ςηπ αουήπ 

ςηπ καλήπ μξμξθέςηρηπ. 

 Επειδή, απξςελεί μακοξυοόμια ποακςική ςηπ Διξίκηρηπ η παοάςαρη ρε Πίμακεπ 

Δπιςσυόμςχμ Διαγχμιρμώμ.  

 Επειδή, ρε όλξσπ ςξσπ ποξηγξύμεμξσπ διαγχμιρμξύπ ςξσ Νξμικξύ Σσμβξσλίξσ 

ςξσ Κοάςξσπ, είυε δξθεί παοάςαρη ρςξμ Πίμακα Δπιςσυόμςχμ. Δμδεικςικά, ρςξμ 

διαγχμιρμό ςηπ 12ηπ Νξεμβοίξσ 2013 για ςημ πλήοχρη 15 κεμώμ ξογαμικώμ θέρεχμ, 

δόθηκε παοάςαρη δύξ τξοέπ (Ν. 4321/2015 ΦΔΚ Γ’ 222/2014 & ΠΝΠ ςηπ 24-12-2015, 

όπχπ ασςή κσοώθηκε με ςξμ Ν. 4366 ΦΔΚ Α’ 18/15-02-2016), ώρςε εμ ςέλει διξοίρςηκε 

ςξ ρύμξλξ ςχμ επιςσυόμςχμ εκ ςξσ Πίμακα, ήςξι 63 επιςσυόμςεπ. 

 Επειδή, η ιρυύπ ςξσ Πίμακα Δπιςσυόμςχμ Διοημξδικώμ, ξ ξπξίξπ δημξριεύθηκε 

ςημ 09-02-1016 έυει παοαςαθεί έωπ 31-12-2021, ήςξι έυει δξθεί παοάςαρη 3 τξοέπ 

και παοαμέμει ρε ιρυύ για ένι (6) ρυεδόμ έςη!! 

 Επειδή, η ιρυύπ ςξσ Πίμακα Δπιςσυόμςχμ Δικαρςικώμ Λειςξσογώμ ςξσ Δικαρςικξύ 

Σώμαςξπ ςχμ Δμόπλχμ Δσμάμεχμ ςξσ έςξσπ 2018, δσμάμει ςξσ άοθοξσ 37 ςξσ 

Ν.4609/2019(ΦΔΚ Α’ 67/03-05-2019) παοαςάθηκε για ςοία (3) έςη!! 

 Επειδή, εμόφει ςχμ αμχςέοχ, θα απξςελεί ποχςξταμέπ γεγξμόπ και άδικξ, μα 

δξθεί ρςξμ σπό κοίρη Πίμακα Δπιςσυόμςχμ, παοάςαρη ιρυύξπ μόλιπ πέμςε (5) μημώμ, 



πλέξμ ςηπ εκ ςξσ μόμξσ ξοιζόμεμηπ εμιαύριαπ διάοκειαπ ιρυύξπ, εμώ η ιρυύπ ρε άλλξσπ 

πίμακεπ επιςσυόμςχμ έυει παοαςαθεί έχπ και 5 υοόμια.  

 Επειδή, επξμέμχπ, η ςσυόμ αιτμίδια αμςίθεςη ποακςική ςηπ Διξίκηρηπ ρςη δική 

μαπ πεοίπςχρη, ςχμ επιςσυόμςχμ ςξσ διαγχμιρμξύ για ςημ πλήοχρη πεμήμςα ένι (56) 

κεμώμ ξογαμικώμ θέρεχμ δξκίμχμ δικαρςικώμ πληοενξσρίχμ ΝΣΚ, πξσ ποξκηούυθηκε 

με ςημ 403/2018 απόταρη ςξσ Υπξσογξύ Οικξμξμικώμ (ΦΔΚ Γ΄ 1389) και όπχπ ασςόπ 

δημξριεύςηκε ρςιπ 12 Αποιλίξσ 2019 (ΦΔΚ Γ΄ 567), θα ποξρέκοξσε ρςιπ αουέπ ςηπ 

ρςαθεοόςηςαπ ςχμ διξικηςικώμ καςαρςάρεχμ, ςηπ καλήπ πίρςηπ, ςηπ δικαιξλξγημέμηπ 

εμπιρςξρύμηπ ςξσ διξικξσμέμξσ (αο. 2 παο. 1 και αο. 5 παο. 1 ςξσ Σσμςάγμαςξπ), 

καθώπ και ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ, αουέπ πξσ διέπξσμ ςη Διξίκηρη ρε όλη ςη δοάρη ςηπ, 

ςόρξ μεςανύ ςχμ καςαςαυθέμςχμ ρςξμ παοόμςα από 12 Αποιλίξσ 2019 πίμακα 

επιςσυόμςχμ ςξσ ΝΣΚ, όρξ και μεςανύ ςχμ διξοιρμέμχμ ρε παλαιόςεοξσπ διαγχμιρμξύπ 

ςξσ Νξμικξύ Σσμβξσλίξσ ςξσ Κοάςξσπ.  

 

 Καςόπιμ ςχμ αμχςέοχ παοακαλξύμε, όπχπ χπ μέλη ςηπ Διαοκξύπ Δπιςοξπήπ 

Οικξμξμικώμ Υπξθέρεχμ ςηπ Βξσλήπ, μεοιμμήρεςε αματξοικά με ςημ παοάγοατξ 10 ςξσ 

άοθοξσ 66 ςξσ μξμξρυεδίξσ με ςίςλξ «Φξοξλξγικέπ παοεμβάρειπ για ςημ εμίρυσρη ςηπ 

αμαπςσνιακήπ διαδικαρίαπ ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ, εμρχμάςχρη ρςημ Ελλημική 

Νξμξθερία ςχμ Οδηγιώμ  (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 

2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 και άλλεπ διαςάνειπ», ποξκειμέμξσ μα διξοθωθεί η 

καςάτωοη αδικία και μα παοαςαθεί η ιρυύπ ςξσ από 12 Αποιλίξσ 2019 Πίμακα 

Επιςσυόμςωμ ςξσ Νξμικξύ Σσμβξσλίξσ ςξσ Κοάςξσπ έωπ ςημ 12η Αποιλίξσ 2021, ωπ 

αουικά είυε ποξβλετθεί ςόρξ με ςημ αοιθ. 124/20-03-2020 Κ.Υ.Α ςωμ Υπξσογώμ 

Οικξμξμικώμ, Υγείαπ και Δικαιξρύμηπ ωπ και είυε αμαοςηθεί ποξπ διαβξύλεσρη ρςημ 

ιρςξρελίδα “www.opengov.gr”, ώρςε μα απξτεσυθεί ξ ξπξιξρδήπξςε άμιρξπ και 

αιτμίδιξπ απξκλειρμόπ μαπ, από έμαμ όλχπ απαιςηςικό και αμςικειμεμικό διαγχμιρμό, 

ρςξμ ξπξίξ επιςύυαμε καςόπιμ γοαπςήπ και ποξτξοικήπ ενέςαρηπ και με ελάυιρςεπ 

βαθμξλξγικέπ απξκλίρειπ μεςανύ ημώμ ςχμ επιςσυόμςχμ.   

 

Μεςά ςιμήπ, 

 

Οι επιςσυόμςεπ ςξσ Διαγχμιρμξύ ςξσ Νξμικξύ Σσμβξσλίξσ ςξσ Κοάςξσπ 2019 


