
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 333517 ΕΞ 2020 
Tροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/

14-1-2015 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση 

λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την πε-

ραιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρ-

τησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών 

των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β του 

ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 

του ν. 4305/2014)» (Β΄ 116). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85), όπως ισχύει.
2. Του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-

νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), 
όπως ισχύει.

3. Του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 διορθώσεις σφαλμά-
των), όπως ισχύει.

4. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄ 2902).

5. Του άρθρου 83, συνδυαστικά με την παρ. 49 του 
άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 184), με τίτλο: «Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες 
επιχορηγούμενων φορέων».

6. Του άρθρου 64 του ν. 4305/2014. Ανοικτή διάθε-
ση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και 
δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του
ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθε-
σίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω 
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγι-
κού διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 237).

7. Της υπό στοιχεία ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/
οικ. 10885/2012 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτο-
μερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του 
ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”» (Β΄ 112).

8. Της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/2015 υπουργι-
κής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών 
θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας 
μέσω της ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια” των 
δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β 
του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του 
ν. 4305/2014)» (Β΄ 116).

9. Της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/39514/2015 υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/
1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 116), με θέμα: 
“Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτη-
σης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επι-
χορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)”» 
(Β΄ 2844).

10. Της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016 υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/
Φ.40/1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 116) 
“Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτη-
σης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επι-
χορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)”» 
(Β΄ 1507).

11. Της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/21155/2017 υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/
Φ.40/1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 116), 
με θέμα: “Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμά-
των για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω 
της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπα-
νών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β του 
ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του 
ν. 4305/2014)”» (Β΄ 2277).

12. Της υπό στοιχεία ΔΗΔ/17304/2018 υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/
1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 116), με θέμα: 
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“Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτη-
σης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επι-
χορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)”» 
(Β΄ 1810).

13. Της υπό στοιχεία ΔΗΔ/17089/2019 υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 116), με θέμα: “Ρύθμιση λε-
πτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω 
ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρό-
γραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων 
φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)”» (Β΄ 1642).

14. Της υπό στοιχεία 9208 ΕΞ 2020/13-4-2020 υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/
14-1-2015 υπουργικής απόφασης (Β΄  116), με θέμα: 
“Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτη-
σης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επι-
χορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)”» 
(Β΄ 1528).

15. Της υπό στοιχεία 17556 ΕΞ 2020/9-7-2020 υπουργι-
κής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/
1057/14-1-2015 (Β΄ 116) υπουργικής απόφασης, με θέμα: 
“Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης 
στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορη-

γούμενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)”» (Β΄ 3051).

16. Της υπό στοιχεία 25279 ΕΞ 2020/15-9-2020 υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/
Φ.40/1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 116), 
με θέμα: “Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμά-
των για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω 
της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπα-
νών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β του 
ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του 
ν. 4305/2014)”» (Β΄ 4039).

Β. Την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων που πα-
ρατηρήθηκαν διαχρονικά κατά την υποβολή στοιχείων 
δαπανών από υπόχρεους φορείς, κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου  83 του ν.  4727/2020 (παλιό άρθρο  10Β του 
ν. 3861/2010).

Γ.  Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Η παρ. 1 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/
1057/14-1-2015 (Β΄ 116) υπουργικής απόφασης αντι-
καθίσταται, ως εξής: «Στοιχεία που αφορούν δαπάνες 
συντελεσθείσες από 1-1-2015 έως 31-12-2019 αναρτώ-
νται μέχρι τις 20-12-2020.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2020

O Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

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