
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4710 

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες δια-

τάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
Άρθρο 3: Δημιουργία δωρεάν θέσεων στάθμευσης 

για Η/Ο
Άρθρο 4: Κίνητρα αδειοδότησης μονάδων παραγωγής 

Η/Ο και αγαθών ή ειδών Η/Ο - Προσθήκη άρθρου 25Α 
στον ν. 3982/2011

Άρθρο 5: Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους και απαγό-
ρευσης εισαγωγής σε παλαιά, ρυπογόνα μεταχειρισμένα 
οχήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 6: Απαλλαγές από το εισόδημα για δαπάνες ή 
παραχώρηση οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων 
έως 50 γρ. CO2/χλμ. – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του Κ.Φ.Ε.

Άρθρο 7: Προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες 
δαπάνες οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων που 
αφορούν στους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την 
προστασία του περιβάλλοντος – Τροποποίηση του άρ-
θρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

Άρθρο 8: Φορολογικές αποσβέσεις στα μέσα μεταφο-
ράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων – Τροποποίηση της 
παρ. 4 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε.

Άρθρο 9: Εξαίρεση αγοράς αυτοκινήτου μηδενικών 
ρύπων από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και δαπάνη 
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων – Τροποποίηση του 
άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.

Άρθρο 10: Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλε-
κτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα 

ηλεκτρικά οχήματα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδο-
νίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της περι-
φέρειας Πελοποννήσου

Άρθρο 11: Έναρξη ισχύος – Συμπλήρωση του άρθρου 
72 του Κ.Φ.Ε.

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙ-
ΝΗΣΗΣ

Άρθρο 12: Οργάνωση της αγοράς φόρτισης Η/Ο - Τρο-
ποποίηση του άρθρου 134Β του ν. 4001/2011

Άρθρο 13: Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς 
Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.)

Άρθρο 14: Υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων 
μέσω του Μ.Υ.Φ.Α.Η.

Άρθρο 15: Τιμολόγηση υπηρεσιών επαναφόρτισης
Άρθρο 16: Ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδο-

μών επαναφόρτισης Η/Ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ-

ΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Άρθρο 17: Χωροθέτηση σημείων στάθμευσης και επα-

ναφόρτισης Η/Ο από ΟΤΑ
Άρθρο 18: Χωροθέτηση χώρων στάσης / στάθμευσης 

(πιάτσες) Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ οχημάτων με σημεία επαναφόρ-
τισης Η/Ο

Άρθρο 19: Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης Η/Ο για 
ΑμεΑ

Άρθρο 20: Σήμανση θέσεων στάθμευσης και σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛ-
ΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις παρ. 2 
έως 7 του άρθρου 8 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 
Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
(L 153), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 (L 156)

Άρθρο 21: Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης 
Η/Ο σε νέα κτίρια (παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2018/844)

Άρθρο 22: Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης 
Η/Ο σε υφιστάμενα κτίρια (παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 
8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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γειας οι κυρώσεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 
του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και ακολουθείται αναλογικά η 
διαδικασία του άρθρου 48 του ιδίου νόμου.

Άρθρο 51

Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης 

αυθαιρέτων και υποβολής δικαιολογητικών

1. Η παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του 
άρθρου 96 που υπάγονται στις διατάξεις για την ανα-
στολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 97, η αίτηση υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί 
στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρί-
ου 2020. Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι εκ-
πτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101. Μετά από 
την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι τις 31 
Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του 
παρόντος μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές 
χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του 
ν. 4178/2013 (Α΄174) και των κατηγοριών 1 έως και 4 του 
άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 
28ης Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από 
την 1η Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το 
ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημένο 
κατά τα οριζόμενα στις περ. β΄ έως στ΄ της παρ. 3. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του 
κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό 
μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος αποτελεί όρο για 
την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«3. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:
α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατα-

σκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για 
τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγ-
ματα καθορισμού όρων δόμησης,

β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατα-
σκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από 
την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021,

γ) κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αν η αυθαίρετη 
κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος 
από την 1η Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
2022,

δ) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), αν η αυθαίρετη κατα-
σκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από 
την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023,

ε) κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), αν η αυθαίρετη 
κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος 
από την 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
2024,

στ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν η αυθαίρετη 
κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος 
από την 1η Οκτωβρίου 2024 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.»

3. Η παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, 
οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις 
περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν 

μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται 
να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραί-
τητων δικαιολογητικών μέχρι:

α) 8.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς 
από τον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174) 
ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 
2013,

β) 8.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς 
από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης 
του παράβολου από 1.1.2014 έως 31.12.2014,

γ) 8.2.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς 
από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης 
του παράβολου από 1.1.2015 έως 31.12.2015,

δ) 8.5.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς 
από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης 
του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016,

ε) 8.8.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς 
από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης 
του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση 
της διαδικασίας υπαγωγής για ακίνητα της κατηγορίας 5 
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 
2020.»

4. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν. 3843/2010 
(Α΄62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή 
του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό 
καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής 
σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις 
30.9.2020.

5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου εκκινεί από 1.7.2020.

Άρθρο 52

Παρατάσεις οικοδομικών αδειών

Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης 
και των τυχόν αναθεωρήσεων αυτών που προβλέπονται 
στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, καθώς 
και όσων εκδόθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 έως 
τις 30.12.2018, παρατείνεται έως τις 31.12.2022.

Άρθρο 53

Αγροτικές χρήσεις

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 του
ν. 998/1979 (Α΄ 289), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ως διατηρούμενη σήμερα αγροτική χρήση νοείται 
οποιαδήποτε από τις αποδοθείσες στο παρελθόν χρή-
σεις: γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνο-
τροφική).»

Άρθρο 54

Διαχείριση προγραμμάτων περιβαλλοντικού 

χαρακτήρα

Στο άρθρο 6 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) προστίθεται 
παρ. 5 ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Πράσινου Ταμείου, είναι δυνατή η εκχώρηση 
καθηκόντων αυτού σε Ενδιάμεσο Φορέα για την, υπό 
τον έλεγχο και ευθύνη του Πράσινου Ταμείου, διαχεί-
ριση προγραμμάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα που 
εμπίπτουν στους σκοπούς του.
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διαδικασίες υλοποίησης και ολοκλήρωσής τους, οι όροι, 
οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με 
την εφαρμογή τους.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και 
οι τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο., κα-
θώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του 
άρθρου 17.

9. Με διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 
των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται οι όροι, οι τεχνι-
κές προδιαγραφές και η διαδικασία για τη χωροθέτηση 
θέσεων στάθμευσης Η/Ο και την εγκατάσταση σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο: α) σε παραδοσιακούς οικισμούς και 
σε διατηρητέα κτίρια, β) σε ιστορικούς τόπους, αρχαι-
ολογικούς χώρους ή στο άμεσο περιβάλλον μνημείων 
που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 
(Α΄ 153), γ) σε μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς ή σε 
τμήματα πόλεων ή οικισμών, που έχουν χαρακτηριστεί 
ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία και σε άλλες προστα-
τευόμενες περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλο συναφές 
ειδικότερο θέμα.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδο-
μών και Μεταφορών καθορίζονται: α) οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις για την επέκταση του αντικειμένου εργασιών 
των συνεργείων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του
π.δ. 78/1988, προκειμένου τα εν λόγω συνεργεία να 
δύνανται να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και την επι-
σκευή οχημάτων υψηλής τάσης, β) ο χώρος, η εσωτερική 
διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το 
είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων 
και γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις 
ασφαλείας της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988, 
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εγκατάσταση 
και λειτουργία συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης.

11. Με διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδο-
μών και Μεταφορών καθορίζονται ο χρόνος εκπαίδευ-
σης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η πιστοποιημένη 
εκπαιδευτική δομή, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέ-
σεις και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επέκταση του 
αντικειμένου της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και της 
βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνι-
τών που αναφέρονται στις περ. α΄ (μηχανοτεχνίτης) και 
β΄ (ηλεκτροτεχνίτης) της παρ. 2 του άρθρου 2 και στις 
περ. α΄ (διπλωματούχος μηχανικός οχημάτων) και β΄ (τε-
χνολόγος μηχανικός οχημάτων) της παρ. 4 του άρθρου 4 
του ν. 1575/1985 (Α΄207), προκειμένου οι τεχνίτες αυτοί 
να δύνανται να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και την 
επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης ως τεχνίτες οχημάτων 
υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 και Κατηγορίας 2.

12. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η πι-
στοποίηση διενέργειας του τεχνικού ελέγχου των Η/Ο 

(περιοδικού, έκτακτου, εκούσιου) στα Δημόσια και Ιδι-
ωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), που 
προβλέπεται στο άρθρο 31 καθώς και κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με τον έλεγχο αυτόν.

13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού δύνανται να εξειδικεύονται τα μέτρα, οι όροι 
και το πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων συσσωρευτών Η/Ο και να ρυθμίζεται κάθε 
ειδικότερο θέμα σχετικό με το άρθρο 32.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 63

Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. για τις δημοσίως 
προσβάσιμες υποδομές που εμπίπτουν σε αυτό, η εγκα-
τάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο διενεργείται 
σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που προ-
βλέπεται στην περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 114 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82).

2. Δεν καταλαμβάνονται από την υποχρέωση κατα-
βολής του περιβαλλοντικού τέλους των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 5 τα επιβατικά αυτοκίνητα, για τα οποία έχουν 
υποβληθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος δήλωση 
άφιξης οχήματος (Δ.Α.Ο.) ή δηλωτικά εισαγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Το άρθρο 70 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).
β) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 

134 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

Άρθρο 65

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημο-
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ειδικά η απαλλαγή από την καταβολή τέλους στάθ-
μευσης του άρθρου 3 αρχίζει από την 1η.1.2021.

3. Ειδικά η ισχύς του άρθρου 14 αρχίζει ένα (1) μήνα 
μετά την έναρξη λειτουργίας του Μ.Υ.Φ.Α.Η. κατά το άρ-
θρο 13.

4. Η υποχρέωση της παρ. 4 του άρθρου 22 αρχίζει από 
την 1η.1.2023.

5. Η υποχρέωση του άρθρου 23 αρχίζει από την 
1η.1.2022.

6. Τα άρθρα 65 έως 71 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), όπως 
αντικαθίστανται με τα άρθρα 33-38 του παρόντος, κα-
ταλαμβάνουν τις συμβάσεις για τις οποίες η προκήρυξη 
διαγωνισμού θα αποσταλεί μετά την 2α.8.2021 ή, αν δεν 
προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού, για τις οποίες η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα κινήσει τη 
διαδικασία προμήθειας μετά την εν λόγω ημερομηνία.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Παιδείας και Εργασίας και Περιβάλλοντος
Θρησκευμάτων Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενέργειας
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού Δικαιοσύνης Εσωτερικών 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επικρατείας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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