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Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας 

2η Πρόσκληση προς τους Δικαιούχους τους προγράμματος 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή Προγραμματισμού και Σχεδιασμού του «Αναπτυξιακού 

Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας», δυνάμει της Πράξης Υπουργικού 

Συμβουλίου στις 5-6-2021, προσκαλεί τους δικαιούχους του Προγράμματος να υποβάλλουν 

τις προτάσεις τους έως 31 Οκτωβρίου 2022. 

Α. Εισαγωγή 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας 

Το «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας», εφεξής το ‘Πρόγραμμα’ 

όπως τούτο ορίζεται στην παρ. α) του άρθρου 126 του ν. 4799/2021 (Α’ 78), αποτελεί 

αναπτυξιακό εργαλείο του σύγχρονου επιτελικού κράτους σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, καθώς και πυλώνα για την εφαρμογή του ετήσιου ενοποιημένου σχεδίου 

κυβερνητικής πολιτικής για την παραγωγική ανάταξη και ανασυγκρότηση και την κοινωνική 

συνοχή. 

Το Πρόγραμμα βασίζεται στην αξιολόγηση, προτεραιοποίηση και έγκριση συμβάσεων 

στρατηγικής σημασίας, η υλοποίηση των οποίων μέσω της αξιοποίησης εθνικών, ενωσιακών 

και διεθνών πόρων, πρόκειται να επιφέρει αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη 

συνολική οικονομία και προστιθέμενη αξία τόσο για τη χώρα, όσο και για τους πολίτες της. 

Το Πρόγραμμα εγκρίνεται από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής 

Σημασίας, η οποία και καθορίζει σε κάθε προγραμματική περίοδο: 

• τις προτεραιότητες μεταξύ συμβάσεων ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών 

αναπτυξιακών στόχων,  

• τη διάρκεια της εφαρμογής του, 

• την πηγή ή τις πηγές χρηματοδότησης κάθε σύμβασης, 

• τον συνολικό και ανά σύμβαση προϋπολογισμό, 

• τους τυχόν ειδικότερους στόχους και δράσεις, και  

• τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την έγκριση και εφαρμογή του. 

Η χρονική περίοδος του Προγράμματος είναι πενταετής. Με απόφαση της Κυβερνητικής 

Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, με την οποία εγκρίνονται το Πρόγραμμα και οι 

επιμέρους συμβάσεις που εντάσσονται σε αυτό, μπορεί να ορίζεται μικρότερη ή μεγαλύτερη 

διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, αν αυτό επιβάλλεται από ειδικούς λόγους, όπως οι 

λοιπές δεσμεύσεις της χώρας, το ύψος των διαθέσιμων πόρων και ο προγραμματισμός των 

διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συμβάσεις Στρατηγικής Σημασίας 
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Στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να ενταχθούν όλες οι δημόσιες πολιτικές, δράσεις, 

σχέδια και έργα που περιλαμβάνονται ή μπορεί να εντάσσονται σε εθνικά, ενωσιακά ή 

διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και 

προτεραιοτήτων των Προγράμματος, με αντικείμενο ιδίως την κατασκευή, προμήθεια, 

παροχή υπηρεσιών, μελέτη, εμπειρογνωμοσύνη και τεχνική βοήθεια.  

O συνολικός προϋπολογισμός κάθε σύμβασης πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα 

εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να εντάσσονται 

στο Πρόγραμμα Συμβάσεις με μικρότερο προϋπολογισμό εφόσον αυτές έχουν εμβληματικό 

χαρακτήρα και υψηλή προστιθέμενη αξία για την εθνική ή και την τοπική οικονομία και 

κοινωνία. 

Στις συμβάσεις του Προγράμματος εντάσσονται, ανεξάρτητα από το ύψος του 

προϋπολογισμού τους, και  

• το σύνολο ή μέρος των σχεδίων δράσης: (i) των υφιστάμενων υπό δημοπράτηση και 

προς δημοπράτηση συμβάσεων παραχώρησης και (ii) των έργων που αφορούν σε 

διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 

43/11.12.2019 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 200/ 12.12.2019), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της υπ’ αριθμ. 43/29.10.2020 Πράξης του (Α΄ 

218/10.11.2020), καθώς και το σύνολο ή μέρος των σχεδίων δράσης που, κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν υποβληθεί ή εγκριθεί από την Κυβερνητική 

Επιτροπή της ανωτέρω ΠΥΣ, ακόμη και αν δεν προβλέπονται από την ανωτέρω ΠΥΣ, 

• το σύνολο των συμβάσεων που εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται, συνολικά ή εν 

μέρει από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης «Next Generation EU» 

και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery & 

Resilience Facility - Ταμείο Ανάκαμψης), 

• το σύνολο των συμβάσεων που εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται ή 

συγχρηματοδοτούνται με πόρους που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 

και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο προϋπολογισμός κάθε 

σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ. 

Στο πρόγραμμα δύναται να εντάσσονται ώριμες συμβάσεις, δηλαδή συμβάσεις για τις οποίες 

έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες για τη δημοπράτησή τους διαδικασίες και οι οποίες 

βρίσκονται στο στάδιο ανάθεσης της εκτέλεσής τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

νομοθετικού πλαισίου που τις διέπει. 

Επίσης, δύναται να εντάσσονται και συμβάσεις προς ωρίμανση, δηλαδή συμβάσεις που 

βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού και των οποίων το αντικείμενο, οι προδιαγραφές και η 

διαδικασία ανάθεσης δεν έχουν εκπονηθεί ή έχουν εκπονηθεί εν μέρει, ανεξάρτητα αν έχουν 

ενταχθεί στο σχέδιο δράσης του φορέα που ενδιαφέρεται να τις υλοποιήσει και οι οποίες 

έχουν ενδεικτική εκτιμώμενη αξία σύμβασης τουλάχιστον το όριο των 50.000.000 ευρώ. 

Δικαιούχοι 

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:  

(α) το Υπουργείο στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει κάθε Σύμβαση Στρατηγικής 

Σημασίας 

(β) η οικεία Περιφέρεια ή ο οικείος Δήμος, για κάθε Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας της 

αρμοδιότητάς τους, 
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(γ) οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας 

ΑΕ. 

 

Διακυβέρνηση του Προγράμματος 

Για την διακυβέρνηση του προγράμματος ορίζεται: 

A. Η Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, με τις εξής αρμοδιότητες: 

• Διαμορφώνει και αναθεωρεί τα κριτήρια του Προγράμματος  

• Εγκρίνει το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (το 

“Πρόγραμμα”)  

• Δύναται να ορίζει το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου), ως φορέα ωρίμανσης των συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 130 

του ν. 4799/2021. 

B. Η Εκτελεστική Επιτροπή Προγραμματισμού και Σχεδιασμού, με της εξής αρμοδιότητες: 

• Συλλέγει, αξιολογεί και προτεραιοποίει τις επιμέρους συμβάσεις 

• Εισηγείται το Πρόγραμμα στην Κυβερνητική Επιτροπή για την έγκριση των 

επιλεγμένων συμβάσεων 

• Υποβάλει στην Κυβερνητική Επιτροπή εισηγήσεις για αναγκαίες θεσμικές, 

διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση, έλεγχο των έργων 

• Συντάσσει και υποβάλλει στην Κυβερνητική Επιτροπή εξαμηνιαία έκθεση 

προόδου των εργασιών της 

 

Β. Υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων 

Υποβολή προτάσεων 

Η Εκτελεστική Επιτροπή διενεργεί ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους Δικαιούχους για την 

υποβολή επιμέρους έργων/ συμβάσεων. Οι Δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν τις 

προτάσεις τους μαζί με τα αναγκαία στοιχεία εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην 

παρούσα. 

Στο περιεχόμενο των προτάσεων θα πρέπει να προσδιορίζονται το αντικείμενο, οι 

προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα του προς ένταξη έργου/ 

σύμβασης. 

Οι προδιαγραφές του έργου πρέπει να συνάδουν με τα κριτήρια αξιολόγησης της 

Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. 

Κάθε υποβληθείσα πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει προκαταρτική μελέτη σκοπιμότητας 

και τεκμηριωμένη πρόταση για την πηγή/ πηγές χρηματοδότησης. 

Οι προτάσεις για έργα αρμοδιότητας ΟΤΑ υποβάλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή μέσω 

του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο συντονίζει για το σκοπό αυτό τις Περιφέρειες και τους 

Δήμους. 

Οι προτάσεις που θα υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ υποβάλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή 

μέσω της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ η οποία τις αξιολογεί και 

στη συνέχεια συντάσσει σχετική αιτιολογική έκθεση. 
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Περιεχόμενο των προτάσεων 

1. Αντικείμενο: Συνοπτική περιγραφή του έργου, του σκοπού του και των αναγκαιότητας 

υλοποίησής του 

2. Προδιαγραφές: Τεχνική περιγραφή του έργου, προϋποθέσεις υλοποίησης και προ-

απαιτούμενα  

3. Προϋπολογισμός: Ανάλυση κόστους υλοποίησης και κόστους λειτουργίας, αναφορά των 

πηγών χρηματοδότησης (εφόσον έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια) 

4. Χρονοδιάγραμμα: Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

5. Προκαταρτική μελέτη σκοπιμότητας: Ανάλυση κόστους – οφέλους και απόδοσης 

επενδυόμενων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανόμενου του κόστους των μελετών και των 

υπηρεσιών ωρίμανσης καθώς και περιγραφή του συνολικού οφέλους - στην οικονομία, 

στην ανάπτυξη και στην κοινωνία - από την υλοποίηση του έργου 

Για την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος 1. 

Αξιολόγηση προτάσεων 

Η τελική αξιολόγηση και έγκριση του Προγράμματος και των επιμέρους Συμβάσεων που 

εντάσσονται σε αυτό γίνεται από την Κυβερνητική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Η Κυβερνητική Επιτροπή αξιολογεί και εγκρίνει τα έργα, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Τη συνάφεια τους με τις εθνικές στρατηγικές και τους στόχους των ευρύτερων δημοσίων 

πολιτικών (ΕΣΚυΠ, Πλάνο Ανάκαμψης, Επιχ. Προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΠΑ, τις δεσμεύσεις της 

χώρας κ.ά.) 

2. Τη σκοπιμότητα και σπουδαιότητα αυτών στην κατεύθυνση εκπλήρωσης βασικών 

αναπτυξιακών στόχων σε επίπεδο επικράτειας, περιφερειών και δήμων 

3. Τον βαθμό ωριμότητας του έργου 

4. Τις τεχνικές απαιτήσεις λειτουργικότητας και ποιότητας και το εύρος των απαιτούμενων 

θεσμικών/ εγκριτικών διαδικασιών, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 

5. Την ανάλυση κόστους – οφέλους και απόδοσης επενδυόμενων κεφαλαίων 

6. Το ύψος και την κατανομή της χρηματοδότησης, καθώς και την επαρκή τεκμηρίωση 

εξασφάλισης αυτής 

7. Τον προϋπολογισμό του έργου, που πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 50.000.000 

ευρώ 

Για την διευκόλυνση της αξιολόγησης θα πρέπει να συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο του 

Παραρτήματος 2. 

 

Τρόπος και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν στην Εκτελεστική Επιτροπή μέχρι την 31η Οκτωβρίου 

2022. Για όσα έργα έχουν ήδη ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Σταθερότητας και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 

υπάρχει δυνατότητα υποβολής μέχρι και την 14η Οκτωβρίου 2022, προκειμένου να 

επισπευσθούν οι διαδικασίες έγκρισης. 
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Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν ανά δικαιούχο, συγκεντρωτικά, από τον αρμόδιο 

Γενικό Γραμματέα του οικείου κατά περίπτωση Υπουργείου, ή από τον Πρόεδρο / 

Διευθύνοντα Σύμβουλο/ Γενικό Διευθυντή, σε περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από 

εταιρεία του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ. 

Οι προτάσεις θα συνοδεύονται από επιστολή (Συνοδευτική Επιστολή), όπου θα 

αναγράφονται επιγραμματικά όλες οι προτάσεις που υποβάλλονται από τον Δικαιούχο. 

Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν, πριν την λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας, στις 

κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: office@gsco.gov.gr και pkampouris@gsco.gov.gr με τίτλο 

«ονομασία Υπουργείου ή φορέα_Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής 

Σημασίας». 

Για οιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ 2103385170 με τον κ.Πέτρο 

Καμπούρη (Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού). 

mailto:office@gsco.gov.gr
mailto:pkampouris@gsco.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Παρουσίαση Πρότασης 
 

Παρουσίαση Πρότασης 

Αντικείμενο: 
Συνοπτική περιγραφή του έργου, του σκοπού του και της αναγκαιότητας υλοποίησής του 

 
[Εισαγωγή απάντησης] 

Προδιαγραφές:  
Τεχνική περιγραφή του έργου, προϋποθέσεις υλοποίησης και προ-απαιτούμενα 

 
[Εισαγωγή απάντησης] 

Προϋπολογισμός:  
Ανάλυση κόστους υλοποίησης και κόστους λειτουργίας, αναφορά των πηγών 
χρηματοδότησης (εφόσον έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια) 

Σύνολο π/υ σε χιλ. €: 

_______€ 

 
[Εισαγωγή απάντησης] 

Χρονοδιάγραμμα:  
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

 
[Εισαγωγή απάντησης] 

[Εισάγετε Ορόσημο 1] 
[Εισάγετε ημ/νια 
ολοκλήρωσης  σε 
ΜΜ/ΕΕ] 

[Εισάγετε Ορόσημο 2] 
[Εισάγετε ημ/νια 
ολοκλήρωσης  σε 
ΜΜ/ΕΕ] 

[Εισάγετε τουλάχιστον 1 ορόσημο ανά 6μηνο]  
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Παρουσίαση Πρότασης 

Προκαταρτική μελέτη σκοπιμότητας: 

Ανάλυση κόστους – οφέλους και απόδοσης επενδυόμενων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανόμενου του 
κόστους των μελετών και των υπηρεσιών ωρίμανσης 

 
[Εισαγωγή απάντησης] 

Περιγραφή του συνολικού οφέλους στην οικονομία, στην ανάπτυξη και στην κοινωνία από την 
υλοποίηση του έργου 

 
[Εισαγωγή απάντησης] 
 

Συνοδευτικά έγγραφα: 

 
[Κατάλογος συνοδευτικών εγγράφων – εφόσον υποβάλλονται] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Λίστα ελέγχου κριτηρίων αξιολόγησης 
 

Ερωτηματολόγιο αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης 

Συνάφεια: 

1. Αποτελεί το έργο δέσμευση της χώρας σε διεθνή / ευρωπαϊκά 
όργανα;  

Ναι          Όχι 

☐             ☐ 

 
[Εισαγωγή αιτιολόγησης (εφόσον απαντήθηκε ΝΑΙ πιο πάνω)] 

2. Αναφέρεται το έργο ρητά σε κάποια από τις εθνικές στρατηγικές ή 
τα αναπτυξιακά σχέδια / προγράμματα; 

Ναι          Όχι 

☐             ☐ 

 
[Εισαγωγή αιτιολόγησης (εφόσον απαντήθηκε ΝΑΙ πιο πάνω)] 

3. Συνδέεται το έργο, ως προαπαιτούμενο, με άλλο έργο που ανήκει 
στις πρώτες δύο κατηγορίες; 

Ναι          Όχι 

☐             ☐ 

 
[Εισαγωγή αιτιολόγησης (εφόσον απαντήθηκε ΝΑΙ πιο πάνω)] 

4. Έχει το έργο συνάφεια με πολιτικές και διαρθρωτικές δράσεις που 
υλοποιούνται σε κοινοτικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο; 

Ναι          Όχι 

☐             ☐ 

 
[Εισαγωγή αιτιολόγησης (εφόσον απαντήθηκε ΝΑΙ πιο πάνω)] 

Σκοπιμότητα και σπουδαιότητα: 

5. Ποια Στρατηγική Επιλογή (Σ.Ε.) και ποιο 
Στόχο εξυπηρετεί το έργο;  (χρήση της 
κατηγοριοποίησης του ΜΑΖΙ); 

Σ.Ε.: [Εισάγετε Στρατηγική Επιλογή] 

Στόχος: [Εισάγετε Στόχο] 

Σ.Ε.: [Εισάγετε Στρατηγική Επιλογή] 

Στόχος: [Εισάγετε Στόχο] 

 

6. Αποτελεί το έργο «εμβληματικό έργο» για την συγκεκριμένη 
Στρατηγική Επιλογή / Στόχο; 

Ναι          Όχι 

☐             ☐ 
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Ερωτηματολόγιο αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης 

 
[Εισαγωγή αιτιολόγησης] 

7. Πόσο κρίσιμο / σημαντικό είναι το έργο για την εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων της 
συγκεκριμένης Στρατηγικής Επιλογής; 

 
[Εισαγωγή αιτιολόγησης] 

Ωριμότητα: 

8. Έχει ανατεθεί το έργο/ σύμβαση; 
Ναι          Όχι 

☐             ☐ 

9. Έχει προκηρυχθεί το έργο; 
Ναι          Όχι 

☐             ☐ 

10.  Έχουν προετοιμαστεί οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου; 
Ναι          Όχι 

☐             ☐ 

11.  Έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες τεχνικές και 
χρηματοοικονομικές μελέτες για το έργο; 

Ναι          Όχι 

☐             ☐ 

12. Υπάρχει μελέτη σκοπιμότητας; 
Ναι          Όχι 

☐             ☐ 

Τεχνικές απαιτήσεις/ Χρονοδιάγραμμα: 

13. Υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο για την λειτουργία του έργου; 
Ναι          Όχι 

☐             ☐ 

14.  Έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις για διενέργεια 
διαγωνισμού, για τεχνικές προδιαγραφές, για τεύχη 
δημοπράτησης, για νομικές δεσμεύσεις κα.; 

Ναι          Όχι 

☐             ☐ 

15. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών και 
παράδοσης του έργου; 

(Βραχυπρόθεσμο: <2 έτη, Μεσοπρόθεσμο: 3-5 έτη, Μακροπρόθεσμο: >5 έτη); 

☐ Βραχυπρόθεσμο 

☐ Μεσοπρόθεσμο 

☐ Μακροπρόθεσμο 

16. Πως αξιολογείται το επίπεδο τεχνικής δυσκολίας για την υλοποίηση 
του έργου;  

(Χαμηλό: π.χ.  παροχή υπηρεσιών /προμήθειες αγαθών,  
Μεσαίο: π.χ. απλά τεχνικά έργα/ έργα πληροφορικής,  
Υψηλό: π.χ. μεγάλα/ σύνθετα τεχνικά έργα) 

☐ Χαμηλό 

☐ Μεσαίο 

☐ Υψηλό 

17. Υπάρχει επάρκεια και διοικητική ωριμότητα των αρμόδιων φορέων 
για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου; 

Ναι          Όχι 

☐             ☐ 

 
[Εισαγωγή αιτιολόγησης] 
 

Ανάλυση κόστους – οφέλους:  
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Ερωτηματολόγιο αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης 

18.  Ποιο είναι το οικονομικό όφελος σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου (ανάλυση κόστους 
- οφέλους); 

 
[Εισαγωγή αιτιολόγησης] 
 

19. Ποια η απόδοση των επενδυόμενων κεφαλαίων; 

 
[Εισαγωγή αιτιολόγησης] 
 

20. Ποιο είναι το συνολικό όφελος (στην οικονομία, στην ανάπτυξη και στην κοινωνία) από την 
υλοποίηση του έργου; 

 
[Εισαγωγή αιτιολόγησης] 
 

Χρηματοδότηση: 

21. Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για το έργο; 
Ναι          Όχι 

☐             ☐ 

22. Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης που έχει εξασφαλιστεί (ως 
ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού); 

_______ % 

 



 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 16 της 31-5-2021 
   Συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επι-

τροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της παρ. 22 του άρθρου 

119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

β) των άρθρων 125-130 του ν. 4799/2021 «Ενσωμά-
τωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 
για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον 
αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές 
εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές 
εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις 
εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφα-
λαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των 
ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυ-
μάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 
98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 
του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 78),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

δ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
"Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126),

στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

θ) της υπ’ αρ. 43/11.12.2019 Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυ-
βερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων 
Υποδομής» (Α’ 200), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
43/29.10.2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Τροπο-
ποίηση της υπ’ αρ. 43/11.12.2019 Πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου "Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της 
Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων 
Υποδομής"» (Α’ 218),

ι) της υπό στοιχεία Υ3/8.1.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας, Γεώργιο Γεραπετρίτη» (Β’ 32) και

ια) της υπό στοιχεία Υ129/23.10.2019 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό στον Πρωθυπουργό, Χρήστο - Γεώργιο Σκέρ-
τσο» (Β’  3946).

2. Την ανάγκη άμεσης συγκρότησης και λειτουργίας 
της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής 
Σημασίας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πρά-
ξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού.

4. Την από 31.5.2021 εισήγηση του Υπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Μετονομασία Κυβερνητικής Επιτροπής 
Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής 
και συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής 
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας

1. Η Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έρ-
γων Υποδομής μετονομάζεται σε Κυβερνητική Επιτροπή 
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (εφεξής: «Κυβερνη-
τική Επιτροπή»), κατ’ εφαρμογή της περ. ζ) του άρθρου 
126 του ν. 4799/2021 (Α’ 78). Η Κυβερνητική Επιτροπή 
συγκροτείται και αποτελείται από:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

5 Ιουνίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91

7851
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2021.06.05 15:54:03
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

Signature Not
Verified



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7852 Τεύχος A’ 91/05.06.2021

α) τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρό-
εδρο, 

β) τον Υπουργό Οικονομικών,
γ) τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
δ) τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ε) τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
στ) τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
ζ) τον Υπουργό Εσωτερικών,
η) τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
θ) τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για τον συντο-

νισμό του κυβερνητικού έργου,
ι) τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών,
ια) τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων και
ιβ) τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για 

τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των μελών 

της παρ. 1, αυτά αναπληρώνονται κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 17 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Κυβερνητικής Επιτροπής

1. Η Κυβερνητική Επιτροπή είναι αρμόδια για την κα-
τάρτιση και έγκριση του Αναπτυξιακού Προγράμματος 
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (εφεξής «Πρόγραμ-
μα»), όπως τούτο ορίζεται στην περ. α) του άρθρου 126 
του ν. 4799/2021 (Α’ 78), και, ιδίως:

α) προσδιορίζει τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμ-
ματος,

β) καθορίζει τον συνολικό προϋπολογισμό του Προ-
γράμματος και των επιμέρους συμβάσεων αυτού,

γ) προσδιορίζει ή μεταβάλλει τις πηγές χρηματοδό-
τησης κάθε σύμβασης του Προγράμματος ή ορισμένων 
από αυτές,

δ) αναθεωρεί, εν μέρει ή στο σύνολό του, το Πρόγραμ-
μα, τροποποιεί τις προτεραιοποιήσεις του, αναθεωρεί 
τον συνολικό προϋπολογισμό του Προγράμματος ή επι-
μέρους σύμβασης αυτού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από 
τους όρους και τις ειδικές προβλέψεις που διέπουν την 
οικεία πηγή χρηματοδότησης, καθώς και το χρονοδιά-
γραμμα υλοποίησής των συμβάσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 127 του ν. 4799/2021,

ε) εισηγείται τις αναγκαίες θεσμικές, διοικητικές, νομο-
θετικές και οργανωτικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπι-
ση προβλημάτων, την αποτελεσματική διαχείριση, τον 
έλεγχο και την υλοποίηση των συμβάσεων, καθώς και 
για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην αρμοδιότητά της,

στ) δύναται να ορίζει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), ως φορέα 
ωρίμανσης των συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 130 
του ν. 4799/2021.

2. Το Πρόγραμμα και κάθε επιμέρους ώριμη ή προς 
ωρίμανση στρατηγική σύμβαση που εντάσσεται σε αυτό 
αξιολογείται και εγκρίνεται από την Κυβερνητική Επι-
τροπή, είτε κατόπιν πρότασης κάποιου από τα μέλη της, 
είτε ύστερα από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Προγραμματισμού και Συντονισμού του άρθρου 5.

Άρθρο 3
Συνεδριάσεις Κυβερνητικής Επιτροπής

1. Η Κυβερνητική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία (1) 
φορά κάθε τρεις (3) μήνες, και εκτάκτως όποτε κρίνεται 
αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
και κοινοποιείται στα μέλη της από τον Γενικό Γραμματέα 
Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

2. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχει, χωρίς δι-
καίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 
της, το μέλος της Κυβέρνησης που είναι αρμόδιο για τη 
σύμβαση που συζητείται.

Άρθρο 4
Γραμματειακή υποστήριξη 
Κυβερνητικής Επιτροπής

Η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της Κυβερ-
νητικής Επιτροπής παρέχεται από δύο (2) υπαλλήλους 
της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας 
της Κυβέρνησης, που ορίζονται με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Συντονισμού, δύο (2) υπαλλήλους της Γενι-
κής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού 
Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) και δύο 
(2) υπαλλήλους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, που ορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 5
Σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής 
Προγραμματισμού και Σχεδιασμού

Συστήνεται Εκτελεστική Επιτροπή Προγραμματισμού 
και Σχεδιασμού (εφεξής «η Εκτελεστική Επιτροπή»), ως 
ομάδα εργασίας της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133), για την υποβοήθηση του έργου 
της Κυβερνητικής Επιτροπής.

Άρθρο 6
Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτείται και αποτε-
λείται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας 
της Κυβέρνησης, ως συντονιστή,

β) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών,

γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

δ) τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και 
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

ε) τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, και

στ) τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης, ως μέλη.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο συντονι-
στής αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Υποδο-
μών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
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Άρθρο 7
Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την υπο-
βοήθηση του έργου της Κυβερνητικής Επιτροπής, και, 
ιδίως:

α) τη σύνταξη του σχεδίου πρόσκλησης, με την οποία 
καλούνται οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις προτάσεις 
τους για τις προς ένταξη στο Πρόγραμμα επιμέρους 
συμβάσεις αρμοδιότητάς τους, με την επιφύλαξη των 
προτάσεων για τα έργα αρμοδιότητας των Ο.Τ.Α. και των 
προτάσεων που θα υλοποιηθούν μέσω Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα που υποβάλλονται στην 
Κυβερνητική Επιτροπή, αντιστοίχως, μέσω του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών 
Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, σύμφωνα με το άρθρο 129 του
ν. 4799/2021 (Α’ 78),

β) τη συλλογή όλων των στοιχείων και πληροφοριών 
που είναι αναγκαία στην Κυβερνητική Επιτροπή για την 
αξιολόγηση, προτεραιοποίηση, έγκριση και ένταξη των 
συμβάσεων στο Πρόγραμμα. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί 
να απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργεί-
ων και των Ο.Τ.Α., καθώς και στις αρμόδιες διαχειριστι-
κές αρχές και φορείς, οι οποίοι οφείλουν να παρέχουν σ’ 
αυτήν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, χωρίς καθυστέρηση. 
Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητεί και πε-
ραιτέρω πληροφορίες, αναλύσεις ή ειδικές εκθέσεις από 
ειδικούς συμβούλους ή άλλους φορείς,

γ) την αξιολόγηση των συμβάσεων, με βάση τα στοι-
χεία και τις πληροφορίες της περ. β), τις προτάσεις των 
φορέων της περ. α) και τα κριτήρια που προβλέπονται 
στο άρθρο 128 του ν. 4799/2021, και, στη συνέχεια, την 
κατάρτιση και υποβολή στην Κυβερνητική Επιτροπή 
εισήγησης για την προτεραιοποίηση και έγκριση των 
συμβάσεων και του Προγράμματος, τον προσδιορισμό 
της πηγής χρηματοδότησης κάθε επιμέρους σύμβασης 
και τον ορισμό του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως φορέα ωρίμανσης των 
συμβάσεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα, εφόσον 
έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα ο δικαιούχος του Προ-
γράμματος. Η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου 
υποβάλλεται στην Κυβερνητική Επιτροπή μέσα σε δεκα-
πέντε (15) ημέρες από την υποβολή των προτάσεων των 
δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 129 του ν. 4799/2021. 
Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η εισή-
γηση υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε τρείς (3) μήνες 
από την υποβολή των ανωτέρω προτάσεων.

δ) παρακολουθεί την έκθεση για την πρόοδο υλοποίη-
σης κάθε σύμβασης που είναι ενταγμένη στο Πρόγραμ-
μα και υποβάλλει στην Κυβερνητική Επιτροπή εισήγηση 
για την αναθεώρησή του,

ε) μπορεί να υποβάλλει στην Κυβερνητική Επιτροπή 
προτάσεις για τις αναγκαίες θεσμικές, διοικητικές και ορ-
γανωτικές ρυθμίσεις για την αποτελεσματική διαχείριση, 
τον έλεγχο και την υλοποίηση των συμβάσεων, καθώς 
και για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην αρμοδιότητα 
της Κυβερνητικής Επιτροπής σε σχέση με το Πρόγραμμα,

στ) συντάσσει και υποβάλλει στην Κυβερνητική Επι-
τροπή σε εξαμηνιαία βάση, έκθεση προόδου των ερ-
γασιών της. Η πρώτη έκθεση προόδου υποβάλλεται το 
αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη συγκρότηση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής.

2. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των περ. α) έως 
και ε) της παρ. 1, η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνει υπό-
ψη της, μεταξύ άλλων, τις αποφάσεις και κατευθύνσεις 
της Κυβερνητικής Επιτροπής, τα ετήσια σχέδια δρά-
σης των υπουργείων και το εγκεκριμένο Ενιαίο Σχέδιο 
Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.Κυ.Π.), το σχέδιο για την 
αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας, τον σχεδιασμό του Ε.Σ.Π.Α. και των λοι-
πών ευρωπαϊκών ταμείων και το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων.

3. Οι εισηγήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής προς την 
Κυβερνητική Επιτροπή υποβάλλονται υποχρεωτικά ακό-
μη και στην περίπτωση που αφορούν στη μη ένταξη 
συμβάσεων στο Πρόγραμμα. Στις εισηγήσεις παρατίθε-
νται οι απόψεις όλων των μελών της Επιτροπής, οι οποίες 
πρέπει να διαλαμβάνουν αναλυτική αιτιολογία σχετικά 
με κάθε σύμβαση.

Άρθρο 8
Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία (1) 
τουλάχιστον φορά τον μήνα, και εκτάκτως όποτε κρίνε-
ται αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του συντονιστή 
της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.

2. Στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής με-
τέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση 
του συντονιστή της, αν συζητείται σύμβαση στρατηγικής 
σημασίας που αφορά:

α) στα Υπουργεία στα οποία υπάγονται οι Ένοπλες Δυ-
νάμεις ή τα σώματα ασφαλείας, Προϊστάμενος Γενικής 
Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου, που 
ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τον οικείο Υπουργό,

β) στα λοιπά Υπουργεία, ο αρμόδιος Γενικός Γραμμα-
τέας του οικείου Υπουργείου. Σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος, ο εν λόγω Γενικός Γραμματέας αναπλη-
ρώνεται από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του οικείου 
Υπουργείου.

3. Στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής μπο-
ρεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από 
πρόσκληση του συντονιστή της, υπηρεσιακοί παράγο-
ντες, εκπρόσωποι των δικαιούχων του Προγράμματος, 
εκπρόσωποι των φορέων υλοποίησης ή ωρίμανσης, συ-
μπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., 
εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί 
εταίροι και εμπειρογνώμονες.

Άρθρο 9
Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνο-
νται με πλειοψηφία των παρόντων μελών της.

Άρθρο 10
Γραμματειακή υποστήριξη
Εκτελεστικής Επιτροπής

Η γραμματειακή υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής παρέχεται από δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Γραμ-
ματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, οι 
οποίοι ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού.
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Άρθρο 11
Αποζημίωση μελών Κυβερνητικής Επιτροπής 
και Εκτελεστικής Επιτροπής

Στα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής και της Εκτελε-
στικής Επιτροπής που συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 
5 δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις φορέων και υπηρεσιών 
του Δημοσίου

Οι δικαιούχοι του προγράμματος και οι λοιποί φορείς 
και υπηρεσίες του Δημοσίου οφείλουν να:

α) συνεργάζονται με την Κυβερνητική Επιτροπή και 
την Εκτελεστική Επιτροπή, για τη διαμόρφωση και προ-
ώθηση των εισηγήσεων, προτάσεων ή αποφάσεών τους,

β) παρέχουν έγκαιρα στην Κυβερνητική Επιτροπή και 
την Εκτελεστική Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες 
και στοιχεία, καθώς και κάθε διευκόλυνση και συνδρομή 
στο έργο της.

Άρθρο 13 
Καταργούμενες διατάξεις

Τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 της υπ’ αρ. 43/11.12.2019 Πράξης 
Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 200), όπως τα άρθρα 2 και 4 
της ανωτέρω Πράξης έχουν τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 
43/29.10.2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 218) 
καταργούνται.

   Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη 
του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας 
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
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