
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/25104 
  Tροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/

14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) 

με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών 

θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της δια-

φάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων 

φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέ-

θηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 10Β ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση 

της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 
ν. 4305/2014 (Α΄ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δη-
μόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), 
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 
και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 64 ν. 4305/2014 (Α΄ 237).
3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β΄ 1301) υπουρ-
γικής απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

5. Της αριθμ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 
10885/2012 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομε-
ρειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του 
ν. 3861/2010 (Β΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

6. Της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/2015 (Β’ 116) υπουργικής 
απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θε-

μάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω 
της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών 
των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)».

7. Της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/39514/2015 (Β’ 2844) υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/
Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) 
με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμά-
των για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω 
της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών 
των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)».

8. Της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016 (Β’ 1507) υπουρ-
γικής απόφασης «Tροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/
1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 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 ν. 3861/2010, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)».

9. Της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21155/2017 (Β’ 2277) υπουρ-
γικής απόφασης «Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/
Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 
116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών 
θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνει-
ας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 
10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 
ν. 4305/2014)».

10. Του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων».

11. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Στο άρθρο 9 της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 
(ΦΕΚ Β΄ 116) υπουργικής απόφασης προστίθεται 
παράγραφος ως εξής: «Σε περίπτωση διαδικασίας 
που εκκρεμεί κατά την 31η.7.2017 ενώπιον των Ελ-
ληνικών Δικαστηρίων, σχετικά με την αναγνώριση 
της υποχρέωσης ή μη ανάρτησης στοιχείων δαπα-
νών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10Β του 
ν. 3861/2010, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για 

30 ημέρες από την έκδοση της σχετικής οριστικής 
απόφασης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ  

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