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Θέμα: “Δημοσίευση ν. 4876/2021 - Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που 
σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19”. 
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4876/2021 (Α’ 251) με τίτλο: "Ρυθµίσεις για την 
αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δηµόσιας 
υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις", ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν σε 
θέματα δημοσίων συμβάσεων, καθώς και παρατάσεις εξαιρετικών ρυθμίσεων, οι οποίες 
εισήχθησαν μέσω  Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Ειδικότερα:  
 
Άρθρο 1 «Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το εθνικό πρόγραμμα 
εμβολιασμών»  
[…] 
 5. H ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), περί της Εθνικής Εκστρατείας 
Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.3.2022. 
 
Άρθρο 7 “Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της 
πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής 
φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα 
κορωνοϊού COVID-19»” 
«Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α’ 83), περί της σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου 
νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων 
βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», παρατείνεται έως 
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την 31η.3.2022.» 
 
Άρθρο 19 «Παρατάσεις ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19»  
«1. Η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), περί διενέργειας ελέγχων φορείας του 
κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 
31η.3.2022.  
[…] 
3. Η ισχύς του άρθρου 48 του ν. 4753/2020, περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή υπηρεσιών, παρατείνεται 
έως και την 31η.3.2022.  
[…] 
6. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020, περί ισχύος συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
παρόχων του, κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως και 
την 31η.3.2022.» 
 
Άρθρο 22 «Παράταση της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) 
από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021  
Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020» Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς την 
προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 
98 του ν. 4796/2021 (Α’ 63), παρατείνεται έως την 31η.3.2022. 
 
Άρθρο 25 «Παράταση της ισχύος διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες 
και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό» 
«Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της 
διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε 
περιορισμό, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.»  
 
Άρθρο 33 «Παράταση των ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19»  
«1. Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί της σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας, 
παρατείνεται έως την 31η.3.2022.  
2. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.  4684/2020 (Α’ 86),περί των 
ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), παρατείνεται 
έως την 31η.3.2022. 
3. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.  4722/2020 (Α’ 177), περί της 
διενέργειας προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.  
4. Η ισχύς του άρθρου ενδέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, περί της διενέργειας προμηθειών 
ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 
31η.3.2022.  
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5. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, περί των έκτακτων προμηθειών 
ανταλλακτικών για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.» 
 
Άρθρο 37 «Παράταση ρύθμισης για τις συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας» 
«Η ισχύς του άρθρου 31 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί της σύναψης συμβάσεων για τις 
δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 
31η.3.2022». 
 
Άρθρο 59 «Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»  
“Το άρθρο εκατοστό δέκατο όγδοο του ν. 4812/2021 (Α’ 110) τροποποιείται ως προς την 
προθεσμία παράτασης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας και 
διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο εκατοστό δέκατο όγδοο Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης και 
καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας, που 
έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων των 
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος βρίσκονται σε ισχύ, παρατείνονται 
αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη 
σύναψη νέων συμβάσεων, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.5.2022.»” 
 
Άρθρο 60 «Συμβάσεις υπηρεσιών απολύμανσης του Υπουργείου Οικονομικών και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»  
«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
και πάντως όχι πέραν της 31ης.3.2022, το Υπουργείο Οικονομικών και η Α.Α.Δ.Ε. δύνανται να 
προβαίνουν, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί 
δημοσίων συμβάσεων, στη σύναψη συμβάσεων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες 
αρμοδιότητάς τους. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους τρεις (3) μήνες.» 
 
Άρθρο 76 «Ανάθεση συμβάσεων έργων δασοπροστασίας» 
Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 998/1979 (Α’ 289) προστίθεται περ. γ) ως εξής: «γ) Οι 
διαδικασίες των περ. α) και β) εφαρμόζονται αναλογικώς, εξαιρουμένης της παρ. 5 του 
άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), και για τα έργα δασοπροστασίας και ειδικότερα για 
την ανάθεση συμβάσεων μελετών, υποστηρικτικών υπηρεσιών και έργων καθαρισμού δασών 
και δασικών εκτάσεων, συντήρησης δασικού οδικού δικτύου, καθώς και συντήρησης 
αντιπυρικών ζωνών με σκοπό την προστασία των περιοχών.». 
 
Άρθρο 106 «Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού 
δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής 
κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19»  
Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’  
55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη δυνατότητα 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της 
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υγειονομικής κρίσης, που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 
32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.3.2022. 
 
Άρθρο 114 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19»  
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων 
φορέων αυτού με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας τους, την 
αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης συνεδριάσεων οργάνων του δημόσιου τομέα, 
την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημόσιων υπαλλήλων και λειτουργών και την 
απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, παρατείνεται έως την 
31η.3.2022. 
 
Άρθρο 142 «Παράταση συμβάσεων καθαριότητας Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» 
«Εν ισχύ συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας με αναδόχους που έχουν συνάψει οι 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και μόνο για τις Υπηρεσίες των οποίων οι διαγωνιστικές 
διαδικασίες για το έτος 2022 δεν έχουν ολοκληρωθεί, παρατείνονται αυτοδίκαια, από τη λήξη 
τους, μέχρι την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών και σε κάθε 
περίπτωση, για χρονικό διάστημα όχι πέραν των έξι (6) μηνών από τη λήξη τους, οπότε και 
λύονται αυτοδίκαια». 
 
Άρθρο 143 «Παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας» 
[…] 
3. Η ισχύς του άρθρου 145 του ν. 4831/2021 (Α’ 170), ως προς τη διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του 
SARS-Cov-2 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, παρατείνεται έως την 
31η.3.2022.» 
 
Άρθρο 146 «Αγορά ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του ΕΚΑΒ - Διάθεση χρηματικού ποσού του ειδικού λογαριασμού «Είσπραξη 
δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID - 19», για δράσεις αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού COVID - 19 - 
Τροποποίηση άρθρου δωδέκατου του ν. 4787/2021» 
«Στο άρθρο δωδέκατο του ν. 4787/2021 (Α’ 44), α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται 
ως προς τα προς διάθεση χρηματικά ποσά και τον αριθμό των προς αγορά ασθενοφόρων, β) 
το πρώτο, δεύτερο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 τροποποιούνται ως προς τον αριθμό των 
ασθενοφόρων, την προθεσμία διενέργειας της προμήθειας από το Υπουργείο Οικονομικών 
από τη διαβίβαση σε αυτό των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών των ασθενοφόρων, ως 
προς τον αριθμό των εταιρειών που καλούνται, την προθεσμία υποβολής προσφορών, τον 
χρόνο παράδοσης των ασθενοφόρων και τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου και 
βελτιώνονται νομοτεχνικά, γ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 τροποποιείται ως προς την 
κατανομή των ασθενοφόρων ανά Υ.Π.Ε., δ) προστίθεται παρ. 4 για τη διάθεση μέρους του 
χρηματικού ποσού του λογαριασμού για την ενίσχυση δράσεων αντιμετώπισης των 
συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και το άρθρο δωδέκατο του ν. 4787/2021 διαμορφώνεται 
ως εξής:  
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«1. […] 
2. Η προμήθεια των δεκαεπτά (17) ασθενοφόρων διενεργείται από το Υπουργείο 
Οικονομικών, ως αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους ορισμούς και τις προϋποθέσεις της 
περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με τις τεχνικές προδιαγραφές που 
του διαβιβάζονται από το ΕΚΑΒ και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την διαβίβαση 
σε αυτό των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών των ασθενοφόρων. Για την έναρξη της 
διαδικασίας απευθύνεται πρόσκληση σε τρεις (3) τουλάχιστον προμηθεύτριες εταιρείες, οι 
οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην προμήθεια ασθενοφόρων, προκειμένου να 
υποβάλουν την προσφορά τους εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την πρόσκληση. Οι 
υποβληθείσες προσφορές διαβιβάζονται στην ανωτέρω τριμελή επιτροπή, η οποία διενεργεί 
τον έλεγχο της συμβατότητας των προσφορών αυτών και την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με 
τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές. Αποκλειστικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  
3. […] 
4. […]» 
 
Άρθρο 163 «Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19» 
[…] 
4. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), ως προς την απασχόληση 
συνταξιούχων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.3.2022. 
[…] 
 
Επισημαίνεται ότι επί επιμέρους διατάξεων του ως άνω νόμου, δηλαδή των διατάξεων που 
απεστάλησαν για σχετική γνώμη της Αρχής,  έχουν εκδοθεί οι Γνώμες Α13/2021 και Α14/2021 
της Αρχής. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

  

 Ο Πρόεδρος 

 

                                                                                                            

Γεώργιος Καταπόδης  

Εσωτ. Διανομή: 

1. Γραφείο Προέδρου   

2. Γραφείο Νομικού Συμβούλου  

3. Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 

4. Γενικό Διευθυντή 

5. Δ/νση Μελετών και Γνωμοδοτήσεων  

6. Δ/νση Συντονισμού  

7. Δ/νση Ελέγχου 

8. Δ/νση Εθνικής Βάσης Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης 

9. Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης  

10. Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1) Προεδρία της Δημοκρατίας 

2) Βουλή των Ελλήνων 

3) Όλα τα Υπουργεία / Γενικές-Ειδικές Γραμματείες 

(Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα 
Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων) 

 Υπουργείο Οικονομικών 

 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 Υπουργείο Εξωτερικών 

 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης]) 

 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 Υπουργείο Υγείας 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων), 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης 

 Υπουργείο Εσωτερικών 

 Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 

 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 Υπουργείο Τουρισμού 

 Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 

 Υπουργό Επικρατείας, κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη  

 Υφυπουργό στον Π/Θ, κ. Ιωάννη Οικονόμου 

 Υφυπουργό στον Π/Θ, κ. Χρήστο Τριαντόπουλος   

 Υπουργό Επικρατείας, κ. Χρήστο –Γεώργιο Σκέρτσος  

 Γενική Γραμματεία Π/Θ, Γενικό Γραμματέα κ. Γρηγόριο- Αλέξανδρο Δημητριάδη 

 Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων κ. Στυλιανό- Ιωάννη Κουτνατζή  

4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 
3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) 

5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 
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6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 

7) Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις 

Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, 
Τμήματα Προμηθειών) 

8) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

(Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού) 

(προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών) 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

9) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων) 

10) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης 
Διαγωνισμών και Συμβάσεων 
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