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ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 

Δομές στρατηγικού σχεδιασμού στα τεχνικά έργα, διαδικασίες διαφάνειας και 

κεντρικού ελέγχου στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρμογής  

 

1.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά 

τεχνικά έργα, μελέτες και συναφείς υπηρεσίες αυτών, που ανατίθενται από, 

αναθέτουσες αρχές ή υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, ή από 

φυσικά ή από νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα για την εξυπηρέτηση δημοσίου 

σκοπού και λειτουργίας και προς ικανοποίηση δημόσιας ωφέλειας.   

 

2. Από τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 10 του παρόντος κεφαλαίου εξαιρούνται:  

A) Οι δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών στους τομείς της 

Άμυνας και της Ασφάλειας του Ν. 3978/2011 (Α΄ 137), συμπεριλαμβανομένων και 

των εξαιρέσεων του άρθρου 17 αυτού, 

Β) Οι συμβάσεις του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων που συνάπτονται 

από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και από την 

Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες 

ή η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα μέτρα 

ασφαλείας και 

 

 

Άρθρο 2 

Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Δημοσίων Υποδομών 

 

1. Στην παράγραφο 5 του  άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ του Π.Δ/γματος 109/2014 

(ΦΕΚ Α΄176) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: 

«δ. η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού  Δημοσίων Υποδομών». 
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2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ/γματος 109/2014 

(ΦΕΚ Α΄176) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: 

«δ. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δημοσίων Υποδομών». 

 

3.Μετά το άρθρο 53 του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ/γματος 109/2014 (ΦΕΚ Α΄176) 

προστίθενται άρθρα 53Α, 53Β, 53Γ, και 53Δ ως εξής: 

« 

«Άρθρο 53Α 

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού  Δημοσίων Υποδομών 

 

1.Οι στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης είναι: 

α. Η προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, με προγραμματισμό 

έργων εθνικού επιπέδου σε ετήσια, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, 

β. Η προώθηση και έγκριση από τη Βουλή των Ελλήνων, των μακροπρόθεσμων 

(εικοσαετών) προγραμμάτων αναπτυξιακών έργων και της αναθεώρησής τους 

ενδιάμεσα, εφόσον απαιτείται,  

γ. Η προώθηση με συγκεκριμένες δράσεις της υλοποίησης του στόχου ανάδειξης της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών ως επιτελικού δημόσιου φορέα στον τομέα 

υλοποίησης των Δημόσιων Έργων και στην εποπτεία της όλης κατασκευαστικής 

δραστηριότητας της χώρας, 

δ. Η αξιολόγηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων των εποπτευόμενων φορέων της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η ένταξή τους στα προγράμματά της, η μέριμνα για 

την πρόοδο και την αναθεώρησή τους. 

ε. Η μέριμνα για την αποτελεσματική κατανομή των απαιτούμενων πόρων για την 

υλοποίηση των δράσεων – προγραμμάτων και την επίτευξη των στρατηγικών 

στόχων. 

στ. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων 

και η μελέτη και ο προγραμματισμός διορθωτικών ενεργειών, όταν και εφόσον 

απαιτηθεί. 

ζ. Η διερεύνηση ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την 

εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών και των εποπτευόμενων φορέων της, καθώς και η σύνταξη προτάσεων 

για την εξασφάλιση συγχρηματοδότησης των ηλεκτρονικών συστημάτων, των 

μητρώων και των λοιπών διαδικασιών του παρόντος νόμου, 

η. Η τήρηση και εποπτεία των ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης έργων, 

μελετών, τεχνικών υπηρεσιών, και έργων παραχώρησης,  

θ. Η τήρηση ενιαίων κανόνων στις διαγωνιστικές διαδικασίες συμβάσεων έργων, 

μελετών, τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και συμβάσεων έργων παραχώρησης, 

ι. Η υποστήριξη και εποπτεία της διεξαγωγής διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων 

έργων, μελετών, τεχνικών υπηρεσιών και συμβάσεων έργων παραχώρησης με 

χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος διεξαγωγής δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ  

(Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), 
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ια. Η τήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των Αρχείων τεχνικού αντικειμένου των 

Υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, 

των αρχείων ηλεκτρονικών τεχνικών προδιαγραφών, κανονισμών και οδηγιών.  

ιβ. Η διοικητική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη του ανεξάρτητου φορέα Διεθνών 

Διαιτησιών.  

ιγ. Η μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων αρμοδιοτήτων της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών, η τεκμηρίωση και επιστημονική υποστήριξη θεμάτων, 

καθώς και η συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού και 

εξωτερικού για προώθηση των δράσεων της Γενικής Διεύθυνσης. 

 

2.Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού  Δημόσιων Υποδομών συγκροτείται 

από τις ακόλουθες Οργανικές μονάδες: 

α. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων  

β. Διεύθυνση  Διαγωνισμών  Δημοσίων Συμβάσεων Έργων 

γ. Διεύθυνση Τεχνικών Αρχείων  

Επιπλέον των τμημάτων από τα οποία συγκροτείται κάθε Διεύθυνση, όπως ορίζονται 

στα άρθρα 53Β, 53Γ και 53Δ, σε κάθε διεύθυνση λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας, 

υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, με αντικείμενο τη γραμματειακή 

εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης, την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου 

εγγράφων, την τήρηση, φύλαξη και ταξινόμηση του τεχνικού αρχείου μελετών και 

έργων, καθώς και την χορήγηση αντιγράφων. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

μεριμνά για την ενιαία γραμματειακή υποστήριξη των τμημάτων. 

 

Άρθρο 53Β 

Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων 

 

1.Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής 

Παρακολούθησης Έργων είναι η συλλογή και αξιολόγηση της τεχνικής πληροφορίας 

που αφορά σε έργα τοπικής, περιφερειακής, και εθνικής κλίμακας, με στόχο την 

εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης, και 

μακροπρόθεσμης διάρκειας, καθώς και η εποπτεία της πορείας υλοποίησης των 

προγραμμάτων αυτών. Η τήρηση και εποπτεία των ηλεκτρονικών συστημάτων 

παρακολούθησης έργων, μελετών, τεχνικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης. 

  

2.Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων 

συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Ανάλυσης Σχεδιασμού και Σύνταξης Προγραμμάτων 

β. Τμήμα Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων  

γ. Τμήμα Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης 

Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων 
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3.Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάλυσης Σχεδιασμού και Σύνταξης 

Προγραμμάτων περιλαμβάνονται: 

α. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων από τα Τμήματα Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων, και Ηλεκτρονικού 

Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών 

Έργων, της ίδιας Δ/νσης καθώς και άλλων αρμοδίων Διευθύνσεων της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών, με στόχο την εκπόνηση προγραμμάτων αναπτυξιακών 

έργων. 

β. Η εισήγηση στην προϊσταμένη πολιτική αρχή ετήσιων, πενταετών και εικοσαετών 

Προγραμμάτων που αφορούν στα τεχνικά έργα αρμοδιότητας της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών και των φορέων που εποπτεύονται από την Γενική 

Γραμματεία Υποδομών. 

γ. Η εισήγηση στην προϊσταμένη πολιτική αρχή με στόχο την ενημέρωση των 

αρμοδίων δημοσίων φορέων, ετήσιων, πενταετών και εικοσαετών Προγραμμάτων 

που αφορούν στα τεχνικά έργα που δεν αποτελούν αρμοδιότητα της  Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών. 

δ. Η προώθηση και έγκριση από τη Βουλή των Ελλήνων, των μακροπρόθεσμων 

εικοσαετών προγραμμάτων αναπτυξιακών έργων αρμοδιότητας της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών και των φορέων που εποπτεύονται από την Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών και της αναθεώρησής τους ενδιάμεσα, εφόσον απαιτείται. 

ε. Η παρακολούθηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων αρμοδιότητας της  Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών και των εποπτευόμενων φορέων της και η εποπτεία του 

τρόπου υλοποίησής τους, με στόχο τη βελτιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης και 

της ποιότητας των έργων. 

στ. Ο συντονισμός της τεχνικής εποπτείας των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών και η μέριμνα για τη σύνταξη κανονισμού εποπτείας ανά 

φορέα.  

ζ. Ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός σύναψης δανείων με διεθνείς οργανισμούς 

χρηματοδότησης για τη μελέτη και κατασκευή έργων και αναπτυξιακών 

προγραμμάτων, και η παρακολούθηση των όρων των συμβάσεων που συνάπτονται. 

η. Η ανάθεση εκπόνησης μελετών και η εποπτεία κατασκευής έργων ειδικών 

αναπτυξιακών προγραμμάτων που δεν εντάσσονται ως σύνολο στις αρμοδιότητες 

άλλων Γενικών Διευθύνσεων. 

θ.Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και 

παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος. 

ι. Η υποστήριξη της Επιτροπής Συντονισμού της παρ. 22 του άρθρου 5 του 

παρόντος νόμου.  

 

 

4.Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος 

Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων περιλαμβάνονται: 

α. Η συμμετοχή στην ανάπτυξη και η τήρηση του ηλεκτρονικού συστήματος.  
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β. Η μέριμνα για την τροποποίηση του λογισμικού σύμφωνα με τις αναγκαιότητες 

που προκύπτουν κατά τη χρήση του, με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του.   

γ. Η επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρονικής εφαρμογής και η διαχείρισή τους 

σε διάφορες κλίμακες εθνικού, περιφερειακού, ή τοπικού επιπέδου, καθώς επίσης και 

με κριτήρια τεχνικού αντικειμένου, γεωγραφικού προσδιορισμού, αναδόχου, 

αναθέτουσας αρχής και κάθε άλλου αναγκαίου προσδιορισμού αναζήτησης, με στόχο 

τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση ή αναθεώρηση των τεχνικών έργων και 

τον προγραμματισμό των μελλοντικών δράσεων.      

δ. Η διασφάλιση της πρόσβασης στα στοιχεία του Συστήματος, η προστασία των 

ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τυχόν κρατικών απορρήτων 

που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται 

σε ειδικότερες διατάξεις. 

ε. Η επικοινωνία με τους συντελεστές που τροφοδοτούν το ηλεκτρονικό σύστημα με 

τα απαραίτητα στοιχεία με στόχο την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά την 

εφαρμογή. 

στ.Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών 

και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος. 

 

 

5.Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, 

Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων περιλαμβάνονται: 

α. Η συμμετοχή στην ανάπτυξη και η τήρηση του ηλεκτρονικού συστήματος.  

β. Η μέριμνα για την τροποποίηση του λογισμικού σύμφωνα με τις αναγκαιότητες 

που προκύπτουν κατά τη χρήση του με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του.   

γ. Η συλλογή αρχειακού υλικού από τις αναθέτουσες αρχές και η τροφοδότηση του 

συστήματος με τα στοιχεία του και αφορούν σε δημόσια έργα τοπικής, 

περιφερειακής, ή εθνικής κλίμακας και έχουν περαιωθεί σε βάθος χρόνου 

τριακονταετίας.    

δ.  Η επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρονικής εφαρμογής και η διαχείρισή τους 

με στόχο τη διατύπωση προτάσεων για τον προγραμματισμό των μελλοντικών 

δράσεων. 

ε. Η επικοινωνία με τους συντελεστές που τροφοδοτούν το ηλεκτρονικό σύστημα με 

τα απαραίτητα στοιχεία με στόχο την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά την 

εφαρμογή. 

στ. Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών 

και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος. 

 

 

Άρθρο 53Γ 

Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Έργων 
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1.Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων  

Έργων είναι η τεχνική υποστήριξη και εποπτεία της διεξαγωγής, με ενιαίο τρόπο, των 

διαγωνισμών ανάθεσης των τεχνικών έργων, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), καθώς και η τήρηση του συστήματος του 

Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου. 

  

2.Η Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Έργων συγκροτείται από τα 

ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών 

β. Τμήμα Διαγωνισμών Έργων Παραχώρησης  

γ. Τμήμα Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου 

 

 

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών 

Υπηρεσιών περιλαμβάνονται: 

α. Η συμμετοχή στην ανάπτυξη και τήρηση του συστήματος διεξαγωγής 

διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά στις συμβάσεις έργων, 

μελετών και τεχνικών υπηρεσιών.  

β. Η τήρηση ενιαίων κανόνων στις διαγωνιστικές διαδικασίες συμβάσεων έργων, 

μελετών, τεχνικών υπηρεσιών. 

γ. Η τεχνική υποστήριξη και εποπτεία της διεξαγωγής διαγωνισμών συμβάσεων 

έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ.   

δ. Η αξιολόγηση διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων και η ανατροφοδότηση του 

συστήματος. 

ε. Η σύνταξη προτάσεων για τη βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 

διεξαγωγής των διαγωνισμών έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών. 

στ. Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών 

και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος. 

 

 

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διαγωνισμών Έργων Παραχώρησης 

περιλαμβάνονται: 

α.Η συμμετοχή στην ανάπτυξη και τήρηση του συστήματος διεξαγωγής διαγωνισμών 

δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά στις συμβάσεις έργων παραχώρησης.  

β. Η τήρηση ενιαίων κανόνων στις διαγωνιστικές διαδικασίες συμβάσεων έργων 

παραχώρησης.   

γ. Η τεχνική υποστήριξη και εποπτεία της διεξαγωγής διαγωνισμών συμβάσεων 

έργων παραχώρησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διεξαγωγής διαγωνισμών 

δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ. 

δ. Η αξιολόγηση διαγωνισμών συμβάσεων έργων παραχώρησης και η 
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ανατροφοδότηση του συστήματος. 

ε. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση συμβάσεων έργων παραχώρησης. 

στ. Η σύνταξη προτάσεων για τη βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 

διεξαγωγής των διαγωνισμών έργων παραχώρησης. 

ζ. Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών 

και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος. 

 

5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου περιλαμβάνονται: 

α. Η συμμετοχή στην ανάπτυξη και η τήρηση του συστήματος του Ηλεκτρονικού 

Παρατηρητηρίου. 

β. Η μέριμνα για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

τυχόν κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, των 

κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου 

απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις, κατά τη λειτουργία του 

ηλεκτρονικού συστήματος.  

γ. Η επικοινωνία με τους συντελεστές που τροφοδοτούν το ηλεκτρονικό σύστημα με 

τα απαραίτητα στοιχεία με στόχο την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά την 

εφαρμογή. 

δ. Η επικοινωνία με τους χρήστες του συστήματος με στόχο την επίλυση 

προβλημάτων κατά τη χρήση του. 

ε.Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και 

παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος. 

 

 

 

Άρθρο 53Δ 

Διεύθυνση Τεχνικών Αρχείων  

 

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Αρχείων είναι η συλλογή, 

ταξινόμηση, φύλαξη και ανάδειξη όλων των φυσικών στοιχείων τεχνικού αντικειμένου 

αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η υποστήριξη για ψηφιοποίηση 

των απαραίτητων στοιχείων για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η τήρηση των αρχείων των Τμημάτων του 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η μέριμνα 

εκδόσεων σχετικά με το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και η 

λειτουργία της βιβλιοθήκης. Επιπλέον παρέχει υποστήριξη του ανεξάρτητου φορέα 

Διεθνών Διαιτησιών.  

 

2.Η Διεύθυνση Τεχνικών Αρχείων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Φυσικών και Ηλεκτρονικών Αρχείων Έργων  

β. Τμήμα Φυσικών και Ηλεκτρονικών Αρχείων Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών 

γ. Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης 
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δ. Τμήμα Υποστήριξης Ανεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών. 

 

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Φυσικών και Ηλεκτρονικών Αρχείων Έργων 

περιλαμβάνονται: 

α. Η μέριμνα της αρχειοθέτησης και ψηφιοποίησης των φακέλων τεχνικού 

αντικειμένου που αφορούν σε έργα (συμπεριλαμβανομένων και των έργων 

παραχώρησης), αρμοδιότητας της  Γενικής Γραμματείας Υποδομών.  

β. Η συγκέντρωση, φύλαξη και τήρηση του αρχείου του Τμήματος Κατασκευών του 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 

γ. Η ανάδειξη και διαχείριση των τεχνικών αρχείων, και η παροχή αρχειακού υλικού 

στον τεχνικό κόσμο. 

δ. Η συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας 

και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 

και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων για την πληρότητα και ορθότητα 

τροφοδότησης των στοιχείων της εφαρμογής. 

 

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Φυσικών και Ηλεκτρονικών Αρχείων Μελετών και 

Τεχνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνονται: 

α. Η μέριμνα της αρχειοθέτησης και ψηφιοποίησης των φακέλων τεχνικού 

αντικειμένου που αφορούν σε Μελέτες και Τεχνικές Υπηρεσίες, αρμοδιότητας της  

Γενικής Γραμματείας Υποδομών.  

β. Η συγκέντρωση, φύλαξη και τήρηση του αρχείου του Τμήματος Μελετών του 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 

γ. Η ανάδειξη και διαχείριση των τεχνικών αρχείων και η παροχή αρχειακού υλικού 

στον τεχνικό κόσμο. 

δ. Η συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας 

και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 

και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων για την πληρότητα και ορθότητα 

τροφοδότησης των στοιχείων της εφαρμογής.  

ε.Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και 

παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων της Διεύθυνσης. 

 

 

5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται: 

α. Η μέριμνα για εκδόσεις σχετικά με το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών 

β. Η μέριμνα για τη φύλαξη, ταξινόμηση, συντήρηση του αρχειακού υλικού της 

βιβλιοθήκης. 

γ. Η παροχή αρχειακού υλικού της βιβλιοθήκης στο κοινό. 

δ. Η μέριμνα για τον εμπλουτισμό του αρχειακού υλικού της βιβλιοθήκης με εγχώρια 

και διεθνή βιβλιογραφία με στόχο της προώθηση της επιστημονικής τεχνικής 

έρευνας.  
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ε. Η συνεργασία με ιδιωτικά αρχεία και η αποδοχή δωρεών αρχείων. 

στ. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Αναγνωστηρίου. 

 

 

6. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Ανεξάρτητου Φορέα Διεθνών 

Διαιτησιών περιλαμβάνονται: 

α. Η συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις αρμοδιότητες συνευθύνης του 

Τμήματος για την ορθή διεξαγωγή των Διεθνών Διαιτησιών.  

β. Η τήρηση του καταλόγου διαιτητών και η κατ’ έτος επικαιροποίησή του. 

γ. Η σύνταξη της ύλης των σεμιναρίων και των εξετάσεων γνωστικού αντικειμένου 

μηχανικού, που οδηγούν στην απόκτηση δικαιώματος Διαιτητή διεθνούς Διαιτησίας. 

δ. Η συλλογή και ο έλεγχος των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη διεξαγωγή της 

Διαιτησίας και η γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας. 

ε. Η μέριμνα για τον υπολογισμό της αμοιβής των Διαιτητών που έχουν διεξάγει 

διεθνή Διαιτησία. 

στ. Η προώθηση του Φορέα σε διεθνές επίπεδο και η αναζήτηση πεδίου εφαρμογής 

και συνεργασίας με ξένα κράτη.  

ζ. Η μέριμνα διοικητικής, οργανωτικής και οικονομικής υποστήριξης για την επίλυση 

ζητημάτων του Ανεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών.» 

» 

 

 

Άρθρο 3 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων 

(Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε) 

 

1.Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα 

Παρακολούθησης (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) του συνόλου των ιδιωτικών και δημοσίων 

τεχνικών έργων από την έναρξη εργασιών τους μέχρι και την οριστική παραλαβή 

τους.  

 

2.Στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. καταχωρούνται σε ηλεκτρονική διαδικτυακή φόρμα για κάθε 

τεχνικό δημόσιο και ιδιωτικό έργο, όλα τα επιμέρους στοιχεία που το χαρακτηρίζουν 

σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ο κύριος του 

έργου, ο φορέας υλοποίησης, οι αναθέτουσες αρχές ή φορείς, ο αναθέτων ιδιώτης, η 

ομάδα μελέτης, το ακριβές αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του κάθε μέλους 

της ομάδας μελέτης, η ομάδα επίβλεψης το ακριβές αντικείμενο και ο χρόνος 

απασχόλησης του κάθε μέλους της ομάδας επίβλεψης, η ομάδα τεχνικού συμβούλου 

το ακριβές αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του κάθε μέλους της ομάδας 

τεχνικού συμβούλου, οι συντελεστές παραγωγής του(ανάδοχοι, κατασκευαστές, 

υπεργολάβοι, όλες οι συμμετέχουσες εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που 
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εμπλέκονται στην κατασκευή του, το ακριβές αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης 

του κάθε φυσικού προσώπου, όλα τα μηχανήματα), οι συντελεστές διοίκησής του 

(επιβλέποντες, διευθύνουσα υπηρεσία, προϊσταμένη αρχή κλπ), η κατηγορία του 

έργου, ο τίτλος του, το φυσικό αντικείμενο (ποιοτικά και ποσοτικά), ο χρονικός 

προγραμματισμός υλοποίησής του, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο προϋπολογισμός 

του, η σύμβαση ανάθεσης του έργου, τα εγκεκριμένα στοιχεία της μελέτης και 

οποιαδήποτε τροποποίησή της, οι εγκεκριμένοι λογαριασμοί και οι πληρωμές, οι 

πιστοποιήσεις, οι διοικητικές πράξεις ελέγχου, οι ενδεχόμενες διακοπές εργασιών 

κ.α. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού που έχει την αρμοδιότητα της Γ.Γ.Υ., δύναται να προστίθενται στα 

στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου επιπλέον στοιχεία προσδιοριστικά του έργου, 

καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τα ανωτέρω. 

 

3.Το Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των τεχνικών 

έργων σε όλες τις φάσεις προγραμματισμού και υλοποίησής τους διασυνδέεται 

λειτουργικά: α) με την ηλεκτρονική εφαρμογή του τρόπου έκδοσης αδειών δόμησης 

του ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α΄249), από την οποία αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία για 

τα κτιριακά έργα, δημόσια και ιδιωτικά, β) με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του άρθρου 134 επ. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 

160), γ) με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου του Ν.3843/2010 

(ΦΕΚ Α΄62), δ) με την εφαρμογή Ηλεκτρονικoύ Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας 

και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων του άρθρου 3 του παρόντος, ε) με 

την εφαρμογή Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδοτήσεων του άρθρου 5 

του παρόντος στ) με την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού μητρώου συντελεστών 

παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του 

παρόντος ζ) με το σύστημα αμοιβών του Τ.Ε.Ε., η) με το πρόγραμμα Διαύγεια και θ) 

με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

4. Η συμπλήρωση των στοιχείων για τα ιδιωτικά έργα γίνεται με ευθύνη του 

κατασκευαστή αναδόχου του έργου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί 

στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών δόμησης του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α΄249), 

ενώ για τα δημόσια έργα με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων της διευθύνουσας 

υπηρεσίας. 

 

5. Προϋπόθεση για την έναρξη εργασιών για οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό τεχνικό 

έργο είναι η καταχώρηση των στοιχείων της παραγράφου 2 στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. 

  

6.Τα στοιχεία της εφαρμογής παραμετροποιούνται κατά τρόπο ώστε να είναι 

διαχειρίσιμα σε διάφορες κλίμακες εθνικού, περιφερειακού, ή τοπικού επιπέδου, 

καθώς επίσης και με κριτήρια τεχνικού αντικειμένου, γεωγραφικού προσδιορισμού, 

αναδόχου, αναθέτουσας αρχής και κάθε άλλης αναζήτησης αναγκαίου 

προσδιορισμού. 
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7. Μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. 

καταχωρούνται κατά προτεραιότητα τα εν εξελίξει έργα που δεν έχουν παραδοθεί 

ακόμη οριστικά και συγκεκριμένα για τα μεν δημόσια τεχνικά έργα η καταχώρηση 

γίνεται από τα αρμόδια όργανα των διευθυνουσών υπηρεσιών και για τα ιδιωτικά 

τεχνικά έργα από τους κατασκευαστές. 

 

8.Με Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των 

κατά περίπτωση καθ ύλην αρμοδίων Υπουργών, ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα 

που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε., στις τεχνικές 

προδιαγραφές της εφαρμογής του, στους όρους και στις τεχνικές λεπτομέρειες 

διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές, στους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης 

σε αυτό και χρήσης των πληροφοριών που τηρούνται σε αυτό, οι παραμετροποιήσεις 

της παραγράφου 6 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα 

ανωτέρω.  

 

9. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού που έχει την αρμοδιότητα της Γ.Γ.Υ. προσδιορίζονται τα ακριβή στοιχεία 

που συμπληρώνονται από κάθε υπηρεσία και εντάσσονται στην ηλεκτρονική 

εφαρμογή.   

 

9.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

  

 

 

Άρθρο 4 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης 

Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ) 

 

1.Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου 

Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, 

Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ), στο οποίο 

καταγράφονται όλα τα εκτελεσμένα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα, τα οποία 

έχουν παραληφθεί οριστικά, και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική 

καταγραφή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α΄62).  

 

2.Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και 

Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ) διασυνδέεται με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα  

Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) του άρθρου 3 του παρόντος και 

το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.) του άρθρου 5 του 

παρόντος και τροφοδοτείται διαλειτουργικά με τα δεδομένα τους.  
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3.Στο ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ καταχωρούνται, επιπρόσθετα των δεδομένων της παραγράφου 2, 

τα στοιχεία συντήρησης και λειτουργίας των έργων, που έχουν παραληφθεί οριστικά 

με ευθύνη του κυρίου του έργου ή του φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας κατά 

περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά των υπολογισμών και των σχεδίων, ως 

κατασκευάστηκαν τα έργα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο της κατασκευής, όπως 

πιστοποιητικά ελέγχου, συσκευών, υλικών, έγγραφα πιστοποίησης, εγγυήσεις, 

εγχειρίδια λειτουργίας. 

 

4.Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και 

Ιδιωτικών Έργων λειτουργεί υποκατάλογος στοιχείων συντήρησης και λειτουργίας 

έργων που περιλαμβάνει προεκτιμώμενη τακτική συντήρηση για όλη τη διάρκεια 

ζωής του έργου και τα στοιχεία της τελικής υλοποίησής της. 

 

5.Τα στοιχεία της εφαρμογής παραμετροποιούνται κατά τρόπο ώστε να είναι 

διαχειρίσιμα σε διάφορες κλίμακες εθνικού, περιφερειακού, ή τοπικού επιπέδου, 

καθώς επίσης και με κριτήρια τεχνικού αντικειμένου, γεωγραφικού προσδιορισμού, 

αναδόχου, αναθέτουσας αρχής και κάθε άλλης αναγκαίου προσδιορισμού 

αναζήτησης. 

  

6.Με Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των 

κατά περίπτωση καθ ύλην αρμοδίων Υπουργών, καθορίζονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές, οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης και λειτουργίας της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, οι παραμετροποιήσεις της παραγράφου 5, 

καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω. 

 

 

 

Άρθρο 5 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.) 

 

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων 

(Κ.Η.Σ.Α.), η οποία αναθέτει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) τη 

λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση και επέκτασή του. Η αποκλειστική 

αρμοδιότητα, εποπτεία και έλεγχος του Κ.Η.Σ.Α. ασκείται από την Γ.Γ.Υ., δυνάμενη  

οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο να την ανακαλέσει. 

 

2.Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.) αναπτύσσεται με 

σκοπό την διασύνδεση ηλεκτρονικά όλων των φορέων και υπηρεσιών  του στενού 

και ευρύτερου Δημοσίου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε προσδιορίζεται, οι οποίοι 
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εμπλέκονται στην αδειοδότηση του δημοσίου και ιδιωτικού τεχνικού έργου, 

αποτελώντας το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα επί του οποίου διασυνδέονται οι 

επιμέρους ηλεκτρονικές εφαρμογές των ανωτέρω φορέων αδειοδότησης. 

 

3.Η πρόσβαση στο Κ.Η.Σ.Α. γίνεται σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση, που 

κυρώθηκε με τη Υ.Α. με αρ.ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/12-4-2012 (ΦΕΚ Α 1301), στην οποία 

περιλαμβάνεται και η ασφαλής αποθήκευση του αρχειακού υλικού σε τουλάχιστον 

δύο διαφορετικά σημεία. 

 

4.Το Κ.Η.Σ.Α. τροφοδοτείται από εξουσιοδοτημένους μηχανικούς με ψηφιακά αρχεία 

που αφορούν στο αίτημα αδειοδότησης του πολίτη και μέσω διαδικτυακών 

εφαρμογών οι φορείς και υπηρεσίες της παραγράφου 2 αδειοδοτούν διαδοχικά ή 

παράλληλα κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, χρησιμοποιώντας 

αποκλειστικά τα δεδομένα που κατά τις κείμενες διατάξεις χρειάζονται για την από 

μέρους τους αδειοδότηση του έργου. 

 

5.Τα ψηφιακά αρχεία υποβάλλονται άπαξ στο Κ.Η.Σ.Α. και επικαιροποιούνται, 

εφόσον προκύπτουν τροποποιήσεις ή αυτό καθίσταται αναγκαίο από το αποτέλεσμα 

των επί μέρους ελέγχων των διαφορετικών εμπλεκομένων Υπηρεσιών. 

 

 

6.Η διαδικασία εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων διεκπεραιώνεται στο σύνολό της 

ηλεκτρονικά. 

 

7.Στο Κ.Η.Σ.Α. τηρείται η εγκεκριμένη άδεια και κάθε στοιχείο που κατά την ισχύουσα 

νομοθεσία τη συνοδεύει, καθώς και τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων, 

συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων των ελεγκτών δόμησης του Ν.4030/11 (ΦΕΚ Α’ 

249). Οι εμπλεκόμενες στην αδειοδότηση του έργου φορείς και υπηρεσίες της 

παραγράφου 2 του παρόντος έχουν δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης εκείνων 

αποκλειστικά των δεδομένων του Κ.Η.Σ.Α, που τους είναι αναγκαία κατά την κείμενη 

νομοθεσία, για την από μέρους τους αδειοδότηση και μόνο κατόπιν σχετικού 

αιτήματος αδειοδότησης για το έργο προς αυτές από τον ενδιαφερόμενο πολίτη δια 

του εξουσιοδοτημένου μηχανικού του. 

  

8.Ο αιτών την αδειοδότηση του έργου, δια του εξουσιοδοτημένου μηχανικού του, έχει 

δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένα δεδομένα του Κ.Η.Σ.Α, που αφορούν στο 

έργο, τα οποία διευκολύνουν την παρακολούθηση από αυτόν της εξέλιξης όλης της 

διαδικασίας αδειοδότησης. 

 

9.Τα πληροφοριακά συστήματα εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα της ηλεκτρονικής 

διαδικασίας. 
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10.Όλη η διαδικασία υποβολής έγκρισης και αδειοδότησης ολοκληρώνεται χωρίς την 

φυσική παρουσία του πολίτη ή του εξουσιοδοτημένου μηχανικού.  

 

11.Η πληροφορία για κάθε κτήριο ή έργο ξεχωριστά αποθηκεύεται και τροφοδοτεί την 

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α΄62) και την εφαρμογή του 

Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και 

Ιδιωτικών Έργων του άρθρου 4 του παρόντος. 

  

12. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση  του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και  Ενέργειας και καθορίζονται:  

α. οι κατηγορίες αδειοδοτήσεων που εντάσσονται στο Κ.Η.Σ.Α και 

β. τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του συστήματος που αφορούν στην πρώτη 

φάση υλοποίησης του και περιλαμβάνει την εφαρμογή που προβλέπεται στο 

Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α 249) για την αδειοδότηση αδειών δόμησης, την εφαρμογή που 

αφορά στην αδειοδότηση σεισμοπλήκτων, πλημμυροπλήκτων και πυροπλήκτων 

κτισμάτων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω. 

 

13.Με Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών και του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του συστήματος 

που αφορούν στην πρώτη φάση υλοποίησης του Κ.Η.Σ.Α και περιλαμβάνει την 

εφαρμογή αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

14.Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών 

καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του Κ.Η.Σ.Α. σε ειδικές κατηγορίες 

αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, όπως δασαρχείου, αρχαιολογίας, συμβουλίου 

αρχιτεκτονικής, πυροσβεστικής, με τις οποίες ρυθμίζεται και κάθε άλλο θέμα και 

λεπτομέρεια εφαρμογής των ειδικών αυτών κατηγοριών αδειοδοτήσεων και 

εγκρίσεων. 
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Άρθρο 6 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων 

(ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε.) – Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών και Προδιαγραφών 

(ΗΛ.ΠΑ.ΤΙ.Π.) 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Σ.Ε.ΤΕ.Π.) 

 

 

1.Συνιστάται και τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής δημοσίων και 

ιδιωτικών τεχνικών έργων και παροχής συναφών υπηρεσιών (ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε.) και 

Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών και Προδιαγραφών (ΗΛ.ΠΑ.ΤΙ.Π) που αποσκοπεί 

στην αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική αποτύπωση, συλλογή, τήρηση και διάθεση με 

ενιαίο τρόπο:  

 α. των τεχνικών χαρακτηριστικών και τιμών πιστοποιημένων δομικών υλικών 

όπως ορίζονται από τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων 305/2011,  

 β. των μηχανημάτων έργων και 

 γ. του εργατικού κόστους τεχνικών εργασιών. 

 

2.Στο ηλεκτρονικό σύστημα της παραγράφου 1 κωδικοποιούνται και  καταγράφονται 

με μοναδιαίο κωδικό καταχώρησης τα παρακάτω:  

α. Τα δομικά υλικά τα οποία κωδικοποιούνται με βάση το Κοινό Λεξιλόγιο για τις 

Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) και καταχωρούνται: περιγραφή υλικού-προϊόντος, ισχύον 

πρότυπο, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, κατασκευαστής, τελική 

τιμή και τα στοιχεία του προμηθευτή τους. 

β. Τα Μηχανήματα Έργων τα οποία κωδικοποιούνται με βάση το ενιαίο Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Ταξινόμησης και Ονοματολογίας και καταχωρούνται: περιγραφή 

μηχανήματος, τεχνικά χαρακτηριστικά-ισχύς, πιστοποιητικά, κατασκευαστής, αξία 

κτήσης, ημερήσιο μίσθωμα και τα στοιχεία του προμηθευτή τους. 

γ. Το εργατικό κόστος το οποίο κωδικοποιείται και καταχωρείται:  περιγραφή 

ειδικότητας, μέσο ημερομίσθιο, συνθέσεις πρότυπων συνεργείων, αποδόσεις 

συνεργείων με βάση τη διεθνή πρακτική προσαρμοζόμενη στην ελληνική 

πραγματικότητα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

3.Οι προμηθευτές δομικών υλικών ή προμηθευτές μηχανημάτων έργων, 

αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο Σύστημα τα στοιχεία τους, με μηχανισμούς ασφαλούς 

μετάδοσης και αποθήκευσης πληροφοριών/δεδομένων. 

 

4.Η αποστολή των στοιχείων από τους προμηθευτές προβλέπεται τουλάχιστον μια 

φορά κάθε έτος ή και, εκτάκτως, σε περίπτωση εισαγωγής νέων προϊόντων στην 

αγορά ή επικαιροποίησης των τιμοκαταλόγων αναφορικά με υφιστάμενα προϊόντα ή 
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λόγω αλλαγής της τεχνικής νομοθεσίας των προτύπων και των προδιαγραφών των 

υλικών. 

 

5.Το εργατικό κόστος τεχνικών εργασιών επικαιροποιείται τουλάχιστον μια φορά 

κάθε έτος ή και πλέον, ανάλογα με τυχόν προκύπτοντα νέα δεδομένα από την 

αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Υ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Αναθεώρησης Τιμών 

Εργασιών Δημοσίων Έργων που εκδίδεται κατά την παράγραφο 23 του παρόντος.  

 

6.Στο ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε. εισάγεται μηχανισμός σύνταξης τυποποιημένων περιγραφικών 

άρθρων τιμολογίων εργασιών και υπηρεσιών, ο οποίος ακολουθεί τον Κανονισμό 

Σύνταξης Περιγραφικών Άρθρων, που εκδίδεται κατά την παράγραφο 23 του 

παρόντος. 

 

7.Στο ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε. εισάγεται μηχανισμός σύνταξης αναλυτικών τιμολογίων εργασιών 

και υπηρεσιών, ο οποίος ακολουθεί τον Κανονισμό Ανάλυσης Τιμών Εργασιών 

Τεχνικών Έργων, που εκδίδεται κατά την παράγραφο 23 του παρόντος. 

 

8. Τμήμα του ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε. είναι προσβάσιμο στο κοινό, αποτελεί το Ηλεκτρονικό 

Παρατηρητήριο Τιμών και Προδιαγραφών (ΗΛ.ΠΑ.ΤΙ.Π) και παρουσιάζει τα 

δημοσιοποιήσιμα στοιχεία τιμών προϊόντων, μηχανημάτων και εργασιών, που 

κοινοποιούνται σε τρίτους και δεν καλύπτονται από το επιχειρηματικό ή 

επαγγελματικό απόρρητο.  

 

9.α)Η τήρηση, χρήση και επεξεργασία των στοιχείων που καταχωρούνται στο 

ηλεκτρονικό σύστημα της παραγράφου 1 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν.2472/97  (ΦΕΚ Α'50) και 

του Ν.3471/2006 (ΦΕΚ Α 1133) και οι χρήστες υποχρεούνται σε τήρηση εχεμύθειας 

και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που καταχωρούνται σε αυτό.    

 

β)Η καταχώρηση των στοιχείων σε αυτό απαιτείται υποχρεωτικά πριν τη σύνδεση με 

τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (Κ.Ω). Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι 

και οι διαδικασίες με τις οποίες ο επιβλέπων μηχανικός ενημερώνει το ηλεκτρονικό 

σύστημα με τα τιμολόγια υλικών και εργασιών, τις προβλεπόμενες ποσότητες της 

μελέτης, τις τελικές ποσότητες και κάθε άλλο στοιχείο. 

 

10.Το ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε. είναι ένα δυναμικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο βασίζεται 

στη χρήση Διαδραστικών Δικτυακών Οδηγών Τιμών και στοιχείων τιμολογίων, 

εφαρμόζει έναν καθορισμένο μηχανισμό τιμοληψίας ο οποίος καθορίζεται από τον 

Κανονισμό Τιμοληψίας και δίνει τη δυνατότητα στατιστικής παρακολούθησης της 

διακύμανσης των τιμών. Το σύστημα προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη 
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δυνατότητα να εξετάσει με κριτήρια ποιότητας, τιμής και γεωγραφικού 

προσδιορισμού όλες τις εναλλακτικές επιλογές προϊόντων, μηχανημάτων και 

εργασιών. 

 

11.Το ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε. συνδέεται με την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ των άρθρων 134 επ. του 

Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160). 

 

12.Το ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε. συνδέεται με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές φορέων και υπηρεσιών 

του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε προσδιορίζεται, 

ειδικότερα δε με τη  Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του 

Υπουργείου Οικονομικών ως προς τη διασταύρωση των αποδείξεων και τιμολογίων 

των δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.    

  

13.Το ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε. λειτουργεί ως ξεχωριστή περιοχή του ιστότοπου της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών με ευθύνη και μέριμνα της αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης. 

    

14.Οι ψηφιακές υπηρεσίες του τμήματος του ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε. που είναι προσβάσιμες 

στο κοινό χαρακτηρίζονται από προσβασιμότητα και ευκολία χρήσης, ακρίβεια, 

ανεξαρτησία, διαφάνεια, εγκυρότητα και πληρότητα. 

 

15.Στο ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε. αναπτύσσεται βάση δεδομένων συλλογής ιστορικών στοιχείων 

κόστους για τις κυριότερες κατηγορίες έργων όπως έργα Οδοποιίας, Αεροδρόμια, 

Σιδηροδρομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Οικοδομικά, στην οποία εισάγονται, 

επεξεργάζονται και αξιολογούνται κοστολογικά και στατιστικά στοιχεία των έργων 

διευθύνσεων της Γ.Γ.Υ. των Περιφερειών, λοιπών Αναθετουσών Αρχών και του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., των άρθρων 

134 επ. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160), για τα οποία έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 

παράδοσης - παραλαβής, με σκοπό τον προσδιορισμό του Μοναδιαίου Κόστους 

Περαιωμένων  Έργων (ΜΚΠΕ) για την έγκυρη προκοστολόγηση των έργων.  

 

16.Στο ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε., αναπτύσσεται Ηλεκτρονικό Σύστημα α) Αναπροσαρμογής του 

Συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών 

και β) της  Αναθεώρησης Τιμών Εργασιών Δημοσίων Έργων κατά τον Κανονισμό 

Αναθεώρησης Τιμών Εργασιών Δημοσίων Έργων με αποτέλεσμα την τεκμηριωμένη 

αναπροσαρμογή του τιμήματος όλων των συντελεστών παραγωγής που 

συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών και στην εκτέλεση των έργων ανάλογα με τη 

μεταβολή του κόστους κατά το χρόνο εκτέλεσης τους.  Κατ’ εξαίρεση και μέχρι την 

ανάπτυξη και λειτουργία του παραπάνω ηλεκτρονικού συστήματος η αναθεώρηση 

τιμών εργασιών δημοσίων έργων υπολογίζεται με τις παραγράφους 4,5,6 και 7 του 

άρθρου 18.  
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17.Συνιστάται και τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού, Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύνταξης Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(Σ.Ε.Τ.Ε.Π) ανά κατηγορία έργου για την υποστήριξη διαδικτυακά των διαδικασιών 

προγραμματισμού, σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των 

τεχνικών έργων. Η Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού ορίζεται αρμόδια για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του 

Σ.Ε.ΤΕ.Π. 

 

18.Το Σ.Ε.Τ.Ε.Π. καλύπτει υποχρεωτικά τις συμβάσεις μελέτης και κατασκευής 

τεχνικών έργων, οι οποίες ανατίθενται από ιδιώτες και από τις αναθέτουσες αρχές 

της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος. 

 

19.Στο Σ.Ε.Τ.Ε.Π. αναπτύσσεται Κανονισμός Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΚΑ.ΣΥ.ΤΕ.Π.), ώστε οι τεχνικές προδιαγραφές που αναπτύσσονται να αποτελούν 

ένα σύνολο τυποποιημένων και εναρμονισμένων αρχών, κανόνων και μεθόδων στη 

βάση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων και με παραπομπή σε Εθνικά 

Πρότυπα εναρμονισμένα με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Ευρωπαϊκές  Τεχνικές 

Εγκρίσεις, κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές, διεθνή Πρότυπα εφόσον δεν υπάρχουν 

αντίστοιχα ευρωπαϊκά, Τεχνικές Εγκρίσεις και Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές όταν 

δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Διεθνή παραδεκτά κείμενα.  

 

20.Στο Σ.Ε.Τ.Ε.Π πλέον του ΚΑ.ΣΥ.ΤΕ.Π. περιλαμβάνεται:  

Α) Ηλεκτρονικό Σύστημα Τεχνικής Νομοθεσίας που αφορά στην μελέτη, κατασκευή 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων, στο οποίο καταχωρούνται η ισχύουσα νομοθεσία, οι 

ισχύουσες  Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες που 

ισχύουν για τα Δημόσια και Ιδιωτικά έργα. Μέσα από το σύστημα καταχωρούνται 

επιπλέον υποχρεωτικά όλες οι ισχύουσες κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν 

κατ΄εξουσιοδότηση της ως άνω νομοθεσίας και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι.  

Β) Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, 

το οποίο τροφοδοτείται με παρατηρήσεις που αφορούν στις Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές, από όλους τους εμπλεκόμενους με τα τεχνικά έργα φορείς και 

ιδιώτες. 

 

21.Με κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών του Υπουργού Οικονομικών και, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καθορίζεται η διασύνδεση των ηλεκτρονικών 

εφαρμογών του παρόντος με εφαρμογές της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών. 
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22.Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.), 

συγκροτείται ενδεκαμελής Επιτροπή Συντονισμού των ηλεκτρονικών συστημάτων 

των παραγράφων 1 και 20 του παρόντος, τα μέλη της οποίας ορίζονται με τους 

αναπληρωτές τους. Αυτή αποτελείται από: α) τρεις (3) υπαλλήλους της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών (ΓΓΥ), ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος β) δύο (2) 

υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (τομέας 

Μεταφορών), γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, δ) έναν 

(1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ε) έναν (1) εκπρόσωπο του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), στ) έναν (1) εκπρόσωπο των 

εργοληπτικών οργανώσεων, στ)έναν (1) εκπρόσωπο των μελετητικών οργανώσεων 

και ζ)έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Λ.Ο.Τ. 

Με την ίδια Απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της, 

η γραμματειακή της υποστήριξη, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για τη 

λειτουργία της.    

 

23.Η Επιτροπή Συντονισμού έχει την εποπτεία της λειτουργίας, συντήρησης, 

ενημέρωσης και ανάπτυξης των Συστημάτων και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Μεριμνά για τη σύνταξη των Κανονισμών, που αναφέρονται στις παραγράφους 

5,6, 7,10, 16 και 19 του παρόντος. 

β. Ασκεί εποπτικό έλεγχο στην ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων 

εξετάζοντας τα αποτελέσματα σε κατάλληλο χρόνο. 

γ. Προτείνει βελτιώσεις και προσθήκες με στόχο την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων 

του λειτουργικού συστήματος. 

δ. Εισηγείται στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, 

συμπερασματικές συγκριτικές εκθέσεις προβλεπόμενου και τελικού κόστους 

κατασκευών σε μηνιαία βάση. 

ε. Προτείνει την αναθεώρηση ή έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

στ. Η Επιτροπή λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών και η αρμόδια 

Διεύθυνση μεριμνά για τη στέγαση και υποστήριξη των λειτουργιών της, καθώς και 

για την προώθηση ένταξης των δράσεών της σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά 

προγράμματα.  

 

24.Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Υ. και για την υποστήριξη της 

Επιτροπής Συντονισμού της παραγράφου 23 του παρόντος  δύναται να συστήνονται 

ομάδες εργασίας, στις οποίες μετέχουν  υπάλληλοι του Δημοσίου και ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα με εξειδίκευση σε συναφή αντικείμενα με το έργο της Επιτροπής, 

μέλη Δ.Ε.Π. Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

Επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι των φορέων 

της αγοράς..  
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25. Η έναρξη του παρόντος άρθρου ξεκινά έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

 

 

Άρθρο 7 

Σύνταξη προϋπολογισμού έργου 

 

1.Από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του άρθρου 6 του παρόντος, συντάσσεται 

ένας ενιαίος (ή μοναδικός)  προϋπολογισμός για κάθε έργο δημόσιο ή ιδιωτικό, με 

αναλυτικές προμετρήσεις και αποκλειστικά με βάση τις τιμές που ορίζει το 

ΗΛ.ΠΑ.ΤΙ.Π. του άρθρου 6 του παρόντος. 

 

2.Προκειμένου για ιδιωτικά έργα μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 του 

Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του 

Ν.4067/2012 (ΦΕΚ Α’ 79) και το άρθρο 49 του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ Α΄174) για τη 

χορήγηση άδειας δόμησης, κατατίθενται ο προϋπολογισμός του έργου όπως 

συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, η σύμβαση του έργου ή η 

δήλωση ανάθεσης ή άλλως η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παραγράφου 5 

του παρόντος και η μελέτη εφαρμογής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 231 του 

ΠΔ/γματος 696/1974 (ΦΕΚ Α 301). 

 

3.Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, το τελικώς προκύπτον απολογιστικό 

κόστος της υλοποιημένης κατασκευής συνοδευόμενο με τα απαραίτητα παραστατικά 

και στοιχεία καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών δόμησης του 

Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249), σε επεξεργάσιμη μορφή, με αιτιολόγηση των 

αποκλίσεων, που προέκυψαν σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου. 

 

      4.Σε ετήσια βάση και έως τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, οι αρμόδιες Υπηρεσίες 

Δόμησης οφείλουν να διαβιβάζουν την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 

Οικονομικών όλες τις περιπτώσεις του προηγούμενου έτους, για τις οποίες 

διαπιστώθηκε απόκλιση σε ποσοστό 25% και άνω μεταξύ του προϋπολογισμού του 

έργου και του απολογιστικού κόστους. Παράλειψη των αρμοδίων υπαλλήλων των 

υπηρεσιών αυτών να διαβιβάσουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας τις περιπτώσεις 

αυτές στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. 

 

5.Με Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του 

Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

συντάσσεται τυποποιημένη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων για ιδιωτικά οικοδομικά 

έργα.    
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Άρθρο 8 

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης πρωτογενούς συλλογής στοιχείων φυσικών 

καταστροφών  

 

1.Συνιστάται και τηρείται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του 

Υπουργείου Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Ηλεκτρονικό Σύστημα διαχείρισης 

πρωτογενούς συλλογής στοιχείων φυσικών καταστροφών, στο οποίο καταγράφονται 

όλα τα στοιχεία της πρώτης αυτοψίας σε περίπτωση φυσικής καταστροφής και  

αφορούν σε βλάβες κτηρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων.  

 

2.Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα διαχείρισης πρωτογενούς συλλογής στοιχείων φυσικών 

καταστροφών καταχωρούνται τα στοιχεία βλαβών των κτηρίων, υποδομών και 

εγκαταστάσεων, που προκλήθηκαν εξαιτίας σεισμού, πλημμύρας, πυρκαγιάς, ή 

άλλης ενδεχόμενης φυσικής καταστροφής, όπως αυτά καταγράφονται από τους 

εξουσιοδοτημένους μηχανικούς, που διενεργούν την πρώτη αυτοψία μετά το έκτακτο 

γεγονός. 

 

3.Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και τα  Περιφερειακά Τμήματα του 

Τ.Ε.Ε. τηρείται κατάλογος μηχανικών που δύνανται να συμμετέχουν, εφόσον τους 

ζητηθεί από τη (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), στην καταγραφή βλαβών κτηρίων και στην άμεση 

καταγραφή στο Ηλεκτρονικό Σύστημα των αποτελεσμάτων των αυτοψιών, όπως το 

είδος της βλάβης, τα γενικά στοιχεία του ακινήτου και τα στοιχεία των ιδιοκτητών.   

 

4.Για την εγγραφή στον κατάλογο απαιτείται η παρακολούθηση σεμιναρίων που 

διοργανώνονται υπό την αιγίδα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. σε συνεργασία με τον Οργανισμό 

Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και με το Τ.Ε.Ε. στις κατά 

τόπους έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε. και η επιτυχής συμμετοχή 

των υποψηφίων σε ακόλουθες των σεμιναρίων εξετάσεις. 

 

5.Οι αυτοψίες από τους εγγεγραμμένους στους καταλόγους αυτούς μηχανικούς  

διενεργούνται υπό το συντονισμό και τις οδηγίες της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. της Γ.Γ.Υ., στην 

οποία αποστέλλονται τον πρώτο μήνα κάθε έτους οι κατάλογοι από τα Περιφερειακά 

Τμήματα του Τ.Ε.Ε. 

 

6.Εφόσον κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, οι εγγεγραμμένοι μηχανικοί, 

υποπέσουν σε σοβαρή πλημμέλεια και παράβαση αυτών, γεγονός που διαπιστωθεί 

από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ., ενημερώνεται πάραυτα το Τ.Ε.Ε. και κινείται σε βάρος τους η 

πειθαρχική διαδικασία. 
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7.Το Ηλεκτρονικό Σύστημα διαχείρισης πρωτογενούς συλλογής στοιχείων φυσικών 

καταστροφών διασυνδέεται με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων 

(ΚΗ.Σ.Α) του άρθρου 5 του παρόντος. Από την διασύνδεση αυτή, αντλούνται από το 

Κ.Η.Σ.Α., και τα στοιχεία που αφορούν στα κτήρια, υποδομές και εγκαταστάσεις που 

δεν υπήρξε ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών για την αποκατάστασή τους. Με 

κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού, που έχει τις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Υ και του Υπουργού 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι 

διαδικασίες με τις οποίες διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων των 

βλαβών, οι αναγκαίες πράξεις και κυρώσεις για ακίνητα, υποδομές και εγκαταστάσεις 

που δεν αποκαταστάθηκαν.   

 

8.Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 

καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης 

και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο 

σχετικό θέμα με τα ανωτέρω. 

 

 

Άρθρο 9 

Εθνικά Πρότυπα Εκτιμήσεων Αξίας Ακινήτων,  

Εθνικός Κανονισμός Εκτιμήσεων Αξίας Ακινήτων,  

Σύστημα υποστήριξης προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων 

 

1.Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις 

αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Υπουργού Οικονομικών, 

συντάσσονται Εθνικά Πρότυπα Εκτιμήσεων Αξίας Ακινήτων και Εθνικός Κανονισμός 

Εκτιμήσεων Ακινήτων, που βασίζονται στα ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα όπως 

ισχύουν. 

 

2.Τα Εθνικά Πρότυπα Εκτιμήσεων Αξίας Ακινήτων ορίζουν τον τρόπο υπολογισμού 

της αγοραίας αξίας του ακινήτου, τις βάσεις εκτίμησης που διαφοροποιούνται από 

την αγοραία αξία, τη διαδικασία εκτίμησης και τον τρόπο σύνταξης των εκτιμητικών 

εκθέσεων. 

 

3.Ο Εθνικός Κανονισμός Εκτιμήσεων Αξίας Ακινήτων ορίζει αναλυτικά τις μεθόδους 

εκτιμήσεων ακινήτων, όπως τη συγκριτική μέθοδο ιδίως για εκτιμήσεις που αφορούν 

σε οικόπεδα και αγροτεμάχια χωρίς επιχειρηματικό ενδιαφέρον, διαμερίσματα, 

γραφεία, καταστήματα, κατοικίες και αποθήκες σε διαμορφωμένη κτηματαγορά, τη 

μέθοδο εισοδήματος ιδίως για ακίνητα που αποφέρουν εισοδήματα στον κάτοχό τους 

όπως γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, την υπολειμματική μέθοδο ιδίως για 
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οικόπεδα και αγροτεμάχια με επιχειρηματικό ενδιαφέρον και τη μέθοδο κόστους ιδίως 

για βιομηχανικά κτίρια και λοιπά κτήρια ειδικών χρήσεων. 

 

4.Για τον υπολογισμό της εκτιμητικής μεθόδου κόστους λαμβάνονται τα στοιχεία του 

Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Τιμών (ΗΛ.ΠΑ.ΤΙ.Π.) του άρθρου 6 του παρόντος. 

 

5.Τα Εθνικά Πρότυπα Εκτιμήσεων Αξίας Ακινήτων και ο Εθνικός Κανονισμός 

Εκτιμήσεων Ακινήτων εφαρμόζονται σε όλες τις εκτιμήσεις που αφορούν σε 

μεταβιβάσεις και συμβολαιογραφικές πράξεις ή χρηματοπιστωτικές πράξεις όλων 

των δημοσίων και ιδιωτικών ακινήτων και σε όλες τις εκτιμήσεις που αφορούν σε 

ακίνητα του δημοσίου. 

 

6. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου, 

στο οποίο εισάγονται τα δεδομένα όλων των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων 

εκτιμητών που αφορούν σε συμβολαιογραφικές πράξεις και μεταβιβάσεις ή 

χρηματοπιστωτικές πράξεις και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Εθνικά Πρότυπα 

Εκτιμήσεων Αξίας Ακινήτων και τον Εθνικό Κανονισμό Εκτιμήσεων Ακινήτων.  

 

7.Τα δεδομένα που εισάγονται στο σύστημα αφορούν μόνο στον προσδιορισμό της 

θέσης και της χρήσης του ακινήτου, των τετραγωνικών που προσμετρώνται στο 

συντελεστή δόμησης ή και των βοηθητικών χώρων και κτισμάτων, ή και τυχόν 

τακτοποιημένων χώρων, την έκταση του οικοπέδου, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και 

την τελική αγοραία τιμή του παγίου. 

 

8.Η ακρίβεια των στοιχείων της κατασκευής που δεν αφορούν στην αυτοψία, όπως 

τυχόν αυθαίρετες κατασκευές, γίνεται κατά δήλωση του ιδιοκτήτη. 

 

9.Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του 

Υπουργείου Οικονομικών, έχουν μοναδικό κωδικό πρόσβασης που τους παραδίδεται 

από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την 

υποχρέωση κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος να εισαγάγουν τις 

εκτιμητικές τιμές του τρέχοντος έτους. 

 

10.Ο μέσος όρος των αγοραίων τιμών, όπως προκύπτει από το σύστημα 

υποστήριξης προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου, για συγκεκριμένο τύπο 

ακινήτου της ίδιας περιοχής προσδιορίζει την αγοραία αξία των ακινήτων της 

περιοχής σε πραγματικό χρόνο. 

 

11.Ο μέσος όρος της αγοραίας αξίας των ακινήτων της περιοχής σε πραγματικό 

χρόνο για τρία συνεχόμενα έτη προσδιορίζει την αντικειμενική αξία. 
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12.Η αντικειμενική αξία κτισμάτων δεν μπορεί να προσδιορίζεται χαμηλότερα του 

κόστους κατασκευής, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 7 σε συνάρτηση με το 

συντελεστή παλαιότητας της κατασκευής και της αξίας γης.  

 

13.Στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου του ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α’ 62) προβλέπεται 

από την έναρξη εφαρμογής του άρθρου 6 του παρόντος, πεδίο υπολογισμού του 

κόστους κατασκευής για κάθε ιδιοκτησία. 

 

14.Με Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής 

των παραπάνω παραγράφων 6 έως και 10 και συγκεκριμένα: α) ο τρόπος 

συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και 

των ελληνικών φορέων πιστοποιημένων εκτιμητών ώστε να συνταχθούν τα Εθνικά 

Πρότυπα Εκτιμήσεων Αξίας Ακινήτων και ο Εθνικός Κανονισμός Εκτιμήσεων 

Ακινήτων, β) η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος υποστήριξης 

προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου, καθώς και το ύψος αποζημίωσης των 

εκτιμητών από τους ιδιοκτήτες, για την εισαγωγή των στοιχείων στο ηλεκτρονικό 

σύστημα εξαιρουμένης της τροφοδοσίας των στοιχείων κατά την έναρξη λειτουργίας 

του, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια και συναφές με τα ανωτέρω θέμα για την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

 

 

Άρθρο 10 
Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 

τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.) 

 

1.Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού συνιστάται και τηρείται ηλεκτρονικό  μητρώο συντελεστών 

παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, που περιλαμβάνει: α) το 

Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και β) το 

Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε). Προκειμένου για 

τις εγγραφές που αφορούν στην παραγωγή δημοσίων έργων, τα μητρώα του 

παρόντος άρθρου συνιστούν τον επίσημο κατάλογο των εγκεκριμένων εργοληπτών, 

εγκεκριμένων μελετητών και τεχνικών συμβούλων του άρθρου 64 της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ. 

 

2. Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) αναθέτει τη διαχείριση και 

λειτουργία του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε της ανωτέρω παραγράφου στο Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), διατηρώντας την αποκλειστική αρμοδιότητα, εποπτεία και έλεγχο 

επί αυτού, δυνάμενη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο να την ανακαλέσει. Η 
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διαχείριση και λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) 

πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ.  

 

3. Η ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των μητρώων της παραγράφου 1 

περιλαμβάνει: 

α) την τήρηση ηλεκτρονικά και ειδικότερα τη συλλογή, καταχώρηση, έλεγχο, 

επαλήθευση των στοιχείων και δικαιολογητικών των φυσικών και νομικών 

προσώπων που εγγράφονται υποχρεωτικά σε αυτά, καθώς και την παρακολούθηση 

και καταχώρηση των μεταβολών κατάστασής τους, 

β) την έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων, πτυχίων και πιστοποιητικών και λοιπών 

εγγράφων, όπου απαιτείται, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική εκτύπωση αυτών 

από τον χρήστη του συστήματος 

γ) τον πειθαρχικό έλεγχο των εγγραφόμενων επιχειρήσεων στα ΜΗ.Τ.Ε., 

δ) την έκδοση βεβαίωσης αναφορικά με τη τεχνική ικανότητα των εγγραφόμενων 

επιχειρήσεων στα Μητρώα. 

 

4. Στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) εγγράφονται 

όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα  στην 

Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών  έργων, 

έχοντας συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίμανσης, εκτέλεσης, συντήρησης και 

λειτουργίας τους, ήτοι στη μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη μέχρι την οριστική 

παράδοση και στην μετέπειτα λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του έργου. Στο 

ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. εγγράφονται Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών  

Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης 

σχολής της αλλοδαπής, εγγεγραμμένοι στο Τ.Ε.Ε., πτυχιούχοι μηχανικοί 

τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι αδειοδοτημένοι σύμφωνα με το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α 

143) ασκούντες τεχνική δραστηριότητα και λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό. Με 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού, που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) 

πέραν των ανωτέρω, δύναται να προστίθενται συγκεκριμένα  επαγγέλματα και λοιπές 

επαγγελματικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ποιότητα 

των κατασκευών, την ασφάλεια των πολιτών, χρηστών και των εργαζομένων στις 

υποδομές και στα κτίρια για εγγραφή στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.   

 

5. Η εγγραφή στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. διενεργείται ύστερα από αίτηση του 

ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και κατόπιν κατάθεσης των 

δικαιολογητικών, όπως προβλέπονται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 21 του 

παρόντος, στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα: 

α. Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) 

β. Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) 

γ. Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ.) 
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6.Τα φυσικά πρόσωπα εγγράφονται σε ένα από τα επιμέρους μητρώα των 

περιπτώσεων α΄, β΄και γ΄της παραγράφου 5. Επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή στα 

επιμέρους μητρώα των περιπτώσεων α΄και β΄ της παραγράφου 5. 

 

7. Τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 4, που είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή  αορίστου 

χρόνου υπηρετούντες στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 

όπως αυτός εκάστοτε οριοθετείται και στον οποίο περιλαμβάνονται Δημόσιες 

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, τράπεζες του δημοσίου τομέα, και γενικά 

επιχειρήσεις, που ελέγχονται από το Δημόσιο, εφόσον, με βάση βεβαίωση της 

υπηρεσίας τους, απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων τους ή 

αναλαμβάνουν εκπόνηση μελετών και επίβλεψη, εγγράφονται υποχρεωτικά στα 

επιμέρους μητρώα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5. Η εγγραφή τους 

στο ηλεκτρονικό σύστημα γίνεται κατά διακριτό τρόπο, ώστε να προκύπτει για το 

στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα η στελέχωση των αναθετουσών αρχών με το 

ενεργό προσωπικό για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη πάσης φύσεως τεχνικών 

έργων.  

 

8. Τα πρόσωπα της παραγράφου 7, δεν επιτρέπεται εντός πενταετίας από τη 

συνταξιοδότησή τους ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο λύσεως της υπαλληλικής τους 

σχέσης (παραίτηση, απόλυση κ.λ.π.) να στελεχώνουν μελετητικές και εργοληπτικές 

επιχειρήσεις και εταιρίες συμβούλων της παραγράφου 12 του παρόντος, που 

αναλαμβάνουν δημόσια έργα και μελέτες και να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας 

ή μίσθωσης έργου με αυτές μέσα στα τρία (3) πρώτα έτη από τη συνταξιοδότησή 

τους ή τη λύση της υπαλληλικής σχέσης.  

 

9.Η εγγραφή στα επιμέρους μητρώα Μ.Ε.Μ, Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.Τ. των περιπτώσεων α’, 

β’ και γ’ της παραγράφου 5 του παρόντος, γίνεται ύστερα από αίτηση του 

ενδιαφερομένου, που ζητεί την κατάταξή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες μελετών 

και έργων και στην αντίστοιχη σε κάθε κατηγορία τάξη, όπως ορίζεται στο Π.Δ./γμα  

της παραγράφου 21 του παρόντος. Η εγγραφή και κατάταξη στα μητρώα της 

παραγράφου 5 του παρόντος ισχύει μέχρις ότου γίνει τυχόν ανακατάταξη με αίτηση 

του ενδιαφερομένου ή διαγραφή του σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης.  

 

10.Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) εγγράφονται οι ατομικές 

επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, που έχουν έδρα και δραστηριότητα στην 

Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο ή κύριο σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, 

την εκπόνηση ιδιωτικών και δημοσίων μελετών, την παροχή συναφών υπηρεσιών 

συμβούλου τεχνικών έργων και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ως 

ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή συνεργαζόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο με τους ιδιωτικούς 

ή δημόσιους αναθέτοντες φορείς.  
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11.Η εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) γίνεται με 

βάση τη στελέχωση της επιχείρησης και διενεργείται ύστερα από αίτηση του νομίμου 

εκπροσώπου της, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και κατόπιν κατάθεσης 

των δικαιολογητικών όπως προβλέπονται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 21 του 

παρόντος, στις ακόλουθα επιμέρους μητρώα:  

α. Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων 

 α.1 Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων   

 α.2 Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων  

β. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  

 β.1 Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

 β.2 Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων 

γ. Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Συμβούλων    

δ. Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων. 

 

12.α) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων 

Έργων, στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στην 

κατηγορία του Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο 

διάστημα να στελεχώνουν ταυτόχρονα επιχείρηση του Mητρώου Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων. 

β) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων 

Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα του Μητρώου Εμπειρίας 

Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν 

ταυτόχρονα επιχείρηση του Mητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.  

γ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Mητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών 

Έργων και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων στελεχώνεται 

αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας 

Μελετητών ή και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών. 

δ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Συμβούλων 

στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο 

Εμπειρίας Μελετητών και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν 

επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου 

Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων και του Mητρώου Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων. 

ε) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών 

τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά 

πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 

στ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων 

Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

Ιδιωτικών Έργων. 
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ζ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων 

Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών 

Έργων. 

η) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών 

Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

Ιδιωτικών Έργων και αντιστρόφως. 

θ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Mητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών 

Έργωνκαι Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων εγγράφεται μόνο στα 

Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων ή μόνο στα Μητρώα 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων αντίστοιχα. 

Οι υπό στοιχεία στ΄, ζ, η΄, θ΄ ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου αυτής 

εφαρμόζονται, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής, που 

προβλέπονται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 22 του παρόντος. 

 

13.Η εγγραφή στα ΜΗ.Τ.Ε. είναι υποχρεωτική για κάθε επαγγελματία φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, των παραγράφων 4 και 9 του παρόντος, με επαγγελματική 

δραστηριότητα και εγκατάσταση στην Ελλάδα εμπλεκόμενο στην κατασκευή 

δημοσίου και ιδιωτικού τεχνικού έργου, όπως και η ενημέρωση τυχόν μεταβολής των 

στοιχείων του πριν από την ανάληψη έργου δημόσιου ή ιδιωτικού, ή τη συμμετοχή 

στη διαδικασία παραγωγής δημόσιου ή ιδιωτικού έργου με κάποια από τις ιδιότητες 

εγγραφής στα ΜΗ.Τ.Ε. Για την εγγραφή και την κατάταξη στα ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος, 

εκδίδεται βεβαίωση με τη μορφή πτυχίου, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των 

στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη.  

 

14.Η παράλειψη για οποιοδήποτε λόγο εγγραφής στα Μητρώα Φυσικών Προσώπων 

Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) ή στα Μητρώα Επιχειρήσεων Παραγωγής 

Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) ή ενημέρωσής τους, αποτελεί αιτία καταγγελίας εκ 

μέρους του αναθέτοντος της εκτελούμενης σύμβασης, έκπτωσης από την 

εκτελούμενη μελέτη, συναφή υπηρεσία ή έργο, παύσης εργασιών του έργου ή λόγο 

ανάκλησης της ανάθεσης.  

 

15.Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στα ΜΗ.Τ.Ε. του 

παρόντος για την ανάληψη δημόσιου έργου ή για τη συμμετοχή στη διαδικασία 

παραγωγής δημόσιου έργου προσκομίζουν στην αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση 

εγγραφής στα ΜΗ.Τ.Ε., η οποία αποτελεί πιστοποιητικό εγγραφής της παραγράφου 

3 του άρθρου 64 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Το ίδιο ισχύει για την ανάληψη ιδιωτικού 

έργου στον εργοδότη και την αρμόδια υπηρεσία δόμησης ή και υπηρεσίες επίβλεψης 

ειδικών κτηρίων. 

 

16. Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από τη βεβαίωση εγγραφής στα 

ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος δεν τίθενται σε αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση κατά την 

παραγράφου 5 άρθρου 64 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
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17.Για την αποτελεσματικότερη τήρηση, λειτουργία και διαχείριση των ΜΗ.Τ.Ε. του 

παρόντος και ειδικότερα για τον έλεγχο και την επαλήθευση των στοιχείων που 

τηρούνται σε αυτά, προβλέπεται η δυνατότητα συλλογής, χρήσης πληροφοριών και 

δεδομένων μέσω διασύνδεσης της εφαρμογής των ΜΗ.Τ.Ε. με κάθε άλλη σχετική με 

το αντικείμενο του νόμου ηλεκτρονική εφαρμογή,  ιδίως τα συστήματα των άρθρων 3 

και 4, και 5  του παρόντος, το ηλεκτρονικό σύστημα αμοιβών Τ.Ε.Ε., την ηλεκτρονική 

έκδοση οικοδομικών αδειών του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249), την Ηλεκτρονική 

Ταυτότητα Κτηρίου του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α΄62), το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του άρθρου 134 επ. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 

160), τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), το 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), καθώς και με τους ασφαλιστικούς 

φορείς.  

 

18. Οι αναθέτουσες αρχές και φορείς για την εκτέλεση δημοσίων έργων, μελετών και 

συναφών υπηρεσιών δύνανται να ζητούν από την αρμόδια Δ/νση της Γ.Γ.Υ. κάθε 

πληροφορία για τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων του φακέλου υποψηφιότητας 

των συμμετεχόντων σε δημοσίους διαγωνισμούς για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων μελετών, έργων και συναφών υπηρεσιών.  

 

19.Η τήρηση, επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται στα ηλεκτρονικά μητρώα 

του παρόντος από τους χρήστες αυτών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν.2472/97  (ΦΕΚ Α'50) και το 

Ν.3471/006 (ΦΕΚ Α 1133) και οι χρήστες υποχρεούνται σε τήρηση εχεμύθειας και 

εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που καταχωρούνται σε αυτό.  

 

20.Η εγγραφή, η κατάταξη σε κατηγορίες και τάξεις στα Μητρώα του παρόντος 

γίνεται από τις Επιτροπές Μητρώων. Συγκεκριμένα με απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που έχει τις 

αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) συστήνονται, με θητεία 

δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές, οι εξής 

Επιτροπές: α) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών, β) Επιτροπή Μητρώου 

Εμπειρίας Κατασκευαστών, γ) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών 

τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, δ) Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών 

Επιχειρήσεων ε) Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στ) Επιτροπή 

Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Συμβούλων και ζ) Επιτροπή Μητρώου 

Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 

Αποτελούνται από δεκατρία (13) μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους 

μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Πρόεδρος. Η σύνθεση των επιτροπών, 

οι αρμοδιότητές τους, και ο τρόπος λειτουργίας τους ορίζεται με το Π.Δ/γμα της 

επόμενης παραγράφου 
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21. Με  Π.Δ./γμα που εκδίδεται με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών καθορίζονται: 

α. οι ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας και τήρησης των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος, 

β. οι κατηγορίες μελετών και έργων και οι τάξεις ανά κατηγορία αυτών για κάθε 

Μητρώο, 

γ. οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα ΜΗ.Τ.Ε. του 

παρόντος και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, 

δ.  η ανά ειδικότητα ελάχιστη στελέχωση επιχείρησης, 

ε. οι όροι και προϋποθέσεις  χορήγησης, ανανέωσης, αναθεώρησης, ελέγχου, 

κατάταξης και αναβάθμισης πτυχίων, ακύρωσης πτυχίων, η χρονική διάρκεια ισχύος 

των πτυχίων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση, 

στ. το ειδικότερο περιεχόμενο των βεβαιώσεων και πτυχίων που εκδίδονται επί τη 

βάση των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος, 

ζ. οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης ενδικοφανούς διαδικασίας κατά των διοικητικών 

πράξεων εγγραφής και κατάταξης σε αυτά, αναθεώρησης πτυχίων, διαγραφής από 

το Μητρώο και αφαίρεσης πτυχίου, τα αποφαινόμενα όργανα και η σχετική 

διαδικασία, 

η. οι όροι και προϋποθέσεις ανάληψης έργου σε συνάρτηση με το ανεκτέλεστο, το 

οργανόγραμμα, τον χρονικό προγραμματισμό ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν και 

εγγυώνται την δυνατότητα και καταλληλόλητα της στελέχωσης των φυσικών 

προσώπων και της επιχείρησης για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεσή του, καθώς και  

της πιστοληπτικής τους ικανότητας, 

θ. Τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τον πειθαρχικό έλεγχο των φυσικών 

προσώπων και των επιχειρήσεων και στελεχών τους, οι ποινές, καθώς και η 

σύνθεση και η λειτουργία του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου, 

ι. Η ελάχιστη στελέχωση, η οργάνωση και ο εξοπλισμός των συνεργείων εργοταξίου 

ανά κατηγορία και μέγεθος έργου,  

ια. οι προδιαγραφές και ο τρόπος λειτουργίας των ΜΗ.Τ.Ε., 

ιβ. οι αρμόδιες για τη διαχείριση και λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε.  των παραγράφων 4 και 

11 του παρόντος, Διευθύνσεις του Τ.Ε.Ε. και της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού αντίστοιχα,  

ιγ. οι όροι πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα και χρήσης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών του παρόντος καθώς και διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των 

πληροφοριών που εισάγονται και τηρούνται σε αυτό υποχρεωτικά. 

 

22. Η ανάπτυξη και κατασκευή του ΜΗ.Ε.Τ.Ε. της παραγράφου 11 του παρόντος 

ανατίθεται από τη Γ.Γ.Υ. στο Τ.Ε.Ε., το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση να το 

παραδώσει έτοιμο προς λειτουργία εντός τεσσάρων μηνών από την δημοσίευση του 

Π.Δ/γματος της προηγούμενης παραγράφου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Επιπλέον, το Τ.Ε.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση, πέραν της διαχείρισης και 
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λειτουργίας του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. της παραγράφου 4 του παρόντος, να το κατασκευάσει 

και να το παραδώσει έτοιμο προς λειτουργία εντός της προθεσμίας του 

προηγούμενου εδαφίου. 

 

23. Το κόστος κατασκευής και παράδοσης έτοιμο σε λειτουργία του ΜΗ.Ε.Τ.Ε. της 

παραγράφου 11 του παρόντος, καθώς επίσης και το κόστος κατασκευής, λειτουργίας 

και διαχείρισης του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. της παραγράφου 4 του παρόντος, καλύπτονται 

από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 

 

24. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από την έκδοση του Π.Δ/γματος της 

παραγράφου 21. Μέχρι την έκδοση αυτού, διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που 

είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ. 

 

25. Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 

καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης και 

λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, οι παραμετροποιήσεις τη,ς 

καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω.   

 

 

 

 

Άρθρο 11 

Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας 

 

Στις διαδικτυακές πύλες των Συστημάτων που προβλέπονται στα άρθρα του 

παρόντος, τα θέματα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 και 13 του 

Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β’/1301/12-4-2012) «Κύρωση 

Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και με τα οριζόμενα 

στο Π.Δ. 25/2014 (Α’ 44) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

 

Άρθρο  12 

Προδιαγραφές λειτουργίας και Διαβάθμισης Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Υπηρεσιών Τεχνικού Αντικειμένου 

 

1.Με Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, και του 

κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη 

δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται αναλυτικά, ανά έργο και μελέτη, βάσει του 

προϋπολογισμού τους, του είδους και της κατηγορίας τους, η ελάχιστη απαιτούμενη 

αριθμητικά στελέχωση σε προσωπικό μόνιμο (κατά κατηγορία και κλάδο) και σε 

αορίστου χρόνου (κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα) των Τεχνικών 

Υπηρεσιών τους, των εποπτευομένων φορέων τους και των Υπηρεσιών Τεχνικού 

Αντικειμένου. Με την ίδια Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές 

λειτουργίας των ανωτέρω Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Τεχνικού 

Αντικειμένου αυτών, καθώς και η υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται για την 

εύρυθμη λειτουργία τους. 

 

2.Σε περίπτωση που Τεχνική Υπηρεσία ή η Υπηρεσία Τεχνικού Αντικειμένου δεν 

πληροί τη στελέχωση και τις προδιαγραφές, που προβλέπονται στις ως άνω Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια, και τα 

έργα και οι μελέτες αρμοδιότητάς της ανατίθενται στην τεχνική Υπηρεσία του 

εποπτεύοντος φορέα ή περιφέρειας ή σε άλλη του κεντρικού δημοσίου τομέα με 

Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, και του 

κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.      

 

3. Για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 

διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών για την ανάθεση, αξιολόγηση, παρακολούθηση, 

παραλαβή μελετών, έργων και συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ Α΄42) 

και του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116), τα μέλη προκύπτουν από διαδικασία 

ηλεκτρονικής κληρώσεως μεταξύ όλων των υπαλλήλων του δημοσίου και ευρύτερου 

δημοσίου τομέα της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του κεφαλαίου Α΄ του παρόντος, 

οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω 

συλλογικό όργανο. Από την κλήρωση αυτή εξαιρούνται τα μέλη που υποδεικνύονται 

ή ορίζονται ως εκ της θέσεως και ιδιότητάς τους (ex officio). Η κλήρωση διενεργείται 

από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Η ισχύς της 
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παρούσας παραγράφου άρχεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 9 του κεφαλαίου 

Α΄ του παρόντος. 

 

 

Άρθρο  13 

Ετήσιος Προγραμματισμός Έργων ανά Υπουργείο 

 

1.Έως την 15η Μαρτίου εκάστου έτους, με Υπουργική απόφαση που εκδίδεται από 

τους κατά περίπτωση καθ΄ύλην αρμοδίους Υπουργούς, που υλοποιούν έργα του 

ν.3669/2008 ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και σε 

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, καθορίζεται, ανά έργο, βάσει του 

προϋπολογισμού του, ο χρονοπρογραμματισμός του και συγκεκριμένα, μεταξύ 

άλλων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του, οι φάσεις ωρίμανσης του, ο χρόνος 

δημοπράτησης του και υποχρεωτικά ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της 

εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών. Στην ίδια απόφαση ορίζονται, οι μελέτες οι 

οποίες θα δημοπρατηθούν εντός του τρέχοντος έτους από το εκάστοτε Υπουργείο, 

καθώς και η εμπειρία, στελέχωση, τεχνική ικανότητα και λοιπές απαιτήσεις και  

προϋποθέσεις της κάθε ομάδας μελέτης, που απαιτείται για την εκπόνηση των 

μελετών. 

 

2.Απαγορεύεται στις ως άνω αποφάσεις να περιληφθούν μελέτες για δημοπράτηση, 

εφόσον για αυτές δεν είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση του έργου μέσω 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου 

προγράμματος. 

 

3.α. Οι μελετητές που αναλαμβάνουν να εκπονήσουν τις μελέτες των εν συνεχεία 

έργων που δημοπρατούνται, υποχρεωτικά κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου 

καθίστανται Σύμβουλοι Επιβλέποντες Μελετητές.  

 

β. Η παράγραφος 7 του άρθρου 36 του ν.3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Σε όλα τα δημόσια έργα, στην ομάδα επίβλεψης μετέχει απαραίτητα και ο 

μελετητής του έργου ως Επιβλέπων Μελετητής. Με Απόφαση τον Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις 

αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών καθορίζονται όλα τα σχετικά 

θέματα που ρυθμίζουν τα καθήκοντα και αρμοδιότητές τους κατά την εκτέλεση του 

έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφουν με την αναθέτουσα αρχή 

εκτέλεσης του έργου, τις τυχόν ευθύνες τους αναφορικά με κακοτεχνίες, ελλείψεις, 

αστοχίες κατά την σύνταξη των μελετών τους, που αναφύονται κατά το στάδιο 

εκτέλεσης του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο 

συναφές με τα ανωτέρω θέμα».  
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Άρθρο 14 
Ειδικό Σώμα Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων 

1.Συνιστάται Ειδικό Σώμα Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων για τη 

διενέργεια των απαραίτητων κατά την κείμενη νομοθεσία επιμετρήσεων δημοσίων 

έργων ή και την επιμέτρηση ιδιωτικού έργου, εφόσον τούτο επιθυμεί ο αναθέτων το 

ιδιωτικό έργο.  

 

2.Οι Ειδικοί Επιμετρητές Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων εγγράφονται σε κατάλογο 

Ειδικού Σώματος Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων που τηρείται στο 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), κατόπιν αδειοδότησής τους από το Τ.Ε.Ε.  

 

3.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ  Α’ 

116), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 186 παρ.2 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 

Α 82) αντικαθίσταται ως εξής: «Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού 

από τον επιβλέποντα, τον Ειδικό Επιμετρητή και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, 

καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις τριπλούν, που υπογράφονται από  τα τρία 

μέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο».  

 

4.Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Υ., μετά από γνώμη του Τ.Ε.Ε., που 

εκδίδεται εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται 

οι ειδικότητες και τα απαραίτητα προσόντα των Ειδικών Επιμετρητών, οι κανόνες και 

οι αρχές που διέπουν το έργο τους, η διάρκεια των απαραίτητων σεμιναρίων, ο 

τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησής και αδειοδότησης τους, οι ιδιότητες που είναι 

ασυμβίβαστες με το έργο τους, τα όργανα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη 

εφαρμογής των σχετικών με το έργο τους διατάξεων, η αμοιβή για την παροχή των 

υπηρεσιών τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.   

 

 

 

 

Άρθρο 15 

Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης  

 

1.Στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών τηρείται Μητρώο 

Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης, για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 

πιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων, συστημάτων, προσώπων, 

υλικών και προϊόντων, που αφορούν στην υλοποίηση τεχνικών έργων. 
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2.Με Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Υ. και του Υπουργού Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται: 

α) οι κατηγορίες και οι ειδικότητες των επιστημόνων, τα προσόντα, οι εξεταστικές 

διαδικασίες, προκειμένου ανά κατηγορία αντικειμένου πιστοποίησης να καταρτίζεται 

το Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης, τόσο για τα υλικά, τα προϊόντα και τα 

συστήματα όσο και για τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες και τα πρόσωπα που 

πιστοποιούν οι διαπιστευμένες εταιρείες πιστοποίησης, 

β) ο απαραίτητος για τη διενέργεια ελέγχου, ανά ειδικότητα, αριθμός των Ελεγκτών 

Πιστοποίησης, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και τις ποσότητες των 

πιστοποιήσεων μιας εταιρείας,  

γ)  οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν το έργο των Ελεγκτών Πιστοποίησης, η 

αμοιβή τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, τα όργανα 

επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής των σχετικών με το έργο τους 

διατάξεων, καθώς και κάθε ρύθμιση σχετική με το αντικείμενο του ελέγχου.      

 

3.Οι δημόσιοι φορείς που δεν διαθέτουν το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό για την 

άσκηση ελέγχων του παρόντος άρθρου στα πλαίσια αρμοδιοτήτων τους, δύνανται να 

διενεργούν τους ελέγχους με επιστήμονες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ελεγκτών 

Εταιρειών Πιστοποίησης. 

 

4. Οι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι δημοσίου που εγγράφονται στο Μητρώο, 

μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες 

αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας τους, ή άλλου Δημόσιου φορέα στο πλαίσιο άσκησης 

των καθηκόντων τους ως στελέχη του δημόσιου φορέα, μετά από έγκριση της 

Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν.  

 

5. Με εξαίρεση τους ελεγκτές της παραγράφου 4, οι ελεγκτές που ορίζονται για 

έλεγχο ή ζητούνται από ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιλέγονται από 

ηλεκτρονική κλήρωση. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του 

ηλεκτρονικού συστήματος, ο τρόπος ενημέρωσης των επιθεωρητών και των 

εμπλεκομένων, οι ημερομηνίες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια συναφή με τα 

ανωτέρω.  

 

 

Άρθρο 16 

Ανεξάρτητος Φορέας Διεθνών Διαιτησιών 

 

1.Συνιστάται στη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού Aνεξάρτητος Φορέας Διεθνών Διαιτησιών για την επίλυση διαφορών επί 
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τεχνικών ζητημάτων που εμπίπτουν στην επιστημονική γνώση και εμπειρία 

μηχανικού, όπως διαφορές προερχόμενες από συμβάσεις μελέτης, εκτέλεσης, 

συντήρησης, λειτουργίας ή κάθε ανάλογης επέμβασης επί τεχνικών έργων, 

κατασκευών και εγκαταστάσεων. Ο Aνεξάρτητος Φορέας Διεθνών Διαιτησιών τελεί 

υπό την εποπτεία των Υπουργείων Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.  

 

2.Στην δικαιοδοσία του Aνεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών υπάγονται διεθνείς 

διαιτησίες κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2735/1999 (ΦΕΚ Α΄35). 

 

3.Στον Aνεξάρτητο Φορέα Διεθνών Διαιτησιών τηρείται κατάλογος διαιτητών για την 

διεξαγωγή των διεθνών διαιτησιών του παρόντος που καταρτίζεται με επιμέλεια της 

Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και επικαιροποιείται κατ΄έτος. Στον κατάλογο διαιτητών του 

Aνεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών δύναται να εγγραφούν όλοι οι 

διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι μηχανικοί Ανώτατων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, 

ανεξαρτήτως εθνικότητας, δεκαπενταετούς εμπειρίας κατ’ ελάχιστον, εφόσον 

παρακολουθήσουν σεμινάρια νομικής και τεχνικής κατεύθυνσης, που διεξάγονται 

από το Τ.Ε.Ε. και τους Δικηγορικούς Συλλόγους ή τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά 

Τμήματα ή Σχολές, και εφόσον επιτύχουν σε αντίστοιχες εξετάσεις. 

 

4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού και του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα 

σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας του Aνεξάρτητου Φορέα Διεθνών 

Διαιτησιών, των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων διαιτητών, της 

αμοιβής τους, οι όροι διεξαγωγής και η χρονική διάρκεια των σεμιναρίων, το είδος, ο 

τύπος και το περιεχόμενο των εξετάσεων της παραγράφου 3, το ύψος των 

διδάκτρων παρακολούθησης και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των διαιτητών του 

παρόντος. 

 

 

 

 

Άρθρο 17 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 και λοιπές ρυθμίσεις 

 

1. Στο άρθρο 2 του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ Α’ 42) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού, που εκδίδονται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, 

προσδιορίζεται το είδος των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία 

μελέτης της παραγράφου 2 του παρόντος, όπως ισχύει, και συγκεκριμένα α) τα τεύχη 

(Τεχνική Έκθεση, Υπολογισμοί, Προμέτρηση, Προϋπολογισμός κλπ) και β) τα κατά 
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περίπτωση σχέδια, καθώς και η μορφή αυτών (έντυπη ή και ηλεκτρονική), που 

πρέπει ο μελετητής να εκπονήσει για την κατά το άρθρο 37 του παρόντος έγκριση 

της ανατεθείσας σε αυτόν μελέτης. Στην ίδια Υπουργική Απόφαση μπορεί να ορίζεται 

χρόνος έναρξης ισχύος της, μεταγενέστερος της εκδόσεώς της, προκειμένου οι 

αναθέτουσες αρχές της παραγράφου 9 του άρθρου 1 να εναρμονίσουν τις 

διακηρύξεις που εκδίδουν για μελέτες που αναθέτουν από το χρόνο αυτό και εξής. 

Αντίστοιχες αποφάσεις εκδίδονται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια α’ και β’ και 

για τις μελέτες ιδιωτικών τεχνικών έργων.» 

 

2.H περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005, όπως ισχύει 

μετά  την τροποποίησή της με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Ν.3481/2006 

(ΦΕΚ Α 162),  αντικαθίσταται ως εξής:  

«στ. Όταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την ανάθεση μελέτης με συνολική 

προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι 30.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), ή σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών μέχρι 15.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και έπειτα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με τη συνδρομή της επείγουσας 

περίπτωσης.  

Για τις συμβάσεις της περίπτωσης αυτής, δημιουργείται έπειτα από πρόσκληση κάθε 

αναθέτουσας Αρχής που συντελείται στην αρχή κάθε έτους και για διάστημα είκοσι 

ημερών, κατάλογος ενδιαφερομένων μελετητών που έχουν τα νόμιμα προσόντα ανά 

κατηγορία μελέτης. Στην πρόσκληση η αναθέτουσα Αρχή δύναται να θέτει απαιτήσεις 

ειδικής τεχνικής ικανότητας, κατά το άρθρο 17 του παρόντος νόμου, για τη σύνταξη 

του καταλόγου. Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική 

κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, μεταξύ των 

υποψηφίων για την εκπόνηση της μελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας που 

περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο.  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται σχετική αναγγελία του αποτελέσματος 

της ηλεκτρονικής κλήρωσης και των κρίσιμων στοιχείων της σύμβασης (ποσό 

σύμβασης, ανάδοχος, κλπ), η οποία αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την 

υπογραφή. Η καθορισμένη από την υπηρεσία προεκτιμώμενη αμοιβή αποτελεί το 

ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Κατά την υπογραφή της 

σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της 

ηλεκτρονικής κλήρωσης και δε συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους.  

Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν από τις αναθέτουσες αρχές 

κατ' έτος μία ή περισσότερες συμβάσεις μελετών και υπηρεσιών, συνολικού 

προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής του 

τρέχοντος έτους, για ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών. Συμβάσεις που 

συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και 

δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.» 

 

3.H παράγραφος 5 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005, αντικαθίσταται ως εξής:  
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«5. Όταν οι αναθέτουσες Αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία της παραγράφου 2, 

επικαλούμενες τις περιπτώσεις α΄ και γ΄, καλούν για διαπραγμάτευση τουλάχιστον 

τρεις υποψηφίους, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων με τα νόμιμα 

προσόντα. Στην περίπτωση στ΄ η σύμβαση υπογράφεται με τον ανάδοχο που 

αναδεικνύεται με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης.» 

 

4.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Ν.3316/2005 προστίθεται φράση μετά την 

πρώτη πρόταση ως εξής: 

«Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. προκύπτει από ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργείται 

στο Τ.Ε.Ε. βάσει καταλόγων που συντάσσονται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ανά 

κατηγορία μελέτης κατ’ έτος.» 

 

 

 

Άρθρο  18 

Τροποποίηση διατάξεων του ν.3669/2008 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α) όπως 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90Α) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Το σύστημα προσφοράς μελέτης και κατασκευής εφαρμόζεται σε όλα τα είδη 

τεχνικών έργων.» 

 

2. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 8 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α) 

καταργούνται και αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Η ανάδειξη αναδόχου πραγματοποιείται με διαγωνιστική διαδικασία που 

ολοκληρώνεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει το άνοιγμα και τον 

έλεγχο του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Η δεύτερη φάση αφορά στην 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και περιλαμβάνει δύο διακριτά στάδια. Το 

πρώτο στάδιο αφορά στον έλεγχο των απαιτήσεων της διακήρυξης και των λοιπών 

τευχών δημοπράτησης. Το δεύτερο στάδιο αφορά στην αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, των διαγωνιζομένων των οποίων οι 

προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο. Η τρίτη φάση του 

διαγωνισμού αφορά στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.  

6. Η συνολική βαθμολόγηση της προσφοράς του συμμετέχοντα γίνεται κατά ποσοστό 

90% της οικονομικής προσφοράς του και κατά ποσοστό 10% της τεχνικής 

προσφοράς του. Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών εγκρίνεται πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης, το οποίο εφαρμόζεται 

υποχρεωτικά σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες του συστήματος προσφοράς 

μελέτη – κατασκευή και στο οποίο καθορίζονται  οι λεπτομέρειες  της ως άνω 

διαγωνιστικής διαδικασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγησης της τεχνικής 
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προσφοράς, και λοιπά συναφή θέματα που διέπουν τη συγκεκριμένη διαγωνιστική 

διαδικασία. ». 

 

3.Στο άρθρο  21 του  Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116), προστίθεται νέα παράγραφος μετά 

την παράγραφο 3, ως εξής: 

   «3α. Η υπόδειξη εκπροσώπων των παραγράφων 2, 3.β, 3.γ και 3.δ, προκύπτει από 

δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση καταλόγων των αντιστοίχων αρμοδίων ενώσεων και 

φορέων. Οι κατάλογοι καταρτίζονται στους αντίστοιχους φορείς ετησίως με σχετική 

πρόσκληση προς τα ενδιαφερόμενα μέλη.» 

 

4.Στο άρθρο 73 του Ν.3669/2008 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 

«8. Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής 

συντήρησης και λειτουργίας, με βάση το μητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας 

και συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου.»  

  

5.Η παράγραφος 22 του άρθρου 54 του Ν.3669/2008 όπως προστέθηκε με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 70 του Ν.4313/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση από το Δ’ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ 

στον τύπο αναθεώρησης της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του Ν.3669/2008, 

ορίζεται από τη σχέση s(ή σ) = 1.» 

Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα 

του χρόνου δημοπράτησής τους. Η διάταξη παύει να ισχύει με τη λειτουργία του 

Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Τιμών (ΗΛ.ΠΑ.ΤΙ.Π) της παραγράφου 8 του άρθρου 5 

του παρόντος νόμου. Με απόφαση του  Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών δύναται να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης αν 

διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΥ μεγάλη απόκλιση από τις τιμές του 

Δ’ τριμήνου του 2012. 

 

6.Στην παράγραφο 22.Α του άρθρου 54 του Ν.3669/2008 όπως προστέθηκε με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 70 του Ν.4313/2014, ο συντελεστή σ ορίζεται κατόπιν 

Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 

 

7.Η παράγραφος 23 του άρθρου 54 του Ν.3669/2008 όπως προστέθηκε με την 

παράγραφο 2  του άρθρου 70 του Ν.4313/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αναστέλλεται η έκδοση Πρακτικών Διαπίστωσης Βασικών Τιμών υλικών, εργατικών 

και μισθωμάτων μηχανημάτων από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων 

Έργων Ε.Δ.Τ.Δ.Ε., έως την ανάπτυξη και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος 

της παραγράφου 16 του άρθρου 5 του παρόντος.» 
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8.Η Αναθεώρηση Τιμών Εργασιών Δημοσίων Έργων γίνεται με βάση τους ισχύοντες 

συντελεστές αναθεώρησης του Γ’ τριμήνου του 2012. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 19 

Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 (Α΄74) 

 

Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ. Η αρμοδιότητα είσπραξης τελών μηχανημάτων έργου μεταβιβάζεται στη 

Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Τα ανωτέρω τέλη κατατίθενται σε 

λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος που συστήνεται ειδικά για τον σκοπό αυτό 

και τελεί υπό τη διαχείριση και με δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Υποδομών. Τυχόν 

καταβληθέντα σε λογαριασμούς της υπό εκκαθάριση εταιρείας τέλη, τα οποία 

αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα μετά τη θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση, 

μεταφέρονται από τους εκκαθαριστές στον ανωτέρω λογαριασμό της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών.» 

 

 

 

Άρθρο 20 

Διατάξεις Υ.Α.Σ.Β.Ε. και Υ.Α.Σ.Δ.Ε. 

 

1.Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) που 

συστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 867/1979 (Α΄24) και 

υπήχθη διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (Α΄216) και λειτουργεί σε 

επίπεδο Διεύθυνσης, μεταφέρεται ως οργανική μονάδα ιδίου επιπέδου στη Γενική 

Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του άρθρου 

48 του π.δ/τος 109/2014 (Α΄ 176) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού, υπό στοιχείο 2.στ. Διεύθυνση Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων 

Βορείου Ελλάδος, από τη δημοσίευση του παρόντος. Κατ’αντιστοιχία ιδρύεται η 

Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Δυτικής Ελλάδας. 
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2.Στην Υ.Α.Σ.Β.Ε. και την ΥΑΣΔΕ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 867/1979 

(Α΄24), όπως ισχύουν. 

3.Το προσωπικό της Υ.Α.Σ.Β.Ε. που μετατάχθηκε – μεταφέρθηκε στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με την αριθμ. 14591/2014 Απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 

(Γ΄324), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  129 του Ν. 4199/2013 (Α΄216) 

και του άρθρου 91, παρ. 1 του Ν. 4172/2013 (Α΄167) και υπηρετεί στην Υ.Α.Σ.Β.Ε. 

κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μετατάσσεται – μεταφέρεται αυτοδικαίως στη 

Γενική Γραμματεία Υποδομών του ως άνω Υπουργείου σε ισάριθμες συνιστώμενες 

με τις διατάξεις του παρόντος προσωποπαγείς θέσεις, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου, 

βαθμού και με την ίδια εργασιακή σχέση  που κατέχει και εντάσσεται στη Διεύθυνση 

της παρ. 1. Η εν λόγω μετάταξη – μεταφορά διενεργείται με Απόφαση που εκδίδεται 

από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.  Με Απόφαση που 

εκδίδεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 

καθορίζονται τα θέματα στελέχωσης, λειτουργίας, χώρου ευθύνης και κάθε άλλης 

λεπτομέρειας και διαδικασίας που αφορά την ΥΑΣΔΕ.  

4.Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (Α΄216) παύουν να 

ισχύουν. 

 

 

Άρθρο 21 

Τροποποίηση του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ Α΄22) και του ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α’ 154) 

  

1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ Α' 22) αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«2. α. Συστήνεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) Υπηρεσία ΓΕΜΗ, η 

λειτουργία της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297), 

όπως ισχύει και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών πράξεων. Η καθ' ύλην 

αρμοδιότητα της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Τ.Ε.Ε. αφορά στα νομικά πρόσωπα των 

οποίων η δραστηριότητα εντάσσεται στους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας 

(ΚΑΔ) του παραρτήματος ή ασκούν κατά το καταστατικό τους τεχνικό έργο, όπως και 

στα νομικά πρόσωπα με κύριο σκοπό την εκπόνηση μελετών, ή παροχή τεχνικών 

υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α' 42). 

Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2β του άρθρου 2 του 

ν. 3419/2005, όπως ισχύει, διευρύνεται η κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας 

ΓΕΜΗ του ΤΕΕ πανελλαδικά και οι υπόχρεοι μπορούν να απευθυνθούν κατ' επιλογή 

τους στην υπηρεσία ΓΕΜΗ της κεντρικής υπηρεσίας ΤΕΕ ή σε οποιοδήποτε 

περιφερειακό τμήμα του. 

Σε κάθε περίπτωση, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «οικείο» ή 

«αρμόδιο» Επιμελητήριο, ως τέτοιο νοείται το Τ.Ε.Ε. για όλους τους ανωτέρω 



42 

 

υπόχρεους που ασκούν τεχνικό έργο.» 

β. Συστήνεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) Υπηρεσία Μιας 

Στάσης, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α' 90) 

και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας ΚΥΑ Κ1-802/23.03.2011 (ΦΕΚ Β' 470), 

όπως ισχύουν.» 

 

2.Στο άρθρο 25 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ Α' 22) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 

«3. Με Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της υπηρεσίας ΓΕΜΗ και της 

Υπηρεσίας Μιας Στάσης του Τ.Ε.Ε., η σύνδεση τους με την Κεντρική Υπηρεσία 

ΓΕΜΗ και με τις Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή του άρθρου αυτού.» 

 

3.  Στην παράγραφο 3 του άρθρο 1 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α' 154) προστίθεται 

περίπτωση δ, ως εξής: 

«δ.Προαιρετικά εγγράφονται ως μέλη τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν 

υποχρέωση αναγγελίας στο Τ.Ε.Ε, κατά το άρθρο 39 του Π.Δ/γματος  της 

27.11/14.12.1926. Τα νομικά πρόσωπα με σκοπό την εκπόνηση μελετών, σύμφωνα 

με το άρθρο 39 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α' 42), εγγράφονται υποχρεωτικά στο 

Τ.Ε.Ε.» 

 

 

 

Άρθρο 22 

Κωδικοποίηση ΠΔ/γματος 109/2014 (ΦΕΚ Α 176) 

 

Με διάταγμα, που εκδίδεται, μετά από πρόταση του αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που προΐσταται του πρώην 

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιτρέπεται εκάστοτε η 

κωδικοποίηση του κειμένου του Π.Δ./γματος 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», ΦΕΚ Α’176). Επιτρέπεται η αναδιάταξη της 

ύλης, η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η σύμπτυξη 

και η διαίρεσή τους και η δημιουργία νέων, με τη χρήση εκδοθεισών υπουργικών 

αποφάσεων, εγκυκλίων και νομικών προσθηκών, καθώς και η φραστική ή λεκτική 

μεταβολή τους προς το σκοπό της νομοτεχνικής εναρμόνισης. 
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Άρθρο 23 

Καθορισμός της έδρας- ενιαίας διοικητικής μονάδας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στην 

Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

 

«Η περίπτωση ββ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) 

όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : 

ββ) Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

όπως συγκροτήθηκε με το άρθρο 3 του Ν .3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως ισχύει». 

 

Άρθρο 24 

Τροποποίηση διατάξεων του Ν.3891/2010 (ΦΕΚ Α’ 188) 

1.Προστίθεται στο τέλος της παράγραφος 7 του άρθρου 12 του Ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 

Α΄188), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ Α΄261), 

εδάφιο ως εξής: 

«Εξαιρετικά για το έτος 2015, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ , 

διενεργείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της, από 23.7.2012, υπογραφείσας 

σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την παροχή 

υπηρεσιών ΥΔΥ τα έτη 2011-2013, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται μέχρι τις 

31.12.2015.» 

 

2.Αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Ν.3891/2010 

(ΦΕΚ Α΄188) ως εξής: 

«Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τα έτη 2016 έως και 2019, 

διενεργείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με την οποία ορίζεται μεταξύ 

άλλων το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δρομολόγια που καλύπτονται από 

τη σύμβαση, η μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο 

τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, οι μηχανισμοί ελέγχου και 

κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται η έγκριση 

της παραγράφου 2.» 

 

 

Άρθρο 25 
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Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ Α΄137) 

Η περίπτωση α΄) της παραγράφου 35 του άρθρου 27 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ Α΄137) 

τροποποιείται ως εξής: 

«α) Για την παροχή κινήτρων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, στους 

μηχανικούς διπλωματούχους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που ασκούν έργο 

συναφές της ειδικότητάς τους». 

Άρθρο 26 

Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις 

 

1.Έως την εφαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων του Κεφαλαίου Α΄ του 

παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν οι τρόποι καταγραφής και επεξεργασίας των 

αναφερόμενων διαδικασιών, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. 

 

2.Η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του άρθρου 134 επ. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160) 

μετατίθεται για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σχετικά με την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων μελετών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων για την 

31.12.2015. 

 

3.Η εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης 

έργων τηρείται και λειτουργεί από 1.1.2016 στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών. 

 

4.Έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 6 το Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος διατηρούνται 

σε ισχύ οι παράγραφοι 23 έως 28 του άρθρου 54 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄116) , 

όπως προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α΄261). 

 

 5.Έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος, διατηρείται 

σε ισχύ, αναφορικά με τα τεχνικά έργα, το άρθρο 139 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160) 

σχετικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 

6.Καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη στις διατάξεις του 

νόμου αυτού ή αφορά θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

στο νόμο αυτόν. 

 

  

Άρθρο 27 

Έναρξη Ισχύος 

 



45 

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο Φύλλο Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού.  

 

Όλες οι προβλεπόμενες Υπουργικές Αποφάσεις ή Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του 

παρόντος δημοσιεύονται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στο Φύλλο Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 
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