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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ 

 

«Γιαδικαζίερ κενηπικού ελέγσος και διαθάνειαρ ζηο ζύζηημα παπαγωγήρ 

δημοζίων και ιδιωηικών ηεσνικών έπγων και ςποδομών, δομέρ ζηπαηηγικού 

ζσεδιαζμού δημόζιων ςποδομών και λοιπέρ διαηάξειρ» 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΚΑΙ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

 

 

Άπθπο 1 

Πεδίο Δθαπμογήρ  

 

1.Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

ηερληθά έξγα θαη ππνδνκέο, κειέηεο, ηερληθέο θαη ινηπέο ζπλαθείο επηζηεκνληθέο 

ππεξεζίεο  απηψλ, πνπ αλαηίζεληαη απφ αλαζέηνπζεο αξρέο, θνξείο ή ππεξεζίεο ηνπ 

δεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Ν.4412/2016 (Α’ 147), , απφ ηδηψηεο, θπζηθά ή  λνκηθά πξφζσπα,  γηα ηελ 

εμππεξέηεζε δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ζθνπνχ θαη ιεηηνπξγίαο θαη πξνο ηθαλνπνίεζε 

δεκφζηαο ή ηδησηηθήο σθέιεηαο.   

 

2. Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 έσο θαη 9 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ εμαηξνχληαη:  

A) Οη δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο ηνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο 

Αζθάιεηαο ηνπ κέξνπο δεχηεξνπ ηνπ Ν. 3978/2011 (Α΄ 137) θαη νη δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη ην κέξνο δεχηεξν ηνπ Ν.3978/2011 (Α΄137), 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 θαη ην άξζξν 24 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ. Β) Οη ζπκβάζεηο ηνπ 

άξζξνπ 346 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (.Λ.Δ.Δ.), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη απφ ηηο Αξρέο 

Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο απφξξεηεο ή ε ζχλαςε θαη 

εθηέιεζή ηνπο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηδηαίηεξα κέηξα αζθαιείαο. 

 

 

 

 

Άπθπο 2 

Κενηπικό Ηλεκηπονικό ύζηημα Παπακολούθηζηρ Σεσνικών Έπγων 

(Κ.Η..ΠΑ.Σ.Δ.) 

 

1.πληζηάηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ (Γ.Γ.Τ.) ηνπ Τπνπξγείνπ  Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο 



2 

 

(Κ.Η..ΠΑ.Σ.Δ.) ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη 

ππνδνκψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, απφ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπο  κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

 

2.ην Κ.Η..ΠΑ.Σ.Δ. θαηαρσξνχληαη ζε ειεθηξνληθή δηαδηθηπαθή θφξκα γηα θάζε 

ηερληθφ δεκφζην θαη ηδησηηθφ έξγν, φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ην πξνζδηνξίδνπλ 

ζε ηερληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, θαηαρσξνχληαη: ν 

θχξηνο ηνπ έξγνπ, ν θνξέαο πινπνίεζεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο ή θνξείο, ν αλαζέησλ 

ηδηψηεο, ε νκάδα κειέηεο, ην αληηθείκελν θαη ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ θάζε 

κέινπο ηεο νκάδαο απηήο, ε νκάδα επίβιεςεο, ην αληηθείκελν θαη ν ρξφλνο 

απαζρφιεζεο ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο απηήο, ε νκάδα ηερληθνχ ζπκβνχινπ, ην 

αληηθείκελν θαη ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο απηήο, νη 

ζπληειεζηέο παξαγσγήο ηνπ έξγνπ (αλάδνρνη, θαηαζθεπαζηέο, ππεξγνιάβνη, φιεο νη 

ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαζθεπή 

ηνπ, ην αληηθείκελν θαη ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ θάζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ηα 

κεραλήκαηα), νη ζπληειεζηέο δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ (επηβιέπνληεο, δηεπζχλνπζα 

ππεξεζία, πξντζηακέλε αξρή θιπ), ε θαηεγνξία ηνπ, ν ηίηινο, ην θπζηθφ αληηθείκελν 

(πνηνηηθά θαη πνζνηηθά), ν ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζήο ηνπ, ην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ, ε ζχκβαζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, ηα 

εγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζή ηεο, νη εγθεθξηκέλνη 

ινγαξηαζκνί (πηζηνπνηήζεηο) θαη νη πιεξσκέο, νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο, απνθάζεηο ηεο 

δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη πξντζηακέλεο αξρήο (παξαηάζεηο, εγθξίζεηο 

επηκεηξήζεσλ, απνθάζεηο έθπησζεο θ.ι.π.), νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο ειέγρνπ, νη 

ελδερφκελεο δηαθνπέο εξγαζηψλ . Η ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο παξαγξάθνπ 

6 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄147), εκπεξηέρεηαη ζην ειεθηξνληθή εθαξκνγή 

ηνπ παξφληνο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, 

πξνζδηνξίδνληαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ηα εηδηθφηεξα ή πξφζζεηα ζηνηρεία  ησλ  

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ πνπ εληάζζνληαη ζην Κ.Η..ΠΑ.Σ.Δ.. 

 

3.Σν Κ.Η..ΠΑ.Σ.Δ. γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ ηερληθψλ 

έξγσλ, ζε φια ηα ζηάδηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζήο ηνπο, δηαζπλδέεηαη 

ιεηηνπξγηθά ηδίσο: α) κε ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηνπ ηξφπνπ έθδνζεο αδεηψλ 

δφκεζεο ηνπ λ.4030/2011 (ΦΔΚ Α΄249), απφ ηελ νπνία αληινχληαη ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα ηα θηηξηαθά έξγα, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, β) κε ην Δζληθφ χζηεκα 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δ..Η.ΓΗ.. ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.4412/2016 

(Α΄147)γ) κε ηελ εθαξκνγή ηεο Ηιεθηξνληθήο Σαπηφηεηαο Κηηξίνπ ηνπ Ν.3843/2010 

(ΦΔΚ Α΄62), δ) κε ηελ εθαξκνγή Ηιεθηξνληθoχ πζηήκαηνο Καηαγξαθήο, Λεηηνπξγίαο 

θαη πληήξεζεο Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθψλ Έξγσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο, ε) κε 

ηελ εθαξκνγή Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ παξφληνο, ζη) κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ηιεθηξνληθνχ κεηξψνπ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ (ΜΗ.Σ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

παξφληνο, δ) κε ην ζχζηεκα ακνηβψλ θαη ην κεηξψν κειψλ ηνπ Σ.Δ.Δ., ε) κε ην 
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πξφγξακκα Γηαχγεηα ζ) κε ην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ 

Κξάηνπο, η) κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ζχζηεκα TAXIS) θαη 

ηα) κε ηα ζπζηήκαηα ησλ  θνξέσλ πνπ ηα κέιε ηνπο, εγγξάθνληαη ζηα κεηξψα ηνπ 

άξζξνπ 9  ηνπ παξφληνο. 

 

4. Η ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα ηδησηηθά έξγα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί 

ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο ηνπ Ν.4030/2011 (ΦΔΚ Α΄249), 

ελψ, γηα ηα δεκφζηα έξγα κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.  

5. Πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ νπνηνπδήπνηε δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 

ηερληθνχ έξγνπ είλαη ε θαηαρψξεζή ηνπ ζην Κ.Η..ΠΑ.Σ.Δ. 

  

6. Σα ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο παξακεηξνπνηνχληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη 

δηαρεηξίζηκα ζε δηάθνξεο θιίκαθεο εζληθνχ, πεξηθεξεηαθνχ, ή ηνπηθνχ επηπέδνπ, 

θαζψο θαη κε θξηηήξηα ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ, γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, 

αλαδφρνπ, αλαζέηνπζαο αξρήο ή θνξέα, πξνυπνινγηζκνχ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

παξακέηξνπ αλαδήηεζεο. 

 

7. Μέζα ζε δηάζηεκα έμη κελψλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Η..ΠΑ.Σ.Δ. 

θαηαρσξνχληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ηα ελ εμειίμεη έξγα γηα ηα νπνία δελ έρεη 

ζπληειεζζεί ε νξηζηηθή παξαιαβή θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα δεκφζηα ηερληθά έξγα ε 

θαηαρψξεζε γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, γηα  ηα ηδησηηθά 

ηερληθά έξγα, απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο κεραληθνχο ηνπ  θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 

 

8.Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ησλ θαηά 

πεξίπησζε, αξκνδίσλ Τπνπξγψλ, ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ηερληθά δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ Κ.Η..ΠΑ.Σ.Δ.  θαη ζπγθεθξηκέλα νη φξνη 

θαη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο δηαζχλδεζήο ηνπ κε άιιεο εθαξκνγέο, νη φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, νη παξακεηξνπνηήζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζπλαθέο κε ηα αλσηέξσ.  

 

 

10.Η ηζρχο ηνπ άξζξνπ αξρίδεη κε ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο 

ηνπ παξφληνο.  

  

 

 

Άπθπο 3 

Ηλεκηπονικό ύζηημα Καηαγπαθήρ, Λειηοςπγίαρ και ςνηήπηζηρ 

Γημοζίων και Ιδιωηικών Έπγων (Τ.ΛΔΙ.Τ.) 
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1. πληζηάηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ (Γ.Γ.Τ.) ηνπ Τπνπξγείνπ  

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Ηιεθηξνληθφ χζηεκα Καηαγξαθήο, 

Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθψλ Έξγσλ (Τ.ΛΔΙ.Τ.), ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη φια ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά ηερληθά έξγα θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ.1 

ηνπ άξζξνπ 1, ηα νπνία έρνπλ παξαιεθζεί νξηζηηθά θαη ηα νπνία δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηεο Ηιεθηξνληθήο Σαπηφηεηαο Κηηξίνπ 

ηνπ Ν.3843/2010 (ΦΔΚ Α΄62).  

 

2. Σν Ηιεθηξνληθφ χζηεκα Καηαγξαθήο, Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Γεκνζίσλ θαη 

Ιδησηηθψλ Έξγσλ (Τ.ΛΔΙ.Τ.) δηαζπλδέεηαη κε ην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ χζηεκα  

Παξαθνινχζεζεο Σερληθψλ Έξγσλ (Κ.Η..ΠΑ.Σ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο θαη 

κε ην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ χζηεκα Αδεηνδνηήζεσλ (Κ.Η..Α.) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο θαη ηξνθνδνηείηαη δηαιεηηνπξγηθά κε ηα δεδνκέλα ηνπο.  

 

3. ην Τ.ΛΔΙ.Τ. επηπιένλ θαηαρσξίδνληαη ελδεηθηηθά, κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ηνπ 

έξγνπ ή ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ή ιεηηνπξγίαο θαηά πεξίπησζε, νη ππνινγηζκνί, ηα 

ζρέδηα σο θαηαζθεπάζηεθαλ ηα έξγα, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο, 

φπσο πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ζπζθεπψλ, πιηθψλ, έγγξαθα πηζηνπνίεζεο, εγγπήζεηο, 

εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο. 

 

4. ην Τ.ΛΔΙ.Τ ιεηηνπξγεί θαηάινγνο ζηνηρείσλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο έξγσλ 

πνπ πεξηιακβάλεη πξνεθηηκψκελε ηαθηηθή ζπληήξεζε γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

έξγνπ θαη ηα ζηνηρεία ηεο πινπνίεζήο ηεο. 

 

5. Σα ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο παξακεηξνπνηνχληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη 

δηαρεηξίζηκα ζε δηάθνξεο θιίκαθεο εζληθνχ, πεξηθεξεηαθνχ, ή ηνπηθνχ επηπέδνπ, 

θαζψο θαη κε θξηηήξηα ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ, γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, 

αλαδφρνπ, αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνυπνινγηζκνχ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

παξακέηξνπ αλαδήηεζεο. 

 

6. Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ησλ θαηά 

πεξίπησζε αξκνδίσλ Τπνπξγψλ, θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη ρξήζεο, 

πξφζβαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο, νη 

παξακεηξνπνηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζπλαθέο κε ηα 

αλσηέξσ. 

 

7. Η ηζρχο ηνπ άξζξνπ αξρίδεη κε ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο 

ηνπ παξφληνο. 
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Άπθπο 4 

Κενηπικό Ηλεκηπονικό ύζηημα Αδειοδοηήζεων (Κ.Η..Α.) 

 

1. πληζηάηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ (Γ.Γ.Τ.) ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ χζηεκα Αδεηνδνηήζεσλ (Κ.Η..Α.). 

Η θπξηφηεηα, επνπηεία, έιεγρνο, αλάπηπμε, ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε, ζπληήξεζε, 

αλαβάζκηζε, επέθηαζε ηνπ Κ.Η..Α. αλήθεη ζηελ Γ.Γ.Τ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ δχλαηαη ε αλάπηπμε, ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε, 

ζπληήξεζε, αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα αλαηεζεί ζε άιιν , πιελ 

ηεο Γ.Γ.Τ, λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ ή 

επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, δηαηεξψληαο ζε θάζε πεξίπησζε ην Τπνπξγείν 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ηελ θπξηφηεηα, επνπηεία θαη έιεγρν ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε  αλάζεζε ζε ηξίην ησλ ππεξεζηψλ ηνπ  

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, δχλαηαη λα αλαθιεζεί νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν κε φκνηα απφθαζε. 

 

2.Σν Κ.Η..Α. αλαπηχζζεηαη κε ζθνπφ ηελ  ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε φισλ ησλ 

θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ  ηνπ Γεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ Γεκνζίνπ ηνκέα, νη νπνίνη 

εκπιέθνληαη ζηελ αδεηνδφηεζε ή/θαη δηαδηθαζία έγθξηζεο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

ηερληθψλ έξγσλ, απνηειψληαο ην θεληξηθφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα επί ηνπ νπνίνπ 

δηαζπλδένληαη νη επηκέξνπο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ  

αδεηνδνηήζεσλ ή/θαη εγθξίζεσλ. 

 

3.Η πξφζβαζε ζην Κ.Η..Α. γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζηελ θξππηνγξαθεκέλε θαη αζθαιή ζχλδεζε, ε νπνία 

θπξψζεθε κε ηε Τ.Α. κε αξ.ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989/12-4-2012 (ΦΔΚ Α 1301), φπσο 

ηζρχεη,  θαη ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθαιήο απνζήθεπζε ηνπ αξρεηαθνχ 

πιηθνχ ζε ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθά ζεκεία. 

 

4. Δμνπζηνδνηεκέλνη κεραληθνί ή νη θαηά λφκν ππεχζπλνη ησλ αδεηνδνηήζεσλ  

εηζάγνπλ ζην Κ.Η..Α.  ςεθηαθά αξρεία πνπ αθνξνχλ ζην αίηεκα αδεηνδφηεζεο ηνπ 

πνιίηε. Οη θνξείο θαη ππεξεζίεο ηεο παξαγξάθνπ 2, κέζσ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, 

αδεηνδνηνχλ, δηαδνρηθά ή παξάιιεια, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθά ηα δεδνκέλα πνπ θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο ρξεηάδνληαη γηα ηελ απφ κέξνπο ηνπο αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. 

 

5.Σα ςεθηαθά αξρεία ππνβάιινληαη άπαμ ζην Κ.Η..Α. θαη επηθαηξνπνηνχληαη, εθ’ 

φζνλ πξνθχπηνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή απηφ θαζίζηαηαη αλαγθαίν, απφ ην απνηέιεζκα 

ησλ επί κέξνπο ειέγρσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ εκπιεθνκέλσλ Τπεξεζηψλ. 

 

6.Η δηαδηθαζία εγθξίζεσλ θαη αδεηνδνηήζεσλ δηεθπεξαηψλεηαη ζην ζχλνιφ ηεο 

ειεθηξνληθά. 
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7.ην Κ.Η..Α. ηεξείηαη ε εγθεθξηκέλε άδεηα θαη θάζε ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηε ζπλνδεχεη, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειέγρσλ ησλ ειεγθηψλ δφκεζεο ηνπ Ν.4030/11 (ΦΔΚ Α’ 

249). Οη εκπιεθφκελνη ζηελ αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, θνξείο θαη ππεξεζίεο, ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο, έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εθείλσλ 

απνθιεηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Κ.Η..Α., πνπ είλαη αλαγθαία, θαηά ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, γηα ηελ απφ κέξνπο ηνπο αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ,  κφλν θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο  πξνο απηέο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε δηα ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

κεραληθνχ ηνπ ή ηνπ θαηά λφκν ππεχζπλνπ γηα ηελ αδεηνδφηεζε. 

  

8.Ο αηηνχκελνο θαηά ηελ παξάγξαθν 7 ηελ αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, έρεη δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ηνπ Κ.Η..Α., πνπ αθνξνχλ ζην έξγν, ηα 

νπνία ηνλ δηεπθνιχλνπλ ζηελ παξαθνινχζεζε  ηεο εμέιημεο φιεο ηεο δηαδηθαζίαο 

αδεηνδφηεζεο. 

 

9.Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 

10.Όιε ε δηαδηθαζία ππνβνιήο, έγθξηζεο θαη αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ νινθιεξψλεηαη 

ρσξίο ηελ θπζηθή παξνπζία ηνπ αηηνχληνο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ κεραληθνχ ή ηνπ 

θαηά λφκν ππεχζπλνπ γηα ηελ αδεηνδφηεζε.  

 

11.Η πιεξνθνξία γηα θάζε θηίξην ή έξγν μερσξηζηά απνζεθεχεηαη θαη ελεκεξψλεη ηελ 

Ηιεθηξνληθή Σαπηφηεηα Κηεξίνπ ηνπ Ν.3843/2010 (ΦΔΚ Α΄62) θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ηιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Καηαγξαθήο, Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Γεκνζίσλ θαη 

Ιδησηηθψλ Έξγσλ (Τ.ΛΔΙ.Τ) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. 

  

12. Με απφθαζε  ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη  Δλέξγεηαο θαζνξίδνληαη:  

α. αλά θαηεγνξία νη αδεηνδνηήζεηο θαη εγθξίζεηο ,πνπ εληάζζνληαη ζην Κ.Η..Α. θαη 

β. ηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εθαξκνγή πνπ πξνβιέπεηαη ζην Ν.4030/2011 (ΦΔΚ Α 249) γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ 

δφκεζεο, ηελ εθαξκνγή πνπ αθνξά ζηελ αδεηνδφηεζε ζεηζκνπιήθησλ, 

πιεκκπξνπιήθησλ θαη ππξνπιήθησλ θηηζκάησλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ 

κε ηα αλσηέξσ. 

 

13.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξνχλ ζην 

Κ.Η..Α. θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθαξκνγή αδεηνδφηεζεο θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
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14.Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ησλ θαηά 

πεξίπησζε ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγψλ, θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα 

εθαξκνγήο ηνπ Κ.Η..Α., ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ απφ 

θνξείο θαη ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ (δαζηθή ππεξεζία, εθνξίεο  αξραηνηήησλ, 

ζπκβνχιην αξρηηεθηνληθήο, ππξνζβεζηηθφ ζψκα θ.ι.π.), θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα 

θαη ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ησλ εηδηθψλ απηψλ θαηεγνξηψλ. 

 

15. Η ηζρχο ηνπ άξζξνπ αξρίδεη κε ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο 

εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο. 

 

 

 

 

 

 

Άπθπο 5 

Ηλεκηπονικό ύζηημα Πποζδιοπιζμού Κόζηοςρ ηων ςνηελεζηών Παπαγωγήρ 

Σεσνικών Έπγων (Τ.ΚΟ.Π.Δ.) – Ηλεκηπονικό Παπαηηπηηήπιο Σιμών (ΗΛ.ΠΑ.Σ.) 

Ηλεκηπονικό ύζηημα Δθνικών Σεσνικών Πποδιαγπαθών (.Δ.ΣΔ.Π.) 

 

 

1. πληζηάηαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ (Γ.Γ.Τ.) 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Ηιεθηξνληθφ χζηεκα 

Πξνζδηνξηζκνχ Κφζηνπο ησλ πληειεζηψλ Παξαγσγήο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

ηερληθψλ έξγσλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ (Τ.ΚΟ.Π.Δ.) πνπ πεξηιακβάλεη 

ην Ηιεθηξνληθφ Παξαηεξεηήξην Σηκψλ (ΗΛ.ΠΑ.Σ.) θαη ην Ηιεθηξνληθφ χζηεκα 

Δζληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (.Δ.ΣΔ.Π.).  

 

2. Σν ΗΛ.ΠΑ.Σ. απνζθνπεί ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε ειεθηξνληθή απνηχπσζε, 

ζπιινγή, ηήξεζε θαη δηάζεζε κε εληαίν ηξφπν:  

 α. ησλ ηηκψλ, ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ηνπ Ηιεθηξνκεραλνινγηθνχ (Η/Μ) Δμνπιηζκνχ

 β. ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ θαη 

 γ. ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο ηερληθψλ εξγαζηψλ 

 

3..ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηεο παξαγξάθνπ 2 θσδηθνπνηνχληαη θαη  θαηαγξάθνληαη 

κε κνλαδηαίν θσδηθφ θαηαρψξεζεο ηα παξαθάησ:  

α. Σα δνκηθά πιηθά θαη ν Ηιεθηξνκεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο  θσδηθνπνηνχληαη κε 

βάζε ην Κνηλφ Λεμηιφγην γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (CPV) θαη ελδεηθηηθά 

θαηαρσξίδνληαη σο: πεξηγξαθή πιηθνχ-πξντφληνο, ηζρχνληα πξφηππα, ηερληθά 
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ραξαθηεξηζηηθά, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηήο, ηειηθή ηηκή θαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ πξνκεζεπηή ηνπο. 

β. Σα Μεραλήκαηα Έξγσλ ηα νπνία θσδηθνπνηνχληαη κε βάζε ην εληαίν Δπξσπατθφ 

χζηεκα Σαμηλφκεζεο θαη Ολνκαηνινγίαο θαη ελδεηθηηθά θαηαρσξίδνληαη σο: 

πεξηγξαθή κεραλήκαηνο, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά-ηζρχο, πηζηνπνηεηηθά, 

θαηαζθεπαζηήο, αμία θηήζεο, εκεξήζην κίζζσκα, ζηνηρεία πξνκεζεπηή, ζηνηρεία 

ζπληήξεζεο θ.ά,. 

γ. Σν εξγαηηθφ θφζηνο ην νπνίν θσδηθνπνηείηαη θαη ελδεηθηηθά θαηαρσξίδεηαη σο:  

πεξηγξαθή εηδηθφηεηαο, κέζν εκεξνκίζζην, ζπλζέζεηο πξφηππσλ ζπλεξγείσλ, 

απνδφζεηο ζπλεξγείσλ κε βάζε ηε δηεζλή πξαθηηθή πξνζαξκνδφκελε ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 

4.Οη πξνκεζεπηέο δνκηθψλ πιηθψλ, Ηιεθηξνκεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη 

κεραλεκάησλ έξγσλ, θαηαρσξνχλ ειεθηξνληθά ζην χζηεκα ηα ζηνηρεία ηνπο, κε 

κεραληζκνχο αζθαινχο κεηάδνζεο θαη απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ/δεδνκέλσλ. 

 

5.Η θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, πξνβιέπεηαη, ηνπιάρηζηνλ, 

άπαμ εηεζίσο ή θαη, εθηάθησο, ζε πεξίπησζε εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ ζηελ 

αγνξά ή επηθαηξνπνίεζεο ησλ ηηκνθαηαιφγσλ, αλαθνξηθά κε πθηζηάκελα πξντφληα ή 

ιφγσ αιιαγήο ηεο ηερληθήο λνκνζεζίαο ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ 

πιηθψλ. 

 

6.Σν εξγαηηθφ θφζηνο ηερληθψλ εξγαζηψλ επηθαηξνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ άπαμ 

εηεζίσο, ή θαη επηπιένλ, αλάινγα κε ηπρφλ πξνθχπηνληα λέα δεδνκέλα απφ ηελ 

αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο Γ.Γ.Τ. θαη  ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Αλαζεψξεζεο Σηκψλ 

Δξγαζηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

 

7.ην ΗΛ.ΠΑ.Σ. εηζάγεηαη κεραληζκφο ζχληαμεο ηππνπνηεκέλσλ πεξηγξαθηθψλ 

άξζξσλ πνπ αθνξνχλ ζε ηηκνιφγηα  εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ, ν νπνίνο αθνινπζεί 

ηνλ Καλνληζκφ χληαμεο Πεξηγξαθηθψλ Άξζξσλ. 

 

8.ην ΗΛ.ΠΑ.Σ. εηζάγεηαη κεραληζκφο ζχληαμεο αλαιπηηθψλ ηηκνινγίσλ εξγαζηψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ν νπνίνο αθνινπζεί ηνλ Καλνληζκφ Αλάιπζεο Σηκψλ Δξγαζηψλ Σερληθψλ 

Έξγσλ. 

 

9. Σν Ηιεθηξνληθφ Παξαηεξεηήξην Σηκψλ  (ΗΛ.ΠΑ.Σ.), είλαη πξνζβάζηκν ζην θνηλφ 

θαη παξνπζηάδεη ηα δεκνζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηηκψλ πξντφλησλ, κεραλεκάησλ θαη 

θφζηνο εξγαζηψλ, πνπ θνηλνπνηνχληαη ζε ηξίηνπο θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ην 

επηρεηξεκαηηθφ ή επαγγεικαηηθφ απφξξεην.  
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10.Σν ΗΛ.ΠΑ.Σ. είλαη έλα δπλακηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε 

ρξήζε Γηαδξαζηηθψλ Γηθηπαθψλ Οδεγψλ Σηκψλ θαη ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ, εθαξκφδεη 

έλαλ θαζνξηζκέλν κεραληζκφ ηηκνιεςίαο ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

Σηκνιεςίαο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηαηηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο δηαθχκαλζεο 

ησλ ηηκψλ. Σν ζχζηεκα πξνζθέξεη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηε δπλαηφηεηα λα εμεηάζεη 

κε θξηηήξηα πνηφηεηαο, ηηκήο θαη γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο πξντφλησλ, κεραλεκάησλ θαη εξγαζηψλ. 

 

11.Σν ΗΛ.ΠΑ.Σ.  ζπλδέεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ 

πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο  Σερληθψλ Έξγσλ (Κ.Η..ΠΑ.Σ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

παξφληνο. 

 

12.Σν ΗΛ.ΠΑ.Σ.  ζπλδέεηαη κε ηηο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ 

ηνπ δεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο απηφο, εθάζηνηε, πξνζδηνξίδεηαη, 

εηδηθφηεξα, δε, κε ηε  Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ σο πξνο ηε δηαζηαχξσζε ησλ απνδείμεσλ θαη ηηκνινγίσλ 

ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ.    

  

13.ην ΗΛ.ΠΑ.Σ. αλαπηχζζεηαη βάζε δεδνκέλσλ ζπιινγήο  ζηνηρείσλ θφζηνπο γηα 

ηηο θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο έξγσλ φπσο, έξγα Οδνπνηίαο, Αεξνδξφκηα, 

ηδεξνδξνκηθά, Τδξαπιηθά, Ληκεληθά, Οηθνδνκηθά, ζηελ νπνία εηζάγνληαη, 

επεμεξγάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη θνζηνινγηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ 

δηεπζχλζεσλ ηεο Γ.Γ.Τ., ησλ Πεξηθεξεηψλ, ινηπψλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ θαη ηνπ 

Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο  Σερληθψλ Έξγσλ 

(Κ.Η..ΠΑ.Σ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο, γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν 

παξάδνζεο - παξαιαβήο, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Μνλαδηαίνπ Κφζηνπο 

Πεξαησκέλσλ  Έξγσλ (ΜΚΠΔ) γηα ηελ έγθπξε πξνθνζηνιφγεζε ησλ έξγσλ.  

 

14.ην ΗΛ.ΠΑ.Σ., αλαπηχζζεηαη Ηιεθηξνληθφ χζηεκα α) Αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

πληειεζηή (ηθ) ηνπ Καλνληζκνχ Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ Μειεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

θαη β) ηεο  Αλαζεψξεζεο Σηκψλ Δξγαζηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαηά ηνλ Καλνληζκφ 

Αλαζεψξεζεο Σηκψλ Δξγαζηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ κε ζθνπφ ηελ ηεθκεξησκέλε 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηηκήκαηνο φισλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ αλάινγα κε ηε 

κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηνπο.  Καη’ εμαίξεζε θαη κέρξη ηελ 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ παξαπάλσ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ε αλαζεψξεζε 

ηηκψλ εξγαζηψλ δεκνζίσλ έξγσλ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

 

15.Σν Ηιεθηξνληθφ χζηεκα χληαμεο Δζληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

(.Δ.Σ.Δ.Π.) αλά θαηεγνξία έξγνπ απνζθνπεί ζηελ δηαδηθηπαθή ππνζηήξημε ηνπ  

πξνγξακκαηηζκνχ, ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ 
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ηερληθψλ έξγσλ.  ην .Δ.Σ.Δ.Π. αλαπηχζζεηαη Καλνληζκφο χληαμεο Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ, ψζηε νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο λα απνηεινχλ έλα ζχλνιν 

ηππνπνηεκέλσλ θαη ελαξκνληζκέλσλ αξρψλ, θαλφλσλ θαη κεζφδσλ, βαζηζκέλσλ ζε 

πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα θαζψο θαη ζε Δζληθά Πξφηππα ελαξκνληζκέλα 

κε αληίζηνηρα Δπξσπατθά Πξφηππα, Δπξσπατθέο  Σερληθέο Δγθξίζεηο, θνηλέο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο, θαη δηεζλή Πξφηππα εθ’ φζνλ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα Δπξσπατθά ή 

εζληθά παξαδεθηά θείκελα. 

 

16.Σν .Δ.Σ.Δ.Π. θαιχπηεη ππνρξεσηηθά ηηο ζπκβάζεηο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο 

ηερληθψλ έξγσλ, νη νπνίεο αλαηίζεληαη απφ ηδηψηεο θαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο 

ηεο  παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο. 

 

17.ην .Δ.Σ.Δ.Π αλαπηχζζεηαηη:  

Α) Ηιεθηξνληθφ χζηεκα Σερληθήο Ννκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηελ κειέηε, θαηαζθεπή 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη   

Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη  νη Καλνληζκνί θαη νη Οδεγίεο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηα Γεκφζηα θαη Ιδησηηθά έξγα. Δπηπιένλ ζην ζχζηεκα θαηαρσξνχληαη  

φιεο νη ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδφζεθαλ θαη΄εμνπζηνδφηεζε ηεο σο 

άλσ λνκνζεζίαο θαη νη εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη.  

Β) Ηιεθηξνληθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο ησλ Δζληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, 

ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη κε παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο Δζληθέο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο, απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηα ηερληθά έξγα, θνξείο θαη 

ηδηψηεο. 

 

18. α) Η ηήξεζε, ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηεο παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Ν.2472/97  (ΦΔΚ Α'50) θαη 

ηνπ Ν.3471/2006 (ΦΔΚ Α 1133) θαη νη ρξήζηεο ππνρξενχληαη ζε ηήξεζε ερεκχζεηαο 

θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε απηφ.    

 

β) Πξηλ απφ ηε ζχλδεζε κε ηα δίθηπα Κνηλήο Ωθέιεηαο (Κ.Ω), απαηηείηαη ε 

ππνρξεσηηθή θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε απηφ. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  

Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη 

δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ν επηβιέπσλ κεραληθφο ελεκεξψλεη ην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα κε ηα ηηκνιφγηα πιηθψλ θαη εξγαζηψλ, ηηο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο ηεο 

κειέηεο, ηηο ηειηθέο πνζφηεηεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν. 

 

19.Σν Τ.ΚΟ.Π.Δ. ιεηηνπξγεί σο δηαθξηηή εθαξκνγή ηνπ ηζηφηνπνπ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ κε επζχλε θαη κέξηκλα ηεο Γηεχζπλζεο Καλφλσλ θαη 

Πνηφηεηαο. 
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20.Οη ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Τ.ΚΟ.Π.Δ. πνπ είλαη πξνζβάζηκεο 

ζην θνηλφ ραξαθηεξίδνληαη απφ  επθνιία ρξήζεο, αμηνπηζηία, δηαθάλεηα, εγθπξφηεηα 

θαη πιεξφηεηα. 

 

21.Με θνηλή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο δχν κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζνξίδνληαη νη φξνη δηαζχλδεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

εθαξκνγψλ ηνπ παξφληνο κε ηηο εθαξκνγέο ηεο Γ.Γ.Π.. ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. 

  

22.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζπγθξνηείηαη 

ζπκβνπιεπηηθή  Δπηηξνπή πληνληζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

παξφληνο γηα δηάξθεηα δχν (2) εηψλ απνηεινχκελε απφ έλδεθα (11) κέιε κε 

ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο, πνπ απαξηίδεηαη απφ:  α) ηξεηο (3) ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ (ΓΓΤ), έλαο εθ ησλ νπνίσλ νξίδεηαη σο Πξφεδξνο β) δχν (2) 

ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (ηνκέαο 

Μεηαθνξψλ), γ) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο, δ) έλαλ 

(1) εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, ε) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ 

Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.), ζη) έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ 

εξγνιεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, ζη) έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ κειεηεηηθψλ νξγαλψζεσλ 

θαη δ) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Δ.Λ.Ο.Σ. 

Με ηελ απφθαζε απηή, επηπιένλ νξίδεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, ν ηξφπνο 

ζπλεδξηάζεσλ , ε γξακκαηεηαθή ηεο ππνζηήξημε, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο.    

 

23.Η Δπηηξνπή πληνληζκνχ έρεη ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, 

ελεκέξσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ πζηεκάησλ θαη έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

α. Μεξηκλά γηα ηε ζχληαμε ησλ Καλνληζκψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο  

6,7,8,10,14 θαη 15 ηνπ παξφληνο. 

β. Αζθεί επνπηηθφ έιεγρν ζηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ . 

γ. Πξνηείλεη βειηηψζεηο θαη πξνζζήθεο κε ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

δ. Δηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζπκπεξαζκαηηθέο 

ζπγθξηηηθέο εθζέζεηο πξνβιεπφκελνπ θαη ηειηθνχ θφζηνπο θαηαζθεπψλ ζε κεληαία 

βάζε. 

ε. Πξνηείλεη ηελ αλαζεψξεζε ή έγθξηζε ησλ Δζληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

 

Η Δπηηξνπή ιεηηνπξγεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ θαη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε 

κεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε θαη ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

πξνψζεζε έληαμεο ησλ δξάζεψλ ηεο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα.  

 



12 

 

 

24.Γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο δχλαληαη λα ζπζηήλνληαη 

νκάδεο εξγαζίαο, ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα κε εμεηδίθεπζε ζε ζπλαθή αληηθείκελα ηεο Δπηηξνπήο, κέιε Γ.Δ.Π. 

Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, επηζηήκνλεο 

εγλσζκέλνπ θχξνπο, εκπεηξνγλψκνλεο θαη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ ηεο αγνξάο . 

 

25. Η ηζρχο ηνπ άξζξνπ αξρίδεη κε ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο 

ηνπ παξφληνο. 

 

 

 

Άπθπο 6 

ύνηαξη πποϋπολογιζμού έπγος 

 

1.Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 5, ζχκθσλα κε ηελ παξ.25 

απηνχ, ζπληάζζεηαη έλαο εληαίνο (κνλαδηθφο)  πξνυπνινγηζκφο γηα θάζε δεκφζην ή 

ηδησηηθφ έξγν  κε αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο θαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ 

νξίδεη ην ΗΛ.ΠΑ.Σ. ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. 

 

2.Πξνθεηκέλνπ γηα ηδησηηθφ έξγν πξνυπφζεζε  γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δφκεζεο, 

πέξαλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4030/2011 (Α΄249), είλαη ε θαηάζεζε 

κε ηελ αίηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, φπσο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 1, ε ζχκβαζή ηνπ  ή ε δήισζε αλάζεζεο ή, άιισο, ε Γεληθή 

πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο θαη ε κειέηε εθαξκνγήο 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 231 ηνπ ΠΓ/γκαηνο 696/1974 (ΦΔΚ Α 301). 

 

3.Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, ην ηειηθψο πξνθχπηνλ απνινγηζηηθφ 

θφζηνο ηεο πινπνηεκέλεο θαηαζθεπήο ζπλνδεπφκελν απφ ηα απαξαίηεηα 

παξαζηαηηθά θαη ζηνηρεία θαηαρσξείηαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα έθδνζεο αδεηψλ 

δφκεζεο ηνπ Ν. 4030/2011 (ΦΔΚ Α’ 249), ζε επεμεξγάζηκε κνξθή, κε αηηηνιφγεζε 

ησλ απνθιίζεσλ, πνπ πξνέθπςαλ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. 

 

      4.Δηεζίσο θαη έσο ηε 15ε Μαξηίνπ εθάζηνπ έηνπο, νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο Γφκεζεο 

νθείινπλ λα δηαβηβάδνπλ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζηηο νπνίεο δηαπηζηψζεθε απφθιηζε, 

άλσ ηνπ πνζνζηνχ 25%, κεηαμχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 

απνινγηζηηθνχ θφζηνπο. Παξάιεηςε ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ λα δηαβηβάζνπλ, εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα. 
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5.Με Κνηλή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζπληάζζεηαη ηππνπνηεκέλε Γεληθή πγγξαθή 

Τπνρξεψζεσλ γηα ηδησηηθά νηθνδνκηθά έξγα.    

 

 

Άπθπο 7 

Ηλεκηπονικό ζύζηημα διασείπιζηρ δεδομένων βλαβών ζε ςποδομέρ και κηήπια 

λόγω θςζικών καηαζηποθών 

 

1.Αλαπηχζζεηαη θαη ηεξείηαη ζηε Γηεχζπλζε Απνθαηάζηαζεο Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ 

Καηαζηξνθψλ (Γ.Α.Δ.Φ.Κ.) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ (Γ.Γ.Τ.) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Ηιεθηξνληθφ χζηεκα δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ βιαβψλ ζε ππνδνκέο θαη θηήξηα, ιφγσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. ην 

Ηιεθηξνληθφ χζηεκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ βιαβψλ ζε ππνδνκέο θαη θηήξηα ιφγσ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, θαηαρσξίδνληαηη ηα ζηνηρεία βιαβψλ ησλ θηεξίσλ, 

ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, πνπ πξνθιήζεθαλ εμαηηίαο ζεηζκνχ, πιεκκχξαο, 

ππξθαγηάο, ή άιιεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο.  

 

Η Γ.Γ.Τ. έρεη ηελ θπξηφηεηα,  επνπηεία, δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία θαη έιεγρν  ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

2.Σν Ηιεθηξνληθφ χζηεκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ βιαβψλ θηεξίσλ, ππνδνκψλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ, ιφγσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, δηαζπλδέεηαη κε ην Κεληξηθφ 

Ηιεθηξνληθφ χζηεκα Αδεηνδνηήζεσλ (Κ.Η..Α.) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο θαη ην 

Ηιεθηξνληθφ χζηεκα Καηαγξαθήο, Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Γεκνζίσλ θαη 

Ιδησηηθψλ Έξγσλ (Τ.ΛΔΙ.Τ.) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. Απφ ηελ δηαζχλδεζε 

απηή, αληινχλ απφ ην Κ.Η..Α. θαη ην Τ.ΛΔΙ.Τ., ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε 

θηίξηα, ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο, φπνπ δελ ππήξμε νινθιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ 

εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο.  

 

3.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη νη 

εηδηθφηεξνη φξνη ρξήζεο, πξφζβαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

ηνπ παξφληνο. 

 

4. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο, ε Γ.Γ.Τ. κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη θαη κε ην 

Ιλζηηηνχην Αζηξνλνκίαο, Αζηξνθπζηθήο, Γηαζηεκηθψλ Δθαξκνγψλ θαη 

Σειεπηζθφπηζεο ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ (ΙΑΑΓΔΣ) γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ βιαβέλησλ ππνδνκψλ θαη θηεξίσλ, κέζσ δηαιεηηνπξγηθήο ζχλδεζεο κε ην 

ζχζηεκα πνπ απηφ δηαζέηεη. 

ελψ ην ΙΑΑΓΔΣ, δηαηεξεί ηελ θπξηφηεηα, ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, θαη ηε δηαρείξηζε 

επί ησλ κέζσλ θαη ζπζηεκάησλ παξαηήξεζεο ηεο Γεο πνπ δηαζέηεη ζην πιαίζην ηεο 
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ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ Γ.Γ.Τ, θαζψο θαη ησλ επεμεξγαζκέλσλ  πιεξνθνξηψλ, ησλ 

πξσηνγελψλ  δεδνκέλσλ, αιιά θαη ησλ κνληέισλ / κεζφδσλ δηαρείξηζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη 

ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη ζην Ηιεθηξνληθφ χζηεκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ βιαβψλ 

ζε ππνδνκέο θαη θηήξηα ιφγσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

 

Σα δεδνκέλα ηνπ γεσγξαθηθνχ ππφβαζξνπ, ιακβάλνληαη κε επζχλε ηνπ ΙΑΑΓΔΣ ζε 

ρξφλν πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ.Α.Δ.Φ.Κ., κεηά ηελ πξφθιεζε 

βιαβψλ απφ θπζηθή θαηαζηξνθή. 

 

5.ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.) θαη ηα  Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα απηνχ,  

ηεξείηαη θαηάινγνο κεραληθψλ πνπ δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί 

απφ ηε Γ.Α.Δ.Φ.Κ., ζηελ θαηαγξαθή βιαβψλ θηεξίσλ, ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

θαη ζηελ άκεζε θαηαρψξεζε, ζην Ηιεθηξνληθφ χζηεκα, ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

απηνςηψλ, φπσο ην είδνο ηεο βιάβεο, ηα γεληθά ζηνηρεία θηηξίσλ, ππνδνκψλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα ζηνηρεία ησλ ηδηνθηεηψλ.   

 

6.Γηα ηελ εγγξαθή ζηνλ θαηάινγν απαηηείηαη ε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ πνπ 

δηνξγαλψλνληαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Γ.Α.Δ.Φ.Κ., ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ 

Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο (Ο.Α..Π.) θαη κε ην Σ.Δ.Δ., ζηηο θαηά 

ηφπνπο έδξεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σκεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ε επηηπρήο ζπκκεηνρή 

ησλ ππνςεθίσλ ζε  εμεηάζεηο. 

 

7.Οη απηνςίεο, απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ 5 

κεραληθνχο, δηελεξγνχληαη απφ θνηλνχ κε ηνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο ηεο 

Γ.Α.Δ.Φ.Κ., ππφ ην ζπληνληζκφ θαη ηηο νδεγίεο ηεο Γηεχζπλζεο, ζηελ νπνία 

απνζηέιινληαη ηνλ πξψην κήλα θάζε έηνπο νη θαηάινγνη απφ ηα Πεξηθεξεηαθά 

Σκήκαηα ηνπ Σ.Δ.Δ. 

 

8.Δθφζνλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, νη εγγεγξακκέλνη κεραληθνί, 

ππνπέζνπλ ζε ζνβαξή πιεκκέιεηα, γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηε Γ.Α.Δ.Φ.Κ., 

ελεκεξψλεηαη πάξαπηα ην Σ.Δ.Δ. θαη θηλείηαη ζε βάξνο ηνπο ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία. 

 

9. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, πνπ εθδίδεηαη 

εληφο πξνζεζκίαο 3 κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, θαζνξίδνληαη ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα ησλ κεραληθψλ ηεο παξαγξάθνπ 5, νη θαλφλεο θαη νη αξρέο 

πνπ δηέπνπλ ην έξγν ηνπο, ε δηάξθεηα ησλ απαξαίηεησλ ζεκηλαξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 

6, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηνπο, νη ηδηφηεηεο πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο 

κε ην έξγν ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηα αλσηέξσ.    
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10.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαζνξίδνληαη νη 

δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ 

βιαβψλ, νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ησλ  θπξψζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε 

κε απνθαηάζηαζεο ηνπο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα κε ηα αλσηέξσ.  

 

 

11.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ζε 

πεξίπησζε ζπκβάληνο θπζηθήο θαηαζηξνθήο, ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ απφ πιεπξάο εκπιεθνκέλσλ ππνπξγείσλ, ε δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ,  ε δηάζεζε ησλ ππαιιήισλ, ν 

αξηζκφο θαη νη εηδηθφηεηέο ηνπο, νη πάζεο θχζεσο απνδεκηψζεηο θαη θάζε άιιν ζέκα 

ζρεηηθφ κε ηα αλσηέξσ.    

 

12. Η ηζρχο ηνπ άξζξνπ αξρίδεη κε ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο 

ηνπ παξφληνο. 

 

 

 

 

Άπθπο 8 

Δθνικά Ππόηςπα Δκηιμήζεων Αξίαρ Τποδομών,  

Δθνικόρ Κανονιζμόρ Δκηιμήζεων Αξίαρ Τποδομών,  

ύζηημα ςποζηήπιξηρ πποζδιοπιζμού ανηικειμενικήρ αξίαρ ςποδομών 

 

 

1.Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, εθδίδνληαη ηα Δζληθά Πξφηππα Δθηηκήζεσλ Αμίαο 

Τπνδνκψλ θαη Δζληθφο Καλνληζκφο Δθηηκήζεσλ Τπνδνκψλ, πνπ βαζίδνληαη ζηα 

επξσπατθά εθηηκεηηθά πξφηππα φπσο ηζρχνπλ. 

 

2.Σα Δζληθά Πξφηππα Δθηηκήζεσλ Αμίαο Τπνδνκψλ νξίδνπλ ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ 

ηεο αγνξαίαο αμίαο ηεο ππνδνκήο, ηηο βάζεηο εθηίκεζεο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ 

ηελ αγνξαία αμία, ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο θαη ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ εθηηκεηηθψλ 

εθζέζεσλ. 

 

3.Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθηηκεηηθήο κεζφδνπ θφζηνπο ιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

Ηιεθηξνληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ (ΗΛ.ΠΑ.Σ.) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. Η 

αμία ηεο εθηίκεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αλαπφζβεζηε αμία ηεο 

ππνδνκήο θαηά ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, φπσο απηή ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε ιεηηνπξγηθή θζνξά, ηε ρξνληθή θζνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή απαμίσζε.  
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4.Σα Δζληθά Πξφηππα Δθηηκήζεσλ Αμίαο Τπνδνκψλ θαη ν Δζληθφο Καλνληζκφο 

Δθηηκήζεσλ Τπνδνκψλ απνηεινχλ ππνρξεσηηθή βάζε γηα ηε ζχληαμε  φισλ ησλ 

εθηηκήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε κεηαβηβάζεηο θαη ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο ή 

ρξεκαηνπηζησηηθέο πξάμεηο φισλ ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ππνδνκψλ.  

 

5. πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ αληηθεηκεληθήο αμίαο ππνδνκήο, ζην νπνίν εηζάγνληαη ηα 

δεδνκέλα φισλ ησλ εθηηκήζεσλ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ εθηηκεηψλ πνπ αθνξνχλ ζε 

ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο θαη κεηαβηβάζεηο ή ρξεκαηνπηζησηηθέο πξάμεηο θαη έρνπλ 

ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Δζληθά Πξφηππα Δθηηκήζεσλ Αμίαο Τπνδνκψλ θαη ηνλ 

Δζληθφ Καλνληζκφ Δθηηκήζεσλ Τπνδνκψλ.  

 

6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ξπζκίδεηαη: α) ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ  

Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ηνπο ειιεληθνχο θνξείο πηζηνπνηεκέλσλ 

εθηηκεηψλ ψζηε λα ζπληαρζνχλ ηα Δζληθά Πξφηππα Δθηηκήζεσλ Αμίαο Τπνδνκψλ θαη 

ν Δζληθφο Καλνληζκφο Δθηηκήζεσλ Τπνδνκψλ, ν χςνο απνδεκίσζεο ησλ εθηηκεηψλ 

θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα θαη ζπλαθέο κε ηα αλσηέξσ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

 

 

 

Άπθπο 9 
Ηλεκηπονικό μηηπώο ζςνηελεζηών παπαγωγήρ δημοζίων και ιδιωηικών 

ηεσνικών έπγων (ΜΗ.Σ.Δ.) 

 

1.ηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ (Γ.Γ.Τ.) ηνπ Τπνπξγείνπ  Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζπληζηάηαη ειεθηξνληθφ  κεηξψν ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ (ΜΗ.Σ.Δ.), πνπ πεξηιακβάλεη: α) ην Μεηξψν 

Φπζηθψλ Πξνζψπσλ Παξαγσγήο Σερληθψλ Έξγσλ (ΜΗ.ΦΤ.Π.ΣΔ) θαη β) ην Μεηξψν 

Δπηρεηξήζεσλ Παξαγσγήο Σερληθψλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Σ.Δ). Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο 

εγγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή δεκνζίσλ έξγσλ, ηα κεηξψα ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ ζπληζηνχλ ηνλ επίζεκν θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ εξγνιεπηψλ, 

εγθεθξηκέλσλ κειεηεηψλ θαη ηερληθψλ ζπκβνχισλ ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.4412/2016 

(Α΄147). 

 

2. Δηδηθφηεξα, ε Γ.Γ.Τ. αλαζέηεη ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΜΗ.ΦΤ.Π.Σ.Δ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.), θαζψο θαη 

ζηα αξκφδηα επηκειεηήξηα θαη ζπιιφγνπο δεκνζίνπ δηθαίνπ δηαηεξψληαο ηελ 

θπξηφηεηα, απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα, επνπηεία θαη έιεγρν επ’ απηνχ, δπλάκελε, 

νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, λα ηελ αλαθαιέζεη. Η δηαρείξηζε θαη 
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ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ Δπηρεηξήζεσλ Σερληθψλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Σ.Δ.) 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Γ.Γ.Τ.  

 

3. Η ζχζηαζε ησλ κεηξψσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξηιακβάλεη: 

α) ηελ ειεθηξνληθή ηήξεζε πνπ αθνξά, εηδηθφηεξα, ζηε ζπιινγή, θαηαρψξεζε, 

έιεγρν θαη  επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζε απηά, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη θαηαρψξεζε ησλ κεηαβνιψλ θαηάζηαζήο ηνπο, 

β) ηελ έθδνζε θαη ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ, πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ 

εγγξάθσλ, φπνπ απαηηείηαη, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή εθηχπσζε απηψλ 

απφ ηνλ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο 

γ) ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ εγγξαθφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηα ΜΗ.Σ.Δ., 

δ) ηελ έθδνζε βεβαίσζεο αλαθνξηθά κε ηε ηερληθή ηθαλφηεηα ησλ εγγξαθφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηα Μεηξψα. 

ε) ηε δηαζχλδεζε κε ινηπά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηα νηθεία επηκειεηήξηα θαη 

αθνξνχλ ζηηο αδεηνδνηήζεηο ή πηζηνπνηήζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ 

έθδνζε ρνξήγεζεο βεβαηψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ. 

 

4. ην Μεηξψν Φπζηθψλ Πξνζψπσλ Σερληθψλ Έξγσλ (ΜΗ.ΦΤ.Π.Σ.Δ.) εγγξάθνληαη 

φια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηερληθή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα  ζηελ 

Διιάδα θαη εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ  έξγσλ, 

έρνληαο ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην σξίκαλζεο, εθηέιεζεο, ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ήηνη ζηε κειέηε, θαηαζθεπή θαη επίβιεςε κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξάδνζε θαζψο θαη ζηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

έξγνπ. ην ΜΗ.ΦΤ.Π.Σ.Δ. εγγξάθνληαη Γηπισκαηνχρνη Μεραληθνί Πνιπηερληθψλ 

ρνιψλ  Ιδξπκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ή 

ηζφηηκεο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, κέιε ηνπ  Σ.Δ.Δ., θπζηθά πξφζσπα θάηνρνη ηίηισλ 

ζπνπδψλ αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα ηεο εκεδαπήο 

ή ηζφηηκνπ ηεο αιινδαπήο πνπ έρνπλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ νηθείνπ 

επηκειεηήξηνπ, πηπρηνχρνη κεραληθνί ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, νη αδεηνδνηεκέλνη 

ζχκθσλα κε ην Ν.3982/2011 (ΦΔΚ Α 143) αζθνχληεο ηερληθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

ινηπφ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, πνπ έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Τπνδνκψλ (Γ.Γ.Τ.), πέξαλ ησλ αλσηέξσ, δχλαηαη λα πξνζηίζεληαη ζην 

ΜΗ.ΦΤ.Π.Σ.Δ., ζπγθεθξηκέλα  επαγγέικαηα θαη ινηπέο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ, 

θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, ρξεζηψλ θαη  εξγαδνκέλσλ ζηηο ππνδνκέο θαη 

ζηα θηίξηα .   

 

5. Η εγγξαθή ζηα αθφινπζα επηκέξνπο κεηξψα  ηνπ ΜΗ.ΦΤ.Π.Σ.Δ., δηελεξγείηαη 

χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, πξνυπνζέζεηο θαη  



18 

 

δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ./γκα ηεο παξαγξάθνπ 21 ηνπ παξφληνο 

σο εμήο : 

α. Μεηξψν Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ (Μ.Δ.Μ.) 

β. Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ (Μ.Δ.Κ.) 

γ. Μεηξψν Δκπεηξίαο ηερληηψλ θαη ινηπψλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Μ.Δ.Σ.) 

 

6.Σα θπζηθά πξφζσπα εγγξάθνληαη ζε έλα απφ ηα επηκέξνπο κεηξψα ησλ 

πεξηπηψζεσλ α΄, β΄θαη γ΄ηεο παξαγξάθνπ 5. Δπηηξέπεηαη ε παξάιιειε εγγξαθή ζηα 

επηκέξνπο κεηξψα ησλ πεξηπηψζεσλ α΄θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. ηεο παξ.21. 

 

7. Σα θπζηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4, πνπ είλαη κφληκνη ππάιιεινη ή  ανξίζηνπ 

ρξφλνπ ππεξεηνχληεο ζην δεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, 

φπσο απηφο εθάζηνηε νξηνζεηείηαη θαη ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη νη Γεκφζηεο 

Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Ωθέιεηαο, ηξάπεδεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαη γεληθά 

επηρεηξήζεηο, πνπ ειέγρνληαη απφ ην Γεκφζην, εθφζνλ, κε βάζε, βεβαίσζε ηεο 

ππεξεζίαο ηνπο, απαζρνινχληαη ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ ηνπο ή 

αλαιακβάλνπλ εθπφλεζε κειεηψλ θαη επίβιεςε, εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηα 

επηκέξνπο κεηξψα ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 5. Η εγγξαθή ηνπο 

ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα γίλεηαη θαηά δηαθξηηφ ηξφπν, ψζηε λα πξνθχπηεη γηα ην 

ζηελφ θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα ε ζηειέρσζε ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ κε ην 

ελεξγφ πξνζσπηθφ γηα εθπφλεζε κειεηψλ θαη επίβιεςε πάζεο θχζεσο ηερληθψλ 

έξγσλ.  

 

8. Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 7 πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή δεκνζίσλ 

έξγσλ, απαγνξεχεηαη πξηλ ηελ παξέιεπζε επηαεηίαο απφ ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο ή 

γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν απνρψξεζεο ηνπο απφ ηελ ππεξεζίαο  (παξαίηεζε, 

απφιπζε θ.ι.π.), λα ζηειερψλνπλ κειεηεηηθέο θαη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

εηαηξίεο ζπκβνχισλ ησλ πεξηπη. α1 θαη β1 θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ παξφληνο, 

πνπ αλαιακβάλνπλ δεκφζηα έξγα θαη κειέηεο θαη λα έρνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο ή κίζζσζεο έξγνπ κε απηέο γηα ηελ αλάιεςε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ 

έξγσλ.  

 

9.Η εγγξαθή ζηα επηκέξνπο κεηξψα Μ.Δ.Μ, Μ.Δ.Κ. θαη Μ.Δ.Σ. ησλ πεξηπηψζεσλ α’, 

β’ θαη γ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο, γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, πνπ δεηεί ηελ θαηάηαμή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο κειεηψλ 

θαη έξγσλ θαη ζηελ αληίζηνηρε ζε θάζε θαηεγνξία ηάμε, φπσο νξίδεηαη ζην Π.Γ./γκα  

ηεο παξαγξάθνπ 21 ηνπ παξφληνο. Η εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζηα κεηξψα ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο ηζρχεη κέρξη ηπρφλ αλαθαηάηαμε κε αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ή δηαγξαθή ηνπ ζε πεξίπησζε παχζεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο.  
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10.ην Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Σερληθψλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Σ.Δ.) εγγξάθνληαη νη αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα, πνπ έρνπλ έδξα θαη δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

Διιάδα θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ή θχξην ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, 

ηελ εθπφλεζε ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ κειεηψλ, ηελ παξνρή ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηελ θαηαζθεπή 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ σο αλάδνρνη, ππεξγνιάβνη ή ζπλεξγαδφκελνη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηνπο ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο αλαζέηνληεο θνξείο.  

 

11.Η εγγξαθή ζην Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Σερληθψλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Σ.Δ.) γίλεηαη κε 

βάζε ηε ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο θαη δηελεξγείηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, πξνυπνζέζεηο θαη θαηφπηλ θαηάζεζεο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ./γκα ηεο παξαγξάθνπ 21 ηνπ 

παξφληνο, θαη ζηα αθφινπζα επηκέξνπο κεηξψα σο εμήο:  

α. Μεηξψν Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

 α.1 Mεηξψν Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ   

 α.2 Mεηξψν Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ιδησηηθψλ Έξγσλ  

β. Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ  

 β.1 Mεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

 β.2 Mεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ιδησηηθψλ Έξγσλ 

γ. Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Σερληθψλ πκβνχισλ    

δ. Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Σερληηψλ θαη ινηπψλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

12.α) Δπηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην Mεηξψν Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ, ζηειερψλεηαη απνθιεηζηηθά απφ θπζηθά πξφζσπα εγγεγξακκέλα ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ, ηα νπνία δελ επηηξέπεηαη θαηά ην ίδην 

δηάζηεκα λα ζηειερψλνπλ  επηρείξεζε ηνπ Mεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

β) Δπηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην Mεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ ζηειερψλεηαη απνθιεηζηηθά απφ θπζηθά πξφζσπα ηνπ Μεηξψνπ Δκπεηξίαο 

Καηαζθεπαζηψλ, ηα νπνία δελ επηηξέπεηαη θαηά ην ίδην δηάζηεκα λα ζηειερψλνπλ  

επηρείξεζε ηνπ Mεηξψνπ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

γ) Δπηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζηα Mεηξψα Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ιδησηηθψλ 

Έξγσλ θαη Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ιδησηηθψλ Έξγσλ ζηειερψλεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ θπζηθά πξφζσπα εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο 

Μειεηεηψλ ή θαη ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ. 

δ) Δπηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην Mεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Σερληθψλ πκβνχισλ 

ζηειερψλεηαη απνθιεηζηηθά απφ θπζηθά πξφζσπα εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν 

Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ θαη ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ, ηα νπνία δελ 

επηηξέπεηαη θαηά ην ίδην δηάζηεκα λα ζηειερψλνπλ επηρείξεζε ηνπ Mεηξψνπ 

Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηνπ Mεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. 
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ε) Δπηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην Mεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ηερληηψλ θαη ινηπψλ 

ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηειερψλεηαη απνθιεηζηηθά απφ θπζηθά 

πξφζσπα εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο ηερληηψλ θαη ινηπψλ ηερληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ζη) Δπηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην Mεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ κπνξεί λα εγγξάθεηαη θαη ζην Mεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

Ιδησηηθψλ Έξγσλ. 

δ) Δπηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην Mεηξψν Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ κπνξεί λα εγγξάθεηαη θαη ζην Mεηξψν Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ιδησηηθψλ 

Έξγσλ. 

ε) Δπηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην Mεηξψν Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ιδησηηθψλ 

Έξγσλ κπνξεί λα εγγξάθεηαη θαη ζην Mεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

Ιδησηηθψλ Έξγσλ θαη αληηζηξφθσο. 

ζ) Δπηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζηα Mεηξψα Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ιδησηηθψλ 

Έξγσλ θαη Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ιδησηηθψλ Έξγσλ εγγξάθεηαη κφλν ζηα 

Μεηξψα Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ή κφλν ζηα Μεηξψα 

Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ αληίζηνηρα. 

Οη ππφ ζηνηρεία ζη΄, δ, ε΄, ζ΄ αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο 

εθαξκφδνληαη, εθφζνλ πιεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο, πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ./γκα ηεο παξαγξάθνπ 21 ηνπ παξφληνο. 

 

13.Η εγγξαθή ζηα ΜΗ.Σ.Δ. είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα, θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν, ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 10 ηνπ παξφληνο, κε επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα απαζρνινχκελν ζηελ παξαγσγή 

δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηερληθνχ έξγνπ, φπσο θαη  αληίζηνηρα ππνρξεσηηθή είλαη, ε 

ελεκέξσζε, ηπρφλ κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, πξηλ απφ ηελ αλάιεςε έξγνπ 

δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ, ή ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο δεκφζηνπ ή 

ηδησηηθνχ έξγνπ κε θάπνηα απφ ηηο ηδηφηεηεο εγγξαθήο ηνπ ζηα ΜΗ.Σ.Δ. Γηα ηελ 

εγγξαθή θαη  θαηάηαμε ζηα ΜΗ.Σ.Δ. ηνπ παξφληνο, εθδίδεηαη βεβαίσζε κε ηε κνξθή 

πηπρίνπ, ε νπνία αθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία βαζίδεηαη ε 

θαηάηαμε.  

 

14.Η παξάιεηςε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εγγξαθήο ζηα Μεηξψα Φπζηθψλ Πξνζψπσλ 

Σερληθψλ Έξγσλ (ΜΗ.ΦΤ.Π.Σ.Δ.) ή ζηα Μεηξψα Δπηρεηξήζεσλ Παξαγσγήο 

Σερληθψλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Σ.Δ.) ή ε παξάιεηςε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο , 

απνηειεί αηηία θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ηνπ αλαζέηνληνο ηεο εθηεινχκελεο ζχκβαζεο, 

έθπησζεο απφ ηελ εθηεινχκελε κειέηε, ζπλαθή ηερληθή ή ινηπή ζπλαθή 

επηζηεκνληθή ππεξεζία ή έξγν, παχζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, κειέηεο θαη ζπλαθνχο 

ππεξεζίαο ή ιφγν αλάθιεζεο ηεο αλάζεζεο.  

 

15. Σν πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηεο παξαγξάθνπ 3  ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.4412/2016 

(Α΄147), αληιείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, 
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πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλάιεςε δεκφζηνπ έξγνπ ή γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο δεκφζηνπ έξγνπ, απφ ην ΜΗ.Σ.Δ.. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηελ αλάιεςε 

ηδησηηθνχ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία δφκεζεο ή θαη ππεξεζίεο επίβιεςεο 

εηδηθψλ θηεξίσλ. 

 

16. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα 

ΜΗ.Σ.Δ. ηνπ παξφληνο δελ ηίζεληαη ζε ακθηζβήηεζε ρσξίο αηηηνιφγεζε, θαηά ηελ 

παξάγξαθν ηνπ 6 άξζξνπ 83 ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄147). 

 

17.Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ηήξεζε, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ ΜΗ.Σ.Δ. ηνπ 

παξφληνο θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ηεξνχληαη ζε απηά, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ζπιινγήο, ρξήζεο πιεξνθνξηψλ θαη 

δεδνκέλσλ κέζσ δηαζχλδεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ ΜΗ.Σ.Δ. κε θάζε άιιε ζρεηηθή κε 

ην αληηθείκελν ηνπ λφκνπ ειεθηξνληθή εθαξκνγή,  ηδίσο ηα ζπζηήκαηα ησλ άξζξσλ 2 

θαη 3, θαη 4  ηνπ παξφληνο, ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ακνηβψλ Σ.Δ.Δ., ηελ ειεθηξνληθή 

έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ηνπ Ν.4030/2011 (ΦΔΚ Α’ 249), ηελ Ηιεθηξνληθή 

Σαπηφηεηα Κηεξίνπ ηνπ Ν.3843/2010 (ΦΔΚ Α΄62), ην Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δ..Η.ΓΗ.. ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.4412/2016 (Α 147),  ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..), ην Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Ο.Π..), θαζψο θαη κε ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο. 

 

18. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη θνξείο γηα ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη 

ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ  ππεξεζηψλ δχλαληαη λα δεηνχλ απφ 

ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηεο Γ.Γ.Τ. θάζε πιεξνθνξία γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δεκνζίνπο 

δηαγσληζκνχο πξηλ απφ ηελ αλάζεζε  ηνπ ζρεηηθνχ έξγνπ.  

 

19.Η ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ειεθηξνληθά 

κεηξψα ηνπ παξφληνο απφ ηνπο ρξήζηεο απηψλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Ν.2472/97  (ΦΔΚ Α'50) θαη 

ην Ν.3471/2006 (ΦΔΚ Α 1133) θαη νη ρξήζηεο ππνρξενχληαη ζε ηήξεζε ερεκχζεηαο 

θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε απηφ.  

 

20.Η εγγξαθή θαη  θαηάηαμε ζε θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ζηα Μεηξψα ηνπ παξφληνο 

γίλεηαη απφ ηηο Δπηηξνπέο Μεηξψσλ. πγθεθξηκέλα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  

Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζπγθξνηνχληαη κε ζεηεία δχν (2) εηψλ, πνπ 

κπνξεί λα αλαλεψλεηαη θαη΄αλψηαην γηα κία επηπιένλ θνξά, νη εμήο Δπηηξνπέο: α) 

Δπηηξνπή Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Μειεηεηψλ, β) Δπηηξνπή Μεηξψνπ Δκπεηξίαο 

Καηαζθεπαζηψλ, γ) Δπηηξνπή Μεηξψνπ Δκπεηξίαο ηερληηψλ θαη ινηπψλ ηερληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δ) Δπηηξνπή Μεηξψνπ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

ε) Δπηηξνπή Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ζη) Δπηηξνπή Μεηξψνπ 

Δπηρεηξήζεσλ Σερληθψλ πκβνχισλ θαη δ) Δπηηξνπή Μεηξψνπ Δπηρεηξήζεσλ 
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ηερληηψλ θαη ινηπψλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Έθαζηε Δπηηξνπή  

απνηειείηαη απφ δεθαηξία (13) κέιε, πνπ νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν Πξφεδξνο.  

21. Με  Π.Γ./γκα πνπ εθδίδεηαη εληφο  νθηψ κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο 

κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη: 

α. νη εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηήξεζεο ησλ ΜΗ.Σ.Δ. ηνπ παξφληνο, 

β. νη θαηεγνξίεο κειεηψλ θαη έξγσλ θαη νη ηάμεηο αλά θαηεγνξία απηψλ γηα θάζε 

Μεηξψν, 

γ. νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο θαη θαηάηαμεο ζηα ΜΗ.Σ.Δ. ηνπ 

παξφληνο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη, 

δ.  ε αλά εηδηθφηεηα ειάρηζηε ζηειέρσζε επηρείξεζεο, 

ε. νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο  ρνξήγεζεο, αλαλέσζεο, αλαζεψξεζεο, ειέγρνπ, 

θαηάηαμεο, αλαβάζκηζεο θαη αθχξσζεο πηπρίσλ, ε ρξνληθή  ηζρχο απηψλ, θαζψο θαη 

ε δηαδηθαζία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά πεξίπησζε, 

ζη. ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ησλ βεβαηψζεσλ θαη πηπρίσλ πνπ εθδίδνληαη επί ηε 

βάζε ησλ ΜΗ.Σ.Δ. ηνπ παξφληνο, 

δ. νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο θαηά ησλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ εγγξαθήο θαη θαηάηαμεο ζε απηά, αλαζεψξεζεο  θαη αθαίξεζεο πηπρίσλ, 

δηαγξαθήο απφ ην Μεηξψν, ηα απνθαηλφκελα φξγαλα θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία, 

ε. νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο αλάιεςεο έξγνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην αλεθηέιεζην, ην 

νξγαλφγξακκα, ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ή άιια ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ θαη 

εγγπψληαη ηε δπλαηφηεηα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ  θαη ηε θαηάιιειε  ζηειέρσζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ άξηηα θαη έγθαηξε εθηέιεζή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη  ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, 

ζ. ε ζπζρέηηζε ηνπ αλεθηέιεζηνπ κε ηε ζηειέρσζε ηεο εηαηξίαο, ψζηε ε αλάιεςε 

εθηέιεζεο έξγνπ πνπ ηπρφλ ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ αλεθηέιεζηνπ, λα είλαη δπλαηή 

κφλν κε επαχμεζε ηεο ζηειέρσζεο ή κε αλάζεζε ζε ππεξγνιάβν.  

η. Σα εηδηθφηεξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπο, νη πνηλέο, θαζψο θαη ε 

ζχλζεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξσηνβάζκηνπ θαη δεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ 

πκβνπιίνπ, 

ηα. Η ειάρηζηε ζηειέρσζε, ε νξγάλσζε θαη ν εμνπιηζκφο ησλ ζπλεξγείσλ εξγνηαμίνπ 

αλά θαηεγνξία θαη κέγεζνο έξγνπ,  

ηβ. ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΗ.Σ.Δ., 

ηγ. νη αξκφδηεο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΜΗ.Σ.Δ.  ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 

10 ηνπ παξφληνο, Γηεπζχλζεηο ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ   Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ αληίζηνηρα,  

ηδ. νη φξνη πξφζβαζεο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαη ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ παξφληνο θαζψο θαη δηάζεζεο θαη πεξαηηέξσ ρξήζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ εηζάγνληαη θαη ηεξνχληαη ζε απηφ ππνρξεσηηθά. 

ηε. Η ζχλζεζε ησλ επηηξνπψλ, νη αξκνδηφηεηέο ηνπο, θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

νξίδεηαη κε ην Π.Γ/γκα ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 
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ηζη. Ο ρξφλνο έλαξμεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

παξφληνο 

 

 

22. Η αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή ηνπ ΜΗ.Δ.Σ.Δ. ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ παξφληνο 

δχλαηαη λα αλαηεζεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

ζε θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ., ην νπνίν 

ζα αλαιάβεη  ηελ ππνρξέσζε λα ην παξαδψζεη έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία εληφο 

ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ Π.Γ/γκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

Με φκνηα απφθαζε, δχλαηαη λα αλαηεζεί θαη ζηνλ θνξέα ηεο παξ.2 ηνπ παξφληνο ε 

αλάπηπμε,  θαηαζθεπή  θαη παξάδνζή ηνπ ΜΗ.ΦΤ.Π.Σ.Δ. έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

 

23. Σν θφζηνο θαηαζθεπήο θαη παξάδνζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ ΜΗ.Δ.Σ.Δ. ηεο 

παξαγξάθνπ 10 ηνπ παξφληνο, θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ ΜΗ.ΦΤ.Π.Σ.Δ. ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο, θαιχπηνληαη κε 

κέξηκλα ηνπ Τπνπξγείνπ   Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

 

24.  Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη 

νη εηδηθφηεξνη φξνη ρξήζεο, πξφζβαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο 

ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζπλαθέο κε ηα αλσηέξσ.   

 

25.Η ηζρχο ηνπ άξζξνπ άξρεηαη απφ ηελ έθδνζε ηνπ Π.Γ/γκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 21, 

νπφηε θαη θαηαξγείηαη θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε αληίζεηε κε απηφ. Μέρξη ηελ 

έθδνζε ηνπ, ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε 

ηα κεηξψα. 

 

 

 

 

 

Άπθπο 10 

Γιαθύλαξη εμπιζηεςηικόηηηαρ 

 

ηηο δηαδηθηπαθέο πχιεο ησλ πζηεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα ηνπ 

παξφληνο, ηα ζέκαηα αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 11 θαη 13 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΔΚ Β’/1301/12-4-2012) «Κχξσζε 

Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» θαη κε ηα νξηδφκελα 

ζην Π.Γ. 25/2014 (Α’ 44) «Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Ψεθηνπνίεζε εγγξάθσλ». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ  

 

 

Άπθπο  11 

Δηήζιορ Ππογπαμμαηιζμόρ Έπγων ανά Τποςπγείο 

 

Με Τπνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε θαζ΄χιελ 

αξκνδίνπο Τπνπξγνχο, πνπ αλαζέηνπλ θαη εθηεινχλ δεκφζηα έξγα εληαγκέλα ζην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ζε πγρξεκαηνδνηνχκελα Πξνγξάκκαηα, 

θαζνξίδεηαη, αλά έξγν, βάζεη  πξνυπνινγηζκνχ , ν ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο ηνπ 

έξγνπ, θαη ηδίσο, ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ, νη θάζεηο σξίκαλζήο ηνπ, ν 

ρξφλνο δεκνπξάηεζήο ηνπ θαη ππνρξεσηηθά ν εθηηκψκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο 

ηεο εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ. ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη, νη κειέηεο 

νη νπνίεο ζα δεκνπξαηεζνχλ ζε επίπεδν πξνκειέηεο εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο απφ 

ην εθάζηνηε Τπνπξγείν, ην ρξνλνδηάγξακκα εθπφλεζήο ηνπο, θαζψο θαη ε εκπεηξία, 

ζηειέρσζε, ηερληθή ηθαλφηεηα θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο νκάδαο 

κειέηεο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ απηψλ. 

 

 

 

 

Άπθπο 12 

Διδικό ώμα Δπιμεηπηηών δημοζίων και ιδιωηικών έπγων 

 

1.πληζηάηαη Δηδηθφ ψκα Δπηκεηξεηψλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ γηα ηε 

δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ θαηά ηελ θείκελεο δηαηάμεηο επηκεηξήζεσλ δεκνζίσλ 

έξγσλ, θαζψο θαη ηελ πξναηξεηηθή επηκέηξεζε ηδησηηθνχ έξγνπ, εθφζνλ ην επηζπκεί ν 

αλαζέησλ.  

 

2.Οη Δηδηθνί Δπηκεηξεηέο Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθψλ έξγσλ εγγξάθνληαη ζε θαηάινγν 

Δηδηθνχ ψκαηνο Δπηκεηξεηψλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ πνπ ηεξείηαη ζην 

Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.), θαηφπηλ αδεηνδφηεζήο ηνπο, πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη επηηπρνχο 

ζπκκεηνρήο ζε εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζην Σ.Δ.Δ.  

 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ., κεηά απφ 

γλψκε ηνπ Σ.Δ.Δ., πνπ εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο 3 κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο, θαζνξίδνληαη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ησλ Δηδηθψλ Δπηκεηξεηψλ, νη 

θαλφλεο θαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ην έξγν ηνπο, ε δηάξθεηα ησλ απαξαίηεησλ 

ζεκηλαξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηνπο, νη 

ηδηφηεηεο πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ην έξγν ηνπο, ηα φξγαλα επηβνιήο θπξψζεσλ ζε 
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πεξίπησζε κε εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ κε ην έξγν ηνπο δηαηάμεσλ, ε ακνηβή γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηα αλσηέξσ.   

 

 

Άπθπο 13 

Μηηπώο Δλεγκηών Δηαιπειών Πιζηοποίηζηρ  

 

1.ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ (Γ.Γ.Τ.) ηεξείηαη 

Μεηξψν Διεγθηψλ Δηαηξεηψλ Πηζηνπνίεζεο, γηα ηηο εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ηερληθψλ έξγσλ, 

ζπζηεκάησλ, πξνζψπσλ, πιηθψλ θαη πξντφλησλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε 

ηερληθψλ έξγσλ. 

 

2.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλθαζνξίδνληαη: 

α) νη θαηεγνξίεο θαη νη εηδηθφηεηεο ησλ επηζηεκφλσλ, ηα πξνζφληα θαη  νη εμεηαζηηθέο 

δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ, αλά θαηεγνξία αληηθεηκέλνπ πηζηνπνίεζεο, λα θαηαξηίδεηαη 

ην Μεηξψν Διεγθηψλ Δηαηξεηψλ Πηζηνπνίεζεο, αλαθνξηθά κε ηα πιηθά, ηα πξντφληα, 

ηα ζπζηήκαηα, ηηο ππεξεζίεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα πξφζσπα πνπ πηζηνπνηνχλ νη 

δηαπηζηεπκέλεο εηαηξείεο πηζηνπνίεζεο, 

β) ν απαξαίηεηνο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ, αλά εηδηθφηεηα, αξηζκφο ησλ Διεγθηψλ 

Πηζηνπνίεζεο, αλάινγα κε ην είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ 

πηζηνπνηήζεσλ κηαο εηαηξείαο,  

γ)  νη θαλφλεο θαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ην έξγν ησλ Διεγθηψλ Πηζηνπνίεζεο, ε 

ακνηβή ηνπο, νη ηδηφηεηεο πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ην έξγν ηνπο, ηα φξγαλα 

επηβνιήο θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε κε εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ κε ην έξγν ηνπο 

δηαηάμεσλ, θαζψο θαη θάζε ξχζκηζε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ.      

 

3.Οη δεκφζηνη θνξείο πνπ δελ δηαζέηνπλ ην απαξαίηεην ζηειερηαθφ δπλακηθφ γηα ηελ 

άζθεζε ειέγρσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, 

δχλαληαη λα δηελεξγνχλ ηνπο ειέγρνπο κε επηζηήκνλεο εγγεγξακκέλνπο ζην Μεηξψν 

Διεγθηψλ Δηαηξεηψλ Πηζηνπνίεζεο. 

 

4. Οη κφληκνη ή ανξίζηνπ ρξφλνπ ππάιιεινη δεκνζίνπ πνπ εγγξάθνληαη ζην Μεηξψν, 

κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε ειέγρνπο απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο 

αξκνδηνηήησλ ηεο Τπεξεζίαο ηνπο, ή άιινπ Γεκφζηνπ θνξέα ζην πιαίζην άζθεζεο 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο σο ζηειέρε ηνπ δεκφζηνπ θνξέα, κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ.  

 

5. Με εμαίξεζε ηνπο ειεγθηέο ηεο παξαγξάθνπ 4, νη ειεγθηέο πνπ νξίδνληαη γηα 

έιεγρν ή θαηφπηλ αηηήκαηνο  ηδησηψλ, θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, επηιέγνληαη κε 
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ειεθηξνληθή θιήξσζε. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο, ν ηξφπνο ελεκέξσζεο ησλ επηζεσξεηψλ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ, νη 

εκεξνκελίεο θιήξσζεο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα ζπλαθή κε ηα αλσηέξσ.  

 

 

 

Άπθπο 14 

Ανεξάπηηηορ Φοπέαρ Γιεθνών Γιαιηηζιών 

 

1.πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ απηνηειήο 

ππεξεζία, ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ κε ηελ νλνκαζία Aλεμάξηεηνο 

Φνξέαο Γηεζλψλ Γηαηηεζηψλ γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ επί ηερληθψλ δεηεκάησλ, πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη εκπεηξία κεραληθνχ, φπσο δηαθνξέο 

πξνεξρφκελεο απφ ζπκβάζεηο κειέηεο, εθηέιεζεο, ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο ή θάζε 

αλάινγεο επέκβαζεο επί ηερληθψλ έξγσλ, θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ..  

 

2.ηελ δηθαηνδνζία ηνπ Aλεμάξηεηνπ Φνξέα Γηεζλψλ Γηαηηεζηψλ ππάγνληαη δηεζλείο 

δηαηηεζίεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2735/1999 (ΦΔΚ Α΄35), 

φπσο ηζρχεη. 

 

3.ηνλ Aλεμάξηεην Φνξέα Γηεζλψλ Γηαηηεζηψλ ηεξείηαη θαηάινγνο δηαηηεηψλ γηα ηελ 

δηεμαγσγή ησλ δηεζλψλ δηαηηεζηψλ ηνπ παξφληνο πνπ θαηαξηίδεηαη κε επηκέιεηα ηεο 

Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο θαη επηθαηξνπνηείηαη θαη΄έηνο. ηνλ θαηάινγν δηαηηεηψλ ηνπ Aλεμάξηεηνπ 

Φνξέα Γηεζλψλ Γηαηηεζηψλ δχλαηαη λα εγγξαθνχλ φινη νη δηπισκαηνχρνη ή 

πηπρηνχρνη κεραληθνί Αλψηαησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ιδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή 

αληίζηνηρσλ ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο, δεθαπεληαεηνχο,  θαη’ 

ειάρηζηνλ, εκπεηξίαο, εθ’φζνλ παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξηα λνκηθήο θαη ηερληθήο 

θαηεχζπλζεο, πνπ δηεμάγνληαη απφ ην Σ.Δ.Δ. θαη ηνπο Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο ή ηα 

αληίζηνηρα Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα ή ρνιέο, θαη επηηχρνπλ ζε αληίζηνηρεο 

εμεηάζεηο. 

 

4.Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ   Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα ζχζηαζεο, ζπγθξφηεζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Aλεμάξηεηνπ Φνξέα Γηεζλψλ Γηαηηεζηψλ, ηα ηππηθά θαη 

νπζηαζηηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ δηαηηεηψλ, ε ακνηβή ηνπο, νη φξνη δηεμαγσγήο 

θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ, ην είδνο, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

εμεηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3, ην θφζηνο παξαθνινχζεζεο θαη νη πξνυπνζέζεηο 

πηζηνπνίεζεο ησλ δηαηηεηψλ ηνπ παξφληνο. 
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Άπθπο 15 

Δθνικόρ Δπεςνηηικόρ Φοπέαρ Ανηιζειζμικών Κανονιζμών, Πποδιαγπαθών 

Καηαζκεςών και Σεσνικήρ ειζμολογίαρ (Δ.Φ.Α.Κ.ΣΔ..) 

 

1. πληζηάηαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία Δζληθφο 

Δξεπλεηηθφο Φνξέαο Αληηζεηζκηθψλ Καλνληζκψλ, Πξνδηαγξαθψλ Καηαζθεπψλ θαη 

Σερληθήο εηζκνινγίαο (Δ.Φ.Α.Κ.Σ.Δ.) κε έδξα ηελ Κεθαινληά θαη πεξηθεξεηαθή 

ππεξεζία ηε Θεζζαινλίθε. Ο Δ.Φ.Α.Κ.Σ.Δ.. επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη απνηειεί εξεπλεηηθφ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα 

ηεο παξ.19 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4310/2014 (Α΄258), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 1 ηνπ Ν.4386/2016 (Α΄83). 

 

 

2.θνπφο ηνπ Δ.Φ.Α.Κ.ΣΔ.. είλαη: 

α) ε εθαξκνζκέλε έξεπλα ζηνπο ηνκείο ηεο Σερληθήο εηζκνινγίαο, ησλ 

Αληηζεηζκηθψλ Καηαζθεπψλ θαη ηεο Δδαθνδπλακηθήο, 

β) ε αλάπηπμε ηερλνινγίαο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ ζεηζκψλ, 

γ) ε εθπφλεζε επηζηεκνληθψλ έξγσλ θαη κειεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ζθνπφ ηνπ 

θαη αλαηίζεληαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, 

θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Φ.Α.Κ.ΣΔ..,  

δ) ε εθπφλεζε επηζηεκνληθψλ έξγσλ θαη κειεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ζθνπφ ηνπ, 

πνπ αλαηίζεληαη απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, ηνπ επξχηεξνπ Γεκνζίνπ θαη θνξείο 

ηνπ Ιδησηηθνχ ηνκέα, ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, κε βάζε 

ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη θάζε θνξά καδί ηνπο, 

ζη) ε ζχληαμε Καλνληζκψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ αληηζεηζκηθψλ θαηαζθεπψλ, 

ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ, εμνπιηζκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη ε εηζήγεζή ηνπο ζηνλ 

Τπνπξγφ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ είηε απηφλνκα, είηε ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ Ο.Α..Π. θαη άιινπο εξεπλεηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο θνξείο.  

 

3. Ο Δ.ΦΑ.Κ.ΣΔ.. δηνηθείηαη απφ 9κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..), πνπ 

απνηειείηαη απφ: 

α) Σνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, πνπ είλαη επηζηήκνλεο εγλσζκέλνπ 

θχξνπο κε: i) πηπρίν γεσεπηζηεκψλ θαη αλαγλσξηζκέλν κεηαπηπρηαθφ ή θαη 

δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο κε εμεηδίθεπζε ζηε 

εηζκνινγία θαη κε εκπεηξία ζηε δηνίθεζε νξγαληζκψλ, θνξέσλ, ή ii) δίπισκα 

κεραληθνχ κε εμεηδίθεπζε ζηα δνκνζηαηηθά ή ζηελ αληηζεηζκηθή κεραληθή θαη 

ηερλνινγία, ή άιιεο ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο θαη κε δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο.   

Η επηινγή ησλ επηζηεκφλσλ γηα ηηο αλσηέξσ ζέζεηο γίλεηαη έηζη ψζηε λα 

πιεξνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά ηα θξηηήξηα (i) θαη (ii).  

β) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Ο.Α..Π. κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ ππνδεηθλχεηαη 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ο.Α..Π. 

γ) Έλα (1) κέινο πνπ ππνδεηθλχεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ην Σερληθφ 
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Δπηκειεηήξην Διιάδνο. 

δ) Πέληε (5) κέιε κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο, πνπ είλαη επηζηήκνλεο κε 

απνδεδεηγκέλε γλψζε ζηε ζεηζκηθή επηθηλδπλφηεηα, ζην ζεηζκηθφ θίλδπλν, ζηελ 

εθαξκνζκέλε γεσθπζηθή, ή ζηελ ηερληθή γεσινγία, κε εκπεηξία ζηα ζέκαηα πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ Δ.Φ.Α.Κ.ΣΔ... Γχν (2) εθ ησλ 

κειψλ απηψλ, πξνέξρνληαη απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο κε ην Δ.Φ.Α.Κ.ΣΔ.. 

θνξείο κε αληηθείκελν ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εθαξκνγέο ή ηα δίθηπα. 

 

4.Σν Γ. δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη έλα απφ ηα κέιε σο αλαπιεξσηήο ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ 

Γ.. είλαη ηξηεηήο  

Σα κέιε ηνπ Γ.. αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο θαη 

κέρξη ηέζζεξηο (4) κήλεο θαη΄ αλψηαην, έσο φηνπ αλαιάβνπλ θαζήθνληα ηα λέα κέιε 

πνπ ηα αληηθαζηζηνχλ. Σν Γ.. νξίδεη ην γξακκαηέα ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ 

ππαιιήινπ ηνπ ΔΦΑΚΣΔ ή ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ. 

 

5. ηνλ Δ.Φ.Α..Κ.ΣΔ.. ιεηηνπξγνχλ νη Δπηηξνπέο: 

α) Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή απαξηηδφκελε απφ εξεπλεηέο ηνπ Δ.Φ.Α.Κ.ΣΔ.. θαη 

εθπξνζψπνπο απφ φια ηα Σκήκαηα Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ ηεο 

εκεδαπήο κε αληηθείκελν γεσιφγνπ, γεσθπζηθνχ, γεσηερληθνχ θαη εηδίθεπζε ζρεηηθή 

κε ηνλ ζθνπφ ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα θαη 

β) Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή απαξηηδφκελε απφ εξεπλεηέο ηνπ Δ.Φ.Α.Κ.ΣΔ.. θαη 

εθπξνζψπνπο απφ φια ηα Σκήκαηα Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ ηεο 

εκεδαπήο κε αληηθείκελν κεραληθνχ θαη εηδίθεπζε ζρεηηθή κε ηνλ ζθνπφ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ θνξέα. 

Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ησλ Δπηζηεκνληθψλ Δπηηξνπψλ, ην αθξηβέο ζεκαηηθφ 

αληηθείκελν θαη ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ηνπο, πξνζδηνξίδεηαη εηεζίσο κε απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηνπ θνξέα. 

Οη ζπλεδξηάζεηο ησλ Δπηζηεκνληθψλ Δπηηξνπψλ κπνξνχλ λα γίλνληαη θαη κε 

ηειεδηάζθεςε. 

 

6. Ο Δ.Φ.Α.Κ.ΣΔ.. κπνξεί λα αλαζέηεη κέξνο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο έξεπλαο 

ή κειέηεο ζε εηδηθνχο επηζηήκνλεο ή θνξείο, ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ή λα 

ζπλεξγάδεηαη κε απηνχο γηα ην ζθνπφ ηνπ. Οη φξνη ησλ αλαζέζεσλ εγθξίλνληαη ζε 

θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δ.Φ.Α.Κ.ΣΔ.. Η 

ακνηβή ησλ αλαζέζεσλ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Α.Κ.ΣΔ... 

 

7. Σν κφληκν θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ 

ηνπ Ι.Σ..Α.Κ., νη εξεπλεηέο επί ζεηεία θαη νη δηθεγφξνη κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο, 
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πνπ κεηαηάρζεθαλ ζηνλ Ο.Α..Π. κε ηηο ππ’ αξηζκ. Γ16γ/04/378/Γ/16−9−11 θαη 

Γ16/05/378/Γ/16−9−11 δηαπηζησηηθέο πξάμεηο, κεηαηάζζεηαη απηνδηθαίσο ζε 

ηζάξηζκεο ζπληζηψκελεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, πξνζσξηλέο πξνζσπνπαγείο 

ζέζεηο, ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, θιάδνπ θαη κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε θαη εληάζζεηαη 

ζηνλ Δ.Φ.Α.Κ.ΣΔ.. Οη αληίζηνηρεο νξγαληθέο ζέζεηο ζηνλ Ο.Α..Π. ηνπ 

κεηαηαζζφκελνπ πξνζσπηθνχ θαηαξγνχληαη..  

 

8. Οη αξκνδηφηεηεο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.., ησλ επηζηεκνληθψλ επηηξνπψλ ηεο 

παξ.6 νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαη ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή, ε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο, 

θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηεο απηψλ, ε ζχζηαζε ζέζεσλ γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ ΝΠΓΓ, 

ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θαηαιακβάλεη ηηο ζέζεηο απηέο, ν 

ρξφλνο έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ,  θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.  

 

9. Ο εηδηθφο ινγαξηαζκφο πνπ ζπζηάζεθε ζην Ι.Σ..ΑΚ.. κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

21 ηνπ λ. 3044/2002 θαη κεηαθέξζεθε ζηνλ Ο.Α..Π. δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 57 ηνπ λ. 4002/ 2011 (Α’ 180), κεηαθέξεηαη ζηνλ επηζηεκνληθφ θνξέα 

Δ.Φ.Α.Κ.ΣΔ.. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Δ.Φ.Α.Κ.Σ.Δ.. εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.  

 

 

10. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ γίλνληαη νη θαηαλνκέο ησλ πφξσλ 

ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ πνπ έρνπλ εξεπλεηηθφ έξγν ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ 

άξζξνπ.  

 

 

Άπθπο 16 

Ηλεκηπονικό ύζηημα Δκηίμηζηρ Κινδύνος  βλαβών ζε ςποδομέρ και κηήπια 

λόγω ζειζμού (Η..Δ.Κ.) 

 

1.Αλαπηχζζεηαη θαη ηεξείηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Πξνζηαζίαο (Ο.Α..Π.) θαη ζηε Γηεχζπλζε Απνθαηάζηαζεο Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ 

Καηαζηξνθψλ (Γ.Α.Δ.Φ.Κ.) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ (Γ.Γ.Τ.) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Ηιεθηξνληθφ χζηεκα Δθηίκεζεο 

Κηλδχλνπ βιαβψλ ζε ππνδνκέο θαη θηήξηα ιφγσ ζεηζκνχ (Η..Δ.Κ.), θαη αθνξά ζηελ 

εθηίκεζε, παξνπζίαζε θαη δηαρείξηζε ησλ επηπηψζεσλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ζηελ 

επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, θαη ζε κεγάιε θιίκαθα, νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ή θαη θηεξίνπ, 

ιακβαλνκέλσλ ππ φςε δηαθφξσλ ππνζέζεσλ ζεηζκηθψλ γεγνλφησλ, ζπλαξηήζεη ησλ 
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ζεηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ δεδνκέλσλ δφκεζεο, ηνπ ρξφλνπ θαηαζθεπήο θαη 

ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θηεξίσλ ηεο θάζε πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο.  

 

2.Ο Ο.Α..Π. θαη ε Γ.Α.Δ.Φ.Κ. ζπλεξγάδνληαη κε ην Ιλζηηηνχην Αζηξνλνκίαο, 

Αζηξνθπζηθήο, Γηαζηεκηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σειεπηζθφπηζεο ηνπ Δζληθνχ 

Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ (ΙΑΑΓΔΣ) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Η..Δ.Κ.. Δηδηθφηεξα ε 

Γ.Γ.Τ. αλαζέηεη ζην ΙΑΑΓΔΣ ηελ αλάπηπμε ηνπ Η..Δ.Κ., σο ζπλέρεηα ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο πνπ έρεη πινπνηεζεί απφ ην ΙΑΑΓΔΣ θαη παξνπζηαζηεί ζηα πιαίζηα 

δξάζεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο DG Echo γηα ηηο πφιεηο 

ηεο Αζήλαο θαη ηεο Λ’ Άθνπηια, κε θξηηήξην ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θάζε 

ππφζεζε ζεηζκηθνχ γεγνλφηνο κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε νπνηαδήπνηε ρσξηθή 

ελφηεηα ηεο επηθξάηεηαο.  

 

3.ην Η..Δ.Κ. εηζάγνληαη ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα επηιεγκέλσλ πεξηνρψλ πφιεσλ 

θαη θξίζηκσλ ππνδνκψλ  ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα 

δεδνκέλα ηνπ δνκεκέλνπ  αζηηθνχ πεξηβάιινληνο φπσο θαηαγξάθνληαη έσο ηψξα 

απφ ηνλ ΟΑΠ, θαη ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαη αθνξνχλ ελδεηθηηθά ζε ρξφλν 

θαηαζθεπήο θηεξίσλ, αξηζκφ νξφθσλ, ηξφπν θαηαζθεπήο, πιεζπζκφ, ζηνηρεία 

εδάθνπο θαη γεσινγίαο, ζηνηρεία  αλνηρηψλ ρψξσλ αλά θξίζηκεο πνιενδνκηθέο 

ελφηεηεο, ζηνηρεία δηθηχσλ θαη καδηθψλ εμππεξεηήζεσλ θνηλνχ, θαη θάζε άιιν 

ζηνηρείν πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηε εμαγσγή επηζηεκνληθνχ ζπκπεξάζκαηνο. Σα 

πξνθχπηνληα δεδνκέλα αθνξνχλ ζηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ δηαθφξσλ 

ζεηζκηθψλ γεγνλφησλ γηα θάζε ηκήκα πφιεο ή ρσξηθήο ελφηεηαο, ζε θηήξηα θαη 

θξίζηκεο ππνδνκέο, ζηελ εθηίκεζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηηο άκεζεο θαη απαξαίηεηεο 

δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο κεηά ην ζεηζκηθφ γεγνλφο,  φπσο 

ηελ ρσξνζέηεζε πεξηνρψλ θηινμελίαο πιεζπζκψλ, κνλάδσλ παξνρήο βνήζεηαο, θαη 

νδψλ δηαθπγήο, θαζψο θαη ζηελ εθηίκεζε ηξφπσλ αλαίξεζεο θξίζηκσλ δεδνκέλσλ 

πνπ νδεγνχλ ζε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα, φπσο εληζρχζεηο θηεξίσλ θαη 

ππνδνκψλ, βειηίσζε δηθηχσλ νδψλ, κεηαθνξψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ, πξφβιεςε 

αλνηρηψλ ρψξσλ εθηφλσζεο πιεζπζκνχ θ.α.   

 

4.Σα δεδνκέλα ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Η..Δ.Κ. δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί θξαηηθνχ απνξξήηνπ.  

 

5.Σν Η..Δ.Κ. δηαζπλδέεηαη, γηα ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ ηεο παξαγξάθνπ 3: 

α. κε ην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ χζηεκα Αδεηνδνηήζεσλ (Κ.Η..Α.) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο θαη ην Ηιεθηξνληθφ χζηεκα Καηαγξαθήο, Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο 

Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθψλ Έξγσλ (Τ.ΛΔΙ.Τ.) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη 

κε ην Ηιεθηξνληθφ χζηεκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ βιαβψλ θηεξίσλ, ππνδνκψλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ, ιφγσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο.  

β. κε ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο θαη δίθηπα ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ιεηηνπξγεί ην 

Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ ψζηε λα ηξνθνδνηείηαη κε πιεξνθνξίεο πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ δπλακηθή παξαθνινχζεζε ησλ ζεηζκηθψλ γεγνλφησλ ζε εζληθή 

θιίκαθα, θαζψο θαη ησλ αιιαγψλ ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ επέθηαζε ησλ 

νηθηζκψλ κε ηελ ζπλερή ξνή  δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηηο ππνδνκέο ζπιινγήο 

δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ ηνπ ΙΑΑΓΔΣ. 

 

6.Με έγγξαθν ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, πνπ ζπληάζζεηαη 

σο απφξξεην, νξίδνληαη νη πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο ηνπ 

Η..Δ.Κ., θαη εληέιινληαη νη αξκφδηνη ππάιιεινη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

γηα ηελ θάζε είδνπο πξφζβαζε ζε απηφ.  

 

7.Οη κειέηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Η..Δ.Κ. παξνπζηάδνληαη κε 

Δηήζηα Δηζήγεζε, πνπ ζπληάζζεηαη σο απφξξεηε, πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

 

8.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη νη 

εηδηθφηεξνη φξνη ρξήζεο, πξφζβαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο 

ηνπ παξφληνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 6. 

 

9.Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο, ηεο Γηεχζπλζεο Απνθαηάζηαζεο 

Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ Αζηξνλνκίαο, Αζηξνθπζηθήο, Γηαζηεκηθψλ Δθαξκνγψλ θαη 

Σειεπηζθφπηζεο ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. 

 

10.Η ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη έμη (6) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ  λφκνπ. 

 

 

 

Άπθπο 17 

ύζηαζη Γενικήρ Γιεύθςνζηρ ηπαηηγικού σεδιαζμού και Αζθάλειαρ 

Γημοζίων Τποδομών 

 

1. ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ  άξζξνπ 2 ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ Π.Γ/γκαηνο 109/2014 

(ΦΔΚ Α΄176) πξνζηίζεηαη πεξίπησζε δ΄ σο εμήο: 

«δ. ε Γεληθή Γηεχζπλζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ  Γεκνζίσλ Τπνδνκψλ». 
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2.ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ Π.Γ/γκαηνο 109/2014 

(ΦΔΚ Α΄176) πξνζηίζεηαη πεξίπησζε δ΄ σο εμήο: 

«δ. Γεληθή Γηεχζπλζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ Γεκνζίσλ Τπνδνκψλ». 

 

3.Μεηά ην άξζξν 53 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ Π.Γ/γκαηνο 109/2014 (ΦΔΚ Α΄176) 

πξνζηίζεληαη άξζξα 53Α, 53Β, 53Γ, θαη 53Γ σο εμήο: 

 

«Άξζξν 53Α 

Γεληθή Γηεχζπλζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ  Γεκνζίσλ Τπνδνκψλ 

 

1.Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο είλαη: 

α. Η πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, κε πξνγξακκαηηζκφ 

έξγσλ εζληθνχ επηπέδνπ ζε εηήζηα, κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε βάζε, 

β. Η πξνψζεζε θαη έγθξηζε απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

(εηθνζαεηψλ) πξνγξακκάησλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη ε ελδηάκεζε αλαζεψξεζή 

ηνπο , εθφζνλ απαηηείηαη,  

γ. Η πξνψζεζε, κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζηφρνπ αλάδεημεο 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ σο επηηειηθνχ δεκφζηνπ θνξέα ζηνλ ηνκέα 

πινπνίεζεο ησλ Γεκφζησλ Έξγσλ θαη ζηελ επνπηεία ηεο φιεο θαηαζθεπαζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο, 

δ. Η αμηνιφγεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ, ε έληαμή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηά ηεο, ε 

παξαθνινχζεζε  ηεο πξνφδνπ θαη ηεο αλαζεψξεζήο ηνπο. 

ε. Η κέξηκλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ – πξνγξακκάησλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ. 

ζη. Η παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη ε κειέηε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, φηαλ θαη εθ’ φζνλ 

απαηηεζεί. 

δ. Η εμεχξεζε επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Τπνδνκψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηεο. 

ε. Η ηήξεζε θαη επνπηεία ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο έξγσλ, 

κειεηψλ, ηερληθψλ ππεξεζηψλ, θαη έξγσλ παξαρψξεζεο,  

ζ. Η ηήξεζε εληαίσλ θαλφλσλ ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

κειεηψλ, ηερληθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζπκβάζεσλ έξγσλ παξαρψξεζεο, 

η. Η ππνζηήξημε θαη επνπηεία ηεο δηεμαγσγήο δηαγσληζκψλ αλάζεζεο ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, κειεηψλ, ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπκβάζεσλ έξγσλ παξαρψξεζεο κε 

ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο δηεμαγσγήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ΔΗΓΗ 

(Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ), 

ηα. Η ηήξεζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ Αξρείσλ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ 

Τπεξεζηψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη 
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ησλ αξρείσλ ειεθηξνληθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ.  

ηβ. Η δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ αλεμάξηεηνπ θνξέα Γηεζλψλ 

Γηαηηεζηψλ.  

ηγ. Η κειέηε θαη επεμεξγαζία εηδηθψλ ζεκάησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ, ε ηεθκεξίσζε θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζεκάησλ, 

θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ γηα πξνψζεζε ησλ δξάζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο. 

ηδ. Η έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο έξγσλ πνπ πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην 

εηήζην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη ε έγθξηζε ηεο θαηαλνκήο ησλ κεληαίσλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

ηε. Η αλάζεζε κειεηψλ ή θαη ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη ησλ 

ηερληθννηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ κειεηψλ ησλ καθξνρξφλησλ πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ. 

ηζη. Η αλάζεζε ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ ή θαη κειεηψλ γηα ηε ζχληαμε ή θαη 

αλαζεψξεζε πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ, ππεξεζηψλ, έξγσλ, θαλνληζκψλ, ηερληθψλ 

νδεγηψλ θιπ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο λνκνζεζίαο 

αξκνδηφηεηαο Γ.Γ.Τ. θαζψο θαη ζπκβάζεσλ ή θαη κειεηψλ γηα ηειεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Σηκνιφγεζεο 

Σερληθψλ Έξγσλ, ηνπ Ηιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Κφζηνπο ησλ πληειεζηψλ 

Παξαγσγήο Σερληθψλ Έξγσλ (Τ.ΚΟ.Π.Δ.),. 

ηδ.  Η αλάζεζε ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ ή θαη κειεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία,  ζπληήξεζε 

θαη αλαβάζκηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηαο ηεο 

Γ.Γ.Τ.     

 

 

2.Η Γεληθή Γηεχζπλζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ  Γεκφζησλ Τπνδνκψλ ζπγθξνηείηαη 

απφ ηηο αθφινπζεο Οξγαληθέο κνλάδεο: 

α. Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Ηιεθηξνληθήο Παξαθνινχζεζεο Σερληθψλ 

Έξγσλ  

β. Γηεχζπλζε  Γηαγσληζκψλ  Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

γ. Γηεχζπλζε Αξρείσλ Σερληθψλ Έξγσλ  

Δπηπιένλ ησλ ηκεκάησλ απφ ηα νπνία ζπγθξνηείηαη θάζε Γηεχζπλζε, φπσο νξίδνληαη 

ζηα άξζξα 53Β, 53Γ θαη 53Γ, ζε θάζε δηεχζπλζε ιεηηνπξγεί Γξαθείν Γξακκαηείαο, 

ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο, κε αληηθείκελν ηε γξακκαηεηαθή 

εμππεξέηεζε ηεο Γηεχζπλζεο, ηελ ηήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ηνπ αξρείνπ 

εγγξάθσλ, ηελ ηήξεζε, θχιαμε θαη ηαμηλφκεζε ηνπ ηερληθνχ αξρείνπ κειεηψλ θαη 

έξγσλ, θαζψο θαη ηελ ρνξήγεζε αληηγξάθσλ. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο 

κεξηκλά γηα ηελ εληαία γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ ηκεκάησλ. 

 

Άξζξν 53Β 
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Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη Ηιεθηξνληθήο Παξαθνινχζεζεο Σερληθψλ Έξγσλ 

 

1.Δπηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Ηιεθηξνληθήο 

Παξαθνινχζεζεο Σερληθψλ Έξγσλ είλαη ε ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο 

πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ζε έξγα ηνπηθήο, πεξηθεξεηαθήο, θαη εζληθήο θιίκαθαο, κε 

ζηφρν ηελ εθπφλεζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ βξαρππξφζεζκεο, 

κεζνπξφζεζκεο, θαη καθξνπξφζεζκεο δηάξθεηαο, θαζψο θαη ε επνπηεία ηεο πνξείαο 

πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. Η ηήξεζε θαη επνπηεία ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο έξγσλ, κειεηψλ, ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη έξγσλ 

παξαρψξεζεο. 

  

2.Η Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Ηιεθηξνληθήο Παξαθνινχζεζεο Σερληθψλ 

Έξγσλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Σκήκαηα: 

α. Σκήκα Αλάιπζεο ρεδηαζκνχ θαη χληαμεο Πξνγξακκάησλ 

β. Σκήκα Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Σερληθψλ Έξγσλ  

γ. Σκήκα Ηιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Καηαγξαθήο, Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο 

Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθψλ Έξγσλ 

 

3.ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Αλάιπζεο ρεδηαζκνχ θαη χληαμεο 

Πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα Σκήκαηα Κεληξηθνχ 

Ηιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Σερληθψλ Έξγσλ, θαη Ηιεθηξνληθνχ 

πζηήκαηνο Καηαγξαθήο, Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθψλ 

Έξγσλ, ηεο ίδηαο Γ/λζεο θαζψο θαη άιισλ αξκνδίσλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ, κε ζηφρν ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ αλαπηπμηαθψλ 

έξγσλ. 

β. Η εηζήγεζε ζηελ πξντζηακέλε πνιηηηθή αξρή, εηήζησλ, πεληαεηψλ θαη εηθνζαεηψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηα ηερληθά έξγα αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Τπνδνκψλ. 

γ. Η εηζήγεζε ζηελ πξντζηακέλε πνιηηηθή αξρή, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ 

αξκνδίσλ δεκνζίσλ θνξέσλ, εηήζησλ, πεληαεηψλ θαη εηθνζαεηψλ πξνγξακκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ζηα ηερληθά έξγα πνπ δελ απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηεο  Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ. 

δ. Η πξνψζεζε θαη έγθξηζε απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

εηθνζαεηψλ πξνγξακκάησλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Τπνδνκψλ θαη ε ελδηάκεζε αλαζεψξεζή ηνπο , εθφζνλ απαηηείηαη. 

ε. Η παξαθνινχζεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ αξκνδηφηεηαο ηεο  Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηεο θαη ε επνπηεία ηνπ 

ηξφπνπ πινπνίεζήο ηνπο, κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο θαη 
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ηεο πνηφηεηαο ησλ έξγσλ. 

ζη. Ο ζπληνληζκφο ηεο ηερληθήο επνπηείαο ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη ε κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε θαλνληζκνχ επνπηείαο αλά 

θνξέα.  

δ. Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ν ζρεδηαζκφο ζχλαςεο δαλείσλ κε δηεζλείο νξγαληζκνχο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ θαη αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη. 

ε. Η αλάζεζε εθπφλεζεο κειεηψλ θαη ε επνπηεία θαηαζθεπήο έξγσλ εηδηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ δελ εληάζζνληαη σο ζχλνιν ζηηο αξκνδηφηεηεο 

άιισλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ. 

ζ.Η αλάζεζε, επίβιεςε, έιεγρνο θαη έγθξηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ θαη 

παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο. 

η. Η ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ ηεο παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ.  

ηα. Η έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο έξγσλ πνπ πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην 

εηήζην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη ε έγθξηζε ηεο θαηαλνκήο ησλ κεληαίσλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

ηβ. Η αλάζεζε κειεηψλ ή θαη ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη ησλ 

ηερληθννηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ κειεηψλ ησλ καθξνρξφλησλ πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ. 

ηγ.  Η αλάζεζε ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ ή θαη κειεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία,  ζπληήξεζε 

θαη αλαβάζκηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηαο ηεο 

Γ.Γ.Τ. 

 

 

4.ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο 

Παξαθνινχζεζεο Σερληθψλ Έξγσλ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η ηήξεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο.  

β. Η κέξηκλα γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο αλαγθαηφηεηεο 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ, κε ζηφρν ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ.   

γ. Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο 

ζε δηάθνξεο θιίκαθεο εζληθνχ, πεξηθεξεηαθνχ, ή ηνπηθνχ επηπέδνπ, θαζψο  θαη κε 

θξηηήξηα ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ, γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, αλαδφρνπ, 

αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνυπνινγηζκνχ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο παξακέηξνπ 

αλαδήηεζεο,  κε ζηφρν ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ή αλαζεψξεζε 

ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ κειινληηθψλ δξάζεσλ.      

δ. Η δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία ηνπ πζηήκαηνο, ε πξνζηαζία ησλ 

επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηπρφλ θξαηηθψλ απνξξήησλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ησλ θαλφλσλ πλεπκαηηθήο θαη 

βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, θαζψο θαη εηαηξηθνχ ή άιινπ απνξξήηνπ πνπ πξνβιέπεηαη 
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ζε εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο. 

ε. Η επηθνηλσλία κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ εηζάγνπλ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα  κε ζηφρν ηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή. 

ζη.Η αλάζεζε, επίβιεςε, έιεγρνο θαη έγθξηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ 

θαη παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

 

5.ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Καηαγξαθήο, 

Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθψλ Έξγσλ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η ηήξεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο.  

β. Η κέξηκλα γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε ηηο αλαγθαηφηεηεο 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ κε ζηφρν ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ.   

γ. Η ζπιινγή αξρεηαθνχ πιηθνχ απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ε εηζαγσγή ζην 

ζχζηεκα ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε δεκφζηα έξγα ηνπηθήο, πεξηθεξεηαθήο, ή 

εζληθήο θιίκαθαο θαη έρνπλ πεξαησζεί ζε βάζνο ρξφλνπ ηξηαθνληαεηίαο.    

δ.  Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο 

κε ζηφρν ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ κειινληηθψλ 

δξάζεσλ. 

ε. Η επηθνηλσλία κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ εηζάγνπλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα  ηα 

απαξαίηεηα δεδνκέλα κε ζηφρν ηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή. 

ζη. Η αλάζεζε, επίβιεςε, έιεγρνο θαη έγθξηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ 

θαη παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

 

Άξζξν 53Γ 

Γηεχζπλζε Γηαγσληζκψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

 

1.Δπηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηεο Γηεχζπλζεο Γηαγσληζκψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ   είλαη 

ε ηερληθή ππνζηήξημε θαη επνπηεία ηεο δηεμαγσγήο, κε εληαίν ηξφπν, ησλ 

δηαγσληζκψλ αλάζεζεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

δηεμαγσγήο δηαγσληζκψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ΔΗΓΗ (Δζληθφ χζηεκα 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ), θαζψο θαη ε ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

Ηιεθηξνληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ. 

  

2.Η Γηεχζπλζε Γηαγσληζκψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα 

Σκήκαηα: 

α. Σκήκα Γηαγσληζκψλ Έξγσλ, Μειεηψλ θαη Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

β. Σκήκα Γηαγσληζκψλ Έξγσλ Παξαρψξεζεο  

γ. Σκήκα Ηιεθηξνληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ 
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3. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαγσληζκψλ Έξγσλ, Μειεηψλ θαη Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε θαη ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεμαγσγήο 

δηαγσληζκψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ΔΗΓΗ φζνλ αθνξά ζηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, 

κειεηψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ.  

β. Η ηήξεζε εληαίσλ θαλφλσλ ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

κειεηψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ. 

γ.  Η ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Μειψλ Δπηηξνπψλ Γηαδηθαζηψλ χκβαζεο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ Έξγσλ, Μειεηψλ θαη παξνρήο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ  θαη ε ηήξεζε ηνπ 

Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Κιεξψζεσλ. 

δ. Η ηερληθή ππνζηήξημε θαη επνπηεία ηεο δηεμαγσγήο δηαγσληζκψλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, κειεηψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

δηεμαγσγήο δηαγσληζκψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ΔΗΓΗ.   

ε. Η αμηνιφγεζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  θαη ε βειηηζηνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ζη. Η ζχληαμε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

δηεμαγσγήο ησλ δηαγσληζκψλ έξγσλ, κειεηψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ. 

δ. Η αλάζεζε, επίβιεςε, έιεγρνο θαη έγθξηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ 

θαη παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

 

4. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαγσληζκψλ Έξγσλ Παξαρψξεζεο 

πεξηιακβάλνληαη: 

α.Η ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε θαη ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεμαγσγήο δηαγσληζκψλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ΔΗΓΗ φζνλ αθνξά ζηηο ζπκβάζεηο έξγσλ παξαρψξεζεο.  

β. Η ηήξεζε εληαίσλ θαλφλσλ ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζπκβάζεσλ έξγσλ 

παξαρψξεζεο.   

γ. Η ηερληθή ππνζηήξημε θαη επνπηεία ηεο δηεμαγσγήο δηαγσληζκψλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ παξαρψξεζεο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο δηεμαγσγήο δηαγσληζκψλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ΔΗΓΗ. 

δ. Η αμηνιφγεζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε βειηηζηνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ε. Η ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ παξαρψξεζεο. 

ζη. Η ζχληαμε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

δηεμαγσγήο ησλ δηαγσληζκψλ έξγσλ παξαρψξεζεο. 

δ. Η αλάζεζε, επίβιεςε, έιεγρνο θαη έγθξηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ 

θαη παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

5. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο  Ηιεθηξνληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ. 

β. Η κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 
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ηπρφλ θξαηηθψλ απνξξήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ησλ 

θαλφλσλ πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, θαζψο θαη εηαηξηθνχ ή άιινπ 

απνξξήηνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζε εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο.  

γ. Η επηθνηλσλία κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ εηζάγνπλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα  ηα 

απαξαίηεηα δεδνκέλα κε ζηφρν ηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή. 

δ. Η επηθνηλσλία κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζηφρν ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ. 

ε.Η αλάζεζε, επίβιεςε, έιεγρνο θαη έγθξηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ θαη 

παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο. 

ζη. Η αλάζεζε ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ ή θαη κειεηψλ γηα ηε ζχληαμε ή θαη 

αλαζεψξεζε πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ, ππεξεζηψλ, έξγσλ, θαλνληζκψλ, ηερληθψλ 

νδεγηψλ θιπ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο λνκνζεζίαο 

αξκνδηφηεηαο Γ.Γ.Τ. θαζψο θαη ζπκβάζεσλ ή θαη κειεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Σηκνιφγεζεο 

Σερληθψλ Έξγσλ, ηνπ Ηιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Πξνζδηνξηζκνχ Κφζηνπο ησλ 

πληειεζηψλ Παξαγσγήο Σερληθψλ Έξγσλ (Τ.ΚΟ.Π.Δ. 

 

 

 

Άξζξν 53Γ 

Γηεχζπλζε  Αξρείσλ Σερληθψλ Έξγσλ  

 

1. Δπηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηεο Γηεχζπλζεο Αξρείσλ Σερληθψλ Έξγσλ είλαη ε ζπιινγή, 

ηαμηλφκεζε, θχιαμε θαη αλάδεημε φισλ ησλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ 

αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ, ε ππνζηήξημε  ςεθηνπνίεζεο ησλ 

απαξαηηήησλ ζηνηρείσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ, ε ηήξεζε ησλ αξρείσλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ, ε επηκέιεηα εθδφζεσλ 

ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

βηβιηνζήθεο. Δπηπιένλ παξέρεη ππνζηήξημε ζηνλ αλεμάξηεην θνξέα Γηεζλψλ 

Γηαηηεζηψλ.  

 

2.Η Γηεχζπλζε Σερληθψλ Αξρείσλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Σκήκαηα: 

α. Σκήκα Φπζηθψλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Αξρείσλ Έξγσλ  

β. Σκήκα Φπζηθψλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Αξρείσλ Μειεηψλ θαη Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

γ. Σκήκα Δθδφζεσλ θαη Βηβιηνζήθεο 

δ. Σκήκα Τπνζηήξημεο Αλεμάξηεηνπ Φνξέα Γηεζλψλ Γηαηηεζηψλ. 

 

3. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Αξρείσλ Έξγσλ 

πεξηιακβάλνληαη: 
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α. Η κέξηκλα ηεο αξρεηνζέηεζεο θαη ςεθηνπνίεζεο ησλ θαθέισλ ηερληθνχ 

αληηθεηκέλνπ πνπ αθνξνχλ ζε έξγα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ έξγσλ 

παξαρψξεζεο) αξκνδηφηεηαο ηεο  Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ.  

β. Η ζπγθέληξσζε, θχιαμε θαη ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ηνπ Σκήκαηνο Καηαζθεπψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ. 

γ. Η αλάδεημε θαη δηαρείξηζε ησλ ηερληθψλ αξρείσλ, θαη ε παξνρή αξρεηαθνχ πιηθνχ 

ζηνλ ηερληθφ θφζκν. 

δ. Η ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Ηιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Καηαγξαθήο, Λεηηνπξγίαο 

θαη πληήξεζεο Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθψλ Έξγσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη Ηιεθηξνληθήο Παξαθνινχζεζεο Σερληθψλ Έξγσλ γηα ηελ πιεξφηεηα θαη 

νξζφηεηα ηξνθνδφηεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο εθαξκνγήο. 

 

4. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Αξρείσλ Μειεηψλ θαη 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η κέξηκλα ηεο αξρεηνζέηεζεο θαη ςεθηνπνίεζεο ησλ θαθέισλ ηερληθνχ 

αληηθεηκέλνπ πνπ αθνξνχλ ζε Μειέηεο θαη Σερληθέο Τπεξεζίεο, αξκνδηφηεηαο ηεο  

Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ.  

β. Η ζπγθέληξσζε, θχιαμε θαη ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ηνπ Σκήκαηνο Μειεηψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ. 

γ. Η αλάδεημε θαη δηαρείξηζε ησλ ηερληθψλ αξρείσλ θαη ε παξνρή αξρεηαθνχ πιηθνχ 

ζηνλ ηερληθφ θφζκν. 

δ. Η ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Ηιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Καηαγξαθήο, Λεηηνπξγίαο 

θαη πληήξεζεο Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθψλ Έξγσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη Ηιεθηξνληθήο Παξαθνινχζεζεο Σερληθψλ Έξγσλ γηα ηελ πιεξφηεηα θαη 

νξζφηεηα  ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνληαη  ζηελ εθαξκνγή.  

ε.Η αλάζεζε, επίβιεςε, έιεγρνο θαη έγθξηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ θαη 

παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο. 

 

 

5. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Δθδφζεσλ θαη Βηβιηνζήθεο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η επηκέιεηα εθδφζεσλ, ζρεηηθψλ, κε ην αληηθείκελν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Τπνδνκψλ 

β. Η θχιαμε, ηαμηλφκεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο. 

γ. Η δηάζεζε αξρεηαθνχ πιηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο ζην θνηλφ. 

δ. Ο εκπινπηηζκφο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο κε εγρψξηα θαη δηεζλή 

βηβιηνγξαθία κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο ηερληθήο έξεπλαο.  

ε. Η ζπλεξγαζία κε ηδησηηθά αξρεία θαη ε απνδνρή δσξεψλ αξρείσλ. 

ζη. Η κέξηκλα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ. 

 

 

6. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο Αλεμάξηεηνπ Φνξέα Γηεζλψλ 

Γηαηηεζηψλ πεξηιακβάλνληαη: 
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α. Η ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ζηηο αξκνδηφηεηεο ζπλεπζχλεο ηνπ 

Σκήκαηνο γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ησλ Γηεζλψλ Γηαηηεζηψλ.  

β. Η ηήξεζε ηνπ θαηαιφγνπ δηαηηεηψλ θαη ε θαη’ έηνο επηθαηξνπνίεζή ηνπ. 

γ. Η ζχληαμε ηεο χιεο ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ησλ εμεηάζεσλ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

κεραληθνχ, πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε δηθαηψκαηνο Γηαηηεηή δηεζλνχο Γηαηηεζίαο. 

δ. Η ζπιινγή θαη ν έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

Γηαηηεζίαο θαη ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο. 

ε. Η κέξηκλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ακνηβήο ησλ Γηαηηεηψλ πνπ έρνπλ δηεμάγεη 

δηεζλή Γηαηηεζία. 

ζη. Η πξνψζεζε ηνπ Φνξέα ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ε αλαδήηεζε πεδίνπ εθαξκνγήο 

θαη ζπλεξγαζίαο κε μέλα θξάηε.  

δ. Η κέξηκλα δηνηθεηηθήο, νξγαλσηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ επίιπζε 

δεηεκάησλ ηνπ Αλεμάξηεηνπ Φνξέα Γηεζλψλ Γηαηηεζηψλ.» 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

ΛΟΙΠΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΘΔΜΑΣΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ 

ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ 

 

Άπθπο 18 

Σποποποίηζη ηος άπθπος 6 ηος ν. 4250/2014 (Α΄74) 

 

Η πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4250/2014 (Α’ 74) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«δ. Η αξκνδηφηεηα είζπξαμεο ηειψλ κεραλεκάησλ έξγνπ κεηαβηβάδεηαη ζηε 

Γηεχζπλζε Μεηξψσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Σα αλσηέξσ ηέιε θαηαηίζεληαη ζε ινγαξηαζκφ ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πνπ ζπζηήλεηαη εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη ηειεί ππφ ηε 

δηαρείξηζε θαη κε δηθαηνχρν ηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ. Σπρφλ θαηαβιεζέληα 

ζε ινγαξηαζκνχο ηεο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξείαο ηέιε, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο ζε εθθαζάξηζε, κεηαθέξνληαη απφ ηνπο 

εθθαζαξηζηέο ζηνλ αλσηέξσ ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ.» 

 

 

 

Άπθπο 19 

Γιαηάξειρ Τπηπεζίαρ Αποκαηάζηαζηρ ειζμοπλήκηων Βοπείος Δλλάδαρ 

(Τ.Α..Β.Δ.) και Τπηπεζίαρ Αποκαηάζηαζηρ ειζμοπλήκηων Γςηικήρ Δλλάδαρ 

(Τ.Α..Γ.Δ). 

 

1.Η Τπεξεζία Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ Βνξείνπ Διιάδαο (Τ.Α..Β.Δ.) πνπ 

ζπζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 867/1979 (Α΄24) θαη 

ππήρζε δηνηθεηηθά ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 129 ηνπ Ν. 4199/2013 (Α΄216) θαη ιεηηνπξγεί ζε 

επίπεδν Γηεχζπλζεο, κεηαθέξεηαη σο νξγαληθή κνλάδα ηδίνπ επηπέδνπ ζηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ηνπ άξζξνπ 

48 ηνπ π.δ/ηνο 109/2014 (Α΄ 176) ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ, ππφ ζηνηρείν 2.ζη. Γηεχζπλζε Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ Βνξείνπ 

Διιάδνο, απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. 

 

2.ηελ Τ.Α..Β.Δ. έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 867/1979 (Α΄24), φπσο 

ηζρχνπλ. 

 

3.Σν πξνζσπηθφ ηεο Τ.Α..Β.Δ. πνπ κεηαηάρζεθε – κεηαθέξζεθε ζηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε ηελ αξηζκ. 14591/2014 Απφθαζε 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 
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(Γ΄324), θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ  129 ηνπ Ν. 4199/2013 (Α΄216) 

θαη ηνπ άξζξνπ 91, παξ. 1 ηνπ Ν. 4172/2013 (Α΄167) θαη ππεξεηεί ζηελ Τ.Α..Β.Δ. 

θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, κεηαηάζζεηαη – κεηαθέξεηαη απηνδηθαίσο ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ ηνπ σο άλσ Τπνπξγείνπ ζε ηζάξηζκεο ζπληζηψκελεο 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, θιάδνπ, 

βαζκνχ θαη κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε  πνπ θαηέρεη θαη εληάζζεηαη ζηε Γηεχζπλζε 

ηεο παξ. 1. Η ελ ιφγσ κεηάηαμε – κεηαθνξά δηελεξγείηαη κε Απφθαζε πνπ εθδίδεηαη 

απφ ηνλ Τπνπξγφ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ.  

 

4. πληζηάηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Τπεξεζία Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ Γπηηθήο 

Διιάδαο (Τ.Α..Γ.Δ.) κε έδξα ηελ Πάηξα θαη ρσξηθή αξκνδηφηεηα αληίζηνηρνπ 

γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Γπηηθήο Διιάδαο – Ινλίνπ.  

Η Τπεξεζία Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ Γπηηθήο Διιάδαο (Τ.Α..Γ.Δ.) 

ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο θαη ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ π.δ/ηνο 

109/2014.  

 

5. Ο ζπληνληζκφο θαη ν έιεγρνο ηνπ έξγνπ ηεο Τ.Α..Β.Δ. θαη ηεο Τ.Α..Γ.Δ. 

αλαηίζεηαη ζηε Γηεχζπλζε Απνθαηάζηαζεο Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ (η. 

Τπεξεζία Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ – ΤΑ) ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ π.δ/ηνο 

109/2014. 

 

6. ηελ Τπεξεζία Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηε 

Γηεχζπλζε Απνθαηάζηαζεο Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ λ.867/1979 (ΦΔΚ 24 Α’/ 7.2.1979), φπσο ηζρχνπλ. 

 

7. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 129 ηνπ λ. 4199/2013 (Α΄216) παχνπλ 

λα ηζρχνπλ. 

 

8. i. Ο Σνκέαο Απνθαηάζηαζεο Ππξφπιεθησλ Ν. Δπβνίαο πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππ. 

αξ. νηθ/6995/Α312/31.10.2007 (ΦΔΚ 2193/Β/13.11.2007) Απφθαζε Τπνπξγνχ θαη 

ππήρζε δηνηθεηηθά ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο, 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 129 ηνπ λ.4199/13 (ΦΔΚ 216 Α’), θαηαξγείηαη.  

 

ii. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σ.Α.Π. Ν. Δπβνίαο πνπ νξίζηεθαλ κε ηελ ππ. αξ.  νηθ. / 6995 / 

Α312 / 31.10.2007 ( ΦΔΚ 2193 / Β / 13.11.2007 ) Απφθαζε Τπνπξγνχ, κεηαθέξνληαη 

απηνδίθαηα θαη αζθνχληαη απφ ηε Γ.Α.Δ.Φ.Κ. Σα αξρεία ηνπ Σ.Α.Π. Ν. Δπβνίαο 

κεηαθέξνληαη θαη ηεξνχληαη ζηε Γ.Α.Δ.Φ.Κ. 
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iii. Οη ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ζην ελ ιφγσ Σ.Α.Π. δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηε 

Γ.Α.Δ.Φ.Κ.  

 

iv. Σν πξνζσπηθφ πνπ κεηαθέξζεθε κε ηε κε αξ. πξση. νηθ.7871/74997/22.04.2014 

(ΑΓΑ:ΒΙ0ΒΟΡ10-1 Η) Γηαπηζησηηθή Πξάμε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο, εμαθνινπζεί λα αλήθεη 

ζηελ ελ ιφγσ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. 

 

9. Η ηζρχο ηεο παξαγξάθνπ 8 άξρεηαη 60 εκέξεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. 

 

 

 

 

Άπθπο 20 

Σποποποίηζη ηος ν. 4233/2014 (ΦΔΚ Α΄22) και ηος ν.2081/1992 (ΦΔΚ Α’ 154) 

  

1.Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4233/2014 (ΦΔΚ Α' 22) αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«2. α. πζηήλεηαη ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.) Τπεξεζία ΓΔΜΗ, ε 

ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3419/2005 (ΦΔΚ Α' 297), 

φπσο ηζρχεη θαη ησλ θαη' εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζεηζψλ πξάμεσλ. Η θαζ' χιελ 

αξκνδηφηεηα ηεο ππεξεζίαο ΓΔΜΗ ηνπ Σ.Δ.Δ. αθνξά ζηα λνκηθά πξφζσπα ησλ 

νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα εληάζζεηαη ζηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο δξαζηεξηφηεηαο 

(ΚΑΓ) ηνπ παξαξηήκαηνο ή αζθνχλ θαηά ην θαηαζηαηηθφ ηνπο ηερληθφ έξγν, φπσο θαη 

ζηα λνκηθά πξφζσπα κε θχξην ζθνπφ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, ή παξνρή ηερληθψλ 

ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ λ. 3316/2005 (ΦΔΚ Α' 42). 

Καηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ. 3419/2005, φπσο ηζρχεη, δηεπξχλεηαη ε θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα ηεο ππεξεζίαο 

ΓΔΜΗ ηνπ ΣΔΔ παλειιαδηθά θαη νη ππφρξενη κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ θαη' επηινγή 

ηνπο ζηελ ππεξεζία ΓΔΜΗ ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ΣΔΔ ή ζε νπνηνδήπνηε 

πεξηθεξεηαθφ ηκήκα ηνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, φπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθέξεηαη ν φξνο «νηθείν» ή 

«αξκφδην» Δπηκειεηήξην, σο ηέηνην λνείηαη ην Σ.Δ.Δ. γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ 

ππφρξενπο πνπ αζθνχλ ηερληθφ έξγν.» 

β. πζηήλεηαη ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.) Τπεξεζία Μηαο 

ηάζεο, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3853/2010 (ΦΔΚ Α' 90) 

θαη ηεο θαη' εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζαο ΚΤΑ Κ1-802/23.03.2011 (ΦΔΚ Β' 470), 

φπσο ηζρχνπλ.» 

 

2.ην άξζξν 25 ηνπ λ. 4233/2014 (ΦΔΚ Α' 22) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο εμήο: 

«3. Με Κνηλή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ έρεη 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, 
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Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππεξεζίαο ΓΔΜΗ θαη ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο ηνπ Σ.Δ.Δ., ε ζχλδεζε ηνπο κε ηελ 

Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΔΜΗ θαη κε ηηο Γηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, θαζψο θαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ.» 

 

3.  ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξν 1 ηνπ λ. 2081/1992 (ΦΔΚ Α' 154) πξνζηίζεηαη 

πεξίπησζε δ, σο εμήο: 

«δ. Πξναηξεηηθά εγγξάθνληαη σο κέιε ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ 

ππνρξέσζε αλαγγειίαο ζην Σ.Δ.Δ, θαηά ην άξζξν 39 ηνπ Π.Γ/γκαηνο  ηεο 

27.11/14.12.1926. Σα λνκηθά πξφζσπα κε δηθαίσκα  εθπφλεζεο κειεηψλ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 39 ηνπ λ. 3316/2005 (ΦΔΚ Α' 42), εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζην 

Σ.Δ.Δ.» 

 

 

 

Άπθπο 21 

Κωδικοποίηζη ΠΓ/γμαηορ 109/2014 (ΦΔΚ Α 176) 

 

Με δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, επηηξέπεηαη εθάζηνηε ε θσδηθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ 

Π.Γ./γκαηνο 109/2014 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ», ΦΔΚ Α’176). Δπηηξέπεηαη ε αλαδηάηαμε ηεο χιεο, ε κεηαβνιή ηεο ζεηξάο 

ησλ άξζξσλ, παξαγξάθσλ θαη εδαθίσλ, ε ζχκπηπμε θαη ε δηαίξεζή ηνπο θαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ, κε ηε ρξήζε εθδνζεηζψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, εγθπθιίσλ θαη 

λνκηθψλ πξνζζεθψλ, θαζψο θαη ε θξαζηηθή ή ιεθηηθή κεηαβνιή ηνπο πξνο ην ζθνπφ 

ηεο λνκνηερληθήο ελαξκφληζεο. 

 

 

 

 

Άπθπο 22 

Σποποποίηζη ηος ν. 4258/2014 Α 94 )   

 

ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4258/2014 (Α΄ 94 ) πξνζηίζεηαη εδάθην 1.8 

σο εμήο: 

«1.8. Γηα ηελ εθηέιεζε κηθξψλ ηνπηθψλ επεκβάζεσλ, θπξίσο πξνζσξηλνχ 

ραξαθηήξα, ζε φια ηα πδαηνξέκαηα, αλεμαξηήησο νξηνζέηεζεο ηνπο, θαη γηα ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ πξαλψλ πξνο απνθπγή  άκεζνπ θίλδπλνπ δηάβξσζεο δελ 

απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο. 

Απαηηείηαη κφλν ε γλσζηνπνίεζε ησλ απαηηνπκέλσλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα 

Σερληθή Τπεξεζία ηνπ έξγνπ, ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο. Δηδηθά γηα ηηο 
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πεξηπηψζεηο, εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, απαηηείηαη θαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Κεληξηθήο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ Ν. 4070/2012 (Α’82). Οη 

εξγαζίεο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αξρηθήο 

παξνρεηεπηηθφηεηαο θαη δηαηνκήο ηνπ πδαηνξέκαηνο φπσο απαξαίηεηα πεξηγξάθεηαη 

ζε ζπλεκκέλε ζηε γλσζηνπνίεζε εξγαζηψλ, ηερληθή έθζεζε ηνπ έξγνπ.». 

 

 

 

 

Άπθπο 23 

Μεηαβαηικέρ - Καηαπγούμενερ διαηάξειρ 

 

1.Έσο ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ 

παξφληνο, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα επηκέξνπο άξζξα απηψλ, εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ νη ηξφπνη θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ αλαθεξφκελσλ δηαδηθαζηψλ, 

φπσο νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

2.Καηαξγείηαη θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε, πνπ είλαη αληίζεηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ απηνχ ή αθνξά ζέκα πνπ ξπζκίδεηαη απφ απηφλ, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

ζην λφκν απηφλ. 

 

 

Άπθπο 24 

Έναπξη Ιζσύορ 

 

Η ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζην Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο απηνχ.  

 

 

Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζην Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο. 


