
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση (2η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
61931/14-10-2020 υπουργικής απόφασης, «Επι-
τρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανι-
σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 
2020, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από 
τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για 
την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβε-
βλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, εισα-
γωγείς, διανομείς/προμηθευτές» (Β’ 4586).

2 Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός 
κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την 
εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεο-
δομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 
του ν. 4759/2020 με χρηματοδότηση από το Τα-
μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκε-
κριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων 
«ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομι-
κών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχεί-
ρισης αυτών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 41036 (1)
 Τροποποίηση (2η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 

61931/14-10-2020 υπουργικής απόφασης, «Επι-

τρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανι-

σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 

2020, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από 

τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για 

την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 

συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβε-

βλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, εισα-

γωγείς, διανομείς/προμηθευτές» (Β’ 4586).

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 100 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισο-

δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε κυρίως με το άρθρο 
34 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Bιώσιμη ανά-
πτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 241).

2. Το άρθρο 25 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105).

3. Την παρ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 181).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργη-
ση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 (B΄ 4805) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλα-
κάκη».

10. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018
(Β’ 4898) κοινή υπουργική απόφαση, με περιεχόμενο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑ-
ΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 κοινής υπουργικής απόφασης, 
με περιεχόμενο "Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας 
(ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β’ 2315).

11. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.61931/14-10-2020
(Β’ 4586) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.8715/03-03-2021 (Α΄ 894) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

12. Tην υπ’ αρ. 689 απόφαση της υπ’ αρ. 775ης/
24-06-2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΕΟΠΥΥ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

2 Αυγούστου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3527

47505

(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους)
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13. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.41945/05-07-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. 44009/13-07-2021 όμοια εισήγηση, σύμφωνα 
με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4280/2014, σύμφωνα με τις οποίες με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας, ωστόσο προκαλείται 
μείωση εσόδων του Φορέα, η οποία ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στο ποσό των 915.602,87 €, αποφασίζουμε:

Τροποποιούνται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών, όπως αυτά ορίσθηκαν με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/
Γ.Π.61931/14-10-2020 (Β’ 4586) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.8715/
03-03-2021 (Α΄ 894) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, μόνο για τις κατηγορίες (Θ) και (Στ), 
τα οποία πλέον έχουν ως ακολούθως:

Κατηγορία Υποκατηγορία Περιγραφή
Όριο δαπάνης
α΄ Εξαμήνου 

2020

Όριο δαπάνης
β΄ Εξαμήνου 

2020

Ετήσιο Όριο
δαπάνης 2020

Θ Ιατρικές Υπηρεσίες 37.200.000,00 € 37.550.000,00 € 74.750.000,00 €

Στ Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας 34.980.000,00 € 37.270.000,00 € 72.250.000,00 €

Στ.1 Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας/
Φυσικοθεραπευτές 34.400.000,00 € 36.550.000,00 € 70.950.000,00 €

Στ.2 Εργαστήρια Φυσικής
Ιατρικής και Αποκατάστασης 580.000,00 € 720.000,00 € 1.300.000,00 €

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.61931/14-10-2020 (Β’ 4586) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποι-
ηθεί με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.8715/03-03-2021 (Α΄ 894) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ BAΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

   Ι

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (2)
Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός 

κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την 

εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεο-

δομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 

του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Τα-

μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκε-

κριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έρ-

γων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπι-

κών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολε-

οδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου 

διαχείρισης αυτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 «Εκ-

συγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομο-
θεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 245) και ιδίως την παρ. 7.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 4447/2016 
«Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 241).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4495/2017 «Έλεγ-
χος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

4. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/ 
2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 60).

5. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

6. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας» (Α’ 45).

7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης» (Α’ 133).

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160).

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

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

11. Την υπ’ αρ. 2/7-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/53039/3191/9-6-2021 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Διορισμός Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
της Χώρας» (ΑΔΑ: Ψ4ΒΕ4653Π8-ΜΤΤ).
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13. Το από 27.11/14.12.1926 π.δ. «περί κωδικοποιήσε-
ως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμέ-
νων διατάξεων» (Α’ 430).

14. Τον ν. 1486/1984 «Τροποποίηση των διατάξεων του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α’ 161).

15. Το π.δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος» (Α’ 17).

16. Tην υπ’ αρ. 1326/2-7-2021 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ:Ψ43346ΜΤΛΡ-
ΝΧ2).

17. Την κοινή υπουργική απόφαση 134453/23.12.2015 
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -ΠΔΕ (τροποποίη-
ση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014
(Β΄ 2573)» (Β’ 2857).

18. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, όπως αυτό δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019.

19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/73083/1512/
30-7-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
και Δημ/κων Αναφορών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογι-
σμό πέραν της δαπάνης ύψους 345.161.440,00 σε βά-
ρος του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 
075 υπό τον τίτλο Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις) η 
οποία καλύπτεται από την υπ’ αρ. 1326/2-7-2021 από-
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(ΑΔΑ:Ψ43346ΜΤΛΡ-ΝΧ2), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Με την παρούσα καθορίζονται:
1. Ο αρμόδιος φορέας για την ανάθεση και διαχείριση 

των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδια-
σμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 και 
συγκεκριμένα των μελετών που χρηματοδοτούνται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075,
υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕ-
ΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - 
Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)».

2. Οι διαδικασίες διακήρυξης, ανάθεσης, εκπόνησης, 
παρακολούθησης, παραλαβής και έγκρισης των μελετών.

3. Ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, 
υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕ-
ΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - 
Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ο ορισμός 
υπόλογου Διαχειριστή των λογαριασμών που αφορούν 
στην χρηματοδότηση των προς εκπόνηση μελετών.

4. Ο τρόπος και οι διαδικασίες χρηματοδότησης της 
οριζόμενης διά της παρούσας Αναθέτουσας αρχής/Φο-
ρέα υλοποίησης.

5. Οι ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ως Κυρίου των Προγραμμάτων Πο-

λεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) και οι υποχρεώσεις 
της οριζόμενης Αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 2
Σκοπός και αντικείμενο των Προγραμμάτων
Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ)

Σκοπός των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχε-
διασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) της παρ.  1 του άρθρου 14 του
ν. 4759/2020 (Α’ 245) είναι η ταχεία ολοκλήρωση του 
πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο της Χώρας, 
με ειδικότερους στόχους μέσω της υλοποίησης των 
προγραμμάτων, την επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης, τη δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης, 
την εδαφική και κοινωνική συνοχή, την προστασία του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικι-
λότητας και του τοπίου, την αειφόρο χρήση των φυσικών 
πόρων καθώς και τη βιώσιμη εν γένει χωρική ανάπτυξη 
με γνώμονα την ορθολογική οργάνωση του χώρου.

1. Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) του άρθρου 7
του ν. 4447/2016 συνιστούν το 1ο και πλέον σημαντι-
κό επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, 
δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι Οι-
κιστικές περιοχές (ΟΙΚ), οι περιοχές παραγωγικών και 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Π.Ε.Δ.), οι περιοχές 
Προστασίας (Π.Ε.Π.), οι περιοχές με ειδικό νομικό καθε-
στώς (Π.Ε.Κ.), καθώς και οι περιοχές ελέγχου χρήσεων γης 
(Π.Ε.Χ.). Ειδικότερα, καθορίζονται το πρότυπο χωρικής 
οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά 
μεγέθη, τα όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, οι 
χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι σημα-
ντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, οι Ζώνες Υποδοχής 
Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), οι ζώνες ειδικών πολεοδο-
μικών κινήτρων, το οδικό δίκτυο, τα λοιπά μεταφορικά, 
τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, μέτρα 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μέτρα υποστηρι-
κτικά της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρι-
σης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών 
και λοιπών απειλών, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή 
περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χω-
ρική ανάπτυξη και οργάνωση κάθε Δημοτικής Ενότητας 
των Δήμων της Χώρας.

2. Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) του άρθρου 8 
του ν. 4447/2016 και συγκεκριμένα τα εντασσόμενα στα 
Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, που χρημα-
τοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟ-
ΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομι-
κών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)» 
αποτελούν αυτοτελείς εξειδικευμένες πολεοδομικές με-
λέτες, οι οποίες εκπονούνται ανεξάρτητα από τις μελέτες 
ΤΠΣ, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή διαπιστώνονται 
προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχείες 
διαδικασίες, όπως: 

α. κρίσιμα χωρικά προβλήματα που οφείλονται σε 
έλλειψη ή ανεπάρκειες του πολεοδομικού σχεδιασμού, 
προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία τετελεσμένων 
καταστάσεων,

β. προώθηση έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής 
κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, για τα οποία απαι-
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τείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών 
όρων ανάπτυξής τους,

γ. προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντι-
κής προστασίας ή αντιμετώπισης σοβαρών συνεπειών 
από φυσικές καταστροφές,

δ. παρεμβάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρη-
ματοδοτουμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Οι ρυθμίσεις των ΕΠΣ οι οποίες εγκρίνονται με την 
έκδοση σχετικών προεδρικών διαταγμάτων, ενσωμα-
τώνονται στα εκπονούμενα ΤΠΣ της εκάστοτε περιοχής 
αναφοράς. 

Άρθρο 3
Κύριος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού
Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ)

Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα Υλοποίησης
1. Κύριος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδια-

σμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) της Χώρας και των μελετών που πε-
ριλαμβάνονται σε αυτά, όπως αυτά καθορίζονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, είναι το ΥΠΕΝ.

2. Ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης, για 
την εκπόνηση των μελετών των Προγραμμάτων Πολε-
οδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του
ν. 4759/2020 και συγκεκριμένα εκείνων που η χρηματο-
δότησή τους προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και ειδικότερα μέσω του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την 
ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘ-
ΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παρ. 7 του ν. 4759/2020 το Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ).

Άρθρο 4
Διαδικασίες

1. Η κίνηση της διαδικασίας για την εκπόνηση των 
μελετών ΤΠΣ ή ΕΠΣ των Προγραμμάτων Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 
της παρούσας, γίνεται από το ΥΠΕΝ, κατά τα οριζόμε-
να στο άρθρο 7 παρ. 7.α και το άρθρο 8 παρ. 3.α του
ν. 4447/2016 αντιστοίχως. Η κίνηση της διαδικασίας για 
την εκπόνηση των υπολοίπων μελετών του άρθρου 14 
παρ. 1 του ν. 4759/2020 της παρούσας, γίνεται ομοίως 
από το ΥΠΕΝ.

2. Το ΥΠΕΝ συντάσσει τα Τεύχη των διαγωνισμών για 
την ανάθεση των μελετών των Προγραμμάτων Πολεο-
δομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) και τα θέτει υπόψη του 
ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, το οποίο γνωμοδοτεί επί της πληρότητας 
και του περιεχομένου τους καθώς και για την διαγωνι-
στική διαδικασία και στη συνέχεια τα διαβιβάζει στο ΤΕΕ, 
για την εκκίνηση της διαδικασίας.

3. Η Αναθέτουσα Αρχή προωθεί με ευθύνη της τη δι-
αδικασία προκήρυξης των διαγωνισμών, τη συγκρότη-
ση των Επιτροπών διαγωνισμού, την αξιολόγηση των 
προσφορών, την επιλογή των Αναδόχων, την ανάθεση 
εκπόνησης των μελετών με τη σύναψη των σχετικών 
συμβάσεων, την επίβλεψη και την παραλαβή τους, σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4412/2016) το Ενω-

σιακό δίκαιο για τις συμβάσεις και τη περιβαλλοντική 
πολιτική, τις οδηγίες πλαίσιο που έχουν ενσωματωθεί 
στο Εθνικό δίκαιο και εν γένει τους σχετικούς με δημό-
σιες συμβάσεις κανόνες και Κανονισμούς και προβαίνει 
σε κάθε απαιτούμενη από πλευράς της ενέργεια για την 
αποτελεσματική εν γένει διοίκηση των συμβάσεων που 
θα συναφθούν.

4. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και πα-
ραλαβής των μελετών οι οποίες ανατίθενται από το ΤΕΕ, 
είναι τριμελείς και συγκροτούνται με ευθύνη του. Οι Επι-
τροπές απαρτίζονται από:

α) έναν (1) μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπό 
του, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου,

β) έναν (1) μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, υπάλληλο του 
ΥΠΕΝ ως εκπρόσωπό του, ο οποίος υποδεικνύεται από 
τον Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και

γ) έναν (1) μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπο του 
Δήμου στον οποίο αφορά η μελέτη, που υποδεικνύεται 
αρμοδίως. Στην περίπτωση που σύμφωνα με το Πρό-
γραμμα η μελέτη περιλαμβάνει Δημοτικές ενότητες ομό-
ρων Δήμων, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στην Επιτροπή υποδεικνύεται από το Δήμο που διαθέτει 
τον μεγαλύτερο πληθυσμό εντός της περιοχής μελέτης.

5. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και πα-
ραλαβής ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα τις δια-
τάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4412/2016), τις κατά 
περίπτωση ισχύουσες Προδιαγραφές μελετών, τα οριζό-
μενα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του διαγωνισμού 
και τις εκάστοτε τυχόν εκδιδόμενες σχετικές Οδηγίες 
και κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ. Συνεδριάζουν σε τακτική 
βάση και παρακολουθούν αδιαλείπτως την πρόοδο των 
μελετών, εντοπίζουν τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που 
αναφύονται κατά την εκπόνησή τους και εισηγούνται 
στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τα προσήκοντα κατά περί-
πτωση μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμη-
τες καθυστερήσεις στην εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους.

6. Οι πολεοδομικές μελέτες που υπόκεινται σε διαδι-
κασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, μετά 
την υποβολή τους μαζί με τις αντίστοιχες Στρατηγικές 
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στην 
Αναθέτουσα Αρχή κατά τα οριζόμενα στις κείμενες 
διατάξεις, διαβιβάζονται αμελλητί στην αρμόδια κατά 
περίπτωση Υπηρεσία του ΥΠΕΝ (Αρχή Σχεδιασμού) για 
αξιολόγηση και διατύπωση απόψεων. Μετά την σύμ-
φωνη γνώμη της Αρχής Σχεδιασμού, τηρούνται από τη 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του 
ΥΠΕΝ οι διαδικασίες διαβούλευσης, οι οποίες ταυτίζο-
νται με τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει τις ΣΜΠΕ και γίνονται από κοινού με αυτές. Μετά 
την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, αξιολογείται από 
τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ το σύνολο των γνωμοδοτήσε-
ων, απόψεων και αντιρρήσεων που έχουν κατατεθεί, 
προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική πρόταση και οι 
περιβαλλοντικοί της όροι.

7. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε όλες τις απαιτού-
μενες ενέργειες προς τον Ανάδοχο - μελετητή για την 
οριστικοποίηση των μελετών, στη συνέχεια δε, τις διαβι-
βάζει στην αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του ΥΠΕΝ 
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η οποία, μετά από σχετικό έλεγχο πληρότητάς τους, εκ-
δίδει Βεβαίωση ολοκλήρωσης της μελέτης.

8. Η μελέτη και το σχέδιο που περιέχει τις προς θεσμο-
θέτηση ρυθμίσεις τίθενται υπόψη του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. για 
γνωμοδότηση, μετά από Εισήγηση της κατά περίπτωση 
αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου. Εφόσον το ως άνω 
Συμβούλιο γνωμοδοτήσει θετικά χωρίς παρατηρήσεις, η 
Αναθέτουσα Αρχή προχωρά στην έγκριση και οριστική 
παραλαβή της μελέτης, ενώ σε περίπτωση διατύπωσης 
παρατηρήσεων, καλείται ο Ανάδοχος - μελετητής να 
προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές προκειμένου η 
μελέτη να εγκριθεί και παραληφθεί οριστικά. 

9. Μετά την οριστικοποίηση, έγκριση και παραλαβή 
της μελέτης κατά τα ανωτέρω, τηρουμένων όλων των 
προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις, η Αναθέτουσα Αρχή παραδίδει τους φακέ-
λους των μελετών στο ΥΠΕΝ για την προώθηση έγκρισης 
των σχετικών διοικητικών κανονιστικών πράξεων.

Άρθρο 5
Παρακολούθηση (monitoring)
των Προγραμμάτων
Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ)

Η παρακολούθηση της εξέλιξης όλων των Προγραμμά-
των Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) συντελείται 
μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος το 
οποίο δημιουργείται και συντηρείται με ευθύνη του ΤΕΕ 
ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Πολεοδο-
μικών Μεταρρυθμίσεων.. Η κυριότητα του Ολοκληρω-
μένου Πληροφοριακού Συστήματος ανήκει στο ΥΠΕΝ. 
Η παρακολούθηση της διαδικασίας Προκήρυξης και 
διεξαγωγής των διαγωνισμών, η ανάθεση εκπόνησης 
των μελετών με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, 
η επίβλεψη και η παραλαβή τους, καθώς και η παρακο-
λούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου των μελετών, πραγματοποιείται με ευθύ-
νη των αρμοδίων Υπηρεσιών και Οργάνων της Αναθέ-
τουσας Αρχής ή του ΥΠΕΝ κατά περίπτωση, οι οποίοι 
υποχρεούνται στην αμελλητί ενημέρωση του Πληρο-
φοριακού συστήματος. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, ο 
Συντονιστής και η Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 
του ν. 4759/2020, εξουσιοδοτημένα στελέχη της Ανα-
θέτουσας Αρχής καθώς και εξουσιοδοτημένα στελέχη 
των καθ’ ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, έχουν 
απευθείας πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που καταχω-
ρίζονται στο Πληροφοριακό σύστημα. 

Άρθρο 6
Χρηματοδότηση των Προγραμμάτων 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ),
ορισμός υπολόγου διαχειριστή

Η χρηματοδότηση των μελετών των Προγραμμάτων 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 
του ν. 4447/2016, οι οποίες ανατίθενται βάσει της πα-
ρούσας από το ΤΕΕ, καλύπτεται από πόρους του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, 
υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)». 

Το ΤΕΕ ορίζεται διαχειριστής του έργου δημοσίων επεν-
δύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 134453/
23-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις 
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014
(Β’ 2573)» (Β’ 2857) και με ευθύνη του πραγματοποιού-
νται οι απαιτούμενες πληρωμές για την εκπόνηση των 
μελετών.

Άρθρο 7
Χρηματοδότηση των διαχειριστικών
δαπανών του ΤΕΕ

Η χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του 
ΤΕΕ ως Αναθέτουσας αρχής των μελετών της παρούσας, 
καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας και ειδικότερα μέσω του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, είτε υπό την 
ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘ-
ΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», όπως αυτή προσδιορί-
ζεται στα υποέργα, με τίτλο «Διαχειριστικά Έξοδα» ή/
και υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ(Διαχειριστικά Έξοδα)».

Άρθρο 8
Ενέργειες και υποχρεώσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ως Κυρίου του Έργου

Το ΥΠΕΝ, ως Κύριος των Προγραμμάτων Πολεοδο-
μικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) της Χώρας, διά των κατά 
περίπτωση αρμοδίων Υπηρεσιών και στελεχών του, 
υποχρεούται να:

1. Καταρτίζει και εγκρίνει τα Προγράμματα Πολεοδο-
μικού Σχεδιασμού.

2. Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την άμεση συ-
μπλήρωση θεσμικών κενών που τυχόν ανακύπτουν, 
με την έκδοση των εκάστοτε απαιτουμένων πράξεων, 
προκειμένου να είναι δυνατή η ταχύρρυθμη, ασφαλής 
και απρόσκοπτη προώθηση και ολοκλήρωση των Προ-
γραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ),

3. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτουμένων 
πιστώσεων χρηματοδότησης των μελετών που ανατί-
θενται από το ΤΕΕ, η χρηματοδότηση των οποίων προ-
έρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
και ειδικότερα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου 
Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων ΕΠΣ)» κατά το άρθρο 6 της παρούσας, καθώς 
και για την τήρηση των προβλεπομένων σχετικών δια-
δικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτουμένων 
πιστώσεων χρηματοδότησης του ΤΕΕ για την κάλυψη 
των διαχειριστικών του δαπανών κατά το άρθρο 8 της 
παρούσας, καθώς και για την τήρηση των προβλεπο-
μένων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.
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5. Κινεί τις διαδικασίες για την εκπόνηση των μελε-
τών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
(ΤΠΣ- ΕΠΣ) της παρούσας, με την έκδοση σχετικών Υπ. 
Αποφάσεων.

6. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα 
για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του, σχετικά με την 
εκτέλεση των Προγραμμάτων.

7. Συντάσσει τα Τεύχη των διαγωνισμών για την ανά-
θεση των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) και τα διαβιβάζει, μετά από σχε-
τική γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4 παρ. 2 της παρούσας, στο ΤΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθούν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες.

8. Μεριμνά για την παροχή προς την Αναθέτουσα αρχή 
κάθε διαθέσιμου στοιχείου για την εκκίνηση της δια-
γωνιστικής διαδικασίας και συνεργάζεται με αυτήν επί 
σταθερής βάσεως, καθ’ όλη την διάρκεια εκπόνησης των 
μελετών, μέχρι και την οριστική έγκριση και παραλαβή 
τους.

9. Υποδεικνύει υπηρεσιακό εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ, μέ-
λος του ΤΕΕ, στις τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης, 
επίβλεψης και παραλαβής των μελετών, αμέσως μόλις 
ζητηθεί από το ΤΕΕ.

10. Μεριμνά για την ταχεία προώθηση όλων των διαδι-
κασιών διαβούλευσης και οριστικοποίησης των μελετών 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

11. Εκδίδει τις σχετικές Βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των 
μελετών.

12. Προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για 
τη θεσμοθέτηση των μελετών που παραδίδονται από 
το ΤΕΕ, με την προώθηση προς έγκριση των σχετικών 
πράξεων.

Άρθρο 9
Ενέργειες και υποχρεώσεις
του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος», για 
τις συμβάσεις που καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3 της παρούσας ως Αναθέτουσα Αρχή, έχει τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Προβαίνει άμεσα στον ορισμό της Προϊσταμένης 
Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, καθώς και του 
Τεχνικού Συμβουλίου για την εκπόνηση των μελετών.

2. Δημιουργεί και συντηρεί το Ολοκληρωμένο Πληρο-
φοριακό Σύστημα του άρθρου 5 της παρούσας.

3. Παραλαμβάνει από το ΥΠΕΝ τα Τεύχη διαγωνισμού 
και προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 
για την επιτυχή διενέργεια και ολοκλήρωση των διαγωνι-
στικών διαδικασιών, για την ανάθεση των μελετών, βάσει 
των προτεραιοτήτων που καθορίζει το ΥΠΕΝ, με τήρηση 
των σχετικών διατάξεων του ν. 4412/2016.

4. Γνωστοποιεί στο ΥΠΕΝ τα μέλη των τριμελών Επι-
τροπών που ορίζονται για την παρακολούθηση, επίβλε-
ψη και παραλαβή των μελετών.

5. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα 
για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την εκτέ-
λεση των Προγραμμάτων.

6. Εντοπίζει τις τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που ανα-
φύονται κατά την εκπόνηση των μελετών και λαμβάνει 
αμέσως τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκει-
μένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις.

7. Υποβάλλει σε μηνιαία βάση, ή όποτε εκτάκτως ήθελε 
ζητηθεί, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον 
Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Πε-
ριβάλλοντος και στον Συντονιστή του άρθρου 14 του
ν. 4759/2020, σχετικά Ενημερωτικά υπομνήματα για την 
πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων.

8. Συνεργάζεται ως Αναθέτουσα αρχή, με την πολι-
τική ηγεσία του ΥΠΕΝ, τον Συντονιστή και την Τεχνική 
Γραμματεία του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, τις κατά 
περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ. καθώς και 
τις Υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα 
και ιδίως των Δήμων που εμπλέκονται στην υλοποίηση 
των Προγραμμάτων, καθ’ όλη τη διάρκειά τους.

9. Παραδίδει άμεσα στο Υ.Π.Ε.Ν. κάθε μελέτη, μετά την 
ολοκλήρωσή της.

10. Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την 
προσαρμογή των μελετών στις τυχόν παρατηρήσεις του 
ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., πριν την προώθηση για θεσμοθέτηση αυ-
τών.

11. Εγκρίνει και παραλαμβάνει οριστικά τις μελέτες 
κατά τα ισχύοντα.

Άρθρο 10
Χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης
των μελετών στον Κύριο των Προγραμμάτων

Η ολοκλήρωση των μελετών των Προγραμμάτων 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) με Αναθέτουσα 
αρχή το ΤΕΕ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, η εν συ-
νεχεία παράδοσή τους στον Κύριο των Προγραμμάτων 
και η έκδοση από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του 
ΥΠΕΝ των σχετικών Βεβαιώσεων περί της ολοκλήρωσής 
τους, θα συντελείται σταδιακά. Τα ανωτέρω θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί για το σύνολο των μελετών έως 
την 30ή Ιουνίου 2025.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 2 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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