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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων οργάνωσης και λειτουργίας Κέντρων Μηχανικής Θρομβεκτομής (ΜΘ).

2

Ορισμός Αναθέτουσας αρχής και καθορισμός
κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την
εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης οικισμών
προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, στο
πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού
Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του
ν. 4759/2020 (Α’ 245).

3

Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και καθορισμός
κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την
εκπόνηση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. δ. της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α’ 245).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ2α/οικ. 27226
(1)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων οργάνωσης και λειτουργίας Κέντρων Μηχανικής Θρομβεκτομής (ΜΘ).
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982
«Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105),
όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του
ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 34).
2. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας» (Α’ 143).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του
ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2519/1997
(Α΄ 165) και του άρθρου 2 του ν. 1471/1984 (Α’ 112).
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
9. Την υπό στοιχεία Υ 32/9-9-2021 (Β’ 4185) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα».
10. Την υπ’ αρ. 8 της 286ης/8-3-2021 απόφαση της
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.
11. Το υπό στοιχεία Γ2α/Γ.Π.οικ.28885/6-5-2021 έγγραφο Υπουργείου Υγείας.
12. Την υπ’ αρ. 20 της 290ης/21-7-2021 απόφαση της
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ η οποία έγινε αποδεκτή από την
Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας.
13. Το υπό στοιχεία ΚΕΣΥ (β) Δ.Υ./20-10-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
ΚΕΣΥ.
14. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.7236/7-2-2022 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5,
περ. ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας κέντρων Μηχανικής Θρομβοεκτομής
(ΜΘ) για την θεραπεία επαναιμάτωσης (Ενδοφλέβια
Θρομβόλυση/Μηχανική Θρομβεκτομή) σε ασθενείς με
οξύ Ισχαιμικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ):
1. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Βασικό στέλεχος και επιστημονικά υπεύθυνος κάθε
κέντρου ΜΘ δύναται να είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος ή
Νευροχειρουργός ο οποίος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από την αντίστοιχη επιτροπή του ΚΕΣΥ για τη διενέργεια αγγειακών επεμβάσεων του Κεντρικού Νευρικού
Συστήματος (ΚΝΣ, όπως ο εμβολισμός ανευρυσμάτων
και εγκεφαλικών δυσπλασιών) με βάση τα υπάρχοντα
κριτήρια της οικείας επιτροπής και επιπλέον θα πρέπει
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να έχει εμπειρία στη διαχείριση οξέων περιστατικών
ισχαιμικών ΑΕΕ και στις επεμβάσεις στην οξεία φάση του
Ισχαιμικού ΑΕΕ (ΜΘ με stent-retriver) ή θρομβοαναρρόφηση και διαδερμική αγγειοπλαστική αγγείων τραχήλου
και ενδοκρανίων αγγείων και να ανήκει στα μόνιμα μέλη
του ιατρικού προσωπικού του εν λόγω κέντρου.
Οι επεμβάσεις ΜΘ θα διενεργούνται στα εργαστήρια
επεμβατικής ακτινολογίας των κέντρων ΜΘ. Ως ελάχιστος αριθμός επεμβάσεων των επεμβατικών ιατρών που
στελεχώνουν και είναι υπεύθυνοι των κέντρων είναι οι 50
ενδαγγειακές επεμβάσεις επαναιμάτωσης από τις οποίες
οι μισές ως πρώτος επεμβατικός (main operator).
Κάθε κέντρο οφείλει να διαθέτει έναν ειδικό ιατρό,
Nευρολόγο ή Παθολόγο, με εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση οξέων ισχαιμικών ΑΕΕ,
αποδεδειγμένη εμπειρία στην ενδοφλέβια θρομβόλυση
καθώς και στη διαχείριση ασθενών με ΑΕΕ μετά τη θεραπεία επαναιμάτωσης.
Κατά τη διάρκεια διενέργειας ΜΘ θα πρέπει να είναι
παρών αναισθησιολόγος με εμπειρία στις επεμβάσεις
στο ΚΝΣ. Επίσης το κέντρο θα πρέπει να διαθέτει τη
δυνατότητα Νευροχειρουργικής και Καρδιολογικής κάλυψης σε 24ωρη βάση για την αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών της Μηχανικής Θρομβεκτομής (π.χ. αιμορραγία
επαναιμάτωσης που χρήζει άμεσης κρανιοτομής, οξύ
έμφραγμα του μυοκαρδίου που χρήζει άμεσης στεφανιαίας αγγειοπλαστικής). Η δημιουργία εξειδικευμένης
ομάδας διαχείρισης των ασθενών με οξύ ΑΕΕ που θα
απαρτίζεται από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (νευρολόγους, παθολόγους, επεμβατικούς ακτινολόγους,
νευροχειρουργούς, αναισθησιολόγους, καρδιολόγους,
αγγειοχειρουργούς, εντατικολόγους) είναι σημαντική
προϋπόθεση επιτυχίας ενός κέντρου ΜΘ.
Η νοσηλεία των ασθενών μετά τη ΜΘ θα πρέπει να
γίνεται υπό μόνιτορ πιέσεως και ΗΚΓ σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) εγκεφαλικών, Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) ή γενικό θάλαμο με ιιόνιτορ σε κλινική
με εμπειρία και εξειδίκευση στη διαχείριση ασθενών με
οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ. Σημαντική είναι και η διαθεσιμότητα
του παραϊατρικού εξειδικευμένου προσωπικού (τεχνολόγοι, νοσηλευτές, κ.λπ.) το οποίο θα πρέπει να καλύπτει το κέντρο ΜΘ σε 24ωρη βάση τις ημέρες γενικής
εφημερίας.
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.
Ο απαραίτητος εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει το
κέντρο για την λειτουργία του περιλαμβάνει σύγχρονο
ακτινολογικό εργαστήριο, αγγειογράφο, κ.λπ. Ο αγγειογράφος του εργαστηρίου επεμβατικής ακτινολογίας
οφείλει να είναι biplane ή single plane για την ασφαλή
διενέργεια επεμβάσεων στο ΚΝΣ.
Το κέντρο θα πρέπει να διαθέτει επάρκεια από καθετήρες, μικροκαθετήρες, stent ανάσυρσης θρόμβων, καθετήρες θρομβοαναρρόφησης, ενδιάμεσους καθετήρες,
οδηγούς καθετήρες με αποφρακτικό μπαλόνι και stent
καρωτίδων και ενδοκράνιων αρτηριών καθώς και κάθε
άλλου υλικού που κρίνεται απαραίτητο ή θα προκύψει
λόγω ιατρικών εξελίξεων στο μέλλον προκειμένου να διενεργηθεί με επιστημονική επάρκεια η ΜΘ. Η επάρκεια
των υλικών είναι ευθύνη του υπευθύνου του κέντρου ΜΘ.
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3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΘ.
α) Η συνύπαρξη ακτινοδιαγνωστικού τμήματος με
δυνατότητα αξονικής τομογραφίας και αξονικής αγγειογραφίας αμέσως κατά την έλευση πιθανού ΑΕΕ που
χρήζει θεραπείας επαναιματώσεως. Η δυνατότητα πολυπαραμετρικής απεικόνισης του εγκεφαλικού παρεγχύματος με αξονική τομογραφία αιμάτωσης (CT Perfusion)
συνιστάται να υπάρχει ή να προβλεφθεί στο άμεσο μέλλον στα κέντρα ΜΘ λόγω της δυνατότητας αύξησης του
χρονικού παραθύρου θεραπείας. Η ύπαρξη μαγνητικού
τομογράφου είναι επιθυμητή αλλά δεν κρίνεται απαραίτητη, αρκεί να υπάρχει έγγραφο πρωτόκολλο άμεσης
διενέργειας της εξέτασης σε συνεργαζόμενο κέντρο
πλησίον του Κέντρου ΜΘ σε επιλεγμένα περιστατικά.
β) Η συνύπαρξη Νευρολογικού ή/και Παθολογικού
Τμήματος για την επιλογή των υποψηφίων ασθενών με
ΜΘ και τη νοσηλεία τους μετά τη διενέργεια της ΜΘ.
γ) Η συνύπαρξη Αναισθησιολογικού,. Νευροχειρουργικού, Καρδιολογικού Τμήματος και Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας για την αντιμετώπιση των τυχόν επιπλοκών
της ΜΘ.
4. ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ.
Κάθε κέντρο ΜΘ οφείλει να στεγάζεται σε νοσοκομείο
που διαθέτει Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας,
Νευρολογικό η/και Παθολογικό Τμήμα, Νευροχειρουργικό Τμήμα, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Καρδιολογικό
Τμήμα και ΜΕΘ για την άμεση εγχειρητική αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών των επεμβάσεων, σύμφωνα με
τη διεθνή πρακτική. Η λειτουργία αγγειοχειρουργικού
τμήματος θεωρείται επίσης χρήσιμη, αν και όχι απαραίτητη, αρκεί να υπάρχει πρωτόκολλο συνεργασίας με
αγγειοχειρουργικό τμήμα άλλου νοσοκομείου πλησίον
του κέντρου ΜΘ.
5. ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ.
Όλα τα Κέντρα ΜΘ θα πρέπει να καταγράφουν το σύνολο των ασθενών στους οποίους διενεργήθηκε ΜΘ για
έλεγχο της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των
επεμβάσεων. Για το σκοπό αυτό θα ιδρυθεί στο ΚΕΣΥ Εθνικό
Μητρώο ασθενών με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ που υποβάλλονται
σε ΜΘ, στο οποίο θα είναι υποχρεωμένα τα Κέντρα ΜΘ
να καταγράφουν τους ασθενείς τους. Επιπρόσθετα, κάθε
κέντρο ΜΘ θα έχει την δυνατότητα να καταγράψει τους
ασθενείς του και σε άλλα, ήδη υπάρχοντα μητρώα, όπως
το διεθνές αρχείο καταγραφής θεραπειών επαναιμάτωσης
ασθενών με οξύ Ισχαιμικό ΑΕΕ SITS (Safe Implementation of
Thrombolysis in Stroke) registry (https:db.sitsinternational.
org/login_form) και η SUN4Patients (www.sun4patients.
gr). Οι φάκελοι των ασθενών που υποβάλλονται σε ΜΘ θα
πρέπει να είναι διαθέσιμοι για ανασκόπηση καθώς και τα
δεδομένα των ασθενών να συλλέγονται κεντρικά για την
εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της
ΜΘ σε εθνικό επίπεδο.
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.
Τα κέντρα Μηχανικής Θρομβεκτομής (ΜΘ) αναγνωρίζονται και πιστοποιούνται με απόφαση του Υπουργού
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Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ εφόσον πληρούν τις
αναφερόμενες προϋποθέσεις.
Η Ομάδα Εργασίας για την οργάνωση και λειτουργία των διαδικασιών που αφορούν σε θεραπείες επαναιμάτωσης (Ενδοφλέβια Θρομβόλυση/Μηχανική
Θρομβεκτομή) σε ασθενείς με οξύ Ισχαιμικό ΑΕΕ που
συγκροτείται από το Υπουργείο Υγείας εξετάζει και
εισηγείται στην ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ τη δυνατότητα
αδειοδότησης και ένταξης ενός Κέντρου στο δίκτυο
κέντρων ΜΘ με βάση τα διεθνή κριτήρια πιστοποίησης, την επάρκεια του επιστημονικού προσωπικού, τις
υπάρχουσες υλικοτεχνικές υποδομές και τη γεωγραφική κατανομή των κέντρων ΜΘ με στόχο την καλύτερη
δυνατή κάλυψη των ασθενών με ΙΑΕΕ σε εθνικό επίπεδο. Η επαναξιολόγηση όλων των κέντρων που έχουν
λάβει σχετική αδειοδότηση θα επανεξετάζεται μετά
από τριετία από την Ομάδα Εργασίας με νέα εισήγηση
προς την ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ.
Η διοίκηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που προτίθεται να λειτουργήσουν Κέντρα Μηχανικής Θρομβεκτομής (ΜΘ) υποβάλλουν τις αιτήσεις τους διαμέσου των
οικείων Υγειονομικών Περιφερειών με συνημμένο φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία
του προσωπικού του εξοπλισμού, των χώρων και κάθε
σχετική λεπτομέρεια στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων
Φορέων του Υπουργείου Υγείας. Η εν λόγω Διεύθυνση
ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και τον διαβιβάζει
στο ΚΕΣΥ, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την
πιστοποίηση ή μη του Κέντρου στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Σε περίπτωση αποχώρησης του επιστημονικά
υπεύθυνου του Κέντρου η διοίκηση του νοσοκομείου
υποβάλλει στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων
του Υπουργείου Υγείας, διαμέσου της οικείας ΔΥΠΕ, αίτημα για την αντικατάσταση του, με τα δικαιολογητικά
του νέου επιστημονικά υπευθύνου προκειμένου να αξιολογηθεί από το ΚΕΣΥ.
7. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ.
Για να φθάνουν εγκαίρως στα κέντρα ΜΘ οι υποψήφιοι
ασθενείς με Ισχαιμικό ΑΕΕ πρωτεύον ρόλο θα έχουν οι
διασώστες και τα πληρώματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) που παραλαμβάνουν τους ασθενείς και διενεργούν τις διακομιδές προς το Νοσοκομείο.
Για αυτόν το λόγο κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση των
πληρωμάτων του Ε.Κ.Α.Β. στην αναγνώριση των συμπτωμάτων του ΑΕΕ και στην εφαρμογή των ενδείξεων της
ΜΘ ώστε να αυξηθεί η ικανότητά τους να κατευθύνουν
στα κέντρα ΜΘ ασθενείς με συμπτώματα ΑΕΕ και να μην
τα επιβαρύνουν με περιστατικά άλλης αιτιολογίας που
μιμούνται την κλινική εικόνα του ΑΕΕ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2022
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ
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Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36607/1330
(2)
Ορισμός Αναθέτουσας αρχής και καθορισμός
κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την
εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης οικισμών
προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, στο
πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού
Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του
ν. 4759/2020 (Α’ 245).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν.
4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και
Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 245) και ιδίως της περ. β) της παρ. 1) και της παρ. 7)
του άρθρου 14, όπως το άρθρο αυτό διαμορφώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου δέκατου ένατου του
ν. 4787/2021 (Α’ 44).
2. Τις διατάξεις του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 241).
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις
έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999, Α’ 45).
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
6. Το από 24.5.1985 π.δ. «Τρόπος καθορισμού ορίων
οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες
αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής
τους» (Δ’ 181).
7. Το υπ’ αρ. 2/2.3.1981 π.δ. «Περί των ληπτέων υπόψη στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων
των προ της 16.8.1923 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως και
καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των
οικοπέδων αυτών» (Δ’ 138).
8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).
9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
11. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος 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).
13. Το από 27.11.1926 π.δ. «Περί κωδικοποιήσεως των
περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (Α’ 430).
14. Τις διατάξεις του ν. 1486/1984 «Τροποποίηση των
διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (Α’ 161).
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15. Το π.δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» (Α’ 17).
16. Το ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας
και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).
17. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).
18. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής
απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)» (Β’ 2857).
19. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 44749 ΕΞ 2022/4.4.2022
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με
θέμα «Ένταξη του Έργου με τίτλο «(Sub.4) Αυτοτελείς
Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ
5162349) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
20. Την υπ’ αρ. 2258/2021 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα την έγκριση ένταξης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων» με κωδικό έργου 2021ΣΜ07500001 (ΑΔΑ:
Ρ7Ω046ΜΤΛΡ-Ψ72).
21. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/40763/942/
23.05.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
22. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
(π.δ. 3/2005, Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της δαπάνης ύψους 8.095.464,00 € (συμπ. ΦΠΑ) σε
βάρος του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΣΑΤΑ
075, υπό τον τίτλο Έργου «(Sub.4) Αυτοτελείς Μελέτες για
Οριοθέτηση Οικισμών», της Δράσης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», και της δαπάνης ύψους 310.000,00
€ (συμπ. ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (ΣΑΜ 075 υπό τον τίτλο Έργου «ΜΕΛΕΤΗ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ
ΠΗΛΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ»),
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Με την παρούσα καθορίζονται:
1. Ο αρμόδιος φορέας για την ανάθεση και διαχείριση
των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού περί οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω
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των 2.000 κατοίκων, της παρ. 1.β του άρθρου 14 του
ν. 4759/2020.
2. Οι διαδικασίες διακήρυξης, ανάθεσης, εκπόνησης,
παρακολούθησης, παραλαβής και έγκρισης των σχετικών μελετών.
3. Ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών είτε από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075,
υπό τον τίτλο Έργου «(Sub.4) Αυτοτελείς Μελέτες για
Οριοθέτηση Οικισμών», της Δράσης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΜ 075, υπό την ονομασία τίτλου
Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» 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/Φορέα υλοποίησης.
5. Οι ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) ως Κυρίου των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β
του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (προγράμματα
οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000
κατοίκων) και οι υποχρεώσεις της οριζόμενης Αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 2
Σκοπός και αντικείμενο των μελετών
των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών
Τα προγράμματα οριοθέτησης οικισμών προ του 1923
ή κάτω των 2.000 κατοίκων της παρ. 1.β του άρθρου 14
του ν. 4759/2020, αποτελούν μέρος του πολεοδομικού
σχεδιασμού της χώρας και αποσκοπούν στην ταχεία
ολοκλήρωσή του για το σύνολο της Επικράτειας, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη εν γένει χωρική ανάπτυξη με
γνώμονα την ορθολογική οργάνωση του χώρου, την
εξάλειψη της άναρχης δόμησης και την αποφυγή της
αστικής διάχυσης στον αγροτικό χώρο. Παράλληλα, θα
διασφαλίσουν την προστασία που επιβάλλει το σύνταγμα σε όσους εξ αυτών έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα,
με την ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής,
αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής
φυσιογνωμίας τους.
Η οριοθέτηση οικισμών προϋφισταμένων του 1923
ή κάτω των 2.000 κατοίκων, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 12 του ν. 4759/2020, αποτελούν εξειδικευμένες πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες δύναται να εκπονούνται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τις μελέτες
Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, όταν συντρέχουν
ειδικοί λόγοι ή επιβάλλεται για λόγους αποκατάστασης
της νομιμότητας ή όταν διαπιστώνονται προβλήματα
που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχείες διαδικασίες
(όπως η νομική θωράκιση του ερείσματος των εκτελεστών διοικητικών πράξεων, ιδίως του κύρους των
εκδιδόμενων οικ. αδειών) στις περιπτώσεις οικισμών
μη οριοθετημένων ή οικισμών τα όρια των οποίων
έχουν ακυρωθεί, στους οποίους παρατηρούνται έντονες οικιστικές πιέσεις.
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Για την οριοθέτηση των οικισμών ακολουθείται η μεθοδολογία και οι προδιαγραφές που ορίζουν οι κείμενες
νομοθετικές διατάξεις περί οριοθέτησης οικισμών.
Η οριοθέτηση των οικισμών προ του 1923 ή κάτω των
2.000 κατοίκων αποτελεί ρύθμιση γενικού πολεοδομικού
σχεδιασμού με κανονιστικό χαρακτήρα ως προς τους
όρους και περιορισμούς δόμησης και εγκρίνεται με την
έκδοση σχετικών π.δ., οι ρυθμίσεις των οποίων, εφόσον
προηγηθούν των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)
και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), ενσωματώνονται σε αυτά. Η οριοθέτησή τους μπορεί επίσης να γίνεται
και στο πλαίσιο ΤΠΣ ή ΕΠΣ.
Άρθρο 3
Κύριος των Προγραμμάτων οριοθέτησης
οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000
κατοίκων.
Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα
Υλοποίησης
1. Κύριος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας (οριοθέτησης οικισμών προ του 1923
ή κάτω των 2.000 κατοίκων), όπως αυτά καθορίζονται
στην παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, καθώς και
των αντιστοίχων μελετών που εκπονούνται στο πλαίσιο
αυτών, είναι το ΥΠΕΝ.
2. Ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης
για την εκπόνηση των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων,)
της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, ορίζεται - σύμφωνα με τη παρ. 7 του άρθρου 14 του
ν. 4759/2020 - το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (ΤΕΕ).
Άρθρο 4
Διαδικασίες
1. Η κίνηση της διαδικασίας για την εκπόνηση των μελετών των προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ
του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων της παρ. 1.β του
άρθρου 14 του ν. 4759/2020, γίνεται από το ΥΠΕΝ.
2. Το ΥΠΕΝ μεριμνά για τη σύνταξη των Τευχών των
διαγωνισμών και την ανάθεση των σχετικών μελετών
και τα θέτει υπόψη του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, το οποίο γνωμοδοτεί επί της πληρότητας και του περιεχομένου τους,
καθώς και για τη διαγωνιστική διαδικασία. Στη συνέχεια,
τα Τεύχη διαβιβάζονται στο ΤΕΕ για την εκκίνηση της
διαδικασίας.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή προωθεί, με ευθύνη της, τη
διαδικασία προκήρυξης των διαγωνισμών, τη συγκρότηση 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, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4412/2016), το Ενωσιακό δίκαιο για τις συμβάσεις και την περιβαλλοντική
πολιτική, τις οδηγίες πλαίσιο που έχουν ενσωματωθεί
στο Εθνικό δίκαιο και εν γένει τους σχετικούς με δημόσιες συμβάσεις κανόνες και Κανονισμούς, προβαίνει δε
σε κάθε απαιτούμενη από πλευράς της ενέργεια για την
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αποτελεσματική εν γένει διοίκηση των συμβάσεων που
θα συναφθούν.
4. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των μελετών που ανατίθενται από το ΤΕΕ, είναι
τριμελείς και συγκροτούνται με ευθύνη του. Οι Επιτροπές
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 Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, και
γ) έναν (1) μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπο του
Δήμου, που αφορά η μελέτη, ο οποίος υποδεικνύεται
αρμοδίως. Στην περίπτωση που σύμφωνα με το Πρόγραμμα η μελέτη περιλαμβάνει οριοθέτηση οικισμών
διαφορετικών Δήμων (ομόρων ή μη), ο εκπρόσωπος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή υποδεικνύεται
από το Δήμο στον οποίο εμπίπτουν οι περισσότεροι
προς οριοθέτηση οικισμοί.
5. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και
παραλαβής ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα τις
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4412/2016),
τις κατά περίπτωση ισχύουσες Προδιαγραφές μελετών, τα οριζόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
του διαγωνισμού και τις εκάστοτε εκδιδόμενες σχετικές Οδηγίες και κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ. Συνεδριάζουν
σε τακτική βάση και παρακολουθούν αδιαλείπτως την
πρόοδο των μελετών, εντοπίζουν/αρρυθμίες ή ζητήματα που αναφύονται κατά την εκπόνησή τους και εισηγούνται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τα προσήκοντα
κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν
ανεπιθύμητες καθυστερήσεις στην εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον Ανάδοχο - μελετητή για την
οριστικοποίηση των μελετών, στη συνέχεια δε, τις διαβιβάζει στην αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του ΥΠΕΝ
η οποία, μετά από σχετικό έλεγχο πληρότητάς τους, εκδίδει Βεβαίωση ολοκλήρωσης της μελέτης.
7. Η μελέτη και το σχέδιο π.δ. που περιέχει τις προς
θεσμοθέτηση ρυθμίσεις διαβιβάζονται από το ΥΠΕΝ και
τίθενται υπόψη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ή του αρμοδίου Κεντρικού
Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων κατά περίπτωση για γνωμοδότηση, όπως ορίζεται
στη παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4759/2020 ως ισχύει,
μετά από Εισήγηση της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), τα ανωτέρω διαβιβάζονται παράλληλα και σ’ αυτό, για γνωμοδότηση.
Εφόσον το αρμόδιο κατά περίπτωση ως άνω Συμβούλιο
καθώς και το ΥΠΠΟΑ σε περίπτωση συναρμοδιότητάς
του, γνωμοδοτήσουν 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 να παραληφθεί οριστικά.
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8. 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
φακέλους των μελετών στον κατά περίπτωση αρμόδιο
Υπουργό των περ. α, β και γ της παρ. 2 του άρθρου 12
τουν. 4759/2020, για την προώθηση έγκρισης των σχετικών π.δ.

ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Οικονομικών «Ρυθμίσεις
για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014
(Β’ 2573)» (Β’ 2857), ως διαχειριστής των ως άνω έργων
και υπεύθυνος αντίστοιχων λογαριασμών ορίζεται το ΤΕΕ
και με ευθύνη του πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες
πληρωμές για την εκπόνηση των μελετών.

Άρθρο 5
Παρακολούθηση (monitoring) των
Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ
του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων
Η παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω
των 2.000 κατοίκων συντελείται μέσω Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο δημιουργείται
και συντηρείται με ευθύνη του ΤΕΕ, ως Αναθέτουσας
Αρχής και Φορέα Υλοποίησης για την εκπόνηση των ως
άνω μελετών. Η κυριότητα του Ολοκληρωμένου 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 παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
των μελετών, πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων
Υπηρεσιών και Οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, που
υποχρεούνται στην αμελλητί ενημέρωση του Πληροφοριακού συστήματος. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, ο Συντονιστής και η Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του
ν. 4759/2020, εξουσιοδοτημένα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και εξουσιοδοτημένα στελέχη των
καθ’ ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, έχουν απευθείας πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που καταχωρίζονται
στο Πληροφοριακό σύστημα.

Άρθρο 7
Χρηματοδότηση των διαχειριστικών
δαπανών του ΤΕΕ
Η χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του
ΤΕΕ ως Αναθέτουσας αρχής των μελετών της παρούσας - εξαιρουμένης της μελέτης που έχει ενταχθεί στη
ΣΑΜ 075 υπό την ονομασία τίτλου Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ
ΠΗΛΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, είτε υπό τον τίτλο Έργου «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ID16879
(Διαχειριστικά Έξοδα του ΤΕΕ)».

Άρθρο 6
Χρηματοδότηση των Προγραμμάτων
οριοθέτησης οικισμών προ του 1923
ή κάτω των 2.000 κατοίκων.
Ορισμός υπολόγου διαχειριστή
Η χρηματοδότηση των μελετών, που εκπονούνται στο
πλαίσιο των Προγραμμάτων της παρ. 1. β του άρθρου 14
του ν. 4759/2020, για τις οποίες βάσει της παρούσας, ορίζεται ως Αναθέτουσα αρχή το ΤΕΕ, καλύπτεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
και ειδικότερα, είτε από τη ΣΑΤΑ 075 υπό τον τίτλο Έργου
«(Sub.4) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών»
της Δράσης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», είτε
από τη ΣΑΜ 075 υπό την ονομασία τίτλου Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ,
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» και ειδικότερα, θα προσδιορίζεται στην εκάστοτε εκδιδόμενη κατάρτιση και έγκριση κάθε επί μέρους
προγράμματος οριοθέτησης οικισμών, με υπουργική
απόφαση της παρ. 1 του ιδίου ως άνω άρθρου.
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 134453/
23-12-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομί-

Άρθρο 8
Ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, ως Κυρίου του Έργου.
Το ΥΠΕΝ, ως Κύριος των μελετών των αντιστοίχων
Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923
ή κάτω των 2.000 κατοίκων, διά των κατά περίπτωση
αρμοδίων Υπηρεσιών και στελεχών του, υποχρεούται να:
1. Καταρτίζει και εγκρίνει τα ως άνω Προγράμματα
Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
2. Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την άμεση συμπλήρωση θεσμικών κενών που τυχόν ανακύπτουν,
με την έκδοση των εκάστοτε απαιτούμενων πράξεων,
προκειμένου να είναι δυνατή η ταχύρρυθμη, ασφαλής
και απρόσκοπτη προώθηση και ολοκλήρωση των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του
1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων.
3. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων χρηματοδότησης των μελετών που ανατίθενται από το ΤΕΕ, η χρηματοδότηση των οποίων καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας, καθώς και εν γένει για
την τήρηση των προβλεπομένων σχετικών διαδικασιών,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτούμενων
πιστώσεων χρηματοδότησης του ΤΕΕ για την κάλυψη
των διαχειριστικών του δαπανών κατά το άρθρο 7 της
παρούσας, καθώς και για την τήρηση των προβλεπομένων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
5. Κινεί τις διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του
1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων της παρούσας, με την
έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.
6. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα
για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του, σχετικά με την
εκτέλεση των Προγραμμάτων.

Τεύχος B’ 2504/20.05.2022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

7. Μεριμνά για τη σύνταξη των Τευχών των διαγωνισμών για την ανάθεση των μελετών των Προγραμμάτων
οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000
κατοίκων και τα διαβιβάζει, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α - κατά τα οριζόμενα στην παρ.
2 του άρθρου 4 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 διαγωνιστικής διαδικασίας και συνεργάζεται με αυτήν επί σταθερής βάσεως, καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης των μελετών, μέχρι και την οριστική έγκριση και παραλαβή τους.
9. Υποδεικνύει υπηρεσιακό εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ, μέλος 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 διαδικασιών δημοσιοποίησης 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 π.δ.
Άρθρο 9
Ενέργειες και υποχρεώσεις του ΤΕΕ
ως Αναθέτουσας Αρχής
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος», για
τις συμβάσεις που καθορίζεται από της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας
Υλοποίησης, υποχρεούται να:
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 Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 5 της παρούσας.
3. Παραλαμβάνει από το ΥΠΕΝ τα Τεύχη διαγωνισμών
και προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες
για την επιτυχή διενέργεια και ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση των μελετών, με
τήρηση των σχετικών διατάξεων του ν. 4412/2016.
4. Γνωστοποιεί στο ΥΠΕΝ τα μέλη των τριμελών Επιτροπών που ορίζονται για την παρακολούθηση, επίβλεψη και παραλαβή των μελετών.
5. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα
για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την
πορεία εκπόνησης των μελετών των αντιστοίχων Προγραμμάτων.
6. Εντοπίζει τις τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που αναφύονται κατά την εκπόνηση των μελετών και λαμβάνει
αμέσως τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να επιλυθούν και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες
καθυστερήσεις.
7. Υποβάλλει σε μηνιαία βάση ή όποτε εκτάκτως
ζητηθεί, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον
Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και στον Συντονιστή του άρθρου 14 του
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ν. 4759/2020, σχετικά Ενημερωτικά υπομνήματα για την
πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων.
8. Συνεργάζεται, ως Αναθέτουσα αρχή, με την πολιτική 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.ΕΝ. κάθε μελέτη, μετά την
ολοκλήρωσή της.
10. Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την
προσαρμογή των μελετών στις τυχόν παρατηρήσεις του
οικείου ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., ή του αρμοδίου ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ή τυχόν άλλου κατά περίπτωση συναρμόδιου φορέα, πριν
την προώθηση αυτών για θεσμοθέτηση.
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
οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000
κατοίκων, με Αναθέτουσα αρχή το ΤΕΕ κατά τα οριζόμενα
στην παρούσα, η εν συνεχεία 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 δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2022
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36859/1335
(3)
Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και καθορισμός
κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την
εκπόνηση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. δ. της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α’ 245).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4759/2020
«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής
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Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 245) και ιδίως της
παρ. 7, όπως το άρθρο 14 διαμορφώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 4787/2021 (Α’ 44).
2. Τις διατάξεις του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 241).
3. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του
ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοιποικιλότητας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 60), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
166 του ν. 4819/2021 (Α’ 129).
4. Τις διατάξεις του ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων» (Α’ 308) και ιδίως του άρθρου 10 αυτού.
5. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
ν. 2696/1999, Α’ 57).
6. Το ν.δ. 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών
και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών»
(Α’ 228).
7. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις
έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
8. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999 Α’ 45).
9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
10. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).
11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
13. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).
14. 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).
15. Το από 27.11.1926 π.δ. «Περί κωδικοποιήσεως των
περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (Α’ 430).
16. Τις διατάξεις του ν. 1486/1984 «Τροποποίηση
των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας»
(Α’ 161).
17. Το π.δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» (Α’ 17).
18. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις
για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).
19. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).
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20. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)»
(Β’ 2857).
21. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/39832/905/27.4.2022
εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
22. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 και το
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, πέραν της
δαπάνης 36.854.598,25 (συμπ. ΦΠΑ 24%) κατ’ ανώτατο, σε
βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ
075) υπό την ονομασία τίτλου Έργων «(Sub.5) Αυτοτελείς
Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία καλύπτεται
από την υπό στοιχεία 47673 ΕΞ 2022/8.4.2022 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ:9ΗΟΒΗ7ΝΝ), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Με την παρούσα καθορίζονται:
1. Ο αρμόδιος φορέας για την ανάθεση και διαχείριση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών, στο
πλαίσιο των προγραμμάτων της περ. δ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4759/2020.
2. Οι διαδικασίες διακήρυξης, ανάθεσης, εκπόνησης,
παρακολούθησης, παραλαβής και έγκρισης των σχετικών μελετών.
3. Ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075,
υπό την ονομασία τίτλου Έργων «(Sub.5) Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών» και ο ορισμός
υπολόγου Διαχειριστή των λογαριασμών που αφορούν
στη χρηματοδότηση των προς εκπόνηση μελετών.
4. Ο τρόπος και οι διαδικασίες χρηματοδότησης της
οριζόμενης διά της παρούσας Αναθέτουσας Αρχής/Φορέα υλοποίησης.
5. Οι ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ως Κυρίου των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. δ της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 περί καταγραφής/
αναγνώρισης οδών και οι υποχρεώσεις της οριζόμενης
Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 2
Σκοπός και αντικείμενο των μελετών των
Προγραμμάτων καταγραφής/αναγνώρισης οδών
Το αντικείμενο των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών της παρούσας αποτελεί μείζονος πολεοδομικής σημασίας ζήτημα, καθώς με τις μελέτες του
προγράμματος αυτού, καταγράφεται το υπάρχον οδικό
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δίκτυο ανά δημοτική ενότητα ή και περισσότερες, για
τη δυνατότητα αναγνώρισης των οδών αυτών και το χαρακτηρισμό τους ακολούθως, κατά τη διαδικασία που
ορίζεται στη παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011,
ως κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου.
Με τις μελέτες του προγράμματος της παρούσας τίθεται
η βάση για την αναγνώριση του κοινόχρηστου δημοτικού
οδικού δικτύου, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται ο έλεγχος
και ο εξορθολογισμός της εκτός σχεδίου δόμησης.
Στο ως άνω πλαίσιο, οι μελέτες καταγραφής/αναγνώρισης των οδών ανά δημοτική ενότητα συνιστούν εξειδικευμένες πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες δύναται να
εκπονούνται αυτοτελώς και για λόγους, όπως:
1. Η ασφάλεια δικαίου και το κύρος των εκδιδόμενων
διοικητικών πράξεων που αφορούν στη δόμηση των
ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου που δέχονται μεγάλες οικιστικές πιέσεις.
2. Η δυνατότητα ελέγχου της οικιστικής εξάπλωσης
και η προστασία και διαφύλαξη και των ευαίσθητων
περιοχών.
Για την εκπόνηση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών, ακολουθείται η διαδικασία και το περιεχόμενο των διατάξεων της υπουργικής απόφασης που
προβλέπεται στην υποπερ. αα. της περ. α. της παρ. 15
του άρθρου 20 του ν. 3937/2011.
Άρθρο 3
Κύριος των Προγραμμάτων αναγνώρισης
οδών, Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα
Υλοποίησης
1. Κύριος των Προγραμμάτων καταγραφής/αναγνώρισης οδών, όπως αυτά ορίζονται στην περ. δ της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, καθώς και των αντιστοίχων μελετών που περιλαμβάνονται σε αυτά, είναι
το ΥΠΕΝ.
2. Ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης για
την εκπόνηση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης
οδών, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της περ. δ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, ορίζεται - κατ’
εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ).
Άρθρο 4
Διαδικασίες
1. Η κίνηση της διαδικασίας για την εκπόνηση των
μελετών των προγραμμάτων καταγραφής/αναγνώρισης οδών της παρ. 1.δ του άρθρου 14 του ν. 4759/2020
γίνεται από το ΥΠΕΝ.
2. Το ΥΠΕΝ συντάσσει τα Τεύχη των διαγωνισμών για
την ανάθεση των σχετικών μελετών και τα θέτει υπόψη
του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και
Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), το οποίο γνωμοδοτεί
επί της πληρότητας και του περιεχομένου τους, καθώς
και για τη διαγωνιστική διαδικασία. Στη συνέχεια, τα
Τεύχη διαβιβάζονται στο ΤΕΕ, για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή προωθεί, με ευθύνη της, τη
διαδικασία προκήρυξης των διαγωνισμών, τη συγκρό-
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τηση 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, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4412/2016), το Ενωσιακό δίκαιο για τις συμβάσεις και την περιβαλλοντική
πολιτική, τις Οδηγίες - πλαίσιο που έχουν ενσωματωθεί
στο Εθνικό δίκαιο και εν γένει τους σχετικούς με δημόσιες συμβάσεις κανόνες και Κανονισμούς, προβαίνει δε
σε κάθε απαιτούμενη από πλευράς της ενέργεια για την
αποτελεσματική εν γένει διοίκηση των συμβάσεων που
θα συναφθούν.
4. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής των μελετών, οι οποίες ανατίθενται από το ΤΕΕ,
είναι τριμελείς και συγκροτούνται με ευθύνη του. Οι Επιτροπές 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 Γενικό 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 Πρόγραμμα, η μελέτη περιλαμβάνει καταγραφή/
αναγνώριση οδών σε διαφορετικούς Δήμους (όμορους
ή μη), ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην
Επιτροπή υποδεικνύεται από τον μεγαλύτερο πληθυσμιακά Δήμο.
5. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα τις
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4412/2016), τις
ισχύουσες Προδιαγραφές μελετών, τα οριζόμενα 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 περίπτωση
μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες
καθυστερήσεις στην εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους.
6. Οι εκπονούμενες μελέτες καταγραφής/αναγνώρισης οδών υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά
τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, και εν συνεχεία
διαβιβάζονται αμελλητί στην αρμόδια κατά περίπτωση
υπηρεσία του ΥΠΕΝ (Αρχή Σχεδιασμού) για διατύπωση
απόψεων.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον Ανάδοχο - μελετητή για την
οριστικοποίηση των μελετών, στη συνέχεια δε, τις διαβιβάζει στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του ΥΠΕΝ
η οποία, μετά από σχετικό έλεγχο πληρότητάς τους, εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης της μελέτης.
8. Η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά στην έγκριση και οριστική παραλαβή των μελετών, ενώ σε περίπτωση διατύπωσης παρατηρήσεων, καλείται ο Ανάδοχος - μελετητής
να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές, προκειμένου
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οι μελέτες να εγκριθούν και παραληφθούν οριστικά.
9. Μετά την οριστικοποίηση, έγκριση και παραλαβή
των μελετών, τηρουμένων όλων των προβλέψεων της
ισχύουσας νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, η
Αναθέτουσα Αρχή παραδίδει τους φακέλους των μελετών στο ΥΠΕΝ.
Μετά την έγκριση του π.δ. της περ. γ. της παρ. 15 του
άρθρου 20 του ν. 3937/2011, οι μελέτες προωθούνται
στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για κύρωση του
συνολικού κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου.

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 Ανθεκτικότητας και, ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργου «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣID16879 (Διαχειριστικά Έξοδα του ΤΕΕ)».

Άρθρο 5
Παρακολούθηση (monitoring)
του Προγράμματος
Η παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών, συντελείται μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο δημιουργείται και συντηρείται με ευθύνη του ΤΕΕ, ως Αναθέτουσας
Αρχής και Φορέα Υλοποίησης, για την εκπόνηση των ως
άνω μελετών. Η κυριότητα του Ολοκληρωμένου 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 παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
των μελετών, πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων
υπηρεσιών και Οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, που
υποχρεούνται στην αμελλητί ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, ο Συντονιστής και η Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του
ν. 4759/2020, εξουσιοδοτημένα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και εξουσιοδοτημένα στελέχη των
καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, έχουν απευθείας πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που καταχωρίζονται
στο Πληροφοριακό σύστημα.

Άρθρο 8
Ενέργειες και υποχρεώσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ),
ως Κυρίου του Έργου
Το ΥΠΕΝ, ως Κύριος των μελετών, δια των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών και στελεχών του, υποχρεούται να:
1. Καταρτίζει και εγκρίνει το ως άνω Πρόγραμμα.
2. Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την άμεση συμπλήρωση θεσμικών κενών που τυχόν ανακύπτουν, με
την έκδοση των εκάστοτε απαιτουμένων πράξεων, προκειμένου να είναι δυνατή η ταχύρρυθμη και απρόσκοπτη
προώθηση και ολοκλήρωση των σχετικών μελετών.
3. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτουμένων πιστώσεων χρηματοδότησης των μελετών που ανατίθενται από
το ΤΕΕ, η χρηματοδότηση των οποίων καθορίζεται στο
άρθρο 6 της παρούσας, καθώς και εν γένει για την τήρηση
των προβλεπομένων σχετικών διαδικασιών, 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 7 της
παρούσας, καθώς και για την τήρηση των προβλεπόμενων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
5. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα
για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την εκτέλεση του Προγράμματος.
6. Συντάσσει τα Τεύχη των διαγωνισμών σχετικά με την
ανάθεση των σχετικών μελετών και τα διαβιβάζει, μετά
από σχετική γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. - κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας - στο
ΤΕΕ, προκειμένου να προωθηθούν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες.
7. Μεριμνά για την παροχή προς την Αναθέτουσα Αρχή
κάθε διαθέσιμου στοιχείου για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας και συνεργάζεται με αυτήν επί
σταθερής βάσεως, καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης των
μελετών, μέχρι και την οριστική έγκριση και παραλαβή
τους.
8. Υποδεικνύει υπηρεσιακό εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ, μέλος του ΤΕΕ, στις τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης,
επίβλεψης και παραλαβής των μελετών, αμέσως μόλις
ζητηθεί από το ΤΕΕ.
9. Εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των
μελετών.
10. Προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για
την έκδοση του π.δ. και για την προώθηση των μελετών

Άρθρο 6
Χρηματοδότηση του Προγράμματος Ορισμός υπολόγου διαχειριστή
Η χρηματοδότηση των μελετών του Προγράμματος
της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020,
για τις οποίες, βάσει της παρούσας, ως Αναθέτουσα Αρχή
ορίζεται το ΤΕΕ, καλύπτεται από πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και, ειδικότερα, από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075,
υπό την ονομασία τίτλου Έργου «(Sub.5) Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών».
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 134453/
23.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις
για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 (Β’ 2573) κοινής
υπουργικής απόφασης)» (Β’ 2857), ως διαχειριστής του
ως άνω έργου δημοσίων επενδύσεων και υπεύθυνος
λογαριασμού, ορίζεται το ΤΕΕ, οι δε απαιτούμενες πληρωμές για την εκπόνηση των μελετών πραγματοποιούνται με ευθύνη του.
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για την κύρωση του συνολικού κοινόχρηστου δημοτικού
οδικού δικτύου, στις περιοχές που εκπονήθηκαν οι μελέτες του προγράμματος.
Άρθρο 9
Ενέργειες και υποχρεώσεις του ΤΕΕ
ως Αναθέτουσας Αρχής
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, υποχρεούται να:
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 Πληροφοριακό 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 διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση των μελετών, με
τήρηση των σχετικών ισχυουσών διατάξεων.
4. Γνωστοποιεί στο ΥΠΕΝ τα μέλη των τριμελών Επιτροπών που ορίζονται για την παρακολούθηση, επίβλεψη και παραλαβή των μελετών.
5. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα
για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την
πορεία εκπόνησης των μελετών των αντιστοίχων Προγραμμάτων.
6. Εντοπίζει τις τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που αναφύονται κατά την εκπόνηση των μελετών και λαμβάνει
αμέσως τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να επιλυθούν και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες
καθυστερήσεις.
7. Υποβάλλει σε μηνιαία βάση, ή όποτε εκτάκτως
ζητηθεί, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και στον Συντονιστή του άρθρου 14 του
ν. 4759/2020, σχετικά ενημερωτικά υπομνήματα για την
πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων.
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8. Συνεργάζεται, ως Αναθέτουσα Αρχή, με την ηγεσία
του ΥΠΕΝ, τον Συντονιστή και την Τεχνική Γραμματεία
του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, τις κατά περίπτωση
αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, 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 ΥΠΕΝ κάθε μελέτη, μετά την
ολοκλήρωσή της.
10. Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την
προσαρμογή των μελετών στις παρατηρήσεις των Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.
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 σχετικών μελετών με Αναθέτουσα
Αρχή το ΤΕΕ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, η εν συνεχεία παράδοσή τους στον Κύριο των Προγραμμάτων
και η έκδοση των σχετικών Βεβαιώσεων περί της ολοκλήρωσής τους από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες
του ΥΠΕΝ, θα συντελείται σταδιακά. Τα ανωτέρω πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί, για το σύνολο των μελετών, έως
την 30η Ιουνίου 2025.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2022
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02025042005220012*

