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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και καθορισμός
κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την
εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου
72 του ν. 4495/2017, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. γ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α΄245).

2

2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/21777/2020/
06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των προσόντων,
των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων
Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (B΄ 1423), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. 2421.1/21639/2021/26-3-2021 (Β΄1231)
όμοια.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/116872/4327
(1)
Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και καθορισμός
κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την
εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου
72 του ν. 4495/2017, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. γ 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
Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’245) όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου δέκατου ένατου του
ν. 4787/2021 (Α΄44), και ιδίως της παρ.7 αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄241).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και
άλλες διατάξεις» (Α΄167).
4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις
έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147).
5. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999, Α’45).
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (A’ 133).
7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’160).
8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’2).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’155).
10. 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).
11. 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).
12. Το από 27.11/14.12.1926 π.δ. «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (Α’430).
13. Τις διατάξεις του ν. 1486/1984 «Τροποποίηση
των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας»
(Α΄161).
14. Το π.δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» (Α΄17).
15. 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).
16. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 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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17. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση 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).
18. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/119818/2718/
15.12.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν της δαπάνης ύψους 8.085.792,00€
κατ’ ανώτατο, σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 075) υπό την ονομασία τίτλου Έργων «(sub.3) Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών
Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία καλύπτεται
από την υπό στοιχεία 164748 ΕΞ 2021/22.12.2021 (ΑΔΑ:
ΨΒΜΔΗ-ΟΛ3) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Με την παρούσα καθορίζονται:
1. Ο αρμόδιος φορέας για την ανάθεση και διαχείριση
των μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή
Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, στο
πλαίσιο των προγραμμάτων της περ. γ 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.3) Αυτοτελείς
Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή
Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)» 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. γ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 περί καθορισμού
Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή και οι υποχρεώσεις της
οριζόμενης Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 2
Σκοπός και αντικείμενο των μελετών
των Προγραμμάτων καθορισμού Ζωνών
Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)
Ο καθορισμός των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017 παρί-
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σταται αναγκαίος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η
ασφαλής λειτουργία του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, ως μέσου αποζημίωσης των ιδιοκτητών,
τα ακίνητα των οποίων εμπίπτουν στις περιπτώσεις του
άρθρου 70 του ν. 4495/2017.
Οι μελέτες καθορισμού Ζ.Υ.Σ. συνιστούν εξειδικευμένες πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες δύναται να εκπονούνται και ανεξάρτητα από τις μελέτες Τοπικών ή Ειδικών
Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ - ΕΠΣ) των άρθρων 7 και 8
του ν. 4447/2016, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή διαπιστώνονται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν
με ταχείες διαδικασίες, όπως:
1. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ακινήτων προσφοράς
συντελεστή δόμησης του άρθρου 70 του ν. 4495/2017,
που εμπίπτουν κυρίως σε προστατευόμενες περιοχές.
2. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού Τίτλων Μεταφοράς
Συντελεστή Δόμησης του άρθρου 68 του ν. 4495/2017
που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, λόγω έλλειψης ακινήτων υποδοχής συντελεστή δόμησης του άρθρου 71
του ίδιου νόμου.
Για την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζ.Υ.Σ. ακολουθείται η διαδικασία και το περιεχόμενο των διατάξεων του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, καθώς και της υπ’
αρ. 72508/1890/29.7.2021 απόφασης του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τεχνικές Προδιαγραφές
μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ. - άρθρο 72 του ν. 4495/2017)»
(Β΄3544).
Εφόσον οι εν λόγω μελέτες εκπονηθούν ανεξάρτητα
από τις μελέτες ΤΠΣ ή ΕΠΣ, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις
τους δύναται να ενσωματώνονται στα εκπονούμενα ΤΠΣ
ή ΕΠΣ της εκάστοτε περιοχής αναφοράς και θεσμοθετούνται ενιαία με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος (π.δ.) έγκρισης του ΤΠΣ ή ΕΠΣ. Ο καθορισμός Ζ.Υ.Σ.
μπορεί να θεσμοθετηθεί κατόπιν σχετικής μελέτης και
αυτοτελώς, με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος
του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, οι ρυθμίσεις του οποίου
ενσωματώνονται στη συνέχεια υποχρεωτικά στα εκπονούμενα ΤΠΣ ή ΕΠΣ της εκάστοτε περιοχής αναφοράς.
Άρθρο 3
Κύριος των Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ.Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής
και Φορέα Υλοποίησης
1. Κύριος των Προγραμμάτων καθορισμού Ζωνών
Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72
του ν. 4495/2017, όπως αυτά ορίζονται στην περ. γ 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 καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του
ν. 4495/2017,στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της περ.
γ 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).
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Άρθρο 4
Διαδικασίες
1. Η κίνηση της διαδικασίας για την εκπόνηση των
μελετών καθορισμού Ζ.Υ.Σ. του άρθρου 72 του ν. 4495/
2017, λαμβάνει χώρα με την απόφαση τη περ. α της
παρ.2 του ίδιου άρθρου.
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 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
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 καθορισμό Ζ.Υ.Σ. σε
διαφορετικούς Δήμους (ομόρους 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.
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6. Οι εκπονούμενες πολεοδομικές μελέτες Ζ.Υ.Σ. και
οι αντίστοιχες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 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
αξιολόγηση και διατύπωση απόψεων. Μετά τη σύμφωνη
γνώμη της Αρχής Σχεδιασμού, τηρούνται από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ
οι διαδικασίες δημοσιότητας/διαβούλευσης, οι οποίες
ταυτίζονται με τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ΣΜΠΕ [υπ’ αρ. 107017/2006 (Β΄1225)
κοινή υπουργική απόφαση] και γίνονται από κοινού με
αυτές. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, αξιολογείται από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ το σύνολο των
γνωμοδοτήσεων, 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 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 μελέτη και το σχέδιο π.δ. που περιέχει τις προς θεσμοθέτηση ρυθμίσεις διαβιβάζονται και 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, τηρουμένων όλων των προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, η Αναθέτουσα Αρχή παραδίδει τους φακέλους των μελετών
στο ΥΠΕΝ για την προώθηση έγκρισης των σχετικών π.δ.
10. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου στις περιοχές
των κατά τα ανωτέρω ολοκληρωμένων και εγκεκριμένων μελετών ΖΥΣ τελούν υπό εκπόνηση ΤΠΣ ή ΕΠΣ, το
ΥΠΕΝ δύναται να θέσει τις εν λόγω μελέτες υπόψη των
αναδόχων μελετητών των ΤΠΣ ή ΕΠΣ, προκειμένου οι
προτεινόμενες ρυθμίσεις τους να ενσωματωθούν στα
εκπονούμενα ΤΠΣ ή ΕΠΣ της εκάστοτε περιοχής αναφοράς και να θεσμοθετηθούν ενιαία με την έκδοση του
π.δ. έγκρισης του ΤΠΣ ή ΕΠΣ.
Άρθρο 5
Παρακολούθηση (monitoring)
των Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ.
Η παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών των
Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ. 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 Ολο-
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κληρωμένου 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.
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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 Έργων «(sub.3) Αυτοτελείς Μελέτες
για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης
(Ζ.Υ.Σ.)», όπως αυτή προσδιορίζεται στα υποέργα με τίτλο «Διαχειριστικά Έξοδα», ή/και υπό την ονομασία τίτλου
Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ID16879
(Διαχειριστικά Έξοδα του ΤΕΕ)».

πτωση αρμοδίων υπηρεσιών και στελεχών του, υποχρεούται να:
1. Καταρτίζει και εγκρίνει τα ως άνω Προγράμματα
Πολεοδομικού Σχεδιασμού (καθορισμού Ζ.Υ.Σ.).
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 μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (καθορισμού Ζ.Υ.Σ.).
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 προβλεπομένων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
5. Κινεί τις διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών
των Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ., με την έκδοση
των αποφάσεων της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 72 του
ν. 4495/2017.
6. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα
για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την εκτέλεση των Προγραμμάτων.
7. Συντάσσει τα Τεύχη των διαγωνισμών σχετικά με την
ανάθεση των μελετών καθορισμού Ζ.Υ.Σ. 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 δημοσιότητας/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 έκδοση των σχετικών κατά
περίπτωση προεδρικό διαταγμάτων.

Άρθρο 8
Ενέργειες και υποχρεώσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ),
ως Κυρίου του Έργου
Το ΥΠΕΝ, ως Κύριος των μελετών των αντιστοίχων
Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ., δια των κατά περί-

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:

Άρθρο 6
Χρηματοδότηση των Προγραμμάτων
καθορισμού Ζ.Υ.Σ. - Ορισμός υπολόγου διαχειριστή
Η χρηματοδότηση των μελετών των Προγραμμάτων
της περ. γ 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 Έργων «(sub.3) Αυτοτελείς
Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή
Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)».
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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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.
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 τυχόν παρατηρήσεις του
ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και την οριστικοποίησή τους, 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 καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης 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.
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Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 2421.1/94999/2021
(2)
2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/21777/
2020/06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών
των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και
των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές
Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (B΄ 1423), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2421.1/21639/2021/26-3-2021
(Β΄1231) όμοια.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 ’’Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού,
συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες
διατάξεις’’ (Α΄184),
β) του π.δ. 75/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της
Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατη
βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α΄145),
γ) του π.δ. 76/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της
Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής
στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
(Α΄146) και
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.
63/2005, Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Τη 2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/21777/2020/
06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων
κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις
Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών
Εξετάσεων» (B΄ 1423), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αρ. 2421.1/21639/2021/26-3-2021 (Β΄1231) όμοια, ως
ακολούθως:
Άρθρο
Μόνο
1. Το δεύτερο εδάφιο της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Ειδικά καθορίζεται ότι, οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει
να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες
τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2, προστίθεται περίπτωση
(ιγ), ως ακολούθως:
«ιγ. Να γνωρίζουν κολύμβηση. Οι επιτυχόντες, μετά
την κατάταξή τους στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εντός
δέκα (10) ημερών, εξετάζονται στην κολύμβηση με μέριμνα της οικείας Σχολής, από αρμόδια στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. που ορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής.
Ειδικότερα, για τον έλεγχο στην κολύμβηση, οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές υποχρεούνται να επιτύχουν, με μία
προσπάθεια, το ελάχιστο όριο των πενήντα (50) μέτρων
ελεύθερης κολύμβησης εντός χρόνου δύο (2) λεπτών,
με δυνατότητα επανεξέτασης, για οποιονδήποτε λόγο,
εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάταξή τους και
σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής
κατάταξης στην οικεία Σχολή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σε περίπτωση
αποτυχίας σπουδαστή στην κολύμβηση μετά και από
επανεξέτασή του, συντάσσεται και υπογράφεται από
τους εξεταστές σχετικό πρακτικό, το οποίο εν συνεχεία
υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ο εν λόγω σπουδαστής διαγράφεται από
την οικεία Σχολή με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τη θέση του καλείται να
αναπληρώσει, με την ίδια διαδικασία υποβολής στην
αθλητική δοκιμασία της κολύμβησης, ο επόμενος ανά
κατηγορία και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά υποψήφιος, βάσει των πινάκων επιλαχόντων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.».
3. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης κατά το στάδιο
των προκαταρκτικών εξετάσεων, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να
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επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα πέντε),
σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).
β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).
γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις
προσπάθειες).
δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις
προσπάθειες).
ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον
4,50 μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης
επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις
προσπάθειες ανά χέρι).».
4. Η παρ. 11 του άρθρου 6 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Τα οριζόμενα στις ανωτέρω παρ. 9 και 10 ισχύουν
αναλογικά και για τις περιπτώσεις υποψηφίων Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. που δηλώνουν προτίμηση και για Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) ή/και του Πυροσβεστικού
Σώματος (Π.Σ.). Ειδικότερα, υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις των εν λόγω Σχολών
και κρίθηκαν ικανοί σύμφωνα με τα κριτήρια του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον ακολούθως υποβάλουν στην Επιτροπή
παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών του Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ., τη σχετική βεβαίωση ικανότητας που εκδίδει η
ΕΛ.ΑΣ. ή το Π.Σ., θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί και για
τις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν προσέρχονται στις
προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Πέραν των ανωτέρω, υποψήφιοι που πέτυχαν στις
προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύνανται
να λαμβάνουν Βεβαίωση για την επιτυχή συμμετοχή τους
στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να την προσκομίζουν στην ΕΛ.ΑΣ. και το Π.Σ. κατά
τα οριζόμενα στις Προκηρύξεις των εν λόγω Σωμάτων.».
5. Το δεύτερο εδάφιο της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Ειδικά καθορίζεται ότι, οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει
να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες
τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.».
6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Δεκεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

82878

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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.

*02065073112210008*

