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Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών 

− Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων 
Παραχώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), 

“Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων” 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 
1 αρ. 23 ν. 1418/1984 (Α΄ 23).

β) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
γ) Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα που κυρώθηκε 

με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

δ) Του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως τροπο−
ποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138), σύμφωνα 
με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το 
διάταγμα δαπάνη.

ε) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) 
«περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις».

2. Το υπ’ αριθμ. ΔΟ/Ο/87/1/Φ.1330/12.11.2007 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδι−
κασιών.

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

α) Επί του τακτικού προϋπολογισμού:
Ετήσια πρόσθετη δαπάνη ύψους 3.200 € για το τρέχον 

οικονομικό έτος, 3840 € για καθένα των ετών 2009 και 2010, 
9.060 € για το έτος 2011 και 14.280 € για καθένα των ετών 
2012−2016 η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ε.Φ.: 31−120, ΚΑΕ 0215).

β) Επί του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.):

Ετήσια δαπάνη από την λειτουργία των συνιστωμένων 
ΕΥΔΕ για καθένα των ετών 2008−2016 η οποία θα καλύ−
πτεται από τις πιστώσεις των οικείων έργων του Προ−
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και με κοινο−
τική συγχρηματοδότηση {Επιχειρησιακά Προγράμματα 
«Οδικοί ΄Αξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» 2000−2006 
(Γ΄ Κ.Π.Σ.) και «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας» 2007−2013 
[Εθνικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007−2013]}.

5. Την γνωμοδότηση αριθμ. 3/2008 του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών −

Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου

Άρθρο 1
Σύσταση, τίτλος, αρμοδιότητες

1. Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με τον τίτλο Ειδική Υπη−
ρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών − Κατασκευών Έργων 
Παραχώρησης Πελοποννήσου, η οποία είναι κεντρική 
υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στην 
Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων 
Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με αρμοδιότητα την εποπτεία 
και επίβλεψη της μελέτης και κατασκευής κατά την 
κατασκευαστική περίοδο των συμβάσεων παραχώρησης 
των κατωτέρω έργων: 

• Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα − Κόρινθος − Πάτρα 
− Πύργος − Τσακώνα.

• Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος − Τρίπολη − Καλαμάτα 
και κλάδος Λεύκτρο − Σπάρτη.

2. Η ΕΥΔΕ Μελετών − Κατασκευών Έργων Παραχώρη−
σης Πελοποννήσου ασκεί τις αρμοδιότητες Προϊσταμέ−
νης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα έργα 
που παρακολουθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτε−
λέσεως Δημοσίων Έργων, στο πλαίσιο των ανωτέρω 
έργων παραχώρησης.

3. Έδρα της ΕΥΔΕ Μελετών − Κατασκευών Έργων 
Παραχώρησης Πελοποννήσου ορίζεται η Αθήνα και η 
διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται οκταετής από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος π.δ/τος.
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Άρθρο 2
Οργάνωση Υπηρεσίας − Αντικείμενο

1. Η ΕΥΔΕ αποτελείται από: 
α) Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα − Κόρινθος − 

Πάτρα − Πύργος − Τσακώνα.
β) Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος − Τρίπολη − 

Καλαμάτα και κλάδου Λεύκτρο − Σπάρτη.
γ) Γραφείο Οργάνωσης, Διοίκησης και Ποιότητας.
δ) Γραμματεία.
2. Αντικείμενο του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου Ελευ−

σίνα − Κόρινθος − Πάτρα − Πύργος − Τσακώνα και του 
Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος − Τρίπολη − Κα−
λαμάτα και κλάδου Λεύκτρο − Σπάρτη, είναι: 

α) Ο έλεγχος μελετών ως προς την τήρηση συμβατι−
κών ρυθμίσεων (περιβαλλοντικών όρων, προδιαγραφών, 
χώρων εκτέλεσης έργου). Έγκαιρη ενημέρωση του Προ−
ϊσταμένου της ΕΥΔΕ σε περιπτώσεις αποκλίσεων από 
τα συμβατικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. 

β) Η τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων σε 
όλες τις φάσεις του έργου.

γ) Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής. 
δ) Ο έγκαιρος εντοπισμός θεμάτων που οδηγούν σε 

διαφορές, αθέτηση υποχρεώσεων του Δημοσίου, καθυ−
στερήσεις από κινδύνους που έχει αναλάβει το Δημόσιο 
και ειδικότερα:

αα. Συντονισμός ως προς τις μετατοπίσεις δικτύων 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας σε σχέση με το χρονο−
διάγραμμα έργου.

ββ. Άδειες.
γγ. Αποτελέσματα ή και καθυστέρηση αρχαιολογικών 

ερευνών.
δδ. Ανωτέρα βία (συνθήκες, διάρκεια, επιπτώσεις οι−

κονομικές ή και τεχνικές).
εε. Παράδοση του χώρου εκτέλεσης έργου κατά τις 

επιταγές της Σύμβασης Παραχώρησης (συντέλεση 
απαλλοτριώσεων κ.λπ.). 

στστ. Ενέργειες για επίταξη ή παράδοση χώρων από 
τους ιδιοκτήτες στην περίπτωση συντελεσμένης απαλ−
λοτρίωσης. 

ε) Ενέργειες για την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης 
εργασιών (Β.Π.Ε.) από τον ανεξάρτητο μηχανικό με 
έλεγχο των αποτελεσμάτων των δοκιμών ή και εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, εντολή εκτέλεσης πρόσθετων 
δοκιμών και ερευνών για επιβεβαίωση της αρτιότητας 
του έργου πριν από την έναρξη λειτουργίας του (Τοπικά 
Έργα και Έργα Παραχώρησης).

στ) Ενέργειες που απαιτούνται για τη διαθεσιμότητα 
χώρου όσον αφορά:

αα. Τα υφιστάμενα τμήματα
ββ. Τα τμήματα σε κατασκευή από το Δημόσιο
ααα. Μέριμνα έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης εργα−

σιών (Β.Π.Ε.).
βββ. Προετοιμασία παράδοσης − παραλαβής με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και σύνταξη πρωτοκόλλου. 
γγ. Τα νέα τμήματα
ααα. Επίταξη ακινήτων στην περίπτωση μη συντέλε−

σης της απαλλοτρίωσης.
βββ. Διαδικασία παράδοσης των ακινήτων από τους 

ιδιοκτήτες. 
ζ) Η καταγραφή δικτύων που χρειάζονται μετατόπιση 

από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και η παρακο−
λούθηση ενεργειών σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης εργασιών.

η) Η διαβίβαση, υποβολή στοιχείων σε αρχαιολογικές 
υπηρεσίες, ο εντοπισμός θέσεων για αρχαιολογικές 
τομές, η άμεση ενεργοποίηση των αρχαιολογικών 
υπηρεσιών, η έγκαιρη αντιμετώπιση θεμάτων που 
απαιτούν γνωμοδοτήσεις, αλλαγή σχεδιασμού και τυχόν 
συμπληρωματικές εργασίες.

θ) Ο εντοπισμός και η καταγραφή των αδειών που 
απαιτούνται σε κάθε σύμβαση και η παρακολούθηση 
υποβληθέντων φακέλων. 

ι) Η παραλαβή μελετών και ο έλεγχος επιβεβαίωσης 
τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων στις υποβληθείσες 
μελέτες και στο πιστοποιητικό έγκρισης του ανεξάρτητου 
μηχανικού (εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, 
προδιαγραφές − τεχνικές απαιτήσεις, όρια εκτέλεσης 
έργου).

ια) Η παρακολούθηση κατασκευών μέσω των μηνιαίων 
αναφορών − εκθέσεων προόδου ως προς:

αα. την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκρι−
μένες μελέτες, 

ββ. την τήρηση των συμβατικών απαιτήσεων ως προς 
τις προδιαγραφές και τρόπο κατασκευής, 

γγ. τον ποιοτικό έλεγχο, 
δδ. την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής 

εργαζομένων και χρηστών, 
εε. την τήρηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων,
στστ. την εξασφάλιση οδικής ασφάλειας σε όλες τις 

διαδικασίες μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας, συντή−
ρησης,

ζζ. την ανταπόκριση στην περίπτωση παραπόνων ή 
και δικαστικών διεκδικήσεων χρηστών ή εργαζομένων 
κ.λπ. και τον έγκαιρο εντοπισμό εμποδίων που απαιτούν 
επίλυση.

ιβ) Η ανάθεση μελετών ή και κατασκευής έργων που 
απαιτούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δη−
μοσίου. 

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τα Τμήματα 
επικουρούνται και με κλιμάκια στο χώρο των έργων.

3. Αντικείμενο του Γραφείου Οργάνωσης, Διοίκησης 
και Ποιότητας είναι:

α) Η επιμέλεια οργάνωσης της ΕΥΔΕ.
β) Η εκτέλεση πληρωμών.
γ) Ο χειρισμός διοικητικών και οικονομικών θεμά−

των.

Άρθρο 3
Προϊστάμενοι Υπηρεσίας και Τμημάτων

1. Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων της προΐστανται υπάλ−
ληλοι κλάδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών εκτός του Γραφείου Οργάνω−
σης, Διοίκησης και Ποιότητας που προΐσταται υπάλλη−
λος κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. Ο ορισμός 
των ανωτέρω Προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

2. Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ασκεί τις αρμοδιότητες 
Προϊσταμένης Αρχής για την εκπόνηση μελετών και 
την κατασκευή έργων της ΕΥΔΕ, ενημερώνει την Γε−
νική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων με Συμβάσεις 
Παραχώρησης σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τα συμ−
βατικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Συμμετέχει 
στα αρμόδια Τμήματα Κατασκευών και Μελετών του 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων των οποίων η σύνθεση 
καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 
80855/5439/6.8.1992 απόφασης των Υπουργών Προεδρί−
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ας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 573/ Β΄, παρ. 2 
στοιχείο γ και στοιχείο δ) ως μέλος και εισηγητής για 
τα θέματα της ΕΥΔΕ, αναπληρούμενος σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ, απουσιάζοντα ή κωλυ−
όμενο, αναπληρώνουν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων 
του άρθρου 2 του παρόντος με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 87 του υπαλληλικού κώδικα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
Α΄/26).

4. Η αναπλήρωση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ σε 
θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής 
γίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος που δεν 
ασκεί αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το 
ίδιο έργο σύμφωνα με το άρθρο 2.

Άρθρο 4
Θέσεις Προσωπικού − Στελέχωση Υπηρεσίας

1. Το προσωπικό της ΕΥΔΕ καθορίζεται σε 80 υπαλ−
λήλους που κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο 
ως εξής:

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ
 − Πολιτικών Μηχανικών 20
 − Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2
 − Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1
 − Μηχανολόγων Μηχανικών 2
 − Αγρονόμων − Τοπογράφων Μηχανικών 7
 − Διοικητικού – Οικονομικού 6
 − Γεωλόγων 2
 − Γεωπόνων – Δασολόγων 2
 − Πληροφορικής 2
 − Μηχανικών Περιβάλλοντος 4
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΘΕΣΕΙΣ
 − Μηχανικών Πολιτικών 6
 − Πληροφορικής 1
 − Διοικητικού − Λογιστικού 1
 − Εργοδηγών 3
Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΘΕΣΕΙΣ
 − Τεχνικού  7
 − Προσωπικού Η/Υ 5
 − Διοικητικού − Λογιστικού 6
Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ
 − Πολιτικών Μηχανικών (ειδικευμένων
   σε θέματα 2
   διαχείρισης έργων με παραχώρηση) 
 − Αγρονόμων − Τοπογράφων Μηχανικών
   (ειδικευμένου 1
   σε θέματα διαχείρισης έργων με
   παραχώρηση) 
    ΣΥΝΟΛΟ: 80

2. Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μετακίνηση μονίμων 
ή με σύμβαση υπαλλήλων που υπηρετούν στις Υπηρεσίες 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή με αποσπά−
σεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημοσίου τομέα 
που σχετίζονται με την κατασκευή ή την χρήση και λει−
τουργία των έργων ή όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ει−
δικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό ανάλογων 
προσόντων, με ειδικό προσωπικό απαιτουμένων ειδικοτή−
των, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τη διάταξη της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 679/1977, όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών −
Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Αττικής

και Ιόνιας Οδού

Άρθρο 5
Σύσταση, τίτλος, αρμοδιότητες

1. Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με τον τίτλο Ειδική Υπη−
ρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών − Κατασκευών Έργων 
Παραχώρησης Αττικής και Ιονίας Οδού, η οποία είναι 
κεντρική υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγε−
ται στην Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων 
Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρμοδιότητα την 
προετοιμασία και διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών, 
καθώς επίσης την εποπτεία και επίβλεψη της μελέτης 
και κατασκευής κατά την κατασκευαστική περίοδο των 
συμβάσεων παραχώρησης των κατωτέρω έργων:

• Αυτοκινητόδρομος «Ιόνια Οδός», Τμήματα Αντίρριο − 
Ιωάννινα, Αθήνα − Μαλιακός, και Σχηματάρι − Χαλκίδα.

• Νέα Οδικά Αστικά Έργα Αττικής όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση στ) του π.δ/τος 340/2002 
Α΄ 283, τα οποία από τούδε και στο εξής θα αναφέρο−
νται Αυτοκινητόδρομος «Νέα Οδικά Έργα Αττικής».

2. Η ΕΥΔΕ Μελετών − Κατασκευών Έργων Παραχώρησης 
Αττικής και Ιονίας Οδού ασκεί τις αρμοδιότητες 
Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για 
τα έργα που παρακολουθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις 
περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, στο πλαίσιο των 
ανωτέρω έργων παραχώρησης. 

3. Έδρα της ΕΥΔΕ Μελετών − Κατασκευών Έργων Πα−
ραχώρησης Αττικής και Ιονίας Οδού ορίζεται η Αθήνα 
και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται οκταετής από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος π.δ/τος. 

Άρθρο 6
Οργάνωση Υπηρεσίας − Αντικείμενο

1. Η ΕΥΔΕ αποτελείται από: 
α) Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου «Ιόνιας Οδού», (Αντίρριο 

− Ιωάννινα, Αθήνα − Μαλιακός, Σχηματάρι − Χαλκίδα).
β) Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου «Νέα Οδικά Έργα 

Αττικής».
γ) Γραφείο Οργάνωσης, Διοίκησης και Ποιότητας.
δ) Γραμματεία.
2. Αντικείμενο του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου «Ιόνι−

ας Οδού», (Αντίρριο − Ιωάννινα, Αθήνα − Μαλιακός, Σχη−
ματάρι − Χαλκίδα) και του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου 
«Νέα Οδικά Έργα Αττικής», είναι: 

α) Η μέριμνα για την εκπόνηση και έγκριση των 
τευχών δημοπράτησης των συμβάσεων παραχώρησης, 
η δημοπράτηση αυτών και η σύναψη των συμβάσεων 
παραχώρησης.

β) Ο έλεγχος μελετών ως προς την τήρηση συμβατι−
κών ρυθμίσεων (περιβαλλοντικών όρων, προδιαγραφών, 
χώρων εκτέλεσης έργου). 

γ) Η τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων σε 
όλες τις φάσεις του έργου.

δ) Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.
ε) Ο έγκαιρος εντοπισμός θεμάτων που οδηγούν σε 

διαφορές, αθέτηση υποχρεώσεων Δημοσίου, καθυστε−
ρήσεις από κινδύνους που έχει αναλάβει το Δημόσιο 
και ειδικότερα:
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αα. Συντονισμός ως προς τις μετατοπίσεις δικτύων 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας σε σχέση με το χρονοδι−
άγραμμα έργου.

ββ. Άδειες.
γγ. Αποτελέσματα ή και καθυστέρηση αρχαιολογικών 

ερευνών.
δδ. Ανωτέρα βία (συνθήκες, διάρκεια, επιπτώσεις 

οικονομικές ή και τεχνικές).
εε. Παράδοση του χώρου εκτέλεσης έργου κατά τις 

επιταγές της Σύμβασης Παραχώρησης (συντέλεση 
απαλλοτριώσεων κ.λπ.) και συσχετισμός χρονοδιαγράμ−
ματος των γεωγραφικών ενοτήτων και των εργασιών 
κάθε γεωγραφικής ενότητας.

στστ. Ενέργειες για επίταξη ή παράδοση χώρων 
από τους ιδιοκτήτες στην περίπτωση συντελεσμένης 
απαλλοτρίωσης. 

στ) Ενέργειες για την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης 
εργασιών (Β.Π.Ε.) από τον ανεξάρτητο μηχανικό με 
έλεγχο των αποτελεσμάτων των δοκιμών ή και εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, εντολή εκτέλεσης πρόσθετων 
δοκιμών και ερευνών για επιβεβαίωση της αρτιότητας 
του έργου πριν από την έναρξη λειτουργίας του (Τοπικά 
Έργα και Έργα Παραχώρησης).

ζ) Ενέργειες που απαιτούνται για τη διαθεσιμότητα 
χώρου όσον αφορά:

αα. Τα υφιστάμενα τμήματα
ββ. Τα τμήματα σε κατασκευή από το Δημόσιο
ααα. Μέριμνα έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης εργα−

σιών (Β.Π.Ε.).
βββ. Προετοιμασία παράδοσης − παραλαβής με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και σύνταξη πρωτοκόλλου. 
γγ. Τα νέα τμήματα
ααα. Επίταξη ακινήτων στην περίπτωση μη συντέλε−

σης της απαλλοτρίωσης.
βββ. Διαδικασία παράδοσης των ακινήτων από τους 

ιδιοκτήτες. 
η) Η καταγραφή δικτύων που χρειάζονται μετατόπιση 

από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και η παρακο−
λούθηση ενεργειών σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης εργασιών. 

θ) Η διαβίβαση, υποβολή στοιχείων σε αρχαιολογικές 
υπηρεσίες, ο εντοπισμός θέσεων για αρχαιολογικές 
τομές, η άμεση ενεργοποίηση των αρχαιολογικών 
υπηρεσιών, η έγκαιρη αντιμετώπιση θεμάτων που 
απαιτούν γνωμοδοτήσεις, αλλαγή σχεδιασμού και τυχόν 
συμπληρωματικές εργασίες.

ι) Ο εντοπισμός και η καταγραφή των αδειών που 
απαιτούνται σε κάθε σύμβαση και η παρακολούθηση 
υποβληθέντων φακέλων. 

ια) Η παραλαβή μελετών και ο έλεγχος επιβεβαίωσης 
τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων στις υποβληθείσες 
μελέτες και στο πιστοποιητικό έγκρισης του ανεξάρτη−
του μηχανικού (εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, προδι−
αγραφές − τεχνικές απαιτήσεις, όρια εκτέλεσης έργου).

ιβ) Η παρακολούθηση κατασκευών μέσω των μηνιαίων 
αναφορών − εκθέσεων προόδου όσον αφορά:

αα. την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκρι−
μένες μελέτες, 

ββ. την τήρηση των συμβατικών απαιτήσεων ως προς 
τις προδιαγραφές και τρόπο κατασκευής, 

γγ. τον ποιοτικό έλεγχο, 
δδ. την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής 

εργαζομένων και χρηστών, 

εε. την τήρηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων,
στστ. την εξασφάλιση οδικής ασφάλειας σε όλες τις 

διαδικασίες μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας, συντή−
ρησης,

ζζ. την ανταπόκριση στην περίπτωση παραπόνων ή 
και δικαστικών διεκδικήσεων χρηστών ή εργαζομένων 
κ.λπ. και τον έγκαιρο εντοπισμό εμποδίων που απαιτούν 
επίλυση.

μ) Η ανάθεση μελετών ή και κατασκευής έργων που 
απαιτούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δη−
μοσίου. 

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τα Τμήματα 
επικουρούνται και με κλιμάκια στο χώρο των έργων.

3. Αντικείμενο του Γραφείου Οργάνωσης, Διοίκησης 
και Ποιότητας είναι:

α) Η επιμέλεια οργάνωσης της ΕΥΔΕ.
β) Η εκτέλεση πληρωμών.
γ) Ο χειρισμός διοικητικών και οικονομικών θεμά−

των.

Άρθρο 7
Προϊστάμενοι Υπηρεσίας και Τμημάτων

1. Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων της προΐστανται υπάλ−
ληλοι κλάδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων 
− Τοπογράφων Μηχανικών εκτός του Γραφείου Οργά−
νωσης, Διοίκησης και Ποιότητας που προΐσταται υπάλ−
ληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. Ο ορισμός 
των ανωτέρω Προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

2. Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ασκεί τις αρμοδιότητες 
Προϊσταμένης Αρχής για την εκπόνηση μελετών και 
την κατασκευή έργων της ΕΥΔΕ, ενημερώνει τη Γενική 
Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων με Συμβάσεις Παρα−
χώρησης σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τα συμβατικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Συμμετέχει στα αρ−
μόδια Τμήματα Κατασκευών και Μελετών του Συμβουλί−
ου Δημοσίων Έργων των οποίων η σύνθεση καθορίζεται 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 80855/5439/
6.8.1992 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυ−
βέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 573/Β΄, παρ. 2 στοιχείο γ και 
στοιχείο δ) ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα της 
ΕΥΔΕ, αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ, απουσιάζοντα ή κωλυ−
όμενο, αναπληρώνουν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων 
του άρθρου 6 του παρόντος με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 87 του υπαλληλικού κώδικα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
Α΄/26).

4. Η αναπλήρωση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ σε 
θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής 
γίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος που δεν 
ασκεί αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το 
ίδιο έργο σύμφωνα με το άρθρο 6.

Άρθρο 8
Θέσεις Προσωπικού − Στελέχωση Υπηρεσίας

1. Το προσωπικό της ΕΥΔΕ καθορίζεται σε 80 υπαλ−
λήλους που κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο 
ως εξής:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 113

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ
 − Πολιτικών Μηχανικών 19
 − Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2
 − Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1
 − Μηχανολόγων Μηχανικών 1
 − Αγρονόμων − Τοπογράφων Μηχανικών 6
 − Διοικητικού − Οικονομικού 6
 − Γεωλόγων 2
 − Γεωπόνων − Δασολόγων 2
 − Πληροφορικής 2
 − Μηχανικών Περιβάλλοντος 3
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΘΕΣΕΙΣ
 − Μηχανικών Πολιτικών 6
 − Πληροφορικής 1
 − Διοικητικού − Λογιστικού 1
 − Εργοδηγών 5
Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΘΕΣΕΙΣ
 − Τεχνικού  10
 − Προσωπικού Η/Υ 5
 − Διοικητικού − Λογιστικού 6
Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ
 − Πολιτικών Μηχανικών (ειδικευμένου
   σε θέματα 1
  διαχείρισης έργων με παραχώρηση) 
 − Αγρονόμων − Τοπογράφων Μηχανικών
   (ειδικευμένου 1
   σε θέματα διαχείρισης έργων με
   παραχώρηση) 
   ΣΥΝΟΛΟ: 80

2. Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μετακίνηση μο−
νίμων ή με σύμβαση υπαλλήλων που υπηρετούν στις 
Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
ή με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του 
δημοσίου τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή 
την χρήση και λειτουργία των έργων ή όταν δεν υπάρ−
χουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί 
προσωπικό ανάλογων προσόντων, με ειδικό προσωπικό 
απαιτουμένων ειδικοτήτων, που προσλαμβάνονται σύμ−
φωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
679/1977, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
5 του ν. 2229/1994.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Λειτουργίας και

Συντήρησης Έργων Παραχώρησης

Άρθρο 9
Σύσταση, τίτλος, αρμοδιότητες

1. Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με τον τίτλο Ειδική Υπη−
ρεσία Δημοσίων Έργων Λειτουργίας και Συντήρησης 
Έργων Παραχώρησης, η οποία είναι κεντρική υπηρεσία 
σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στην Γενική Γραμ−
ματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με αρμοδιότητα την παρακολούθηση των 
συμβάσεων παραχώρησης κατά την περίοδο λειτουρ−
γίας και συντήρησης των κατωτέρω έργων: 

• Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος − Τρίπολη − Καλαμάτα 
και κλάδος Λεύκτρο − Σπάρτη.

• Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα − Κόρινθος − Πάτρα 
− Πύργος − Τσακώνα.

• Νέα Οδικά Έργα Αττικής (π.δ. 340/2002 Α΄ 283) και 
παλαιά Οδικά Έργα της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνα 
– Σταυρός – Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής 
Λεωφόρου Υμηττού (π.δ. 151/2001 Α΄ 126), τα οποία από 

τούδε και στο εξής θα αναφέρονται Αυτοκινητόδρομος 
«Νέα Οδικά Έργα Αττικής».

• Αυτοκινητόδρομος «Ιόνια Οδός», Τμήματα Αντίρριο − 
Ιωάννινα, Αθήνα − Μαλιακός, και Σχηματάρι − Χαλκίδα.

• Γέφυρα Ρίου − Αντιρρίου.
2. Η ΕΥΔΕ Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων 

Παραχώρησης ασκεί τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης 
Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα έργα της 
προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, στο πλαίσιο των 
ανωτέρω έργων παραχώρησης. 

3. Έδρα της ΕΥΔΕ Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων 
Παραχώρησης ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια λειτουρ−
γίας της ορίζεται δεκαετής από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος π.δ/τος. 

Άρθρο 10
Οργάνωση Υπηρεσίας − Αντικείμενο

1. Η ΕΥΔΕ αποτελείται από: 
α) Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος − Τρίπολη − 

Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο − Σπάρτη.
β) Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα − Κόρινθος − 

Πάτρα − Πύργος − Τσακώνα.
γ) Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου «Νέα Οδικά Έργα 

Αττικής».
δ) Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου «Ιόνιας Οδού», (Αντίρριο − 

Ιωάννινα, Αθήνα − Μαλιακός και Σχηματάρι − Χαλκίδα).
ε) Τμήμα Γέφυρας Ρίου − Αντιρρίου.
στ) Τμήμα Νομικής Στήριξης.
ζ) Γραφείο Οργάνωσης, Διοίκησης και Ποιότητας.
η) Γραμματεία.
2. Αντικείμενο του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου 

Κόρινθος − Τρίπολη − Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο 
− Σπάρτη, του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα 
− Κόρινθος − Πάτρα − Πύργος − Τσακώνα, του Τμήματος 
Αυτοκινητοδρόμου «Νέα Οδικά Έργα Αττικής», του 
Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου «Ιόνιας Οδού», (Αντίρριο 
− Ιωάννινα, Αθήνα − Μαλιακός και Σχηματάρι − Χαλκίδα) 
και του Τμήματος Γέφυρας Ρίου − Αντιρρίου, είναι: 

α) Παραλαβή εγχειριδίων λειτουργίας, επιθεώρησης 
και συντήρησης που υποβάλλονται στο Δημόσιο μετά 
την έγκριση από τον ανεξάρτητο μηχανικό, καθώς και η 
έγκαιρη εισήγηση προς τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ σε 
περίπτωση μη τήρησης συμβατικών απαιτήσεων.

β) Παρακολούθηση εφαρμογής εγχειριδίων λειτουργί−
ας, επιθεώρησης και συντήρησης και περιοδικός έλεγ−
χος.

γ) Αναφορές στην περίπτωση ατυχημάτων.
δ) Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις περι−

πτώσεις κατασκευών, συντήρησης, των δυσμενών και−
ρικών συνθηκών ή άλλων αναγκαίων συνθηκών.

ε) Αποτελέσματα επιθεώρησης − συντήρησης.
στ) Αναφορές ως προς την τήρηση των περιβαλλο−

ντικών απαιτήσεων.
ζ) Έσοδα και κυκλοφοριακοί φόρτοι στους σταθμούς 

διοδίων.
η) Επίβλεψη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων 

(στη λειτουργία και συντήρηση) και ειδικότερα θεμάτων 
που ο κίνδυνος έχει διατηρηθεί από το Δημόσιο.
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θ) Συγκέντρωση στοιχείων από ατυχήματα, διενέργεια 
ελέγχου της αιτίας.

ι) Ανταπόκριση σε παράπονα χρηστών και τρίτων.
ια) Συγκέντρωση κυκλοφοριακών στοιχείων και εσό−

δων από σταθμούς διοδίων και έλεγχος.
ιβ) Εισήγηση για ανάθεση μελετών ή και κατασκευής 

έργων για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δημο−
σίου.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τα Τμήματα 
επικουρούνται και με κλιμάκια στο χώρο των έργων.

3. Αντικείμενο του Τμήματος Νομικής Στήριξης είναι: 
α) Η νομική στήριξη της Διεύθυνσης σε θέματα 

που ανακύπτουν κατά τη διαχείριση των συμβάσεων 
παραχώρησης.

β) Η συλλογή ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας θε−
μάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των συμβάσεων 
παραχώρησης.

γ) Η παροχή πληροφοριών και η ενημέρωση.
δ) Η έκδοση σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών. 
4. Αντικείμενο του Γραφείου Οργάνωσης, Διοίκησης 

και Ποιότητας είναι:
α) Η επιμέλεια οργάνωσης της Διεύθυνσης.
β) Η εκτέλεση πληρωμών.
γ) Ο χειρισμός διοικητικών και οικονομικών θεμά−

των.

Άρθρο 11
Προϊστάμενοι Υπηρεσίας και Τμημάτων

1. Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων της προΐστανται υπάλ−
ληλοι κλάδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων 
− Τοπογράφων Μηχανικών, εκτός του Νομικού Τμήματος 
Νομικής Στήριξης και του Γραφείου Οργάνωσης, Διοίκη−
σης και Ποιότητας που προΐσταται υπάλληλος κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Νομικών σπουδών). Ο 
ορισμός των ανωτέρω Προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ασκεί τις αρμοδιότητες 
Προϊσταμένης Αρχής για την λειτουργία και συντήρηση 
των έργων της ΕΥΔΕ, ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση 
Συγκοινωνιακών Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης 
σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τα συμβατικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά του έργου συμμετέχει στα αρμόδια 
Τμήματα Κατασκευών και Μελετών του Συμβουλίου Δη−
μοσίων Έργων των οποίων η σύνθεση καθορίζεται με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 80855/5439/
6.8.1992 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυ−
βέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 573/ Β΄, παρ. 2 στοιχείο γ και 
στοιχείο δ) ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα της 
ΕΥΔΕ, αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ, απουσιάζοντα ή κωλυ−
όμενο, αναπληρώνουν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων 
του άρθρου 10 του παρόντος με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 87 του υπαλληλικού κώδικα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
Α΄/26).

4. Η αναπλήρωση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ σε 
θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής 
γίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος που δεν 
ασκεί αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το 
ίδιο έργο σύμφωνα με το άρθρο 10.

Άρθρο 12
Θέσεις Προσωπικού − Στελέχωση Υπηρεσίας

1. Το προσωπικό της ΕΥΔΕ καθορίζεται σε 80 υπαλ−
λήλους που κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο 
ως εξής:

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ
 − Πολιτικών Μηχανικών 17
 − Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2
 − Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1
 − Μηχανολόγων Μηχανικών 1
 − Αγρονόμων − Τοπογράφων Μηχανικών 2
 − Διοικητικού − Οικονομικού  5
 − Γεωλόγων 2
 − Γεωπόνων − Δασολόγων 2
 − Πληροφορικής 2
 − Μηχανικών Περιβάλλοντος 2
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΘΕΣΕΙΣ
 − Μηχανικών Πολιτικών 9
 − Πληροφορικής 2
 − Διοικητικού − Λογιστικού 2
 − Εργοδηγών 5
Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΘΕΣΕΙΣ
 − Τεχνικού  10
 − Προσωπικού Η/Υ 6
 − Διοικητικού − Λογιστικού 7
Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ
 − Πολιτικών Μηχανικών (ειδικευμένου
   σε θέματα 1
   διαχείρισης έργων με παραχώρηση) 
 − Αγρονόμων − Τοπογράφων Μηχανικών
   (ειδικευμένου 1
  σε θέματα διαχείρισης έργων με
   παραχώρηση) 
 − Νομικών (ειδικευμένου σε θέματα
   Δημοσίου Δικαίου 1
   συμβάσεων Δημοσίων Έργων) 
   ΣΥΝΟΛΟ: 80

2. Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μετακίνηση μο−
νίμων ή με σύμβαση υπαλλήλων που υπηρετούν στις 
Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
ή με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του 
δημοσίου τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή 
την χρήση και λειτουργία των έργων ή όταν δεν υπάρ−
χουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί 
προσωπικό ανάλογων προσόντων, με ειδικό προσωπικό 
απαιτουμένων ειδικοτήτων, που προσλαμβάνονται σύμ−
φωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
679/1977 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
5 του ν. 2229/1994. Η στελέχωση του Τμήματος Νομικής 
Στήριξης γίνεται με πτυχιούχους νομικών σπουδών.

ΜΕΡΟΣ Β΄

Άρθρο 13
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα σε 
άλλες Υπηρεσιακές Μονάδες της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Συγ−
χρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 
αφορούν μελέτη − κατασκευή − λειτουργία − συντήρηση 
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των έργων με παραχώρηση, που υπάγονται στην δικαι−
οδοσία των ΕΥΔΕ του παρόντος, ασκούνται πλέον από 
την αντίστοιχη ΕΥΔΕ.

Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις 

Από την ισχύ του παρόντος διατάγματος καταργού−
νται τα π.δ/τα 151/2001 (ΦΕΚ Α΄/126), 98/2006 (ΦΕΚ Α΄/100) 
και 340/2002 (ΦΕΚ Α΄/283).

Άρθρο 15

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει τρεις μή−
νες μετά από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγματος. 

  Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Ν. ΛΕΓΚΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*01000130702080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

 Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

 Γ΄ 50 € − −  Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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