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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2016 του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.).

2

Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/
12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 58655
(1)
Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος
και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του Ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 167/Α’).
Το άρθρου 63 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 143/Α’), όπως ισχύει.
Την υποπαράγραφο Δ.9 του Ν. 4336/2015 «Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικράτειας»
(ΦΕΚ 94/Α’).
Το Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
(ΦΕΚ 176/Α’).
Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/Α’).
Το Π.δ. 70/2015 περί ανασύστασης και μετονομασίας
Υπουργείων (ΦΕΚ 114/Α’).
Το Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α’).

Αρ. Φύλλου 4007

Την υπ’ αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β’).
Την υπ’ αριθμ. 12935/23-6-2015 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών, με θέμα «Επανασύσταση του ΙΓΜΕ και Μετονομασία του ΕΚΒΑΑ»
(ΦΕΚ 1247/Β’).
Την υπ’ αριθμ. 2/40404/ΔΠΓΚ/15-06-2015 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους
2016».
Την υπ’αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24-12-2015 απόφαση
του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού -Παρακολούθηση εκτέλεσης».
Την υπ’ αριθμ. 49465/2015 απόφαση ορισμού Προέδρου και Μελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Π.Α.Α. (ΦΕΚ 855/
ΥΟΔΔ).
Την υπ’ αριθμ. 8/5/22-11-2016 απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Κ.Π.Α.Α. με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του
για το έτος 2016 (ΑΔΑ: 6ΡΠΛ46Ψ80Χ-9ΗΥ).
Το υπ’ αριθμ. 586/22-11-2016 έγγραφο του Ε.Κ.Π.Α.Α.
κατάθεσης νέου προϋπολογισμού.
Την αναγκαιότητα έγκρισης του προϋπολογισμού του
Ε.Κ.Π.Α.Α., αποφασίζουμε:
1) Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους
2016 του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) όπως φαίνεται στον συνημμένο
πίνακα προϋπολογισμού, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και παρουσιάζει τα
εξής βασικά οικονομικά μεγέθη:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016:
Έσοδα

: € 93.036

Έξοδα

: € 93.036

Ισοζύγιο
:0
Ειδικότερα, η εξειδίκευση αυτού κατά λογαριασμό
αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης υπουργικής απόφασης.
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Η διοίκηση του εν λόγω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τον εγκεκριμένο δημοσιονομικό στόχο, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο
καθώς και όσων εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξη

ΑΦΜ

099965892

ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

info-ekpaa@prv.ypeka.g

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠ. ΚΑΖΟΥΛΗ, Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 241 ΚΗΦΙΣΙΑ,

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΛ.2108089271-2

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)
EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ι. ΕΣΟΔΑ
(=1+2+3+4+5+6+7)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2016
93.036

1. Πωλήσεις (=α+β)

0

α) Πωλήσεις εμπορευμάτων
Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων
και άχρηστου υλικού

70+71+72

β) Πωλήσεις υπηρεσιών

73

2. Επιχορηγήσεις
(=γ+δ+ε+στ)

74

93.036

γ) Τακτικού Προϋπολογισμού

74.96

93.036

δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ
(βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)

41.10 ή 43.00*

ε) Ε.Ε.

43.04 ή 74.08

στ) Λοιπές

ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠO ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ
ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών

75

4. Έσοδα Κεφαλαίων
(Τόκοι Πιστωτικοί)

76 ΠΛΗΝ 76.04

5. Ιδιοπαραγωγή παγίων

78 ΠΛΗΝ 78.05

6. Λοιπά Έσοδα

82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα

81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ
(=8+9+10+11+12+13+14+15+16)
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού
(=στ΄+ζ+η)

93.036
60 ΠΛΗΝ 60.05

34.522
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στ) Αμοιβές έμμισθου
και ημερομίσθιου προσωπικού

60.00 ΕΩΣ 60.01

27.996

ζ) Εργοδοτικές εισφορές
και επιβαρύνσεις έμμισθου
και ημερομίσθιου προσωπικού

60.03 ΕΩΣ 60.04

5.326

η) Παρεπόμενες παροχές
και έξοδα προσωπικού

60.02

1.200

9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων

61

9.067

10. Παροχές Τρίτων

62

3.447

Εκ των οποίων Ηλεκτρικό
Ρεύμα -φωταέριο -ΎδρευσηΤηλεπικοινωνίες

62.00 ΕΩΣ 62.03

1.947

Εκ των οποίων Ενοίκια

62.04

Εκ των οποίων Ασφάλιστρα

62.05

500

Εκ των οποίων Επισκευές και
Συντηρήσεις

62.07

1.000

11. Φόροι
(συμπεριλαμβανομένου και φόρου
εισοδήματος χρήσης)

63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09

Εκ των οποίων Φόρος
Εισοδήματος Χρήσης

54.08 (ή 88.08)+88.09

12. Διάφορα Έξοδα

60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ
64.12]+82.00+88.06+ 53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14
ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05]
KAI 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν
ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες

Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις
Εισοδημάτων σε Τρίτους
(δωρεές, επιχορηγήσεις)

64.06 (ή 67**)

13. Τόκοι και συναφή έξοδα

65 ΚΑΙ 16.18

16.000

Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών
πληρωτέες στο κράτος επί των
δανείων που έχουν ληφθεί με την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα

81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04

15.000

15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα
1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και
πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.

[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18

15.000

Εκ των οποίων έπιπλα
και λοιπός εξοπλισμός

[14]

15.000

16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2).
Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με
βάση τις αγορές και όχι την αρχή
συσχέτισης εσόδου-εξόδου
ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.

[20-28]

ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ)

0
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ
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Περιγραφές Λογαριασμών
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2016

ΕΙΣΡΟΕΣ
1. Εισπράξεις από δάνεια

45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)

2. Εισπράξεις από πωλήσεις
χρεωγράφων, ομολόγων, κ.λπ.
3. Έκτακτη επιχορήγηση
για την εξόφληση των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
βάσει νομοθετικής ρύθμισης
ΕΚΡΟΕΣ
4. Πληρωμές χρεολυσίων

45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)

5. Αγορές χρεωγράφων,
ομολόγων, κ.λπ.
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων
οφειλών από την ειδική
επιχορήγηση βάσει
της νομοθετικής ρύθμισης
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
7. Πληρωμές από το κράτος
τοκοχρεολυσίων του φορέα σας
λόγω εγγυήσεων (=α+β)

43

α) Πληρωμές τόκων
β) Πληρωμές χρεολυσίων
8. Αναλήψεις από το κράτος
δανειακών υποχρεώσεών σας
9. Αναλήψεις από το κράτος λοιπών
υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών)
10. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
με κεφάλαια μετόχων από τακτικό
προϋπολογισμό
11. Ταμειακές διευκολύνσεις
από το Κράτος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
31/12/2015
(εκτίμηση)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)
1

Διαθέσιμα (α+β+γ)
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)
Από πόρους του ΠΔΕ

36.412
0
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Από λοιπούς πόρους
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος

0

Από πόρους του ΠΔΕ
Από λοιπούς πόρους
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες

36.412

Από πόρους του ΠΔΕ

2

Από λοιπούς πόρους

36.412

Χρεόγραφα (α+β+γ)

0

α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα
γραμμάτια και ομόλογα)
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών,
τραπεζών, κ.λπ.)
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια
αμοιβαίων κεφαλαίων
3

Απαιτήσεις

0

α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος
και λοιπούς φορείς ΓΚ)
β) σε φορείς εκτός ΓΚ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)
Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και
Οργανισμούς

4

0

α) Δάνεια εσωτερικού
β) Δάνεια εξωτερικού
5

Λοιπές υποχρεώσεις
α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος
και λοιπούς φορείς ΓΚ)
β) σε φορείς εκτός ΓΚ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

31.131
5.397
25.735
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Αριθμ. ΔΝΣγ/72602 /ΦΝ 429
(2)
Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/
12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ2016).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α΄147) και
ειδικότερα του άρθρου 54 παρ. 8 σε συνδυασμό με το
άρθρο 158 του ίδιου νόμου.
2 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 (ΦΕΚ Α΄ 98)
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». (Α΄ 208).
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 109/2014 « Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
(Α΄176 )
6. Την με αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.2578/22-6-2015
απόφαση Αν. Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Συγκρότηση Μόνιμης
Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος».
7. Την με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση
έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος
2016 (ΚΤΣ-2016), ΦΕΚ 1561 Β΄/2-6-2016.
8. Τις υποβληθείσες απόψεις ενδιαφερομένων φορέων,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αιτήματα για μετάθεση του χρόνου θέσης σε ισχύ του ΚΤΣ 2016.
9. Την σχετική εισήγηση της ως άνω Μόνιμης Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος διά του Προέδρου.
10. Το γεγονός ότι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν με εξουσιοδότηση του Ν. 3669/2008 (Α΄116) και οι
οποίες δεν καταργούνται ρητά κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 377 του Ν. 4412/2016 και δεν είναι αντίθετες με
τις διατάξεις του εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την
έκδοση των νέων προβλεπόμενων από το Ν. 4412/2016
πράξεων (σχετική προς αυτό είναι και η αναφορά στην
αιτιολογική έκθεση του Ν. 4412/2016).
11. Και επειδή:
Σταθμίζοντας τα υποβληθέντα αιτήματα και παρατηρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016) που εγκρίθηκε με την με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561 Β΄/2-6-2016), καθώς και την εισήγηση
της αρμόδιας Επιτροπής, σε συνδυασμό με την ανάγκη
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έναρξης εφαρμογής του υπόψη Κανονισμού το ταχύτερο δυνατόν, κρίνεται εύλογη ολιγόμηνη παράταση της
έναρξης ισχύος του, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/
12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561 Β΄/2-6-2016), με την
οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016), ως εξής:
«Η αναφερόμενη στην παράγραφο 3 του αποφασιστικού της ως άνω απόφασης ημερομηνία έναρξης ισχύος
του κανονισμού μετατίθεται κατά τέσσερις μήνες, ήτοι
στις 2-4-2017. Οι μεταβατικές περίοδοι που αναφέρονται
στο δεύτερο εδάφιο της υπόψη παραγράφου 3 λογίζονται από την νέα οριζόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος
του κανονισμού».
2. Προστίθεται στην προαναφερόμενη εγκριτική απόφαση νέα παράγραφος 4 με μεταβατικές ρυθμίσεις ως
εξής:
«Ανάλογα με την χρονική φάση της διαδικασίας προπαρασκευαστικών ενεργειών, ανάθεσης ή εκτέλεσης των
συμβάσεων μελετών, παροχής υπηρεσιών ή κατασκευής
έργων θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α) Για τις μελέτες υπό ανάθεση: Τα τεύχη δημοπράτησης για την ανάθεση μελετών θα προσαρμόζονται
κατάλληλα στο μέτρο που απαιτείται, ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ισχύ και εφαρμογή του ΚΤΣ-2016 ή, για
το διάστημα που μεσολαβεί από την θέση σε ισχύ της
παρούσας μέχρι την έναρξη ισχύος του ΚΤΣ-2016, την
επικείμενη θέση σε ισχύ και εφαρμογή του.
β) Για τις μελέτες υπό εκπόνηση: Οι μελέτες υπό εκπόνηση (σύνταξη) που συνδέονται με την εφαρμογή του
ΚΤΣ-2016 θα προσαρμόζονται κατάλληλα στο μέτρο που
απαιτείται, ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ισχύ και εφαρμογή του ΚΤΣ-2016 ή, για το διάστημα που μεσολαβεί
από την θέση σε ισχύ της παρούσας μέχρι την έναρξη
ισχύος του ΚΤΣ-2016, την επικείμενη θέση σε ισχύ και
εφαρμογή του. Ειδικά για την περίπτωση ιδιωτικών έργων η σχετική απόφαση θα λαμβάνεται σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα στο παρόν εδάφιο από τον μηχανικό
στον οποίο έχει ανατεθεί η μελέτη, σε συνάρτηση με τον
εκτιμώμενο χρόνο έναρξης υλοποίησης της μελέτης.
γ) Για τα έργα σε φάση δημοπράτησης: Εφόσον δεν
έχει δημοσιευθεί ακόμη η προκήρυξη του σχετικού για
την ανάθεση του έργου διαγωνισμού, θα προσαρμόζονται κατάλληλα στο μέτρο που απαιτείται, τόσο η προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, όσο και οι
μελέτες που συνδέονται με την εφαρμογή του ΚΤΣ-2016,
ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ισχύ και εφαρμογή του
ΚΤΣ-2016 ή, για το διάστημα που μεσολαβεί από την
θέση σε ισχύ της παρούσας μέχρι την έναρξη ισχύος
του ΚΤΣ-2016, την επικείμενη θέση σε ισχύ και εφαρμογή του. Εφόσον συντρέχει περίπτωση και προβλέπεται
από τις κείμενες διατάξεις, θα ζητούνται προηγουμένως τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις ή σύμφωνη γνώμη
άλλων αρμοδίων αρχών. Στην περίπτωση που έχει ήδη
δημοσιευθεί η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού
(κατασκευής έργου) ή αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη, επιτρέπεται κατά τη φάση σύναψης της σύμβασης ή, στο
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πλαίσιο των κειμένων διατάξεων, με κοινή συμφωνία των
αντισυμβαλλομένων επιλογή της εφαρμογής του νέου
ΚΤΣ-2016. Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται κατ'αναλογίαν
και σε περιπτώσεις ιδιωτικών έργων.
δ) Για τα έργα υπό εκτέλεση: Έργα, των οποίων η σύναψη της σύμβασης έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη
υποχρεωτικής εφαρμογής του ΚΤΣ 2016, με την επιφύλαξη των προαναφερομένων διατάξεων, επιτρέπεται να
ολοκληρώνονται σύμφωνα με το ισχύον κατά την υπόψη
ημερομηνία σύναψης της σύμβασης κανονιστικό πλαίσιο
(ΚΤΣ 97). Εφαρμογή του ΚΤΣ 2016 για εναπομένοντα
προς κατασκευή αυτοτελή τμήματα του έργου επιτρέπεται μόνο με ρητή συμφωνία των αντισυμβαλλομένων
στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων. Το παρόν εδάφιο
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εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν και σε περιπτώσεις ιδιωτικών έργων»
3. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η Γ.Δ.Τ.Υ./
οικ.3328/12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561 Β΄/2-6-2016),
με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02040071412160008*

