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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ  
& ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΔΝΣ) 
Τμήμα             : α΄              
Ταχ. Δ/νση      : Χαρ. Τρικούπη 182 
Ταχ. Κώδικας  : 101 78 Αθήνα 

 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  17 

 

Αθήνα,  14- 8 -2017 

 Αριθ.Πρωτ. ΔΝΣα/οικ58866 /ΦΝ466 

 

 

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του  

             πίνακα διανομής 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. 

 

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθμ. πρωτ. 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/4-5-2017(Β΄2519) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & 

Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη 

διαδικασία της παρ.8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016(Α΄147)», που εκδόθηκε κατ’ 

εξουσιοδότηση της παρ.8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016. 

     

     Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, ήτοι από 20-7-2017 και 

μετά. Ο εγκρινόμενος Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών εφαρμόζεται υποχρεωτικά 

στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών  με χρόνο έναρξης την 30η Ιουλίου 2017 και μετέπειτα. 

 

Συνεπώς σε όσες διαδικασίες ανάθεσης σύναψης σύμβασης δεν έχουν ξεκινήσει 

μέχρι την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να γίνει σχετική αναπροσαρμογή των 

προεκτιμώμενων αμοιβών με βάση τη νέα απόφαση.  

 

Σημειώνεται ότι η έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης προσδιορίζεται στα άρθρα 

61 και 120 του ν. 4412/2016 και σχετίζεται με την αποστολή της προκήρυξης στην 

εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έργα άνω των ορίων) και την ανάρτηση της 
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προκήρυξης στο ΚΗΔΜΗΣ (έργα κάτω των ορίων) κατά τους ειδικότερους όρους των 

άρθρων αυτών. 

 

Παρατίθενται στη συνέχεια οι διαφοροποιήσεις των άρθρων του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών σε σχέση με τα προϊσχύσαντα και οι οποίες αφορούν γενικές 

αλλαγές επί των όρων λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας και του θεσμικού πλαισίου 

καθώς και ειδικές διορθώσεις, όπως αναφέρονται παρακάτω: 

• ΤΜΗΜΑ Α΄-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-Άρθρα ΓΕΝ.1, ΓΕΝ.2, ΓΕΝ.3 και ΓΕΝ.5 

• ΤΜΗΜΑ Β΄-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Άρθρα ΤΟΠ.17 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Άρθρα ΟΔΟ.3 και ΟΔΟ.4  

Πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο ΟΔΟ.4, στην παρ.4, εδάφιο α, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-

ΣΑΟ, αντικαθίσταται το «στηθαία ασφαλείας» με το «συστήματα αναχαίτισης οχημάτων». 

Επίσης με την έγκριση των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ (απόφαση έγκρισης ΔΜΕΟ/ο/612/29-4-2011, 

Β΄702), καταργήθηκαν οι οδηγίες που αφορούσαν στα στηθαία ασφαλείας όπως 

ΟΣΜΕΟ, ΚΜΕ κλπ, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Άρθρα ΤΕΧ.1- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ και ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: γενική αναφορά  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Άρθρα ΠΕΡ.1-ΠΕΡ.8: 

Στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο εισάγονται οι ουσιαστικότερες αλλαγές(κυρίως προσθήκες), 

προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή στο ν.4014/2011, με τον οποίο έχουν επέλθει 

μεγάλες αλλαγές στις διαδικασίες και στους όρους των μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων. Συγκεκριμένα: 

 

Εισάγονται για πρώτη φορά νέες έννοιες και μελέτες κατά τη διαδικασία αδειοδότησης 

των έργων των κατηγοριών Α και Β, ενώ η αρχική απόφαση κατάταξης των έργων αυτών 

στις εν λόγω κατηγορίες (α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ), έχει εμπλουτιστεί με νέα 

έργα και δραστηριότητες, όπως επιτάσσουν οι νέες συνθήκες της τεχνολογίας και οι 

κανόνες της ΕΕ (βλ. ΔΙΠΑ/οικ37674/27-07-2016). Παράλληλα έχουν εκδοθεί νέες 

προδιαγραφές για τις σύγχρονες απαιτήσεις των εν λόγω μελετών, οι οποίες θα πρέπει 

να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία πρότασης του νέου ΚΠΑΜΥ. 

 

Ειδικότερα έχουν εισαχθεί: 

Α) Νέες έννοιες και μελέτες καθώς και διαφοροποιήσεις στις διαδικασίες: 

Α.1 Η σύνταξη της ΠΠΠΑ ως εξέλιξη της σύνταξης της ΠΠΕ του σταδίου Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΠΑ) είναι πλέον προαιρετική (άρθρο 

ΠΕΡ.1). 
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Α.2 Εισάγεται η νέα έννοια της σύνταξης της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του 

άρθρου 10 του ν. 4014/2011 για έργα εντός περιοχών Natura 2000 κατηγορίας Α και Β, η 

οποία αποτελεί στοιχείο της ΜΠΕ (Κατηγορία Α) ή συνοδεύει και υπαγορεύει την 

αναγκαιότητα επιβολής πρόσθετων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) (Κατηγορία Β) 

(άρθρο ΠΕΡ.1). 

Α.3 Τα έργα κατηγορίας Β υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). 

Μέχρι στιγμής έχει εγκριθεί πληθώρα Υ.Α. καθορισμού των Πρότυπων Περιβαλλοντικών 

Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) ανάλογα με το προς αδειοδότηση έργο ή δραστηριότητα (άρθρο 

ΠΕΡ.2). 

Α.4 Εισάγεται ως νέα η έννοια του Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 5 

του ν.4014/2011, για ανανέωση ισχυουσών περιβαλλοντικών όρων (προϋπήρχε ως 

διαδικασία, άρθρο 13 της α.η.π 11014/703/Φ104/14-3-2003 ΚΥΑ)(άρθρο ΠΕΡ.2). 

Α.5 Εισάγεται ως νέα η έννοια του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το 

άρθρο 6 του ν. 4014/2011, σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή 

τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ή δραστηριοτήτων (προϋπήρχε 

ως διαδικασία, άρθρο 13 της αηπ 11014/703/Φ104/14-03-2003 ΚΥΑ (άρθρο ΠΕΡ.2). 

Α.6 Εισάγεται η νέα έννοια του Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, σύμφωνα 

με το άρθρο 7 του ν.4014/2011, σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού 

περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου σε στάδια τεχνικής μελέτης που έπονται της 

έκδοσης ΑΕΠΟ (άρθρο ΠΕΡ.1). 

Α.7 Εισάγεται η νέα έννοια της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), σύμφωνα 

με το άρθρο 7 του ν.4014/2011, σε περίπτωση εγκαταστάσεων και εργασιών που 

προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό έργων ή δραστηριοτήτων σε στάδιο που έπεται 

της έκδοσης ΑΕΠΟ (άρθρο ΠΕΡ.1). 

Από τις ως άνω διαδικασίες οι μεν 4 και 5 προϋπήρχαν οι δε 1,2,3,6 και 7 εισάγονται για 

πρώτη φορά. 

 

Β) Νέα έργα ή διαδικασίες που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση: 

Β.1 Από την αντιπαραβολή της α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ και της ισχύουσας υπ’ 

αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471Β΄) Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, με τις οποίες έγινε η κατάταξη των έργων και των δραστηριοτήτων 

διαπιστώνεται ότι η δεύτερη Υ.Α. έχει εμπλουτιστεί με νέα έργα και δραστηριότητες όπως 

επιτάσσουν οι νέες συνθήκες της τεχνολογίας, αλλά και οι κανόνες της Ε.Ε. 

Β.2 Στο συνημμένο σχέδιο Κ.Π.Α. ΜΥ επιχειρήθηκε η αντιστοίχιση, όπου ήταν εφικτό, 

των νέων έργων ή διαδικασιών στα άρθρα από ΠΕΡ.3 έως ΠΕΡ8. Για τις περιπτώσεις 

που δεν κατέστη δυνατή η αντιστοίχιση προστέθηκε η παράγραφος 7 στο άρθρο ΠΕΡ.2, 

που προβλέπει την προεκτίμηση της αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4. 

 

ΑΔΑ: 7ΥΜΕ465ΧΘΞ-7ΡΜ



 4 

Γ) Νέες Προδιαγραφές: 

Οι προδιαγραφές εκπόνησης της ΠΠΠΑ, της ΜΠΕ, της Ειδικής Περιβαλλοντικής 

Αξιολόγησης, του αιτήματος και της διδικασίας για υπαγωγή σε ΠΠΔ, των Τεχνικών 

Περιβαλλοντικών Μελετών (ΤΕΠΕΜ) κοκ, είναι πολύ πρόσφατες (άρθρο ΠΕΡ.2). 

 

Ειδικότερα πέραν του ν.4014/2011, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη και οι εξής 

αποφάσεις : 

 Γ.1 Υ.Α. οικ.170225/20-1-2014 (Β΄135) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Κατηγορίας Α΄ της απόφασης 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 

1958/2012(Β΄21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4014/2011 (Α΄209), 

καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας». 

Γ.2 Υ.Α. 52983/1952/25-09-2013 (Β΄2436) «Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής 

Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του ν. 

4014/2011(Α΄209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

Γ.3 Κάθε συναφής Υ.Α. καθορισμού των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων 

(ΠΠΔ) για το προς αδειοδότηση έργο ή δραστηριότητα». 

 

Αρμόδια Υπηρεσία για περαιτέρω οδηγίες είναι το Τμήμα Τευχών Δημοπράτησης και 

Τιμολόγησης Έργων της Διεύθυνσης Κανόνων και Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών (210 7710158). 

 

Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την πιστή 

εφαρμογή της. 

 Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.Υ. του 

Υπουργείου  YΠΥ.ΜΕ.ΔΙ. 

                                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                            ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Κοινοποίηση:                                                          

1.Γραφείο κ. Υπουργού  
2.Γραφείο κ. Υφυπουργού                                    
3. Γραφείο κ.κ. Γεν. Γραμματέων του Υπουργείου   

4. Γραφείο κ.κ. Γεν. Δ/ντών της Γ.Γ.Υ.                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
5. Δ/νση Ανάπτυξης-Συντήρησης &  
    Λειτουργίας Εφαρμογών 
   (σε ψηφιακή μορφή για την ανάρτηση 
    στην ιστοσελίδα www.ggde.gr 
   email: site-support@yme.gov.gr) 
6. Δ/νση Κανόνων & Ποιότητας της Γ.Γ.Υ. 
7.ΔΝΣ(3)

http://www.ggde.gr/
mailto:site-support@yme.gov.gr
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