
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έ   τους 
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 έ  -

τους 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 - βαθ-
μολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ-
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 167/Α’).

Το άρθρου 63 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής 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 «Δαπά-
νες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικράτειας» 
(ΦΕΚ 94/Α’).

Το Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
(ΦΕΚ 176/Α’).

Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, 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, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α’).

Την υπ’ αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελ-
λο» (ΦΕΚ 3722/Β’).

Την υπ’ αριθμ. 12935/23-6-2015 απόφαση του Υπουρ-
γού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των 
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών, με θέμα «Επα-
νασύσταση 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 προϋ-
πολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 
2016».

Την υπ’αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24-12-2015 απόφαση 
του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Στο-
χοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού -Πα-
ρακολούθηση εκτέλεσης».

Την υπ’ αριθμ. 49465/2015 απόφαση ορισμού Προ-
έδρου 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 αναπόσπα-
στο 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 από-
φασης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) 
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων». (Α΄ 208).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, 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 μετά-
θεση του χρόνου θέσης σε ισχύ του ΚΤΣ 2016. 

9. Την σχετική εισήγηση της ως άνω Μόνιμης Επιτρο-
πής Τεχνολογίας Σκυροδέματος διά του Προέδρου.

10. Το γεγονός ότι κανονιστικές πράξεις που εκδόθη-
καν 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 παρατη-

ρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016) που εγκρί-
θηκε με την με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 από-
φαση (ΦΕΚ 1561 Β΄/2-6-2016), καθώς και την εισήγηση 
της αρμόδιας Επιτροπής, σε συνδυασμό με την ανάγκη 

έναρξης εφαρμογής του υπόψη Κανονισμού το ταχύτε-
ρο 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 Σκυροδέ-
ματος 2016 (ΚΤΣ-2016), ως εξής:

«Η αναφερόμενη στην παράγραφο 3 του αποφασιστι-
κού 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 λογίζο-
νται από την νέα οριζόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του κανονισμού».

2. Προστίθεται στην προαναφερόμενη εγκριτική από-
φαση νέα παράγραφος 4 με μεταβατικές ρυθμίσεις ως 
εξής:

«Ανάλογα με την χρονική φάση της διαδικασίας προ-
παρασκευαστικών ενεργειών, ανάθεσης ή εκτέλεσης των 
συμβάσεων μελετών, παροχής υπηρεσιών ή κατασκευής 
έργων θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Για τις μελέτες υπό ανάθεση: Τα τεύχη δημοπρά-
τησης για την ανάθεση μελετών θα προσαρμόζονται 
κατάλληλα στο μέτρο που απαιτείται, ώστε να λαμβά-
νουν 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 εκπό-
νηση (σύνταξη) που συνδέονται με την εφαρμογή του 
ΚΤΣ-2016 θα προσαρμόζονται κατάλληλα στο μέτρο που 
απαιτείται, ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ισχύ και εφαρ-
μογή 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 έρ-
γων 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 προσαρμόζο-
νται κατάλληλα στο μέτρο που απαιτείται, τόσο η προ-
κήρυξη 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 εφαρμο-
γή του. Εφόσον συντρέχει περίπτωση και προβλέπεται 
από τις κείμενες διατάξεις, θα ζητούνται προηγουμέ-
νως 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, επι-
τρέπεται 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 σύνα-
ψη της σύμβασης έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη 
υποχρεωτικής εφαρμογής του ΚΤΣ 2016, με την επιφύ-
λαξη 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 επιτρέ-
πεται μόνο με ρητή συμφωνία των αντισυμβαλλομένων 
στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων. Το παρόν εδάφιο 

εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν και σε περιπτώσεις ιδιωτι-
κών 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 Σκυ-
ροδέματος 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  




