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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2221
30 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273
Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνι−
κών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρ−
μογή σε όλα τα Δημόσια Έργα.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ
141/Α/21.6.2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της με αρ. 2876/2009
απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234/Β/7.10.2009)
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009
(ΦΕΚ 221/Β/5.11.2009), «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. Υ43/05.07.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (ΦΕΚ
Β΄2094).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92/Α/11.5.1999)
«Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του
Π.Δ. 428/1995 (ΦΕΚ 245/Α/24.11.1995) “Σύσταση Γενικής Δι−
εύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων”».
8. Τις διατάξεις της κοινής απόφασης με αριθμ. Δ16α/
04/773/29.11.1990 των Υπουργών Προεδρίας και Αναπλη−
ρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε “Περί εξαιρέσεως διοικητι−
κών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών
υπογραφών”.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α/25.10.1994)
«Προϊόντα Δομικών Κατασκευών», με το οποίο προσαρ−

μόστηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η οδηγία του Συμ−
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/106/ΕΟΚ.
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/20.2.2001)
«Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον το−
μέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των
πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/
ΕΚ και 98/48/ΕΚ».
11. Τις διατάξεις του Ν. 372/1976 (ΦΕΚ 166/Α/30.6.1976)
«Περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποιήσεως (ΕΛ.Ο.Τ)», όπως ισχύει μετά τις τροπο−
ποιήσεις αυτού με το Π.Δ. 155/1997 (ΦΕΚ 131/Α/25.6.1997)
και το Ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α/17.9.1998).
12. Τις διατάξεις του Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.1998)
«Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κα−
τασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»
και ειδικότερα το άρθρο 6, με το οποίο ιδρύθηκε το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ).
13. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.6.2008)
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευ−
ής δημοσίων έργων» και ειδικότερα του άρθρου 176.
14. Τον κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊ−
όντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την
κατάργηση της οδηγίας 89/106/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου.
15. Τις κοινές αποφάσεις με αριθμ. ΔΟ/ο/2/98/Φ.1510
(ΦΕΚ 1363/Β/23.10.02) και ΔΟ/Ο/225/5/Φ.1850 (ΦΕΚ 1168/
Β/14.08.03) των Υπουργείων ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΕΣΔΔΑ, με
τις οποίες ανατέθηκε στη 2η Ο.Δ.Ε (Ομάδα Διοίκησης
Έργου) η κατάρτιση Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγρα−
φών (ΠΕΤΕΠ), στα πλαίσια του Προγράμματος Δράσης
Action Plan.
16. Τις με αριθμ. ΔΟ/Ο/2/192/Φ.1850/2.6.03 και ΔΟ/
ο/33/φ.1850/ 5.3.04 αποφάσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με
τις οποίες ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Οικονομίας Κα−
τασκευών (ΙΟΚ) η κατάρτιση Προσωρινών Πρότυπων
Τεχνικών Προδιαγραφών, υπεγράφησαν οι σχετικές
συμβάσεις μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ.νσης Οργάνωσης και
Aπλούστευσης Διαδικασιών (ΔΟΑΔ) και (ΙΟΚ) και ολο−
κληρώθηκαν υπό την εποπτεία της 2ης Ο.Δ.Ε. (Ομάδας
Διοίκησης Έργου).
17. Την με αριθμ. ΔΟ/Ο/131/Φ.1850/26.10.05 απόφαση
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία συστάθηκε Επιτροπή
Ελέγχου−Αποδοχής των Προσωρινών Πρότυπων Τεχνι−
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κών Προδιαγραφών Δημοσίων Έργων (ΠΕΤΕΠ) με την
υποστήριξη της 2ης ΟΔΕ και ορίστηκε ως αρμόδια Δ/νση
της ΓΓΔΕ του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ η Δ/νση Διαμόρ−
φωσης Αρχών και Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας
Δημοσίων Έργων και Εξειδίκευσης Ανθρώπινου Δυνα−
μικού (ΔΙΠΑΔ) προς την οποία έπρεπε να υποβληθούν
τα πλήρως διορθωμένα και με πλήρη αποδοχή κείμενα
ΠΕΤΕΠ.
18. Ότι τα κείμενα των ΠΕΤΕΠ διαβιβάστηκαν στη ΔΙ−
ΠΑΔ με το με αριθμ. ΙΟΚ/3385/29.10.2008 έγγραφο του
ΙΟΚ, όπως παρελήφθησαν και διορθώθηκαν από την
Επιτροπή Ελέγχου−Αποδοχής.
19. Την με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/400/9.7.09 απόφαση
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση
πίστωσης 536.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, σε βάρος του ενάριθμου έργου 2009 ΣΕ 07130000
της ΣΑΕ 071/3 και η ανάθεση στον Ελληνικό Οργανι−
σμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) της έκδοσης των 448 ΠΕΤΕΠ
ως Ελληνικών (Εθνικών) Προτύπων. Η σχετική σύμβαση
υπογράφηκε μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ.νσης ΔΙΠΑΔ και ΕΛΟΤ
την 7.8.09 και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Παραλαβής
των 448 ΠΕΤΕΠ υπογράφηκε την 22.12.09.
20. Ότι με βάση τα άρθρα 1.1 και 4.3 της από 7.8.09
σχετικής σύμβασης μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ.νσης ΔΙΠΑΔ και
ΕΛΟΤ, παραχωρείται στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. το δικαίωμα της
ελεύθερης χρήσης διάθεσης των κειμένων των Ελλη−
νικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την εφαρμογή τους
στην κατασκευή των δημοσίων έργων στη χώρα.
21. Το με αριθμ. 05−3056−3952/ΕΕΜ/μβ/2010−07−22 έγγρα−
φο του ΕΛΟΤ, με το οποίο απεστάλησαν στη ΔΙΠΑΔ τα
κείμενα των 451 (Τρείς (3) επιπλέον, των προβλεπόμενων
στην ανωτέρω σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση του οικονομι−
κού αντικειμένου) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, ως
τέταρτη βελτιωμένη έκδοση, και βεβαιώθηκε η ολοκλή−
ρωση κάθε διαδικασίας κοινοποίησης των Προδιαγρα−
φών προς τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης,
σύμφωνα με τη διαδικασία της Οδηγίας 98/34.
22. Ότι τα κείμενα των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών συνιστούν σημαντική ποιοτική αναβάθ−
μιση των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τε−
χνικών ή Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, οι οποίες
χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στις δημόσιες συμβά−
σεις κατασκευής έργων.
23. Ότι εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά
Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, και διευκο−
λύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής
Αγοράς και στον τομέα των Δομικών Έργων.
24. Ότι οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές παρα−
πέμπουν σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα κατά συ−
στηματικό τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει τη χρήση της
εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης αυτών των Προτύπων.

25. Ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
ολοκλήρωσε το έργο της επεξεργασίας των 451 Τεχνι−
κών Προδιαγραφών, της Δημόσιας και σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο κρίσης των κειμένων αυτών και, μετά από γνω−
μοδότηση της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής του ΕΛΟΤ
ΤΕ99, προώθησε την έκδοση των κειμένων αυτών, ως
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
26. Ότι με το με αριθμ. 185/2−3−2012 έγγραφο της
Γ.Δ.Σ.Ε./Επιτροπής Παρακολούθησης και Βελτίωσης του
Συστήματος Τιμολόγησης Έργων (Επ−Τιμ) σε συνδυασμό
με το με αριθμ. οικ.270/12/03/2012 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, βεβαιώνεται η εναρ−
μόνιση των υπό έγκριση αναμορφωμένων Τιμολογίων
ΝΕΤ Οδοποιίας, Λιμενικών, Πρασίνου και ΗΛΜ Συγκοι−
νωνιακών Έργων με 440 από τις προαναφερόμενες 451
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
27. Ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
176 του Ν. 3669/2008, τις τετρακόσιες σαράντα (440) Ελ−
ληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα.
Οι τίτλοι των ανωτέρω Ελληνικών Τεχνικών Προδια−
γραφών περιέχονται στο συνημμένο παράρτημα 1, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Το πλήρες κείμενο των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα 2,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Η παύση της υποχρεωτικής εφαρμογής των εγκρι−
νομένων με την παρούσα Ελληνικών Τεχνικών Προδια−
γραφών (ΕΤΕΠ) ή η αντικατάστασή τους είτε με επι−
καιροποιημένη έκδοσή τους είτε με άλλη αντίστοιχη
Ευρωπαϊκή ή Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή, θα γίνεται,
όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο, με πρωτοβουλία της
αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
3. Για έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης
ή η απόφαση ανάθεσης θα αποσταλεί για δημοσίευση
ή θα υπογραφεί αντίστοιχα μετά την έναρξη ισχύος
της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται υποχρεωτικά
οι εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).
4. Όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται
στις εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ημε−
ρομηνία εφαρμογής των ΕΤΕΠ.
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την
παρέλευση δύο μηνών από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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