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1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το τεύχος αυτό της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αφορά στους τεχνικούς συμβατικούς όρους (τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας 

και συμπεριφοράς) που επιτρέπουν την περιγραφή εργασιών και υλικών, έτσι ώστε η εργασία, ή τα υλικά να εκπληρώνουν τον 

προβλεπόμενο από τις μελέτες σκοπό τους, σύμφωνα με τους οποίους -και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών 

τευχών- ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές και εργασίες  του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Αθηναίων». 

 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν γενικά τις μηχανικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες, τις κατηγορίες και τα πρότυπα, 

τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών και των υλικών και των μερών που τις αποτελούν. Περιλαμβάνουν επίσης την 

τεχνική ή τις μεθόδους κατασκευής και όλες τις λοιπές απαιτήσεις, τις οποίες η Υπηρεσία μπορεί να προδιαγράφει με γενικές ή ειδικές 

διατάξεις, όσον αφορά ολοκληρωμένες εργασίες και τα υλικά ή τα μέρη που τις αποτελούν. 

 

Βασικός σκοπός των Τεχνικών αυτών Προδιαγραφών είναι: 

 

Η άρτια κατασκευή σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, την απαιτούμενη και επιβαλλόμενη ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και την 

προσαρμογή των συνθηκών της εκτέλεσης των έργων, μέσα στα πιο πάνω όρια. 

 

Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα έργα και τις επί μέρους εργασίες με πεπειραμένους και 

ειδικευμένους τεχνίτες με χρήση των καταλληλότερων κατά περίπτωση μηχανικών μέσων και οχημάτων, με κάθε επιμέλεια και σύμφωνα  με 

τους κανόνες της εμπειρίας και της τεχνικής επιστήμης, και ότι πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς όλους του όρους του τεύχους 

αυτού όσον αφορά την ποιότητα των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.  

 

Στο παρόν τεύχος γίνεται αναφορά και περιγραφή των βασικών και συνήθων εργασιών που συναντώνται σε παρόμοιας φύσης έργα. 

Πιθανόν ορισμένες περιγραφόμενες εργασίες, υλικά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες να μην συναντώνται στο συγκεκριμένο έργο, 

ή να διαφέρουν. Η αναγραφή τους στο παρόν τεύχος γίνεται για την περίπτωση που απαιτηθεί να γίνουν αλλαγές (κατά το στάδιο της 

κατασκευής του έργου) και να υιοθετηθούν κατασκευαστικές λύσεις και να γίνει χρήση υλικών που δεν προβλέπονται από την μελέτη , 

οπότε οι όροι αυτοί έχουν πλήρη  εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των διαφόρων άρθρων, περιγραφών και τευχών 

της μελέτης, υπερισχύουν όσα περιγράφονται αναλυτικά στο περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης. 
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2-ΓΕΝΙΚOI OΡΟΙ 

Α) ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Τεκμαίρεται ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει εξετάσει όλα τα συμβατικά και λοιπά τεύχη της μελέτης του έργου, ότι έχει 

αντιληφθεί την έκταση και τον χαρακτήρα των εργασιών και ότι έχει λάβει υπόψη στην προσφορά του όλες τις απαιτούμενες ποσότητες, 

τα κόστη, τις δαπάνες, τους κινδύνους, τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που παρουσιάζονται άμεσα ή μπορούν να συνταχθούν έμμεσα 

από τα συμβατικά στοιχεία και οι τιμές του, στον Προϋπολογισμό Προσφοράς,θεωρείται ότι περιλαμβάνουν ό,τι απαιτείται για την 

κατασκευή, την συμπλήρωση και την συντήρηση του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  

 

Σημειώνεται επίσης ότι, ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασμό του Έργου και τις συναφείς υποχρεώσεις του 

Αναδόχου περιλαμβάνονται στο σύνολο των Συμβατικών Τευχών. Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου του 

παρόντος και των υπολοίπων συμβατικών τευχών της μελέτης από την Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία πριν από την 

κατάθεση των Προσφορών, δια ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση: α. Στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής 

αποζημίωσης β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί ο Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να προβεί στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων 

εργασιών με αποτέλεσμα την εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του 

επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογοεπιχειρηματικό κίνδυνο.  

 

Β) ΑΝΑΔΟΧΟΥ Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: Ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι 

οι αναφερόμενες στο παρόν τεύχος προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε 

υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους. Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων του παρόντος 

Τεύχους και των σχετικών και/ή αναφερόμενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονισμών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο ασχέτως 

αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον 

αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο περί του αντιθέτου. 

 

Τεκμαίρεται ότι ο Ανάδοχος έχει εξετάσει την Διακήρυξη, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο μελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και ότι έχει αντιληφθεί την έκταση και τον χαρακτήρα των εργασιών και ότι έχει λάβει 

υπόψη στην προσφορά του όλες τις απαιτούμενες ποσότητες, τα κόστη, τις δαπάνες, τους κινδύνους, τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

πού παρουσιάζονται άμεσα ή μπορούν να συναχθούν έμμεσα από τα συμβατικά στοιχεία και οι τιμές του στον Προϋπολογισμό 

Προσφοράς θεωρείται ότι περιλαμβάνουν ότι απαιτείται για την κατασκευή, την συμπλήρωση και την συντήρηση του έργου σύμφωνα με  

τους όρους της σύμβασης. 

 

Η οργάνωση των Τεχνικών Προδιαγραφών σε Κεφάλαια, Άρθρα και παραγράφους δεν θα περιορίζουν τον Ανάδοχο στον διαχωρισμό 

των εργασιών ή στον καθορισμό της έκτασης των εργασιών που θα εκτελεσθούν από το κάθε συνεργείο του. Ο Ανάδοχος και όλοι οι 

Υπεργολάβοι του θα λαμβάνουν υπόψη όλα τα άρθρα των προδιαγραφών και τα λοιπά στοιχεία της Μελέτηςτου εργου, και θα 

περιλαμβάνουν στην εργασία κάθε τι που μπορεί λογικά να συναχθεί από αυτά και είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος. 

 

Όλη η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια και τις Προδιαγραφές ώστε να ικανοποιεί απόλυτα την Επίβλεψη. 

 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός εκ των συμβατικών τευχών και των ισχυόντων κανονισμών και προδιαγραφών, θα 

εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης 

της Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις και χωρίς να 

δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν την αιτία. Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστοίχου υλικού 

που συνεπάγεται η ακριβής εφαρμογή των ανωτέρω, περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές του Τιμολογίου Μελέτης (και Προσφοράς) του 

έργου. 

 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του (χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση), που επιτάσσουν οι 

κάτωθι όροι:  

 

Α) Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ) έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών έργων, θα διοχετευθούν 

απαραίτητα με ευθύνη του αναδόχου σε πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ σύμφωνα με, την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 

(ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», την εγκύκλιο 4834/25-1-13 του ΥΠΕΚΑ, τον Ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους Ν.3854/2010 

&Ν.4496/2017 και ισχύει, τον Ν.4042/2012 και γενικότερα την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.  

 

Επισημαίνεται ότι, ο ανάδοχος (ως διαχειριστής) θα προσκομίσει στην υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφών, 

κατασκευών, κατεδαφίσεων κ.λ.π., επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, 

σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής/μεταφοράς των ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 1) της υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΚΕΦ. Γ ́ άρθρο 10, ΚΥΑ 36259/1757/Ε103). 

Μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, ο ανάδοχος (ως διαχειριστής) οφείλει να καταθέσει, στην επιβλέπουσα 

υπηρεσία, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο ΚΕΦ.Β, 

άρθρο7, παρ.3., ΚΥΑ 36259/1757/Ε103. Ο ανάδοχος θα καταβάλλει την πραγματική δαπάνη/κόστος υποδοχής των προς απόρριψη 

προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς τους από το χώρο παραγωγής τους στον χώρο απόθεσης αποβλήτων , 

σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών από το συμβαλλόμενο πιστοποιημένο Σύστημα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ. Το κόστος αυτό περιλαμβάνεται στα άρθρα τιμολογίου.  

 

Επιπρόσθετα, σε συνεννόηση με την επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε θέματα εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), να εφαρμόζει το Π.Δ.117/04 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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(Π.Δ. 15/2016, Απόφαση 133480 (ΦΕΚ 2711/2011)), χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα περιγράφονται στο άρθρο 

82 του Ν.4412/2016 - Πρότυπα διασφάλισηςποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα χρήσιμα υλικά που θα προκύπτουν 

από τις εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεων/αποξηλώσεων, κατασκευών, ανήκουν στον Δήμο και εφ’ όσον δεν επαναχρησιμοποιηθούν 

στο ίδιο το έργο, θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.  

 

Β) Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων έργων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όπως το 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», τις συμπληρωματικές διατάξεις και εγκυκλίους που είναι σε ισχύ, όσων άρθρων του Ν.3669/2008 παραμένουν εν ισχύ και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση αντίστοιχης φύσεως έργου, έστω και αν 

δεν αναφέρεται ρητά. Επιπροσθέτως, η εκτέλεση του έργου θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες ισχύουσες, ως προς το είδος του 

εκτελούμενου έργου Τεχνικές Προδιαγραφές, των Υπουργείων Εσωτερικών, Υποδομών, Μεταφορών, (τ) ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και οι αναφερόμενες 

στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και στα λοιπά τεύχη της μελέτης  

 

Γ ) i)Θα πρέπει να ακολουθούνται από τον ανάδοχο όλοι οι όροι και οι περιορισμοί των σχετικών αδειών και εγκρίσεων που συνοδεύουν 

την μελέτη του εν λόγω έργου. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε κάθε πιθανή έκδοση, ενημέρωση ή/και 

επικαιροποίηση κάθε επιπλέον απαιτούμενης άδειας/έγκρισης από διαφόρους φορείς, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εν λόγω έργου.  

 

ii)Ο ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται για την έρευνα και λήψη όλων των απαιτούμενων 

στοιχείων/σχεδίων για κάθε δίκτυο αγωγών ή καλωδίων που διέρχεται από την περιοχή του έργου, αλλά και στην έκδοση κάθε 

απαιτούμενης άδειας από διάφορους αρμόδιους φορείς (λ.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Ύδρευση, Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο, κ.λ.π.), καθώς και στην 

αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισμό τούτων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες ή/και την 

παρουσία τεχνικού υπαλλήλου του αρμόδιου φορέα, όπως και στη μετέπειτα προστασία των προς αποφυγή ζημιών, η αποκατάσταση ή 

η αποζημίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Οι σχετικές διαταγές και εντολές που θα απευθυνθούν ή 

κοινοποιηθούν στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου από κάθε εμπλεκόμενο φορέα κατά τη διάρκεια κατασκευής του 

έργου, θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακοινώνονται χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου. 

 

3-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο παρόν έργο, σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17‐7‐2012 (ΑΔΑ:Β4Γ71‐19Ι) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221/Β΄/30.7.2012,  έχουν πλήρη 

και υποχρεωτική εφαρμογή οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και όπως έχουν τροποποιηθεί 

σύμφωνα με τις Εγκύκλιους 17/07‐09‐2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ‐Θ2Π), 26/04‐10‐2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81‐70Θ).   

 

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) είναι πλήρως εναρμονισμένες με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε  

φορά σε ισχύ, έτσι ώστε να διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς στον τομέα των Δομικών Έργων. Οι 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) παραπέμπουν σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα κατά συστηματικό τρόπο, ο οποίος 

διασφαλίζει τη χρήση της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης αυτών των Προτύπων Οι τίτλοι των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) 

που αφορούν στο έργο αυτό, περιέχονται στο Τιμολόγιο της μελέτης. 

 

Αναφορικά με όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

(ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής των ΕΤΕΠ και όπως έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τις Εγκύκλιους 

17/07‐09‐2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ‐ Θ2Π), 26/04‐10‐2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81‐70Θ). 

 

Για οποιοδήποτε υλικό, τρόπο εκτέλεσης εργασιών, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές, δειγματοληψίες κλπ)  που 

προβλέπονται στο έργο και δεν καλύπτονται από τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τους κανονισμούς / προδιαγραφές / 

κώδικες από τα άρθρα της ΕΣΥ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, θα εφαρμόζονται τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από  την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών.  

 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

 

α.Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη ‐ μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη ‐ μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

β.Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με 

γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 

τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό 

αυτό από το εκάστοτε κράτος ‐ μέλος. 

 

γ.Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε 

συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization), οι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN) και οι Αμερικανικές 

Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O). 
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Όπου δεν αναφέρονται Ελληνικά Εθνικά Πρότυπα, τα υλικά και η εργασία θα είναι σύμφωνα με αποδεκτά Ευρωπαϊκά πρότυπα της 

εγκρίσεως του Επιβλέποντα και ο Ανάδοχος κατά την υποβολή των δειγμάτων των υλικών θα συνυποβάλλει και το κείμενο του σχετικού 

προτύπου μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα. 

 

4-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 

 

Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων της παραγρ. 3  ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια, για κάθε επί μέρους εργασία όλες τις 

εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση πριν την εκτέλεση της κάθε εργασίας. Ο Ανάδοχος με μόνη 

την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του 

έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους. 

 

5-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή των όρων του παρόντος τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών και των 

σχετικών και/ή αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών κλπ. βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται 

ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται 

ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο περί του αντιθέτου. 

 

Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

Στις τιμές μονάδας όλων των εργασιών περιλαμβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για 

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. 

Σύμφωνα με το  παραπάνω  εδάφιο, μνημονεύονται  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,  για απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη», οι 

ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν γίνεται ρητή 

αναφορά περί του αντιθέτου στις επί μέρους εργασίες. 

 Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισμό από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες 

επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου. 

 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή/και αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης 

όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματωμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών, με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων / προσωπικού και άλλων 

μηχανικών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες και λοιπές καθυστερήσεις 

φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών. Επίσης περιλαμβάνονται οι κάθε είδους μετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, απώλειες 

χρόνου κλπ. κάθε είδους μεταφορικών και λοιπών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού, μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και 

χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω,  των περισσευμάτων ή/και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών και 

αχρήστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη και των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 

περιορισμών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  

 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών  επιβαρύνσεων που προβλέπονται από 

την ισχύουσα Νομοθεσία, του κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού 

των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κτλ., ημεδαπού ή αλλοδαπού, εργαζόμενου στον τόπο του έργου ή άλλου 

(εντός και εκτός Ελλάδος). 

 Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, οργάνωσης, διαρρύθμισης κτλ. των 

εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των παροχών νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου  και λοιπών ευκολιών, 

των σχετικών συνδέσεων, των εγκαταστάσεων γραφείων του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.  

 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των 

εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη.  

 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών τόσο στο εργοταξιακό  

εργαστήριο όσο και σε άλλα εργαστήρια, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης. 

 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης(εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή 

αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, 

εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ., όπως επίσης 

περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της 

τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας 

των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη, για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις 

αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης 

και λειτουργίας για την κατασκευή 

 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού, εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και για 

τυχόν άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου. 

 Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό του εργοταξίου, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα οριζόμενα στο Φάκελο Υγιεινής και Ασφάλειας του έργου. 

 Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα ΓΤΣΥ, στην ΕΤΣΥ, στους λοιπούς 

όρους δημοπράτησης και στο Πρόγραμμα Ποιότητας του έργου, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, περιλαμβάνονται και τυχόν κάθε είδους "δοκιμαστικά τμήματα" που 
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προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (με τις μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.).  

 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που απαιτούνται για την εκτέλεση του 

έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση 

αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη 

διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη 

διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω 

δαπάνες αφορούν τόσο τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν άλλα που θα 

ευρίσκονται επί τόπου των έργων, έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων 

μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού εκτέλεσης των έργων, με 

μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών 

ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεμβάσεων των αρμοδίων για τα εμπόδια αυτά φορέων (ΥΠ.ΠΟ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΟΣΕ, 

Δημόσιες Επιχειρήσεις / Εταιρείες Ύδρευσης - Αποχέτευσης κτλ.), καθώς και λόγω της κατασκευής των έργων κατά φάσεις από τη 

συνάντηση των παραπάνω εμποδίων και των συνεπαγόμενων δυσχερειών που θα προκύψουν από τη διατήρηση της υπάρχουσας 

κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά. 

 Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτομερειακών σχεδίων του έργου οπου απαιτείται 

 «εκ κατασκευής» ή «όπως κατασκευάσθηκε» ("As built" Drawings) για όλες τις κατασκευές και τις λοιπές συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. 

 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών, για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, 

υπογείων και πηγαίων νερών 

 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εργοδότη και τους ισχύοντες 

κανονισμούς δημοσιότητας  

 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το 

έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 

οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ., για την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών. 

 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών κτιρίων ή λοιπών έργων και εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών, καθώς και οι 

δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευμάτων κλπ. 

 Οι δαπάνες των πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, γίνεται 

από τον Ανάδοχο. 

 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας 

πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ. : 

 Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 5,0 m. που τυχόν θα απαιτηθούν για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή /και τον 

Εργοδότη, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις  των όρων δημοπράτησης. 

 Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του Εργοδότη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και αμαξοστοιχιών στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή 

η τοποθέτηση περίφραξης, η καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, η ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, ώστε να 

παρέχουν ασφάλεια των διακινουμένων, η ενημέρωση του κοινού, η σήμανση, σηματοδότηση και εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου 

χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των 

ανωτέρω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των εργασιών. 

 Οι δαπάνες για τη δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των 

δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων 

και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους. 

 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον 

τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική 

ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

 Οι κάθε είδους δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των  εμποδίων που θα συναντηθούν 

στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 

(Ο.Κ.Ω.) κτλ. 

 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων 

που θα απαντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων και η σύνταξη των επιμετρητικών σχεδίων και των 

επιμετρήσεων. 

 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζόμενων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς 

και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους 

συναρμόδιους φορείς. 

 Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών, όπως π.χ. 

πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ.  
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 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για τη σύνδεση αγωγών που 

συμβάλλουν σ' αυτά. 

 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και την Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του έργου. 

Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για Όφελος (Ο.Ε.) του Αναδόχου. Ο Φόρος 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)  επί  των  τιμολογίων  εισπράξεων  του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 

6-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 

Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών  

(χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο Ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται: 

 Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 

 Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

 Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

 Η θέση λήψης 

 Η θέση απόθεσης 

 Η ώρα φόρτωσης 

 Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 

 Το καθαρό βάρος, και 

 Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ. 

Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο 

ή τον αντιπρόσωπό του.Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του. 

Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια 

τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ). Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα 

εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας.Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 

επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής όπου απαιτείται, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. 

 

7-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΥΛΙΚΑ: Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι "πρώτης διαλογής" ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι 

αυτό στο Τιμολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκομισθούν για το έργο θα είναι τα καλύτερα προϊόντα της 

αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές καθώς και στις ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά τις διαστάσεις, 

το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. 

 

Τα υλικά θα προσκομίζονται επί τόπου του έργου συσκευασμένα υπό τις συνθήκες κυκλοφορίας τους στην αγορά και θα συνοδεύονται 

με αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας.Όσον αφορά τον τρόπο χρήσεων των υλικών πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του 

εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν άλλως ήθελε διαταχθεί από την Υπηρεσία. Για όλα τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο, ο 

Ανάδοχος, πριν από οποιαδήποτε σχετική παραγγελία, θα προσκομίσει δείγματα τους για έλεγχο και διαπίστωση από την Υπηρεσία αν 

είναι σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και το Περιγραφικό Τιμολόγιο της Μελέτης. Τα παραπάνω δείγματα θα 

φυλάσσονται από την Υπηρεσία σε κατάλληλους χώρους που θα παρέχονται από τον Ανάδοχο, για σύγκριση με τα υλικά που θα 

προσκομισθούν και θα χρησιμοποιηθούν τελικά στο έργο και τα οποία δε θα υστερούν καθόλου των αντίστοιχων εγκριθέντων 

δειγμάτων. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. 

 

Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται γενικά σε σημεία και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η ομαλή ροή της εκτέλεσης  των 

εργασιών, δεν επιτρέπεται δε σε καμία περίπτωση, η εναπόθεση υλικών σε κοινόχρηστους χώρους εκτός εάν με φροντίδα του αναδόχου 

χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες αρχές. Η αποθήκευση των ευπαθών υλικών θα γίνεται σε χώρους και σε συνθήκες που 

θα πληρούν τις σχετικές ειδικές προδιαγραφές των προμηθευτών του κάθε είδους. 

 

Για τα ειδικά υλικά που καλύπτονται από εργοστασιακές εγγυήσεις, αποτελεί βασική υποχρέωση του αναδόχου, να καταθέσει στην 

Υπηρεσία πλήρη τεκμηρίωση των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των υλικών που επιλέγονται, με έγγραφα πιστοποίησης (μεταφρασμένα 

στην Ελληνική γλώσσα) από ημεδαπά ή αλλοδαπά επίσημα αναγνωρισμένα εργαστήρια και οργανισμούς, από τα οποία θα 

αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη συγκεκριμένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα 

εμπορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε και θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκειμένου 

να ενσωματωθούν στο έργο 

 

Διευκρινίζεται ότι όπου στα τεύχη ή σχέδια της παρούσας μελέτης αναγράφεται τυχόν συγκεκριμένος ή ενδεικτικός τύπος υλικού, 

συσκευής ή μηχανήματος τονίζεται ρητά ότι η ακριβής έννοια του συγκεκριμένου ή ενδεικτικού τύπου δεν προϋποθέτει την προτίμηση του 

αναφερομένου Οίκου, αλλά αναφέρεται σε υλικά συσκευές ή μηχανήματα τουλάχιστον παρεμφερή ή ισοδύναμα, της ίδιας ποιότητας, 

τεχνικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών ή καλύτερων. Διευκρινίζεται επίσης ότι τα ενσωματωμένα στο έργο υλικά θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένα κατά ISO και να έ- χουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης - CE - προς τις τεχνικές προδιαγραφές, από αναγνωρισμένο 
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οργανισμό πιστοποίησης. Επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές τους και η επωνυμία και το τηλέφωνο του 

αντιπροσώπου ή προμηθευτή τους. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές, τους 

κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις και οδηγίες της επίβλεψης του  έργου, 

μπορεί δε να περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους σύμφωνα με τους ίδιους κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά. 

 

Η Υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή μη σύμφωνη προς τα παραπάνω και να επιβάλλει την άμεση αποσύνθεση 

και ανακατασκευή της. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να 

απομακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιμα που μπορεί να 

τα χρησιμοποιήσει στο έργο μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

 

Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου,  π.χ.  αρχαιολογικά  ευρήματα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων. Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές 

κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας.  Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, 

σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν 

ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την 

ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων. Σε  περίπτωση  που,  κατά τη  διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο 

έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς 

καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν 

αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα  και 

τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ: Οι δειγματοληψίες, δοκιμασίες και έλεγχοι οποιουδήποτε υλικού ή εργασιών θα γίνονται με δαπάνες και φροντίδα του 

Αναδόχου, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, όποτε αυτή το θεωρεί αναγκαίο και απαραίτητο, μετά από σχετική έγγραφη 

εντολή της προς τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως και πλήρως προς τις εντολές της 

Υπηρεσίας και να προσκομίζει τα επίσημα πιστοποιητικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων. 

 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.), στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισμένα από το Δημόσιο ιδιωτικά εργαστήρια μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.  Ο Ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να κατασκευάζει επαρκή δείγματα "εργασιών" επί τόπου του έργου  στις κατάλληλες θέσεις ‐ ώστε να λαμβάνονται οι τελικές 

αποφάσεις για την έγκριση τους ‐ με δικές του δαπάνες. Η Υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει την χρησιμοποίηση υλικών ή την εκτέλεση 

εργασιών όποτε αυτή κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα ή σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές ή με νεώτερες διατάξεις περί ασφάλειας 

και υγιεινής. Στη περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα απομακρύνει αμέσως από το εργοτάξιο. 

 

Η μη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν μη έγκαιρη διάγνωση ελαττωμάτων ή και προσωρινή αποδοχή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή 

εργασιών που εκτελέσθηκαν, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο της υποχρέωσης του για την καθαίρεση και ανακατασκευή τμημάτων του 

έργου, οποιαδήποτε χρονική στιγμή διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση ακατάλληλων υλικών ή μεθόδων κατασκευής.  

Όλες οι δαπάνες των δειγματοληψιών, των δοκιμών και ελέγχων οποιασδήποτε φύσης, είτε επί τόπου του έργου είτε στην έδρα 

οιουδήποτε εργαστηρίου κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής τους, βαρύνουν αποκλειστικά και 

μόνο τον Ανάδοχο. 

 

Επίσης βαρύνουν τον Ανάδοχο όλες οι δαπάνες προμήθειας και απομάκρυνσης των υλικών που απορρίφθηκαν σαν ακατάλληλα, οι 

δαπάνες για την αποκάλυψη κρυμμένων μερών των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων εργασιών καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, 

αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργων στα οποία διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή η χρήση ακατάλληλων υλικών, και τέλος κάθε άλλη 

δαπάνη που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από την διαδικασία της δειγματοληψίας υλικών και εργασιών.  

 

8-ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οι ποσότητες των υλικών που θα απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου και την παραγγελία αυτών θα 

πρέπει να προμετρηθούν από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε παραγγελίες των ποσοτήτων βασιζόμενος σε 

δικά του αποκλειστικά στοιχεία. 

 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ: Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και 

των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της 

Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών. 

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των 

επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. Η πληρωμή των εργασιών γίνεται 

βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, 

όπως αυτή καθορίζεται στο Τιμολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου.  

 

ΣΧΕΔΙΑ: Όπου απαιτηθεί, όλα τα σχέδια, σκίτσα, φωτογραφίες, εκτυπώσεις κλπ, ανήκουν αποκλειστικά στον Ιδιοκτήτη και θα του 

επιστραφούν με την συμπλήρωση του έργου. Ο Ανάδοχος θα προβεί σε δική του αποτύπωση. Ο Ανάδοχος θα κάνει κάθε τι το 
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απαραίτητο για να την ορθή εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα των σχεδίων, είτε αυτό εμφανίζεται στα 

σχέδια, είτε όχι, υπό τον όρο ότι αυτό μπορεί να συναχθεί λογικά από αυτά. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την έναρξη εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας να ελέγξει και επαληθεύσει 

όλες τις διαστάσεις και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία της Μελέτης των σχετικών με την εργασία αυτή και να υποβάλει στον Επιβλέποντα, 

έγκαιρα και σε εύλογο χρονικά περιθώριο, μία φωτοτυπία ή μία σειρά φωτοτυπιών κατά περίπτωση, κατάλληλα υπογεγραμμένη από 

αυτόν ή από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του για τον έλεγχο του κατασκευαστικού  σχεδίου. Ο Επιβλέπων μέσα σε εύλογο χρονικό 

διάστημα θα ελέγξει το σχέδιο, τους στόχους του Έργου και την συμβατότητά του με τα Συμβατικά Τεύχη. Ο Ανάδοχος θα προβεί στις καθ΄ 

υπόδειξη του Επιβλέποντος αναγκαίες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις προκειμένου  να εκτελεσθεί η σχετική εργασία από τον Ανάδοχο. 

Με τον όρο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ" όπως χρησιμοποιείται στο παρόν Τεύχος, νοούνται και τα σχέδια των προμηθευτών καθώς και οι  

σχετικές έντυπες περιγραφές, κατάλογοι, πληροφοριακά φυλλάδια, αποτελέσματα επιδόσεων και δοκιμών, διαγράμματα καλωδιώσεων, 

πίνακες σιδηρού οπλισμού και όλες οι άλλες περιγραφές οι σχετικές με υλικά, εξαρτήματα, εξοπλισμούς  και μεθόδους κατασκευής. 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση Ημερολογίου του Έργου στο οποίο θα αναγράφονται καθημερινώς και 

αδιαλείπτως, σε ημερολογιακή βάση, οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, οι εργασίες που εξετελέσθησαν, ο αριθμός του 

απασχολουμένου προσωπικού κατά συνεργείο και ειδικότητα, οι παρατηρήσεις και οι εντολές του Επιβλέποντος. Το ημερολόγιο θα είναι 

τριπλότυπο, θα υπογράφεται από τον Εργοταξιάρχη και τον Επιβλέποντα και θα τηρούνται από τον Επιβλέποντα δύο αρχεία, ενώ το 

στέλεχος θα παραμένει στα χέρια του Ανάδοχου. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ο Ανάδοχος πέραν του χρονοδιαγράμματος που θα υποβάλει κατά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται 

να συντάξει σε άμεση συνεργασία με τον Επιβλέποντα, λεπτομερή χρονοδιαγράμματα των επί μέρους εργασιών ανά Δημοτική Κοινότητα, 

την τήρηση των οποίων θα παρακολουθούν ανελλιπώς ο Εργοταξιάρχης και ο Επιβλέπων.  

 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ο Ανάδοχος υποχρεούται εφόσον του κοινοποιηθεί σχετικό έγγραφο από τον 

Επιβλέποντα να προβαίνει στην άμεση και δια παντός απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του που 

θα κριθεί από τον Επιβλέποντα ως ακατάλληλο, είτε από πλευράς τεχνικής κατάρτισης, είτε από πλευράς συμπεριφοράς.  

 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Με την έναρξη και κατά την υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να τοποθετήσει με έξοδά του στο πλέον 

ευδιάκριτο σημείο του εργοταξίου προσωρινές πληροφοριακές πινακίδες σύμφωνα με την ΕΣΥ. Οι πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να 

περιέχονται στην πινακίδα καθώς και ο τρόπος αναγραφής αυτών, θα δοθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 

ατυχημάτων (απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, χρήση κράνους, προστατευτικά κιγκλιδώματα, προειδοποιητικές πινακίδες, 
απαγόρευση εισόδου ατόμων άσχετων με το Έργο κ.ά.) σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις (ΠΔ 1073 της 16‐9‐81 "περί μέτρων 

ασφαλείας εις εργοτάξια", ΠΔ 778 της 26‐6‐ 80 "περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των  οικοδομικών εργασιών και ΠΔ της 

14‐3‐ 1934 "περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών") και να τηρεί τις Διατάξεις αυτές καθ΄ όλη την διάρκεια του Έργου. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ: Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει περίφραξη όπου απαιτείται και άλλα μέσα παρεμποδισμού της πρόσβασης σε 

όλες τις πλευρές του εργοταξίου, απαραίτητες για την προστασία των γειτονικών ιδιοκτησιών, ατόμων, οχημάτων κλπ. από βλάβη. Ο 

Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την προστασία του έργου, των υλικών του εξοπλισμού και την ασφάλεια του κοινού.  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει το μητρώο του έργου και να το υποβάλλει στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠ. ΥΠΟ.ΜΕ με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ38108/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1956/Β’/7‐6‐17). Οι δαπάνες 

σύνταξης και υποβολής του μητρώου του έργου περιλαμβάνονται, κατά ανοιγμένο τρόπο, στις υπόλοιπες δαπάνες εκτέλεσης των 

εργασιών και δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή στον ανάδοχο για τη συγκεκριμένη εργασία. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Ο Ανάδοχος θα συντάξει και παραδώσει στην Υπηρεσία ένα λεπτομερές και πλήρες «Εγχειρίδιο 

Επιθεώρησης και Συντήρησης» του έργου (των πάσης φύσεως κατασκευών, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού κ.λ.π.), πληρότητας που 

θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως την επίβλεψη.  Το Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης μίας 

πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσματικής συντήρησης του έργου. 

 

α.Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό κ.λ.π. για κάθε στοιχείο της  κατασκευής. 

β.Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται περιοδικά στο μέλλον. 

γ.Τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 

9-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ – ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ 

Για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται επακριβώς στα στοιχεία της εργολαβίας, ο ανάδοχος υποχρεούται όπως ζητά κάθε φορά 

εγκαίρως οδηγίες της Επίβλεψης προς τις διατάξεις της οποίας υποχρεούται να συμμορφωθεί απολύτως. Εάν κατά τη διάρκεια 

εκτελέσεως των έργων ή μετά ταύτη και μέχρι της προσωρινής παραλαβής, διαπιστωθούν ότι έχουν εκτελεστεί εργασίες πλημμελώς ή 

κακότεχνα ή όχι σύμφωνα προς τα εγκεκριμένα σχέδια και τους όρους της συμβάσεως, η επιβλέπουσα υπηρεσία διατάσσει 

ανακατασκευή αυτών υπό του αναδόχου χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση αυτού. Μετά δε την προσωρινή και μέχρι της οριστικής παραλαβής 

οι διαπιστούμενες υπό της Υπηρεσίας κακοτεχνίες αποκαθίστανται υπό του Εργολάβου με δαπάνες του. 
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10-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε είδος εγκατάστασης πρέπει να είναι εξειδικευμένα με αποδεικνυόμενη εμπειρία  σε 

παρόμοιες κατασκευές και εγκαταστάσεις. 

 

                                                                                                                                     Αθήνα – Ιούλιος 2021 
 

 

Ο Συντάξας 

Μηχανικός 

Η Προϊσταμένη 

του 

Τμήματος Μελετών, Τεκμηρίωσης και 

Προγραμματισμού 

H Προϊσταμένη 

της 

Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής 

 

 

Ευάγγελος Κουτσοφιός 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

Αικατερίνη Διάμεση 

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

Μαρία Δανιήλ 

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

  

moauser
Typewritten Text
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ - ΦΥΣΙΚΩΣ - ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α  

 
Θα ληφθεί υπόψη η Εγκύκλιος 17 με αρ. πρωτ. Δ.Κ.Π. /οικ. /1322/7.9.2016 Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής 

πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)". Όπου στο αναλυτικό τιμολόγιο αναφέρεται κάποια από τις 59 

ΕΤΕΠ, να ληφθεί υπόψη η ως άνω εγκύκλιος που αναφέρει τις προσωρινά ισχύουσες προδιαγραφές. 

 

Όπου στο τιμολόγιο και στον προϋπολογισμό αναγράφεται ο κωδικός ΜΤΦ, ή υπάρχει αστερίσκος (*), η τιμή έχει προσαυξηθεί για 

μεταφορά κ απόθεση σε κατάλληλο χώρο, για απόσταση 35χιλιομετρων  

 

Περιλαμβάνονται στα άρθρα οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 

μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, 

με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες 

πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου . 

Ομοίως  περιλαμβλάνονται οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων 

ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 

ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς 

χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 

(ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, περιλαμβάνεται ως άρθρο στο Τιμολόγιο. 

  

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική 

αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς 

όρους του παρόντος. 

 

Στο ΦΕΚ:2524/Β/2016, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με 

θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)". Η αναστολή της 

υποχρεωτικής εφαρμογής οφείλεται στην ανάγκη επικαιροποίησής τους. Με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των 

Δημοσίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επικαιροποίησης των εν λόγω πενήντα εννέα (59) ΕΤΕΠ, προτείνεται να 

εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα πενήντα εννέα (59) αντίστοιχες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) με 

επικαιροποιημένο περιεχόμενο, που επισυνάπτονται στα παραρτήματα Α1-Α59. Στον πίνακα Α που ακολουθεί παρατίθενται οι 59 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) που έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή τους και οι αντίστοιχες πενήντα εννέα (59) 

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που προτείνονται για την προσωρινή αντικατάστασή τους καθώς και η αρίθμηση 

τους στα παραρτήματα 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Α/Α Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 
Αρίθμηση στα 

Παραρτήματα 

1 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009, Παραγωγή και 

μεταφορά σκυροδέματος 
ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00, Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος Α1 

2 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009, Συντήρηση του 

σκυροδέματος 
ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00, Συντήρηση του σκυροδέματος Α2 

3 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009, Εργοταξιακά 

συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00, Συγκροτήματα παραγωγής 

σκυροδέματος  

Α3 

4 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009, Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος 
ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00, Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος  Α4 

5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00:2009, Ικριώματα ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00, Ικριώματα Α5 

6 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00:2009, Γενικές εκσκαφές 

οδοποιίας και υδραυλικών έργων 
ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00, Γενικές εκσκαφές  Α6 

7 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009,  Κατασκευή 

επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 

          δανειοθαλάμων 

ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00, Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφών ή           δανειοθαλάμων  

Α7 

8 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00:2009, Μεταβατικά 

επιχώματα 
ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00, Μεταβατικά επιχώματα Α8 

9 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00:2009, Τοίχοι από 

οπτόπλινθους 
ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00, Οπτοπλινθοδομές  Α9 

10 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01:2009, Στεγανοποίηση 

δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 

ΠΕΤΕΠ 03-06-01-01, Στεγανώσεις  Δωμάτων - Στεγών με 

ασφαλτικές μεμβράνες 

Α10 

11 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01:2009, Θερμομονώσεις 

δωμάτων 
ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01, Θερμομονώσεις δωμάτων  Α11 

12 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02:2009, Θερμομονώσεις ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02, Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων  Α12 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A1-petep-01-01-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A2-petep-01-01-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A3-petep-01-01-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A3-petep-01-01-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A4-petep-01-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A5-petep-01-03-00-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A6-petep-02-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A7-petep-02-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A7-petep-02-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A8-petep-02-07-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A9-petep-03-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A10-petep-03-06-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A10-petep-03-06-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A11-petep-03-06-02-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A12-petep-03-06-02-02.pdf
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Α/Α Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 
Αρίθμηση στα 

Παραρτήματα 

εξωτερικών τοίχων 

13 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2009, Θερμομονώσεις 

κεραμοσκεπών στεγών 
ΠΕΤΕΠ 03-06-02-03, Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών Α13 

14 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04:2009, Συστήματα μόνωσης 

εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη 

πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά 

επιχρίσματα 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04, Συστήματα μόνωσης εξωτερικού 

κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά 

οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα  

Α14 

15 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00:2009, Επιστρώσεις με 

φυσικούς λίθους 
ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00, Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους  Α15 

16 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00:2009, Επένδυση τοίχων με 

πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων 

ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00, Επένδυση τοίχων με φυσικές πλάκες 

(μάρμαρα,γρανίτες)  

Α16 

17 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00:2009, Κουφώματα από 

συνθετικά υλικά 
ΠΕΤΕΠ 03-08-04-00, Κουφώματα από συνθετικά υλικά  Α17 

18 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02:2009, Υδραυλικοί 

Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα(ΑΜΚ) 

ΠΕΤΕΠ 04-04-03-02, Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με 

Αναπηρία  

Α18 

19 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00:2009, Συλλεκτήριο 

σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 
ΠΕΤΕΠ 04-50-01-00, Σύστημα Σύλληψης Κεραυνού  Α19 

20 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00:2009, Αγωγοί Καθόδου 

συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 
ΠΕΤΕΠ 04-50-02-00, Σύστημα αγωγών  Καθόδου Α20 

21 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01:2009, Στεγάνωση 

καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές  μεμβράνες 

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01, Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με 

συνθετικές  μεμβράνες  

Α21 

22 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00:2009, Κράσπεδα, ρείθρα 

και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών 

επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00, Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα 

της οδού 

Α22 

23 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009, Πλακοστρώσεις - 

Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 

ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00, Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις 

πεζοδρομίων και πλατειών  

Α23 

24 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00:2009, Ηχοπετάσματα οδών ΠΕΤΕΠ 05-02-04-00, Ηχοπετάσματα  Α24 

25 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00:2009, Φράχτες ανάσχεσης 

βραχοπτώσεων 
ΠΕΤΕΠ 05-02-07-00, Φράχτες Συγκράτησης βραχοπτώσεων  Α25 

26 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00:2009, Στρώση έδρασης 

οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά 

ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00, Στρώση έδρασης οδοστρώματος από 

ασύνδετα εδαφικά υλικά 

Α26 

27 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009, Στρώσεις 

οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00, Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα 

αδρανή υλικά 

Α27 

28 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009, Ασφαλτικές 

στρώσεις κλειστού τύπου 

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος 

συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)  

Α28 

29 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009, Αντιολισθηρή 

στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01, Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού 

σκυροδέματος  

Α29 

30 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-16-00:2009,  Ανακατασκευή 

στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή 

ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου 

(CIR) 

ΠΕΤΕΠ 05-03-16-00, Ανακατασκευή βάσεων οδοστρωμάτων 

με ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους 

ασφάλτου (CIR) 

Α30 

31 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00:2009, Διατάξεις στήριξης 

πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης 

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00, Διατάξεις στήριξης πινακίδων 

κατακόρυφης σήμανσης 

Α31 

32 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2009, Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02, Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων 

Α32 

33 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009, Συρματοκιβώτια 

προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων 

(Serasanetti) 

ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00, Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, 

πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti) 

Α33 

34 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02:2009, Στεγανοποίηση 

κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές 

μεμβράνες 

ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02, Στεγανοποίηση Κατασκευών από 

Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές Μεμβράνες 

Α34 

35 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02:2009, Δίκτυα αποχέτευσης 

από σωλήνες u-PVC 

ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02, Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-

PVC 

Α35 

36 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009, Δικλείδες 

χυτοσιδηρές συρταρωτές 
ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02, Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  Α36 

37 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06:2009, Αντιπληγματικές 

βαλβίδες 
ΠΕΤΕΠ 08-06-07-06, Αντιπληγματικές βαλβίδες  Α37 

38 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009, Βαλβίδες εισαγωγής 

- εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας 

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07, Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα 

διπλής ενέργειας  

Α38 

39 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10:2009, Αρδευτικοί κρουνοί ΠΕΤΕΠ 08-06-07-10, Αρδευτικοί κρουνοί Α39 

40 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03:2009,  Αποκατάσταση 

πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 

δικτύων 

ΠΕΤΕΠ 08-06-08-03,  Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις 

θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων  

Α40 

41 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04:2009, Αποκατάσταση 

κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 

δικτύων 

ΠΕΤΕΠ 08-06-08-04, Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις 

θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων  

Α41 

42 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05:2009, Βαθμίδες φρεατίων ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05, Βαθμίδες φρεατίων  Α42 

43 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00:2009, Ηλεκτροκινητήρες 

αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 

ΠΕΤΕΠ 08-08-02-00, Ηλεκτροκινητήρες αντλιών 

αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης  

Α43 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A13-petep-03-06-02-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A14-petep-03-06-02-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A14-petep-03-06-02-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A14-petep-03-06-02-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A15-petep-03-07-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A16-petep-03-07-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A16-petep-03-07-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A17-petep-03-08-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A18-petep-04-04-03-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A18-petep-04-04-03-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A19-petep-04-50-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A20-petep-04-50-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A21-petep-05-01-07-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A21-petep-05-01-07-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A22-petep-05-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A22-petep-05-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A23-petep-05-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A23-petep-05-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A24-petep-05-02-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A25-petep-05-02-07-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A26-petep-05-03-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A26-petep-05-03-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A27-petep-05-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A27-petep-05-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A28-petep-05-03-11-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A28-petep-05-03-11-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A29-petep-05-03-12-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A29-petep-05-03-12-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A30-petep-05-03-16-00_R1.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A30-petep-05-03-16-00_R1.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A30-petep-05-03-16-00_R1.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A31-petep-05-04-07-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A31-petep-05-04-07-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A32-petep-08-01-03-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A32-petep-08-01-03-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A33-petep-08-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A33-petep-08-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A34-petep-08-05-01-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A34-petep-08-05-01-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A35-petep-08-06-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A35-petep-08-06-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A36-petep-08-06-07-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A37-petep-08-06-07-06.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A38-petep-08-06-07-07.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A38-petep-08-06-07-07.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A39-petep-08-06-07-10.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A40-petep-08-06-08-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A40-petep-08-06-08-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A41-petep-08-06-08-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A41-petep-08-06-08-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A42-petep-08-07-01-05.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A43-petep-08-08-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A43-petep-08-08-02-00.pdf


 

12 

 

Α/Α Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 
Αρίθμηση στα 

Παραρτήματα 

44 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01:2009, Καθιστικά υπαίθριων 

χώρων 
ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01, Καθιστικά υπαίθριων χώρων  Α44 

45 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02:2009, Κάδοι 

απορριμμάτων 
ΠΕΤΕΠ 10-02-02-02, Κάδοι απορριμμάτων Α45 

46 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03:2009, Εξοπλισμός παιδικής 

χαράς 
ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03, Εξοπλισμός παιδικής χαράς  Α46 

47 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009, Κλάδεμα δένδρων ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01, Κλάδεμα δένδρων  Α47 

48 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02:2009, Κλάδεμα θάμνων ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02, Κλάδεμα θάμνων  Α48 

49 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00:2009, Εδαφοπάσσαλοι με 

ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting) 

ΠΕΤΕΠ 11-03-04-00, Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής 

πίεσης  

Α49 

50 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-01:2009, Υπόγεια εκσκαφή 

σηράγγων με συμβατικά μέσα 
ΠΕΤΕΠ 12-02-01-01, Διάνοιξη Σηράγγων με Συμβατικά Μέσα Α50 

51 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-01-00:2009, Στεγάνωση 

επένδυσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες 

ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00, Στεγάνωση Σηράγγων με Συνθετικές 

Μεμβράνες 

Α51 

52 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00:2009, Γαιοϋφάσματα 

προστασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών 

μεμβρανών επένδυσης σηράγγων 

ΠΕΤΕΠ 12-05-02-00, Προστατευτική-Αποστραγγιστική Στρώση 

από Γαιοϋφάσματα  

Α52 

53 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00:2009, Διατρήματα 

σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, 

οργάνων κλπ 

ΠΕΤΕΠ 12-07-01-00, Διατρήσεις  Α53 

54 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00:2009, Τσιμεντενέσεις 

σηράγγων 
ΠΕΤΕΠ 12-07-02-00, Τσιμεντενέσεις  Α54 

55 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-01:2009, Σώματα στήριξης 

χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από 

αμμοχάλικα 

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-01, Σώματα στήριξης χωματίνων και 

λιθορρίπτων φραγμάτων από Αμμοχάλικα  

Α55 

56 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-02:2009, Σώματα στήριξης 

χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από 

βραχώδη προϊόντα εκσκαφών 

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-02, Σώματα στήριξης χωματίνων και 

λιθορρίπτων φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα 

εκσκαφών 

Α56 

57 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03:2009, Σώματα στήριξης 

χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από μη 

διαβαθμισμένα υλικά 

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-03, Σώματα στήριξης χωματίνων και 

λιθορρίπτων φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά 

Α57 

58 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01:2009, Λιθορριπή 

προστασίας ανάντη πρανούς χωματίνων και 

λιθορρίπτων φραγμάτων 

ΠΕΤΕΠ 13-01-05-01, Λιθορριπή προστασίας ανάντη 

πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων Φραγμάτων  

Α58 

59 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-04-00:2009, Αποκατάσταση 

τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων 

ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00, Αποκατάσταση τοιχοποιίας με 

εφαρμογή ενεμάτων  

Α59 

 Επίσης υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί  η αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής άλλων εννέα (9)  ΕΤΕΠ με 3 Αποφάσεις  του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: (α) ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013(ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), (β) ΔΙΠΑΔ/ οικ.628/ 7-10-2014 

(ΦΕΚ: 2828/Β/ 21-10-2014), (γ)  ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ: 3068/Β/14-11-2014).  Οι παραπάνω εννέα (9) ΕΤΕΠ μέσω 3 σχετικών 

εγκυκλίων: (α) 30/2013 (ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013), (β) 22/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014), (γ) 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014), 

προτάθηκε να αντικατασταθούν από εννέα (9)  Προσωρινές  Τεχνικές  Προδιαγραφές.  Αντιστοίχως αυτές οι εννέα (9)  Προσωρινές  

Τεχνικές  Προδιαγραφές, προτείνεται πλέον  να αντικατασταθούν από δέκα  (10) νέες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 

με επικαιροποιημένο περιεχόμενο που επισυνάπτονται στα παραρτήματα Β60-Β69. Στον πίνακα Β που ακολουθεί παρατίθενται οι 9 

Προσωρινές Τεχνικές  Προδιαγραφές και οι αντίστοιχες δέκα (10) Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που προτείνεται να 

τις αντικαταστήσουν καθώς και η αρίθμηση τους στα παραρτήματα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Α/Α Προσωρινές  Τεχνικές  Προδιαγραφές Εγκυκλίων Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 
Αρίθμηση στα 

Παραρτήματα 

60 

Προσωρινή  Τεχνική Προδιαγραφή Κουφωμάτων 

Αλουμινίου  της Εγκυκλίου  30/2013 

(ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013) 

ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, Κουφώματα Αλουμινίου  Β60 

61 Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 

«Εγκατάσταση χαλύβδινων και χυτοσιδηρών 

λεβήτων»  της Εγκυκλίου 22/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-

10-2014)* 

ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00, Εγκαταστάσεις Χαλύβδινων Λεβήτων  Β61 

62 ΠΕΤΕΠ 04-09-03-00, Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων  Β62 

63 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Υποδομή 

οδοφωτισμού» της Εγκυκλίου 22/2014 

(ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014) 

ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00, Υποδομή οδοφωτισμού Β63 

64 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Ιστοί 

οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα»  της Εγκυκλίου 

22/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014) 

ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00, Ανωδομή οδοφωτισμού Β64 

65 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 

«Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία 

κοίτης και πρανών» της Εγκυκλίου 26/2014 

(ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014) 

ΠΕΤΕΠ 08-02-02-00, Λιθορριπές επί γεωυφασµάτων για την 

προστασία κοίτης και πρανών  

Β65 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A44-petep-10-02-02-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A45-petep-10-02-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A46-petep-10-02-02-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A47-petep-10-06-04-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A48-petep-10-06-04-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A49-petep-11-03-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A49-petep-11-03-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A50-petep-12-02-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A51-petep-12-05-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A51-petep-12-05-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A52-petep-12-05-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A52-petep-12-05-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A53-petep-12-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A54-petep-12-07-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A55-petep-13-01-04-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A55-petep-13-01-04-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A56-petep-13-01-04-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A56-petep-13-01-04-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A56-petep-13-01-04-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A57-petep-13-01-04-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A57-petep-13-01-04-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A58-petep-13-01-05-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A58-petep-13-01-05-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A59-petep-14-02-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A59-petep-14-02-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B60-petep-03-08-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B61-petep-04-09-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B62-petep-04-09-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B63-petep-05-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B64-petep-05-07-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B65-petep-08-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B65-petep-08-02-02-00.pdf
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Α/Α Προσωρινές  Τεχνικές  Προδιαγραφές Εγκυκλίων Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 
Αρίθμηση στα 

Παραρτήματα 

66 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 

«Γεωυφάσµατα στραγγιστηρίων» της Εγκυκλίου 

26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014) 
ΠΕΤΕΠ 08-03-03-00, Γεωυφάσµατα στραγγιστηρίων  

Β66 

67 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 

«Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά 

φύλλα» της Εγκυκλίου 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-

2014) 

ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00, Αποστραγγίσεις Επιφανειών με 

Γεωσυνθετικά φύλλα  

Β67 

68 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 

«Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου 

συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με 

αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό» της Εγκυκλίου 

26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014) 

ΠΕΤΕΠ 08-05-03-03, Επίστρωση προστασίας/στρώση 

φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με 

αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό 

Β68 

69 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Επένδυση 

λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ µε µεµβράνες 

πολυαιθυλενίου (HDPE)» της Εγκυκλίου 26/2014 

(ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014) 

ΠΕΤΕΠ 08-05-03-04, Επένδυση λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ µε 

µεµβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)  

Β69 

* Η Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Εγκατάσταση χαλύβδινων και χυτοσιδηρών λεβήτων», αντικαταστάθηκε από 2 νέες ΠΕΤΕΠ, την ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00 με τίτλο 

 «Εγκαταστάσεις Χαλύβδινων Λεβήτων» και την ΠΕΤΕΠ 04-09-03-00 με τίτλο  «Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων» 
 

Επιπλέον προτείνεται η εφαρμογή και μιας νέας Προσωρινής Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής (ΠΕΤΕΠ). Η νέα Προσωρινή Εθνική Τεχνική 

Προδιαγραφή παρουσιάζεται στον πίνακα Γ που ακολουθεί  

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 

Α/Α Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) Αρίθμηση στα Παραρτήματα 

70 
ΠΕΤΕΠ 04-50-03-00, Απαγωγοί Κρουστικών 

Υπερτάσεων  

Γ70 

 

Σε κάθε περίπτωση αναφοράς των Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών στις εν λόγω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, θα λαμβάνονται πλέον , 

αντ' αυτών, υπόψη οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές των παραρτημάτων της παρούσας Εγκυκλίου.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 

1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 

2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410 

3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122 

5 ΦΕΚ 427Β/07-04-2006 οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με ΚΥΑ 1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) 

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208 

7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29 

8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244 

9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388 

11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415 

12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 

13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 

14 ΦΕΚ Β 1914 / 

15.06.2012 

6690(Παράρτημα Ι, Ισχύοντα hEN) 

15 ΦΕΚ Β 1914 / 

15.06.2012 

6690(Παράρτημα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 

16 ΦΕΚ Β 1914 / 

15.06.2012 

6690(Παράρτημα ΙΙΙ, ETAG) 

 
ΚΩΔ.ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεμα Γενικη εφαρμογη  

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα  Γενικη εφαρμογη  

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαμάτων  Γενικη εφαρμογη  

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B66-petep-08-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B67-petep-08-03-06-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B67-petep-08-03-06-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B68-petep-08-05-03-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B68-petep-08-05-03-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B68-petep-08-05-03-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B69-petep-08-05-03-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B69-petep-08-05-03-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/C70-petep-04-50-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/C70-petep-04-50-03-00.pdf
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5 ΕΛΟΤ EN 934-2 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος - 

Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και  

επισήμανση  

 

Γενικη εφαρμογη  

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσματα 

τοιχοποιίας - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση  

 

Γενικη εφαρμογη  

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέματα για 

προεντεταμένου τένοντες - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση  

 

Γενικη εφαρμογη  

7 ΕΝ 197-1 Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση για τα κοινά 

τσιμέντα 

Γενικη εφαρμογη  

7 ΕΝ 197-2 Τσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωση  Γενικη εφαρμογη  

14 ΕΛΟΤ EN 12839 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Στοιχεία περιφράξεων  Γενικη εφαρμογη  

14 ΕΛΟΤ EN 13263-1 Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμοί, απαιτήσεις και κριτήρια 

συμμόρφωση  

Γενικη εφαρμογη  

ΚΩΔ.ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

14 ΕΛΟΤ EN 14216 Τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση ειδικών τσιμέντων πολύ χαμηλη 

θερμότητας ενυδάτωση  

Γενικη εφαρμογη  

14 ΕΛΟΤ EN 14647 Ασβεσταργιλικό τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση  Γενικη εφαρμογη  

14 ΕΛΟΤ EN 14889-1 Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες -Ορισμοί, προδιαγραφες και συμμόρφωση  Γενικη εφαρμογη  

14 ΕΛΟΤ EN 14889-2 Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 2: Πολυμερικες ίνες- Ορισμοί, προδιαγραφες και συμμόρφωση  Γενικη εφαρμογη  

14 ΕΛΟΤ EN 14964 Άκαμπτα υποστρώματα για ασυνεχή στέγαση -Ορισμοί και χαρακτηριστικά Γενικη εφαρμογη  

14 ΕΛΟΤ EN 15167-1 Λειοτριβημένη κοκκοποιημένη σκωρία υψικαμίνων για χρήση σε σκυρόδεμα, κονιάματα  

και ενέματα - Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση  

Γενικη εφαρμογη  

14 ΕΛΟΤ EN 15743 Τσιμέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση, προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση  Γενικη εφαρμογη  

14 ΕΛΟΤ EN 197-4 Τσιμέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση τσιμέντων υψικαμίνων με 

χαμηλή πρώιμη αντοχή  

Γενικη εφαρμογη  

14 ΕΛΟΤ EN 450-1 Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμος, προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση  Γενικη εφαρμογη  

14 ΕΛΟΤ EN 934-5 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση  

Γενικη εφαρμογη  

15 ΕΛΟΤ EN 15368 Υδραυλικά συνδετικά για μη δομικες εφαρμογες - 

Ορισμοί προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση  

Γενικη εφαρμογη  

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις,  έλεγχος   ποιότητας  και  αξιολόγηση τη συμμόρφωση - Μέρος 2: Συστήματα 

προστασίας επιφανειών σκυροδέματος  

Επισκευες -ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις,  έλεγχος   ποιότητας  και  αξιολόγηση τη συμμόρφωση - Μέρος  3:  Επισκευή 

φερόντων και μη φερόντων στοιχείων  

Επισκευες -ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις,  έλεγχος   ποιότητας  και  αξιολόγηση τη συμμόρφωση - Μέρος 4: Δομικά συνδετικά.  

Επισκευες -ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις,  έλεγχος   ποιότητας  και  αξιολόγηση τη συμμόρφωση - Μέρος 5: Προϊόντα και 

συστήματα για έγχυση στο σκυρόδεμα  

Επισκευες -ενισχύσεις 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις,  έλεγχος   ποιότητας  και  αξιολόγηση τη συμμόρφωση - Μέρος 6: Αγκύρωση 

χαλύβδινων ράβδων οπλισμού  

 

Επισκευες -ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από  σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις,  έλεγχος   ποιότητας  και  αξιολόγηση τη συμμόρφωση - Μέρος 7: Προστασία  

οπλισμού έναντι διάβρωση  

 

Επισκευες -ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15274 Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δομικες συναρμογες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Επισκευες -ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15275 Δομικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισμος των αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική συναρμογή 

μεταλλικών στοιχείων στις κατασκευες και τεχνικά έργα  

 

Επισκευες -ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 1  Θερμάστρες υγρών καυσίμων με καυστήρες εξάτμιση  ΗΛΜ  

14 ΕΛΟΤ EN 1020 Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένη μεταφορ α, 

με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα 300 kW με ενσωματωμένο 

ανεμιστήρα για την υποστήριξη τη μεταφορα αέρα καύση ή/και των  

προϊόντων καύση  

ΗΛΜ  

14 ΕΛΟΤ EN 12285-2 Χαλύβδινες δεξαμενες κατασκευασμένες σε εργοστάσιο - Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικες 

δεξαμενες απλού και διπλού τοιχώματος για υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων και μη εύφλεκτων 

υγρών που ρυπαίνουν το νερό  

ΗΛΜ  

14 ΕΛΟΤ EN 12566-1 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμου κατοίκου - Μέρος 1: 

Προκατασκευασμένες σηπτικες δεξαμενες 

ΗΛΜ  

14 ΕΛΟΤ EN 12566-3 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμου κατοίκου - Μέρος 3: 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων  

οικιακη χρήση, έτοιμες για τοποθέτηση ή/και επι τόπου, συναρμολογούμενες  

ΗΛΜ  

14 ΕΛΟΤ EN 12566-4 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμου κατοίκου - Μέρος 4: Σηπτικες 

δεξαμενες συναρμολογημένες επί τόπου από προκατασκευασμένα στοιχεία  

 

ΗΛΜ  



 

15 

 

14 ΕΛΟΤ EN 13160-1 Συστήματα ανίχνευση διαρροη - Μέρος 1: Γενικες αρχες ΗΛΜ  

14 ΕΛΟΤ EN 13341 Θερμοπλαστικες  σταθερες  δεξαμενες  για υπέργεια αποθήκευση καυσίμου θέρμανση, κηροσίνη 

και πετρελαίου οικιακη χρήση - Πολυαιθυλένιο δια εμφυσήσεως και περιστροφη και πολυαμίδιο 6 

με ανιοντικό πολυμερισμό δεξαμενών - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών  

 

 

ΗΛΜ  

14 ΕΛΟΤ EN 13616 Διατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωση για σταθερες δεξαμενες υγρών καυσίμων  ΗΛΜ  

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

14 ΕΛΟΤ EN 14339 Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόμια  ΗΛΜ  

14 ΕΛΟΤ EN 14384 Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόμια  ΗΛΜ  

14 ΕΛΟΤ EN 416-1 Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινη ακτινοβολίας, με ένα καυστήρα 

με ανεμιστήρα - Μέρος 1: Ασφάλεια 

 

ΗΛΜ  

14 ΕΛΟΤ EN 621 Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένη 

μεταφορα με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρις 

ανεμιστήρα για την υποστήριξη τη μεταφορα αέρα καύση ή/και των προϊόντων καύση  

 

 

ΗΛΜ  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 777-1 

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινη ακτινοβολίας, πολλαπλών 

καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 1: Σύστημα D, ασφάλεια  

 

ΗΛΜ  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 777-2 

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινη ακτινοβολίας, πολλαπλών 

καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 2: Σύστημα E, ασφάλεια  

 

ΗΛΜ  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 777-3 

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινη ακτινοβολίας, πολλαπλών 

καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 3: Σύστημα F, ασφάλεια 

 

ΗΛΜ  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 858-1 

Συστήματα διαχωρισμού ελαφρών υγρών (π.χ λιπαντικά και καύσιμα) - Μέρος 1: Αρχες 

σχεδιασμού προϊόντος, επιδόσεις και δοκιμες, σήμανση και έλεγχος ποιότητας  

 

ΗΛΜ  

 

14 

ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ EN  

777-4 

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινη ακτινοβολίας, πολλαπλών 

καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 4: Σύστημα Η, ασφάλεια  

 

ΗΛΜ  

15 ΕΛΟΤ EN 14229 Δομική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες γραμμες ΗΛΜ  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 1057 

Χαλκος και κράματα χαλκού - Στρογγυλοί χαλκοσωλήνες άνευ ραφη, για νερό και αέριο 

σε εγκαταστάσεις υγιεινη και θερμάνσεως  

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤ EN 1123-1 

Σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων από χάλυβα με γαλβάνισμα εν θερμώ συγκολλημέ - 

νων κατά μήκος με σύνδεση αρσενικού - θηλυκού για συστήματα αποβλήτων - Μέρος 1: 

Απαιτήσεις, δοκιμες, έλεγχος ποιότητας  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤ EN 1124-1 

Σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα με διαμήκη ραφή με σύνδεση 

ελεύθερου άκρου και μούφας για συστήματα  

αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμες, έλεγχος ποιότητας  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 12050-1 

Εγκαταστάσεις άντληση αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - Αρχες κατασκευη και δοκιμών 

- Μέρος 1: Εγκαταστάσεις άντληση  που περιέχουν κοπρανώδη υλικά  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 12050-2 

Εγκαταστάσεις άντληση αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - Αρχες κατασκευη και δοκιμών 

- Μέρος 2: Εγκαταστάσεις άντληση από μη  

κοπρανώδη υλικά 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

14 ΕΛΟΤ EN 12050-3 Εγκαταστάσεις άντληση αποβλήτων για  κτίρια και γήπεδα - Αρχες κατασκευη και δοκιμών - 

Μέρος 3: Εγκαταστάσεις άντληση για απόβλητα που περιέχουν κοπρανώδη υλικά για 

περιορισμένες εφαρμογες  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 12050-4 Εγκαταστάσεις άντληση αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - Αρχες κατασκευη και δοκιμών - 

Μέρος 4: Αντεπιστροφες βαλβίδες για απόβλητα  μη περιέχοντα κοπρανώδη υλικά και 

απόβλητα περιέχοντα κοπρανώδη υλικά  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 12380 

Βαλβίδες εισαγωγη ατμοσφαιρικού αέρα για συστήματα αποχέτευση - Απαιτήσεις, 

μέθοδοι δοκιμών και αξιολόγηση τη συμμόρφωση  

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 12446 Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόμηση - Εξωτερικά στοιχεία από σκυρόδεμα  ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 12737 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Σχάρες δαπέδου και σταυλισμού  

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 12764 Είδη υγιεινη - Προδιαγραφή για λουτήρες υδρομασάζ  ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 12809 

Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Ονομαστική θερμική ισχυ 

έως 50 kW - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 12815 Οικιακά μαγειρεία που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13063-1 

Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με εσωτερικου αγωγου από άργιλο/κεραμική ύλη - 

Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για αντίσταση σε φλόγα - αιθάλη  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13063-2 

Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με εσωτερικου αγωγου από άργιλο/κεραμική  ύλη - 

Μέρος 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη σε  

υγρες συνθήκες 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 13063-3 Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων από κεραμικά στοιχεία - Μέρος 3: Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμη για συστήματα απαγωγη αέρα καπνοδόχων  

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 13069 Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώματα από άργιλο/κεραμική ύλη για συστήματα 

καπνοδόχων  

- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 13084-5 Eλεύθεpα ιστάμενες καπνοδόχοι - Μέρος 5:  Υλικά για αγωγου από τούβλα - 

Προδιαγραφες προϊόντος 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  



 

16 

 

14 ΕΛΟΤ EN 13084-7 Ελεύθερα ιστάμενες καπνοδόχοι - Μέρος 7: Προδιαγραφες προϊόντος για  κυλινδρικες 

κατασκευες από χάλυβα για χρήση σε καπνοδόχου μονού τοιχώματος από χάλυβα και 

εσωτερικου αγωγου από χάλυβα  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 1319 

Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένη  συναγωγη,  με 

καυστήρες με ανεμιστήρα, με  ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70kW  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13229 

Εντιθέμενες συσκευες, περιλαμβανομένων ανοικτών εστιών που καίνε στερεά καύσιμα - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 13240 Θερμαντήρες χώρου που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 13310 Νεροχύτες κουζίνας -  Λειτουργικες  απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 13407 Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13502 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για  

απολήξεις καπνοδόχων από άργιλο/κεραμική ύλη  

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 13564-1 Διατάξεις αντεπιστροφη για αποχετεύσεις κτιρίων - Μέρος 1: Απαιτήσεις ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 14037-1 

Θερμαντικά σώματα οροφη, δι' ακτινοβολίας, τροφοδοτούμενα με νερό θερμοκρασίας 

κάτω από 120°C - Μέρος 1: Τεχνικες προδιαγραφες και απαιτήσεις  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 14296 Είδη υγιεινη - Νιπτήρες κοινη χρήση  ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 14428 Διαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες)-Λειτουργικες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 14471 Καπνοδόχοι - Σύστημα καπνοδόχων με πλαστικου εσωτερικου αγωγου  -  Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 14528 Πυγολουτήρες (μπιντέ) - Λειτουργικες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 1457 

Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από άργιλο/κεραμική ύλη - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 14688 Είδη υγιεινη - Νιπτήρες - Λειτουργικες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 14785 

Θερμαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων με ξύλινα πλινθία - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμών  

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 14800 

Εύκαμπτοι κυματοειδεις μεταλλικοι σωλήνες για την ασφάλεια σύνδεση οικιακών συσκευών 

που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα. 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 14909 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα υγρομόνωση τοίχων - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά  

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤ EN 14989-1 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη μεταλλικών καπνοδόχων και αεραγωγών 

ανεξαρτήτως υλικού για εφαρμογες θέρμανση κλειστού χώρου - Μέρος 1: Κατακόρυφα 

τερματικά αέρος/καπνού για συσκευες C 6  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤ EN 14989-2 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για μεταλλικες καπνοδόχου και υλικά, 

ανεξαρτήτως αγωγών παροχη αέρα για εφαρμογες κλειστού τύπου - Μέρος 2: Αγωγοί 

προσαγωγη και απαγωγη αέρα για εφαρμογες κλειστού τύπου  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 15069 

Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεση αερίων για συστήματα μεταλλικών σωληνώσεων που 

χρησιμοποιούνται στη σύνδεση οικιακών συσκευών αερίων καυσίμων  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 15250 

Οικιακες συσκευες θέρμανση με καύση στερεών  

καυσίμων για χαμηλή απελευθέρωση θερμότητας  

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 15283-1 

Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη - Μέρος 1: 

Γυψοσανίδες με υφασμάτινο οπλισμό  

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 15283-2 

Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη - Μέρος 2: 

Ινοπλισμένες γυψοσανίδες 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15285 Μωσαϊκοί λίθοι - Διαστασιολογημένα πλακίδια για δάπεδα και σκάλες (εσωτερικά και 

εξωτερικά) 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 1806 

Καπνοδόχοι - Στοιχεία άργιλο/κεραμικά για αγωγου καπνοδόχων μονού τοιχώματος 

- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 1825-1 

Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχες σχεδιασμού,  

επιδόσεις και δοκιμες, σήμανση και έλεγχος ποιότητας  

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 1856-1 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις μεταλλικών καπνοδόχων - Μέρος 1: Προϊόντα που βασίζονται 

σε σύστημα καπνοδόχων  

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 1856-2 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για μεταλλικες καπνοδόχου - Μέρος 2: Μεταλλικοί σωλήνες και 

στοιχεία συνδέσεων  

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 1857 Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από σκυρόδεμα  ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 1858 Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Στοιχεία από σκυρόδεμα  ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 442-1 Θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες Θερμότητας - Μέρος 1:Τεχνικες προδιαγραφες και 

απαιτήσεις 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  



 

17 

 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 681-1 

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωση συνδέσμων σωλήνων που 

χρησιμοποιούνται σε εφαρμογες ύδρευση και αποχέτευση - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤ EN 681-2 

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωση συνδέσμων σωλήνων 

που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογες ύδρευση και αποχέτευση - Μέρος 2: 

θερμοπλαστικά ελαστομερή  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 681-3 

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωση συνδέσμων σωλήνων σε 

εφαρμογες ύδρευση και  αποχέτευση  -  Μέρος 3: Αφρώδη υλικά βουλκανισμένου 

ελαστικού 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 681-4 

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά ατεγάνωση συνδέσμων σωλήνων σε 

εφαρμογες  ύδρευση  και  αποχέτευση   -   Μέρος 4: Στεγανωτικά στοιχεία από χυτή 

πολυουρεθάνη  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 682 

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωση που χρησιμοποιούνται σε 

σωλήνες και εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο και ρευστου υδρογονάνθρακες  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤ EN 778 

Οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένη 

μεταφορα, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 70 kW χωρις 

ανεμιστήρα για την υποστήριξη τη  μεταφορα  του  αέρα  καύση ή/και των προϊόντων 

καύση  

 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 877 

Σωλήνες και εξαρτήματα από χυτοσίδηρο, οι συνδέσεις του και παρελκόμενα για την 

εκκένωση του νερού από τα κτίρια - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διασφάλιση ποιότητας  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 969 

Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και οι συνδέσεις  του  για 

σωληνώσεις αερίου - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14 ΕΛΟΤ EN 997 Λεκάνες WC και λεκάνες με δοχείο πλύσεως με ενσωματωμένη οσμοπαγίδα  ΗΛΜ κτιριακών έργων  

15 ΕΛΟΤ EN 14055 Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια  ΗΛΜ κτιριακών έργων  

15 ΕΛΟΤ EN 14516 Λουτήρες για οικιακή χρήση  ΗΛΜ κτιριακών έργων  

15 ΕΛΟΤ EN 14527 Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή χρήση  ΗΛΜ κτιριακών έργων  

 

15 

 

ΕΛΟΤ EN 15821 

Θερμαντικά σώματα σάουνας πολλαπλη τροφοδότηση που λειτουργούν με κορμου φυσικού 

ξύλου - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

15 ΕΛΟΤ EN 331 Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού πυθμένα για εγκαταστάσεις αερίου σε 

κτίρια 

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13659 Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας  Κουφώματα 

 

 

2 

 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

14351.01 

Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοση - Μέρος 1: 

Παράθυρα και εξωτερικά ετυστήματα θυρών για πεζου χωρις χαρακτηριστικά πυραντίσταση 

ή/και διαρροη καπνού 

 

 

Κουφώματα 

 

9 

 

ΕΛΟΤ EN 13241-1 

Πόρτες  για  χώρου  βιομηχανικου,  εμπορικου και στάθμευση - Πρότυπο προϊόντος - Μέρος 

1: Προϊόντα χωρις χαρακτηριστικά πυραντίσταση και ελέγχου καπνού  

 

Κουφώματα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 1125 

Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις εξόδων πανικού χειριζόμενες με οριζόντια δοκό για χρήση σε 

οδεύσεις διαφυγη - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  

 

Κουφώματα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 1154 

Είδη κιγκαλερίας - Συσκευες ελεγχόμενου κλεισίματος θυρών - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη 

 

Κουφώματα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 1155 

Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για ανακλινόμενες πόρτες - Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμη 

 

Κουφώματα 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 12209 

Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριες - Κλειδαριες μηχανικη λειτουργίας και κυπριά - Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμη 

 

Κουφώματα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 179 

Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις εξόδων κινδύνου χειριζόμενες με χειρολαβή ή πιεζόμενη πλάκα,  

για χρήση σε οδεύσεις διαφυγη - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 1935 Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί μεντεσέδες -Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών  Κουφώματα 

 

15 

 

ΕΛΟΤ EN 14846 

Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριες - Ηλεκτρομηχανικες κλειδαριες και θήκες - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

 

Κουφώματα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο  Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2 Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο  Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3 Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα (αδρανή συνήθη και ελαφρά)  Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4 Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα  Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5 Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητου λίθου  Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13561 Εξωτερικες περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας  Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα  Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2 κονίαμα τοιχοποιίας  Κτιριακά έργα 

3 ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1 Δομική Άσβεστος - Μέρος 1 Ορισμοί, Προδιαγραφες και Κριτήρια Συμμόρφωση  Κτιριακά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1341 Πλάκες από φυσικου λίθου για εξωτερική πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Κτιριακά έργα 



 

18 

 

 

6 

 

ΕΛΟΤ 13165 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτο 

αφρό πολυουρεθάνη (PUR) -Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

 

6 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13162 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από 

ορυκτόμαλλο (MW) - Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

 

6 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικου παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη 

πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

 

6 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από 

εξηλασμένο αφρό πολυστερίνη (XPS) - Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

 

6 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13166 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό 

αφρό (PF) - Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

 

6 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13167 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό 

γυαλί (CG) - Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

 

6 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13168 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από ξυλόμαλλο 

(WW) - Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

 

6 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13169 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από 

διογκωμένο περλίτη (ΕΡΒ) - Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

 

6 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13170 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από 

διογκωμένο φελό (ΙΟΒ) - Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

 

6 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13171 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από ίνες ξύλου 

(WF) - Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

 

8 

 

ΕΛΟΤ 12326-1 

Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχεις επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 

1: Προδιαγραφή προϊόντος  

 

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12057 Προϊόντα από φυσικου λίθου - 

Διαστασιολογημένα πλακίδια - Απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12058 Προϊόντα από φυσικου λίθου - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις  Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 1469 Προϊόντα από φυσικου λίθου - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις Κτιριακά έργα 

9 ΕΛΟΤ EN 13830 Πετάσματα όψεων - Πρότυπο προϊόντος Κτιριακά έργα 

 

11 

 

ΕΛΟΤ EN 14915 

Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση τη 

συμμόρφωση και σήμανση  

 

Κτιριακά έργα 

 

12 

 

ΕΛΟΤ EN 14509 

Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελ̋ με μεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις - 

Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα - Προδιαγραφες 

 

Κτιριακά έργα 

13 ΕΛΟΤ 14342 Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση τη συμμόρφωση και σήμανση  Κτιριακά έργα 

 

13 

 

ΕΛΟΤ EN 13986 

Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση τη 

συμμόρφωση και σήμανση  

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 1158 

Μεταλλικά εξαρτήματα κτιρίων - Διατάξεις συντονισμού πόρτας - Απαιτήσεις και μέθοδοι  

δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1168 Προϊόντα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα - 

Διάτρητες πλάκες με διαμήκη κενά  

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 12004 

Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση τη συμμόρφωση, ταξινόμηση και  

χαρακτηρισμος  

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12467 Επίπεδα φύλλα ινοτσιμέντου - Προδιαγραφες προϊόντος και μέθοδοι δοκιμη  Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12843 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Ιστοί και στύλοι 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12859 Γυψότουβλα - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12860 Συνδετικες γάζες γύψου για γυψότουβλα - 

Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  

Κτιριακά έργα 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 12878 

Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών υλικών, που βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον 

ασβέστη  

- Προδιαγραφες και μέθοδοι δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 12951 

Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγαση - Σκάλες στεγών μόνιμη τοποθέτηση - 

Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμη  

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1304 Κεραμίδια από άργιλο και εξαρτήματα - Ορισμοί και προδιαγραφες προϊόντων  Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13224 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία προκατασκευασμένων δαπέδων με νευρώσεις  

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13225 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Ευθύγραμμα δομικά στοιχεία  

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13279-1 Συνδετικά και επιχρίσματα από γύψο - Μέρος 1: Ορισμοί και απαιτήσεις Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1344 Κεραμικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13454-1 

Συνδετικά, σύνθετα συνδετικά και βιομηχανικως παραγόμενα μίγματα για επικαλύψεις 

δαπέδων με βάση το θειικό ασβέστιο - Μέρος 1: Ορισμοί και απαιτήσεις  

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13658-1 

Μεταλλικά πλέγματα και γωνιες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη - Μέρος 1: 

Εσωτερικά επιχρίσματα 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13658-2 

Μεταλλικά πλέγματα και γωνίες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη - Μέρος 2: 

Εξωτερικά επιχρίσματα 

 

Κτιριακά έργα 



 

19 

 

14 ΕΛΟΤ EN 13693 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Ειδικά στοιχεία για στέγες 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13707 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Οπλισμένα ασφαλτικά φύλλα στεγάνωση δωμάτων - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά  

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13747 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Προκατασκευασμένες πλάκες για 

συστήματα δαπέδων  

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-1 Πλάκες από μωσαϊκό - Μέρος 1: Πλάκες από μωσαϊκό για εσωτερική χρήση  Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-2 Πλάκες από μωσαϊκό - Μέρος 2: Πλάκες από μωσαϊκό για εξωτερική χρήση  Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13813 Υλικό επικάλυψη και επιχρίσεις δαπέδων - 

Υλικό επικάλυψη - Ιδιότητες και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13815 Χυτά, γύψινα, ινοπλισμένα προϊόντα - Ορισμοί, Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13859-1 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Ορισμοί και χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρος 1: 

Υποστρώματα για ασυνεχεις επικαλύψεις στεγών  

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13859-2 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Ορισμοί και χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρος 2: 

Υποστρώματα τοίχων  

 

Κτιριακά έργα 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13915 

Προκατασκευασμένα πετάσματα γυψοσανίδων με πορώδη πυρήνα από χαρτόνι - Ορισμοί, 

απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13950 

Σύνθετα θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα γυψο- σανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13956 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωση δωμάτων - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά  

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13963 Υλικά αρμών για γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13964 Ψευδοροφες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13967 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωση υπογείων 

και άλλων χώρων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά  

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13969 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση  -  Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωση υπογείων και άλλων χώρων - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά  

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13970 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Ασφαλτόπανα για τον έλεγχο τη διαπερατότητας των 

ατμών - Ορισμοί και χαρακτηριστικά  

 

Κτιριακά έργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤ EN 13978-1 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Προκατασκευασμένοι χώροι στάθμευση 

αυτοκινήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις για χώρου στάθμευση από οπλισμένο σκυρόδεμα 

μονολιθικη κατασκευη ή αποτελούμενου από ανεξάρτητα οτοιχεία συγκεκριμένων διαστάσεων  

 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13984 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα ελέγχου διαπερατότητας 

ατμών - Ορισμοί και χαρακτηριστικά  

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 14016-1 

Συνδετικά από μαγνησίτη για επικαλύψεις - Καυστική μαγνησία και χλωριούχο μαγνήσιο - 

Μέρος 1: Ορισμοί, απαιτήσεις 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 14041 

Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και πολυστρωματικά καλύμματα δαπέδου - Βασικά 

χαρακτηριστικά 

 

Κτιριακά έργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤ EN 14063-1 

Θερμομονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου κατασκευαζόμενα προϊόντα ελαφροβαρών  

αδρανών διογκωμένη αργίλου (LWA) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για χαλαρη πλήρωση 

προϊόντα πριν την εγκατάσταση  

 

 

Κτιριακά έργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤ EN 14064-1 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα ορυκτόμαλλου (MW) για επιτόπια 

εφαρμογή χαλαρη πλήρωση - Μέρος 1: Προδιαγραφή για 

χαλαρη πλήρωση προϊόντα πριν την εγκατάσταση  

 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14190 Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία - 

Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 14195 

Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήματα γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 14209 

Προδιαμορφωμένες κορνίζες από γύψο επενδεδυμένες με χαρτί - Ορισμοί, απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14246 Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Κτιριακά έργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤ EN 14316-1 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα 

διογκωμένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρη πλήρωση 

προϊόντα πριν την εγκατάσταση  

 

 

Κτιριακά έργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤ EN 14317-1 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από 

προϊόντα διογκωμένου βερμικουλίτη (EV) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και 

χαλαρη πλήρωση προϊόντα πριν την εγκατάσταση  

 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14353 Μεταλλικες γωνίες και ελάσματα για γυψοσανίδες  

- Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14411 Κεραμικά πλακίδια - Ορισμοί, ταξινόμηση, χαρακτηριστικά και σήμανση  Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 14496 

Συγκολλητικά με βάση το γύψο για σύνθετα θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα και 

γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 14566 

Μηχανικά στερεωτικά για συστήματα γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι  

δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 



 

20 

 

14 ΕΛΟΤ EN 14716 Ψευδοροφες υπό τάνυση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 14782 

Αυτοφερόμενα μεταλλικά φύλλα για στέγαση, εξωτερική επικάλυψη και εσωτερική 

επένδυση - Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 14783 

Πλήρως στηριζόμενα μεταλλικά φύλλα και ταινίες για στέγαση, εξωτερικες επικαλύψεις και  

εσωτερικες επενδύσεις - Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14843 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Κλίμακες Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 14904 

Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Επιφάνειες εσωτερικών χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών - 

Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 14933 

Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωση για εφαρμογες πολιτικού 

μηχανικού - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυοτερίνη (EPS) - 

Προδιαγραφες  

 

Κτιριακά έργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤ EN 14934 

Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωση για εφαρμογες πολιτικού μηχανικού - 

Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) -  

Προδιαγραφή  

 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14967 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Ασφαλτικά φύλλα υγρομόνωση τοίχων - Ορισμοί και 

χαρακτηριστικά 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14991 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία θεμελίωση  

Κτιριακά έργα 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

14 ΕΛΟΤ EN 14992 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία προκατασκευασμένων τοίχων  

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 15037-1 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Συστήματα δαπέδων από δοκου και 

στοιχεία πλήρωση - Μέρος 1: Δοκοί 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 15037-4 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Συστήματα δαπέδων από δοκου και 

στοιχεία πλήρωση - Μέρος 4: Στοιχεία πλήρωση από διογκωμένη πολυοτερίνη  

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15102 Διακοσμητικες επικαλύψεις τοίχων - Προϊόντα σε μορφή ρολλών και φύλλων  Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1520 Προκατασκευασμένα οπλισμένα στοιχεία από σκυρόδεμα ελαφρών αδρανών ανοιχτη 

δομη  

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 15435 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με 

συνήθη ή ελαφροβαρή αδρανή - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση  

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 15498 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με 

ροκανίδια ξύλου - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση  

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15824 Προδιαγραφες για εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα με βάση οργανικά συνδετικά  Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 1873 

Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγαση - Μεμονωμένοι πλαστικοί φεγγίτες - 

Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμη  

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 413-1 Τσιμέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση  Κτιριακά έργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤ EN 438-7 

Διακοσμητικά πολύστρωμα υψηλη συμπίεση (HPL) - Φύλλα με βάση θερμοσκληρυνόμενες 

ρητίνες (συνήθως αποκαλούμενα πολύστρωμα) - Μέρος 7: Συμπαγή πολύστρωμα και 

σύνθετα πλαίσια από HPL για εσωτερικες και εξωτερικες επενδύσεις τοίχων και οροφών  

 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 490 

Κεραμίδια και εξαρτήματα του από σκυρόδεμα για επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχων 

- Προδιαγραφες προϊόντος 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 492 Πλακίδια από ινοτσιμέντο και εξαρτήματα - 

Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμη 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 494 

Σχηματοποιημένες πλάκες από ινοτσιμέντο και εξαρτήματα - Προδιαγραφή προϊόντος και 

μέθοδοι δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 516 

Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγαση - Εγκαταστάσεις πρόσβαση στεγών - 

Διάδρομοι επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάση  

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 517 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγαση - 

Άγκιστρα ασφαλείας  

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 520 Γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 534 Κυματοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμη  Κτιριακά έργα 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 544 

Ασφαλτικες πλάκες με ενίσχυση από ορυκτό  ή/και συνθετικό υλικό - Προδιαγραφή 

προϊόντος και μέθοδοι δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 771-6 Προδιαγραφες στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6: Στοιχεία τοιχοποιίας από φυσικό λίθο  Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 845-1 

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Μέρος 1: Αγκύρια, λάμες 

στερέωση, λάμες ανάρτηση και στηρίγματα  

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-2 Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Μέρος 2: Υπέρθυρα Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 845-3 

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Μέρος 3: Χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού 

οριζόντιων αρμών. 

 

Κτιριακά έργα 



 

21 

 

 

 

15 

 

 

ΕΛΟΤ EN 13245-2 

Πλαστικά - Προφίλ από μη πλαστικοποιημένο πολύ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC - U) για κτιριακες 

εφαρμογες - Μέρος 2: Προφίλ από PVC - U και PVC - UE για τελειώματα εσωτερικού και 

εξωτερικού τοιχώματος και οροφη  

 

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤ EN 14303 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - Βιομηχανικά 

παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) - 

Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤ EN 14304 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικος παραγόμενα προϊόντα από εύκαμπτο αφρό ελαστομερου (FEF) - 

Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤ EN 14305 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG)  

- Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤ EN 14306 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικος παραγόμενα προϊόντα από πυριτικό ασβέστιο (CS) - Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤ EN 14307 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικος παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό πολυοτερίνη (XPS) - 

Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

 

 

15 

 

 

ΕΛΟΤ EN 14308 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό κτίρια και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικος παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνη (PUR) και 

πολυισοκυανουρικό αφρό (PIR) - Προδιαγραφή  

 

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤ EN 14309 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικος παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤ EN 14313 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικος παραγόμενα προϊόντα από αφρό πολυαιθυλενίου (PEF) - Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

 

15 

 

ΕΛΟΤ EN 14314 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικος παραγόμενα προϊόντα από  φαινολικό αφρό (PF)  

- Προδιαγραφή  

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤ EN 14963 

Επικαλύψεις στεγών -  Συνεχεις  φωτοπερατες στέγες από πλαστικό υλικό  με  ή  χωρις 

ορθοστάτες - Ταξινόμηση απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών  

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤ EN 15037-2 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Συστήματα δαπέδων από δοκου και 

στοιχεία πλήρωση - Μέρος 2: Στοιχεία πλήρωση από σκυρόδεμα  

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤ EN 15037-3 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Συστήματα δαπέδων από δοκου και στοιχεία 

πλήρωση - Μέρος 3: Στοιχεία πλήρωση από άργιλο  

 

Κτιριακά έργα 

 

 

15 

 

 

ΕΛΟΤ EN 15599-1 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - Eni τόπου 

κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου περλίτη (EP) - Μέρος 1: 

Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρη πλήρωση προϊόντα πριν την εγκατάσταση  

 

 

Κτιριακά έργα 

 

 

15 

 

 

ΕΛΟΤ EN 15600-1 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - Eni 

τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου βερμικουλίτη (EV) - 

Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρη πλήρωση προϊόντα πριν την 

εγκατάσταση  

 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 10025-1 

Προϊόντα θερμη έλαση για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι 

παράδοση  

Μεταλλικες κατασκευες  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 10088-4 

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι παράδοση για χαλυβδόφυλλα, 

χαλυβδόπλακες και χαλυβδοταινίες ανθεκτικες σε διάβρωση για δομικες χρήσεις  

 

Μεταλλικες κατασκευες  

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤ EN 10088-5 

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι παράδοση χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση 

για ράβδου, χονδροσύρματα, σύρματα, 

διατομες και στιλπνά προϊόντα για δομικες χρήσεις  

 

Μεταλλικες κατασκευες  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 10210-1 

Κοίλες διατομες κατασκευών με τελική κατεργασία εν θερμώ από μη κεκραμένου και 

λεπτόκοκκου χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοση  

 

Μεταλλικες κατασκευες  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 10219-1 

Συγκολλητες κοίλες διατομες κατασκευών διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένου 

και λεπτόκοκκου χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοση  

 

Μεταλλικες κατασκευες  

14 ΕΛΟΤ EN 10340 Χυτοχάλυβες κατασκευών  Μεταλλικες κατασκευες  

14 ΕΛΟΤ EN 10343 Χάλυβες βαφη και επαναφορα για δομικες χρήσεις - Τεχνικοί όροι παράδοση  Μεταλλικες κατασκευες  

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13479 

Αναλώσιμα συγκόλληση - Πρότυπο γενικό προϊόν για πλήρωση μετάλλων και συλλιπάσματα 

για συγκόλληση με τήξη μεταλλικών υλικών  

 

Μεταλλικες κατασκευες  

14 ΕΛΟΤ EN 15048-1 Κατασκευή συναρμολόγηση κοχλίωση χωρις προφόρτιση - Μέρος 1: Γενικες απαιτήσεις Μεταλλικες κατασκευες  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 15088 

Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Δομικά προϊόντα για κατασκευες - Τεχνικες συνθήκες 

ελέγχου και παράδοση  

Μεταλλικες κατασκευες  

 

15 

 

ΕΛΟΤ EN 1090-1 

Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουμίνιο  

- Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση τη συμμόρφωση των δομικών στοιχείων  

Μεταλλικες κατασκευες  

 

10 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 14250 

Ξύλινες κατασκευες - Απαιτήσεις προϊόντος για προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία με 

διάτρητη μεταλλική πλάκα συναρμολόγηση  

Ξύλινες κατασκευες  
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11 ΕΛΟΤ EN 14374 Δομική ξυλεία - Πολυστρωματικες επικαλύψεις δομικη ξυλείας – Απαιτήσεις  Ξύλινες κατασκευες  

14 ΕΛΟΤ EN 14080 Ξύλινες κατασκευες - Αντικολλητή ξυλεία - 

Απαιτήσεις 

Ξύλινες κατασκευες  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 14081-1 

Ξύλινες κατασκευες - Δομική ξυλεία ορθογωνικη διατομη ταξινομημένη  με  την  αντοχή  τη  - 

Μέρος 1: Γενικες απαιτήσεις 

Ξύλινες κατασκευες  

14 ΕΛΟΤ EN 14545 Ξύλινες κατασκευες - Σύνδεσμοι - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευες  

14 ΕΛΟΤ EN 14592 Ξύλινες κατασκευες - Στερεωτικά με οπή - 

Απαιτήσεις 

Ξύλινες κατασκευες  

4 ΕΛΟΤ 13055-2 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων 

και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά  

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και 

άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων  

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικες κονίες, ή μη σταθεροποιημένων για 

χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία  

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13249 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με τα γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με γεωϋφάσματα προϊόντων για έργα οδοποιίας και άλλων 

σχετικών με την κυκλοφορία οχημάτων έργων  

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-4 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά εφέδρανα Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα εξισορρόπιση  Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7 Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7: Εφέδρανα σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου 

PTFE 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1343 Κράσπεδα από φυσικου λίθου για εξωτερική πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη 

Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 12352 

Εξοπλισμος ελέγχου κυκλοφορίας - Προειδοποιητικοί σηματοδότες και σηματοδότες 

ασφάλειας  

 

Οδοποιία 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

14 ΕΛΟΤ EN 12368 Εξοπλισμος ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί σηματοδότες  Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12676-1 Αντιθαμβωτικά συστήματα οδών - Μέρος 1: Επίδοση και χαρακτηριστικά  Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 12966-1 

Κατακόρυφη σήμανση οδών - Πινακίδες μεταβαλλόμενων μηνυμάτων - Μέρος 

1: Πρότυπο προϊόντος 

 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-1 Ασφαλτσμίγματα - Προδιαγραφες υλικών - 

Μέρος 1: Ασφαλτικό σκυρόδεμα  

Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13108-2 

Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφες υλικών - Μέρος  

2: Ασφαλτικό σκυρόδεμα για πολύ λεπτες στρώσεις  

 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-3 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφες υλικών - Μέρος 3: Μαλακά ασφαλτομίγματα  Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13108-4 

Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφες υλικών - Μέρος 4: Ασφαλτομίγματα εν θερμώ (Hot Rolled  

Asphalt) 

 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-5 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφες υλικών - Μέρος 5: Ασφαλτική σκυρομαστίχη Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-6 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφες υλικών - Μέρος 6: Ασφαλτομαστίχη Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-7 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφες υλικών - Μέρος 7: Πορώδες ασφαλτόμιγμα  Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 1317-5 

Οδικά συστήματα αναχαίτιση - Μέρος 5: Απαιτήσεις προϊόντος και αξιολόγηση τη 

συμμόρφωση για συστήματα αναχαίτιση οχημάτων  

 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-3 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 3: Ελαστομερή εφέδρανα  Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-5 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερου  Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-8 Eφέδρανα δομημάτων - Μέρος 8: Eφέδρανα οδήγηση και εφέδρανα συγκράτηση  Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13808 Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών  

γαλακτωμάτων  

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13877-3 Οδοστρώματα από σκυρόδεμα - Μέρος 3: Προδιαγραφες για χρήση βλήτρων σε 

οδοστρώματα από σκυρόδεμα  

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13924 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προδιαγραφες για ασφάλτου οδοστρωσίας 

υψηλη σκληρότητας  

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14023 Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο προδιαγραφών, για τροποποιημένη 

άσφαλτο με πολυμερή  

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-1 Υλικά πλήρωση και σφράγιση  αρμών - Μέρος  1: Προδιαγραφες για θερμά υλικά 

σφράγιση  

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-2 Υλικά πλήρωση και σφράγιση  αρμών - Μέρος  2: Προδιαγραφες για ψυχρά υλικά 

σφράγιση  

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-3 Υλικά πλήρωση και σφράγιση  αρμών - Μέρος  3: Προδιαγραφες για προδιαμορφώμενα 

υλικά σφράγιση  

Οδοποιία 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 1423 

Προϊόντα οριζόντιας σήμανση οδών - Προϊόντα επίπαση - Γυάλινα σφαιρίδια, 

αντιολισθητικά αδρανή και μίγματα αυτών  

 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14388 Διατάξεις μείωση θορύβου από οδική κυκλοφορία - Προδιαγραφες  Οδοποιία 
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14 ΕΛΟΤ EN 14399-1 Συστήματα δομικών κοχλιών υψηλη αντοχη για προένταση - Μέρος 1: Γενικες απαιτήσεις Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 1463-1 

Υλικά οριζόντιας σήμανση οδών - Ανακλαστήρες οδοστρωμάτων - Μέρος 1: 

Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων  

 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14695 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Οπλισμένα ασφαλτικά φύλλα στεγάνωση 

καταστρωμάτων γεφυρών από σκυρόδεμα και άλλων επιφανειών από σκυρόδεμα με 

κυκλοφορία οχημάτων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά  

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15050 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία γεφυρών  

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15129 Αντισεισμικά συστήματα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15258 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία τοίχων αντιστήριξη 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15322 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο προδιαγραφών για διαλύματα και 

ρευστοποιημένα συνδετικά ασφαλτικών  

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15381 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 

χρήση σε οδοστρώματα και ασφαλτοτάπητες 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15382 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην υποδομή 

συγκοινωνιακών έργων  

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 523 Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από περιελιγμένη χαλύβδινη ταινία - 

Ορολογία, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας  

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-1 Σταθερες πινακίδες κατακόρυφη οδικη σήμανση - Μέρος 1: Σταθερες πινακίδες  Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-2 Σταθερες πινακίδες κατακόρυφη οδικη σήμανση - Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόμενα 

στοιχεία σήμανση νησίδων  

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-3 Σταθερες πινακίδες κατακόρυφη οδικη 

σήμανση - Μέρος 3: Οριοδείκτες και οπισθοανακλαστικά στοιχεία  

 

Οδοποιία 

 

1 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4 

Ιστοί φωτισμού - Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστου φωτισμού από οπλισμένο και 

προεντεταμένο σκυρόδεμα  

 

Οδοποιία κλπ  

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινου ιστου φωτισμού  Οδοποιία κλπ  

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστου φωτισμού από αλουμίνιο  Οδοποιία κλπ  

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστου φωτισμού από οπλισμένο με ίνες 

σύνθετο πολυμερες 

Οδοποιία κλπ  

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1338 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Οδοποιία κλπ  

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  Οδοποιία κλπ  

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 Κράσπεδα από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Οδοποιία κλπ  

5 ΕΛΟΤ EN 13251 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση σε υπόγεια έργα, θεμελιώσεις 

και κατασκευών αντιστήριξη 

Οδοποιία κλπ  

5 ΕΛΟΤ EN 13252 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και 

σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση σε  

συστήματα αποστράγγιση  

Οδοποιία κλπ  

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1342 Κυβόλιθοι από φυσικου λίθου για εξωτερική πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη 

Οδοποιία κλπ  

14 ΕΛΟΤ EN 12271 Επιφανειακες επαλείψεις - Προδιαγραφες  ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12273 Επιστρώσεις με ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12794 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Πάσσαλοι θεμελίωση  ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα C02 - Μέρος 1: Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμη για αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο και μηχανισμου χρονο - καθυστέρηση  

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-13 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

13: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφη  

Πυρασφάλεια 

 

5 

 

ΕΛΟΤ EN 12259-3 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού- Μέρος 3: Εγκαταστάσεις ξηρού συναγερμού  

Πυρασφάλεια 

 

5 

 

ΕΛΟΤ EN 12259-4 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού 

- Μέρος 4: Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού  

Πυρασφάλεια 

 

5 

 

ΕΛΟΤ EN 671-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Συστήματα με εύκαμπτου σωλήνες - Μέρος 1: 

Πυροσβεστικες φωλιες με ημιάκαμπτο σωλήνα  

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

10: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  για πρεσσαριστου διακόπτες  

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

11: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για μηχανικες διατάξεις ζύγιση  

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για οτυστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

12: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για πνευματικες διατάξεις συναγερμού  

Πυρασφάλεια 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 2 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για μη αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο και διατάξεις καθυστέρηση  

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 3: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για χειροκίνητου μηχανισμου ενεργοποίηση και διακοπη  

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

4: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για εξαρτήματα βαλβίδων δοχείου και του ενεργοποιητες 

του 

Πυρασφάλεια 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα πυρόσβεση με αέριο - Μέρος 

5: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για επιλογή βαλβίδων υψηλη και χαμηλη πίεση και των 

ενεργοποιητών του σε συστήματα CΟ2  

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

6: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για το μη  

ηλεκτρικά αδρανοποιημένο μηχανισμό σε συστήματα CΟ2  

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - 

Μέρος 7: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για ακροφύσια σε συστήματα CΟ2  

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

9: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για ειδικου πυρανιχνευτες  

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού- Μέρος 1: Καταιονητήρες 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού - Μέρος 2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα  

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού 

- Μέρος 5: Ανιχνευτες ροη νερού  

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Συστήματα σκόνη - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη για εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Συστήματα σκόνη - Μέρος 2: Σχεδιασμος, κατασκευή και 

συντήρηση  

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Συστήματα 

αφρού - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για εξαρτήματα  

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Συστήματα με σωλήνες - Μέρος 2  Συστήματα  με 

επιπεδούμενου σωλήνες  

Πυρασφάλεια 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για ηλεκτρικες διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και 

χρονοκαθυστέρηση  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

10: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για  μανόμετρα και πρεσσοστατικου διακόπτες  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

11: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για μηχανικες διατάξεις ζύγιση  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

12: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για πνευματικες διατάξεις συναγερμού.  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-

13 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

13: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφη  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 2: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για μη ηλεκτρικες διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και  

χρονοκαθυστέρηση  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 3: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για χειροκίνητου μηχανισμου ενεργοποίηση και διακοπη  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 4: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για εξαρτήματα βαλβίδων δοχείων και των ενεργοποιητών του 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

5: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για βαλβίδες επιλογη υψηλη και χαμηλη πίεση και των 

ενεργοποιητών σε συστήματα CO2  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

6: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για το μη ηλεκτρικό αδρανοποιημένο μηχανισμό με 

συστήματα CO2 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - 

Μέρος 7: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για ακροφύσια σε συστήματα CO2  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-8 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

8: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για συνδέσμου  

Πυρασφάλεια 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

9: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για ειδικου πυρανιχνευτες  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.01 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 1: Προδιαγραφή για πετάσματα καπνού  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 

12101.02 

Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 2: Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και 

ανεμιστήρες απαγωγη θερμότητας  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 

12101.03 

Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 3: Προδιαγραφή για μηχανισμου 

απαγωγη καπνού και θερμότητας  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.06 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 6: Προδιαγραφή για συστήματα 

διαφορικη πίεση - Σύνεργα εξαρτημάτων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.10 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 10: Παροχες ενέργειας  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 Μόνιμασυστήματα πυρόσβεση  -  Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού- Μέρος 1: Καταιονιτήρες  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού- Μέρος 2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού - Μέρος 3: Βαλβίδα συναγερμού ξηρού τύπου  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού 

- Μέρος 4: Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού 

- Μέρος 5: Ανιχνευτες ροη νερού  

Πυρασφάλεια 
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9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Συστήματα σκόνη - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη για εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Συστήματα σκόνη - Μέρος 2: Σχεδιασμος, κατασκευή και  

συντήρηση  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Συστήματα αφρού - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη για εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14604 Διατάξεις ανιχνευτών καπνού  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.02 Συστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 2: Εξοπλισμος ελέγχου και ενδείξεων  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.03 Συστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 3: Ηχητικες διατάξεις συναγερμού  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04 Συστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 4: Εξοπλισμος παροχη ισχύος  Πυρασφάλεια 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05 Συστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 5: Ανιχνευτες θερμότητας - Σημειακοί 

ανιχνευτες 

Πυρασφάλεια 

 

9 

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07 Συστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού -Μέρος 7: Ανιχνευτες καπνού - Σημειακοί 

ανιχνευτες που λειτουργούν με διάχυτο  φως, δέσμη φωτος ή ιονισμό  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.10 Συστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 10: Ανιχνευτες φλόγας - Σημειακοί ανιχνευτες Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.11 Συστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 11: Εκκινητες χειρος  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.12 Συστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 12: Ανιχνευτες καπνού - Γραμμικοί 

ανιχνευτες που λειτουργούν με ακτίνα φωτος  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.17 Συστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 17: Απομονωτες βραχυκυκλώματος Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.18 Συστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 18: Συσκευες εισαγωγη/εξαγωγη  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.20 Συστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 20: Αναρροφητικοί ανιχνευτες καπνού  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.21 Συστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 21: Εξοπλισμος μετάδοση 

συναγερμού και σημάτων προειδοποίηση για την ύπαρξη  

σφαλμάτων  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.25 Συστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 25: Ραδιοζευκτά εξαρτήματα  Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-16 Συστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 16: Εξοπλισμος ελέγχου και ενδείξεων 

συναγερμού με φωνή  

Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-24 Συστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 24: Μέρη συστημάτων συναγερμού 

με φωνή - Μεγάφωνα 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 12101-7 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας -Μέρος 7: Διατομες αγωγών καπνού  Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 12101-8 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας -Μέρος 8: Διαφράγματα ελέγχου καπνού  Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 15650 Αερισμος κτιρίων - Πυροδιαφράγματα Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 54-23 Συστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 23: Διατάξεις συναγερμού - Οπτικες 

διατάξεις συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13450 Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών  Σιδηροδρομικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13250 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 

χρήση στην κατασκευή σιδηροδρόμων  

 

Σιδηροδρομικά 

9 ΕΛΟΤ EN 1279-5 Υαλος για δομική χρήση - Μονάδες μονωτικών υαλοστασίων - Μέρος 5: Αξιολόγηση τη 

συμμόρφωση  

 

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14179-2 Υαλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστοπυ- ριτική ύαλος ασφαλείας σκληρυμένη 

θερμικά και κατεργασμένη με Heat Soak - Μέρος 2: Αξιολόγηση τη 

συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

9 ΕΛΟΤ EN 14321-2 Υαλος για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένη ύαλος ασφαλείας με βάση  πυριτικες  

αλκαλικες γαίες - Μέρος 2: Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14449 Υαλος για δομική χρήση - Ύαλος πολλαπλών στρώσεων και ύαλος ασφαλείας πολλαπλών 

στρώσεων - Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1036-2 Ύαλος δομικη χρήση - Καθρέπτες από επίπεδο γυαλί με επικάλυψη αργύρου για 

εσωτερική χρήση - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωση, πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1051-2 Yαλος για δομική χρήση - Υαλότουβλα δόμηση και επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση τη 

συμμόρφωση/ Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1096-4 Yαλος για δομική χρήση - Επενδυμένη ύαλος - 

Μέρος 4: Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12150-2 Ύαλος για δομική χρήση - θερμικά σκληρυμένη νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος - Μέρος 

2: Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12337-2 Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος ενισχυμένη χημικά - Μέρος 

2: Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 13024-2 Ύαλος για δομική χρήση - θερμικά σκληρυμένη βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας - Μέρος 2: 

Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 14178-2 Υαλος για δομική χρήση - Προϊόντα υάλου με βάση πυριτικες αλκαλικες γαίες - Μέρος 2: 

Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-1-2 Yαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - Βοριοπυριτικοί ύαλοι - Μέρος 1 - 2: 

Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-2-2 Yαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - Μέρος 2 - 2: Υαλοκεραμικά - 

Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1863-2: Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος ενισχυμένη θερμικά - Μέρος 

2: Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 572-9 Ύαλος για δομική χρήση - Βασικά προϊόντα από νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλο - 

Μέρος 9: Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 
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5 ΕΛΟΤ EN 13253 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και 

σχετικών με αυτά προϊόντων σε συστήματα ελέγχου εξωτερικη διάβρωση  

Υδραυλικά έργα 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

5 ΕΛΟΤ EN 13254 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή δεξαμενών 

και φραγμάτων  

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13255 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή καναλιών  

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13256 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων  

για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και υπογείων κατασκευών  

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13257 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων  

για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και υπογείων κατασκευών  

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13265 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για έργα αντιρρύπανση υγρών 

αποβλήτων  

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10224 Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήματα για τη μεταφορά υδατικών υγρών 

συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι 

παράδοση  

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10255 Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για συγκόλληση και κατασκευή 

σπειρωμάτων - Τεχνικοί όροι παράδοση  

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10311 Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων για τη μεταφορά ύδατος και άλλων 

υδατικών υγρών  

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10312 Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες μεταφορα υδατικών υγρών 

συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι 

παράδοση  

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13101 Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψη - Απαιτήσεις, σήμανση, δοκιμες και αξιολόγηση τη  

συμμόρφωση  

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13361 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην 

κατασκευή δεξαμενών και φραγμάτων  

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13362 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην 

κατασκευή αυλακιών  

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13491 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση διαφράγματος υγρών 

στην κατασκευή σηράγγων και υπόγειων έργων  

Υδραυλικά έργα 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

14 ΕΛΟΤ EN 13492 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή χώρων 

απόθεση υγρών αποβλήτων, σταθμών μεταφορα ή δευτερεύουσας αποθήκευση  

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13493 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή χώρων 

αποθήκευση και διάθεση στερεών αποβλήτων  

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1433 Κανάλια αποστράγγιση σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων - Ταξινόμηση, 

σχεδιασμος και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση τη συμμόρφωση  

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14396 Σταθερες κλίμακες ανθρωποθυρίδων  Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14680 Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερμοπλαστικών σωλήνων χωρις πίεση - Προδιαγραφες Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14814 Συγκολλητικά για τα συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για ρευστά υπό πίεση - 

Προδιαγραφες  

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14844 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Οχετοί ορθογωνικη διατομη  

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες και ειδικά τεμάχια από σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες 

χάλυβα 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1917 Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψη από σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με 

ίνες χάλυβα 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 295-10 Εφυαλωμένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήματα και σύνδεσμοι του για αποχετεύσεις και 

υπονόμου - Μέρος 10: Απαιτήσεις επίδοση  

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 588-2 Σωλήνες από ινοτσιμέντο για οχετου και αποχετεύσεις - Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και 

θυρίδες επίσκεψη  

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 598 Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και οι συνδέσεις του για 

εφαρμογες αποχέτευση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών  

Υδραυλικά έργα 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή  Υδραυλικά, Λιμενικά 

16 ETAG 001 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - Παραρτήματα Α και Β 
Επισκευες -ενισχύσεις 

16 ETAG 001 Μεταλλικά αγκύρια για γρήση στο σκυρόδεμα - Παράρτημα C 
Επισκευες -ενισχύσεις 

16 ETAG 001-1 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυοόδεμα - Μέρος 1: Γενικότητες 
Επισκευες -ενισχύσεις 

16 ETAG 001-2 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση ατο σκυρόδεμα - Μέρος 2: αγκύρια εκτόνωση ελεγχόμενα με 

δυναμόμετρο  
Επισκευες -ενισχύσεις 

16 ETAG 001-3 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - Μέρος 3: αγκύρια βραχείας κεφαλη  
Επισκευες -ενισχύσεις 

16 ETAG 001-4 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδευα - Μέρος 4: αγκύρια διαστολη ελεγχόμενη 

παραμόρφωση  
Επισκευες -ενισχύσεις 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας  

16 ETAG 001-5 Μεταλλικά αγκύρια νια χρήση στο σκυρόδευα - Μέρος 5: Ενσωματωμένα αγκύρια  
Επισκευες -ενισχύσεις 

16 ETAG 001-6 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - Μέρος 6: Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για μη 

δομικες εφαρμογες 
Επισκευες -ενισχύσεις 

16 ETAG 002-1 Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με σφραγιστικά - Μέρος 1: Συστήματα με ή χωρις 

στηρίγματα Κουφώματα 
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16 ETAG 002-2 Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με σφραγιστικά - Μέρος 2: Συστήματα αλουμινίου με 

επίστρωση  Κουφώματα 

16 ETAG 002-3 Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με σφραγιστικά Μέρος 3: Συστήματα με ενσωματωμένη 

θερμοφραγή στη διατομή  Κουφώματα 

16 ETAG 003 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά του για διαγωριστικά εσωτερικών χώρων  
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 004 Εξωτερικά συστήματα θερμομόνωση με εξωτεοικό επίχρισμα - ETICS 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 005 Eξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά υγρη επάλειψη για στεγάνωση δωμάτων  
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 006 Συστήυατα μηχανικά στερεωμένων εύκαυπτων μεμβρανών στενάνωση δωμάτων  
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 007 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για κτίρια με ξύλινο σκελετό  
Ξύλινες κατασκευες  

16 ETAG 008 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για προκατασκευασμένες κλίμακες.  
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 009 Μόνιμα μη φέροντα εξώφυλλα από εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά ή συναρμολογη - 

θέντα συστήματα, τοποθετούμενα σε διάτρητα στοιχεία ή πετάσματα μονωτικών υλικών και σε 

ορισμένες περιπτώσεις και σε σκυρόδεμα.  

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 010 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για αυτοφερόμενα διαφανή προϊόντα κάλυψη στεγών  
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 011 Υποστυλώματα και δοκοί ελαφρα σύνθεση με βάση το ξύλο  
Ξύλινες κατασκευες  

16 ETAG 012 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή κτιρίων από προκατασκευασμένο 

δομικό στοιχείο 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 013 Εξαρτήματα προένταση και συμπαρομαρτούντα υλικά για προεντεταμένες κατασκευες 
Οδοποιία 

16 ETAG 014 Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών συστημάτων θερμομόνωση με εξωτερικό επίχρισμα.  
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσματα  
Ξύλινες κατασκευες  

16 ETAG 016-1 Σύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματα -Μέρος 1: Γενικότητες 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-2 Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφρά πετάσματα - Μέρος 2: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόμενων 

ελαφρών πετασμάτων γιαχρήση σε στέγες  Κτιριακά έργα 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικος τομέας  

16 ETAG 016-3 Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσματα - Μέοος 3: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερό- 

μενων ελαφρών πετασμάτων για χρήση σε εξωτερικου τοίχου και πλακόστρωτες επενδύσεις  
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-4 Σύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματα - Μέρος 4: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόμενων 

ελαφρών πετασμάτων για χρήση σε εσωτερικου τοίχου και οροφες  Κτιριακά έργα 

16 ETAG 017 Εξαρτήματα και υλικά επενδύσεων  
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 018-1 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 1: Γενικότητες  
Πυρασφάλεια 

16 ETAG 018-4 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 4: Προϊόντα και εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά 

για πυροπροοτατευτικά πετάσματα, πλάκες και τάπητες  Πυρασφάλεια 

16 ETAG 019 Προκατασκευασμένα φέροντα πετάσματα με βάση το ξύλο με τανυσμένη επικάλυψη  
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-1 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες 

εφαρμογες - Μέρος 1: Γενικότητες 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-2 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες 

εφαρμογες - Μέρος 2: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε συνήθη σκυροδέματα  Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-3 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες 

εφαρμογες - Μέρος 3: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε συμπαγή τοιχοποιία  Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-4 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες 

εφαρμογες - Μέρος 4: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε τοιχοποιία με διάτρητα τούβλα  
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-5 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδευα και τοιχοποιία σε μή  φέρουσες 

εφαρμογες - Μέρος 5: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε αυτόκλειστο σκυρόδεμα και 

προσαρτήματα Α, Β, και Γ  

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 021-1 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά αποθηκών ψυχρη συντήρηση - Μέρος 1: Εξαρτήματα 

με συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή ψυχρών θαλάμων  
ΗΛΜ  

16 ETAG 021-2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά αποθηκών ψυχρη συντήρηση Μέρος 2: Εξαρτήματα 

με συμπαρομαρτούντα υλικά για τα περιβλήματα καθως και για τα κτίρια αποθηκών ψυχρη 

συντήρηση  

ΗΛΜ  

16 ETAG 022 Εξαρτήυατα και συμπαρομαρτούντα υλικά για στενάνωση εξωτερικών δωμάτων και τοίχων - 

Προσαρτήματα Α, Β, Γ, Δ, E, ΣΤ, Ζ, H και I  Κτιριακά έργα 

ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικος τομέας  

16 ETAG 022-1 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για στενάνωση εξωτερικών δωμάτων και τοίχων - 

Μέρος 1: Επιστρώσεις υγρη επάλειψη με ή χωρις προστασία  Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για εξωτερική στενάνωση δωμάτων και τοίχων - 

Μέρος 2: Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για εύκαμπτα φύλλα 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-3 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για εξωτερική στεγάνωση δωμάτων και τοίχων - 

Μέρος :2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά με πλάκες εγγενως στεγανοποιημένες  Κτιριακά έργα 

16 ETAG 023 Προκατασκευασμένες κτιριακες μονάδες 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 024 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή κτιρίων με πλαίσια από σκυρόδεμα  
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 025 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή κτιρίων με μεταλλικά πλαίσια  
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 026-1 Πυροφράγματα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 1: Γενικότητες  
Πυρασφάλεια 
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16 ETAG 026-2 Πυροφράνματα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 2: Σφοανιστικά έναντι διείσδυση τη φωτια 
Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-3 Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 3: Σφραγιστικά για ευθύγραμμες συνδέσεις και 

γεμίσματα κενών  Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-5 Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 5 Φράγματα κοιλοτήτων  Πυρασφάλεια 

16 ETAG 027 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για προστασία από πτώσεις βράχων  
Οδοποιία 

16 ETAG 029 Μεταλλικά αγκύρια με βλήτρα νια χρήση σε τοιχοποιία. Προσάρτημα Α, προσάρτημα Β, 

Προσάρτημα Γ 
Επισκευες -ενισχύσεις 

16 ETAG 031-1 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων. Μέρος 1 : 

Γενικότητες Κτιριακά έργα 

16 ETAG 031-2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων - Μέρος 

2 : Μόνωση με προστατευτική επίστρωση  

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 033 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά υγρη εφαρμογη για στεγάνωση 

καταστρώματος γεφυρών  

Οδοποιία 

16 ETAG 035 Ασφαλτοδέματα πολύ λεπτη στρώση  Οδοποιία 

16 ETAG018-2 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 2: Αντιδραστική επικάλυψη για πυροπροστασία 

χαλύβδινων στοιχείων  

Πυρασφάλεια 

16 ETAG018-3 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 3: Εξωτερικά επιχρίσματα και εξαρτήματα με  

συμπαρο- μαρτούντα υλικά για εφαρμογες πυραντίσταση  

Πυρασφάλεια 
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