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ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 
 
CEN Committee Européenne de Normalisation (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) 

CENELEC Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 

CUAP Common Understanding of Assessment Procedure (για ΕΤΑ χωρίς 
Κατευθυντήρια Γραµµή) 

DoA  Date of Availability (ηµεροµηνία διάθεσης ευρωπαϊκού προτύπου) 

DoW Date of Withdrawal (ηµεροµηνία απόσυρσης αντιθέτων τεχνικών 
προδιαγραφών) 

EC  European Commission (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 

EΕ  Ευρωπαϊκή Ένωση 

EEEK  Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

EZEΣ  Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA) 

EN  European Standard (ευρωπαϊκό πρότυπο)   

ΕΟΤ εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης  

EOTA European Organisation for Technical Approvals (Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
Τεχνικών Εγκρίσεων) 

EOX  Ευρωπαϊκός Οικονοµικό Χώρος 

ΕΠΕ  έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΠΕ=Factory Production Control) 

ETΑ  European Technical Approval (Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση) 

ETAG European Technical Approvals Guideline (Κατευθυντήρια Γραµµή για 
Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις) 

hEN  harmonized European Standard (εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο) 

ΚΜ  κράτη µέλη της ΕΕ 

ΚΥΑ  Κοινή Υπουργική Απόφαση 

ΜΕΤΕ  Μόνιµη Επιτροπή Τεχνικών Έργων της οδηγίας 89/106/EΟΚ (Standing 
Committee on Construction) 

Ο∆Π  Οδηγία ∆οµικών Προϊόντων (οδηγία 89/106/EΟΚ) 

ΟΕ Οργανισµός αρµόδιος για τη χορήγηση ΕΤΑ 

Συνθήκη ΕΚ Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

WG Working Group (Οµάδα Εργασίας) 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο οδηγός συντάχθηκε µε σκοπό να βοηθήσει τους φορείς που είναι αρµόδιοι για την 
εφαρµογή της οδηγίας 89/106/EΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1988 για την 
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών 
όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα δοµικών κατασκευών, (ΕΕΕΚ L 40, 11.2.1989, σ. 12), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 93/68/EΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 
(ΕΕΕΚ L 220, 30.8.1993, σ. 1). Οι φορείς αυτοί είναι, κυρίως, το ΥΠΑΝ, το ΥΠΕΧΩ∆Ε και ο 
ΕΛΟΤ. H οδηγία 89/106/EΟΚ θα αναφέρεται εφεξής ως η «Οδηγία ∆οµικών Προϊόντων» ή 
«Ο∆Π», ή «οδηγία». 

Ο παρών οδηγός επικεντρώνεται σε συγκεκριµένα θέµατα τα οποία σχετίζονται άµεσα και 
συγκεκριµένα µε την εφαρµογή της Ο∆Π. Πρόσθετες πληροφορίες για πολλά θέµατα 
πρακτικής εφαρµογής της οδηγίας υπάρχουν στο έγγραφο «Οδηγός για την εφαρµογή 
οδηγιών που εκπονούνται βάσει των διατάξεων της Νέας Προσέγγισης και της 
Σφαιρικής Προσέγγισης» που οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα: 
  http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/guide/legislation.htm 

Βάσει της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ), οι διατάξεις της 
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας εφαρµόζονται και στις 3 χώρες της ΕΖΕΣ που έχουν αποτελούν 
συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνία ΕΟΧ (Ισλανδία, Λίχτενσταϊν και Νορβηγία).  

 
 
2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 
Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ έχει στόχο την κατάργηση των τεχνικών εµποδίων, που υπάρχουν 
στην εµπορία και στη χρήση δοµικών προϊόντων µεταξύ των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να το επιτύχει, η Ο∆Π βασίζεται στα ακόλουθα κύρια στοιχεία:   

�� στη δηµιουργία ενός συστήµατος ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών (βλέπε 
κεφάλαιο 5) που θα συµπεριλαµβάνουν και κοινό σύστηµα βεβαίωσης της 
συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές (βλέπε 
κεφάλαιο 7), 

�� στην υποχρεωτική τροποποίηση των ρυθµιστικών διατάξεων των κρατών 
µελών, έτσι ώστε να αναφέρονται στις ανωτέρω κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις, 

�� στην εφαρµογή των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών και τη σήµανση CE 
των δοµικών προϊόντων από τους παραγωγούς (βλέπε κεφάλαιο 9) προκειµένου 
να διαθέτουν τα δοµικά τους προϊόντα στο εµπόριο στην επικράτεια της ΕΕ. 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η Ο∆Π δεν απαιτεί την εναρµόνιση των δοµικών κανονισµών 
των κρατών µελών. Τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να ορίσουν τις δικές τους απαιτήσεις 
όσον αφορά τις επιδόσεις των έργων στα πλαίσια των Βασικών Απαιτήσεων της οδηγίας. 

Η Ο∆Π εναρµονίζει πάντως: 
�� τις µεθόδους δοκιµών για τα έργα και προϊόντα, 
�� τον τρόπο δήλωσης των επιδόσεων του προϊόντος και 
�� τις µεθόδους αξιολόγησης της συµµόρφωσης του προϊόντος προς τις ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές. 
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3. ∆ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ 89/106/ΕΟΚ   

Σύµφωνα µε την οδηγία (άρθρο 1), ως «προϊόν του τοµέα των δοµικών κατασκευών» 
νοείται κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται για να ενσωµατωθεί, κατά τρόπο διαρκή, 
σε δοµικά έργα». Τα δοµικά έργα περιλαµβάνουν όχι µόνο τα κτίρια αλλά και τα έργα 
πολιτικού µηχανικού. Η οδηγία εφαρµόζεται για τα δοµικά προϊόντα που επιτρέπουν στα 
έργα να ικανοποιούν τις Βασικές Απαιτήσεις της οδηγίας.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών 
περιλαµβάνονται επίσης: 

�� εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και εξαρτήµατα για θέρµανση, κλιµατισµό, εξαερισµό, 
ηλεκτροδότησης και αποθήκευσης καυσίµων,  

�� προκατασκευασµένα έργα ή τµήµατα αυτών που διατίθενται στο εµπόριο (π.χ. 
προκατασκευασµένα κτίρια, προκατασκευασµένοι δοκοί κλπ). 

 
4. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TΗΣ 89/106/ΕΟΚ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Η Ο∆Π καθορίζει τις «Βασικές Απαιτήσεις» που πρέπει να πληρούν τα δοµικά έργα. Αυτές 
οι Βασικές Απαιτήσεις αναφέρονται στο Άρθρο 3 της Ο∆Π, περιγράφονται αναλυτικά στο 
Παράρτηµα Ι της Ο∆Π και είναι:    

1. Μηχανική αντοχή και ευστάθεια   
2. Πυρασφάλεια   
3. Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον   
4. Ασφάλεια χρήσης   
5. Προστασία κατά του θορύβου   
6. Εξοικονόµηση ενέργειας και συγκράτηση θερµότητας. 

Πρέπει να τονισθεί ότι οι Βασικές Απαιτήσεις της Ο∆Π αναφέρονται στα δοµικά έργα και 
ΟΧΙ στα προϊόντα1. Τα δοµικά προϊόντα πρέπει να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να 
επιτρέπουν στα δοµικά έργα να πληρούν τις Βασικές Απαιτήσεις της Ο∆Π (υπό την 
προϋπόθεση ότι τα δοµικά έργα έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί σωστά). Τα δοµικά 
αυτά προϊόντα θεωρούνται κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση. 

Οι Βασικές Απαιτήσεις της οδηγίας αναλύονται διεξοδικά στα λεγόµενα Ερµηνευτικά 
Έγγραφα, τα οποία συντάχθηκαν για να αποτελέσουν τον σύνδεσµο µεταξύ των Βασικών 
Απαιτήσεων της Ο∆Π και των επιδόσεων των προϊόντων που πρέπει να είναι κατάλληλα για 
χρήση. Για κάθε Βασική Απαίτηση συντάχθηκε ένα Ερµηνευτικό Έγγραφο.  

Μετά από διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη και σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Ο∆Π, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηµοσίευσε το 1994 τα «Ερµηνευτικά Έγγραφα» µε ένα κοινό για 
όλα τα Ερµηνευτικά Έγγραφα πρόλογο σε ειδικό τεύχος της ΕΕΕΚ (C 62, 28.2.1994).  

Σήµερα τα Ερµηνευτικά Έγγραφα δεν έχουν πλέον ιδιαίτερη σηµασία για την εφαρµογή της 
Ο∆Π διότι οι εντολές τυποποίησης έχουν ήδη συνταχθεί και αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στη CEN / CENELΕC και η σύνταξη των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για 
δοµικά προϊόντα έχει προχωρήσει σηµαντικά.  

                                                 
1  Για παράδειγµα δοκοί ή οπλισµός: κανείς δεν θα ήταν σε θέση να κρίνει κατά πόσον ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις της µηχανικής αντίστασης και σταθερότητας από µόνα τους, καθώς αυτό εξαρτάται από την όλη 
κατασκευή στην οποία χρησιµοποιούνται. Η καταλληλότητα τους για χρήση εντούτοις, µπορεί να καθοριστεί: 
θα πρέπει να έχουν ιδιότητες σύµφωνες µε αυτές που ορίζονται στους κώδικες σχεδιασµού. 
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5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

Τα δοµικά προϊόντα θεωρούνται κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση εφόσον 
συµφωνούν µε τις σχετικές ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές.  

Αυτές οι ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές είναι (άρθρο 4 της Ο∆Π): 
�� τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα για προϊόντα (EN) τα οποία καταρτίζονται 

από την CEN/CENELEC ύστερα από σχετική εντολή της Επιτροπής, 

�� οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ETA) οι οποίες χορηγούνται από τους 
αρµόδιους οργανισµούς Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων των κρατών µελών, 

�� οι αναγνωρισµένες (σε ευρωπαϊκό επίπεδο) εθνικές τεχνικές προδιαγραφές.   

Οι ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές για ένα προϊόν περιλαµβάνουν όλα τα 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους κανονισµούς κάθε κράτους µέλους για το 
σχετικό προϊόν. Κατά συνέπεια, τα δοµικά προϊόντα που συµφωνούν µε τη σχετική 
ευρωπαϊκή τεχνική προδιαγραφή, θα γίνονται αποδεκτά σε κάθε κράτος µέλος διότι θα 
καλύπτουν κάθε πτυχή των κανονισµών σε όλα τα κράτη µέλη. 

 

5.1 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (EN)   

Τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα για δοµικά προϊόντα καταρτίζονται από τη 
CEN/CENELEC, κατόπιν σχετικής εντολής (mandate) της Επιτροπής. Εναρµονισµένα 
καλούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε εντολές 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια µιας οδηγίας για τη δηµιουργία της 
Εσωτερικής Αγοράς και τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στην ΕΕΕΚ.   

Τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα για δοµικά προϊόντα αναφέρουν τα χαρακτηριστικά 
τα οποία επιτρέπουν στα έργα να ικανοποιούν τις Βασικές Απαιτήσεις της Ο∆Π. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά (π.χ. αντοχή σε θλίψη των τούβλων) περιέχονται στους σχετικούς 
κανονισµούς τουλάχιστον ενός κράτους µέλους. Θα πρέπει να υποµνησθεί ότι, εάν δεν 
υφίστανται ρυθµιστικές διατάξεις για την ικανοποίηση των Βασικών Απαιτήσεων σε κανένα 
κράτος µέλος για ένα συγκεκριµένο δοµικό προϊόν, τότε το προϊόν αυτό δεν εµπίπτει στο 
πεδίο της Ο∆Π και δεν υφίστανται εµπόδια για την εµπορία και χρήση του στην ΕΕ.     

Πέραν των χαρακτηριστικών που αφορούν την ικανοποίηση των Βασικών Απαιτήσεων, τα 
εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα ενδέχεται να περιέχουν και άλλα χαρακτηριστικά 
του προϊόντος (π.χ. αντοχή του χρώµατος του προϊόντος στο χρόνο), τα οποία δεν 
αναφέρονται σε κανονισµούς, αλλά έχουν συµπεριληφθεί για άλλους λόγους (π.χ. για λόγους 
αισθητικής που επιθυµεί ο αγοραστής) χωρίς να απαιτούνται από τους κανονισµούς.  

Όλα τα εναρµονισµένα πρότυπα για δοµικά προϊόντα περιλαµβάνουν το 
πληροφοριακό Παράρτηµα ΖΑ, που διευκρινίζει ποια από τα τµήµατα του προτύπου 
αντιστοιχούν σε απαιτήσεις των κανονισµών των κρατών µελών.  

Κατά συνέπεια, τα ΕΝ για δοµικά προϊόντα που δεν περιέχουν το Παράρτηµα ΖΑ δεν 
αποτελούν εναρµονισµένα πρότυπα στα πλαίσια της Ο∆Π και δεν µπορούν να 
αποτελέσουν τη βάση για τη σήµανση CE σε σχέση µε την Ο∆Π.  

Τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα της Ο∆Π περιέχουν  
• πεδίο εφαρµογής  
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• ορισµό των βασικών χαρακτηριστικών (από αυτά εξαρτάται η ικανοποίηση των Βασικών 
Απαιτήσεων) που απαιτούνται από ρυθµιστικές διατάξεις των ΚΜ 

• τις µεθόδους για τον προσδιορισµό των ανωτέρω χαρακτηριστικών (πρότυπα δοκιµών) 
• κατηγορίες / επίπεδα επιδόσεων (εφόσον καθορίστηκαν από την ΜΕΤΕ) 
• το αποφασισµένο από την Επιτροπή σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης (Ποιος;) 
• τις αναγκαίες διαδικασίες για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης  (Πως;) 
• τον τρόπο αναφοράς των επιδόσεων του προϊόντος στη σήµανση CE  
• Παράρτηµα ZA που αναφέρει ποια τµήµατα του προτύπου αντιστοιχούν στην εντολή 

τυποποίησης.  
 

Σχέση εναρµονισµένων και µη εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων για δοµικά 
προϊόντα 

Εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα  Μη εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα 

�� συντάσσονται ύστερα από σαφή εντολή και µε 
συγχρηµατοδότηση της Ευρ. Επιτροπής  

�� συντάσσονται µε πρωτοβουλία και δαπάνες 
των παραγωγών  

�� αφορούν τη σχέση παραγωγού 
/ρυθµιστικών αρχών 

�� αφορούν τη σχέση παραγωγού / πελάτη 

�� παρέχουν πρόσβαση στη σήµανση CE �� παρέχουν πρόσβαση σε σήµα ποιότητας 
(όπου προβλέπεται) 

�� πρέπει να καλύπτουν όλα τα προϊόντα που 
κυκλοφορούν νόµιµα στο εµπόριο στα 
κράτη µέλη 

�� δεν καλύπτουν όλα τα προϊόντα που 
κυκλοφορούν στο εµπόριο 

�� τα στοιχεία τους αναφέρονται στην ΕΕΕΚ �� τα στοιχεία τους δεν αναφέρονται στην 
ΕΕΕΚ 

�� περιέχουν Παράρτηµα ΖΑ  �� δεν περιέχουν Παράρτηµα ΖΑ 

�� υποχρεωτικά στις δηµόσιες συµβάσεις  �� υποχρεωτικά στις δηµόσιες συµβάσεις 

 

Υπενθυµίζεται ότι τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα της Ο∆Π θα πρέπει να 
καλύπτουν κάθε προϊόν που κυκλοφορεί νόµιµα στο εµπόριο και χρησιµοποιείται στα 
δοµικά έργα σε κάποιο  ΚΜ.   

Μέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί εντολές τυποποίησης προς τη CEN/CENELEC που καλύπτουν 
το σύνολο σχεδόν των οικογενειών δοµικών προϊόντων (µε εξαίρεση το έτοιµο σκυρόδεµα 
και τα καλώδια). Στο Παράρτηµα ΙIΙ του παρόντος οδηγού περιέχεται κατάλογος των 
εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων µαζί µε την αντίστοιχη περίοδο εφαρµογής 
τους.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι για πολλά δοµικά προϊόντα η θεσπισµένη περίοδος 
συνύπαρξης έχει λήξει προ πολλού χωρίς στην Ελλάδα να έχουν ακόµη ληφθεί µέτρα 
για την επιβολή της σήµανσης CE στα δοµικά προϊόντα.     

 

5.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ (ETΑ)   

Τα δοµικά προϊόντα, για τα οποία δεν είναι ακόµη δυνατόν να καταρτιστούν εναρµονισµένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, ή προϊόντα τα οποία αποκλίνουν σηµαντικά από τα εναρµονισµένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, θα πρέπει αποδεικνύουν την καταλληλότητά τους για την 
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προβλεπόµενη χρήση µέσω των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων. Αυτό ισχύει κυρίως για 
δύο κατηγορίες προϊόντων, δηλαδή για:   

�� πρωτοποριακά προϊόντα, για τα οποία δεν έχει παγιοποιηθεί ακόµα η τεχνολογία, 
ώστε να επιτρέπει την τυποποίηση (π.χ. µεταλλικά αγκύρια βαρέως τύπου), και   

�� σύνθετα προϊόντα, (π.χ. σύνολα προϊόντων (kits), σύνθετα στοιχεία, 
προκατασκευασµένα κτίσµατα που πωλούνται στο εµπόριο).   

Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ΕΤΑ) είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίµηση της 
καταλληλότητας ενός προϊόντος για µια συγκεκριµένη χρήση. Η εκτίµηση αυτή βασίζεται 
στο ότι πληρούνται οι Βασικές Απαιτήσεις που προβλέπονται για τα έργα στα οποία πρέπει 
να χρησιµοποιηθεί το προϊόν.  

Οι ΕΤΑ χορηγούνται κατά κανόνα για 5 έτη και πρέπει να βασίζονται στις Κατευθυντήριες 
Γραµµές για Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ETAG), εφόσον αυτές υπάρχουν. Οι ETAG 
εκδίδονται κατόπιν εντολής (mandate) της Επιτροπής, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
Τεχνικών Εγκρίσεων (EOTΑ). Η εντολή για τη σύνταξη ETAG εκδίδεται από την Ευρ. 
Επιτροπή εφόσον υπάρχουν αρκετοί κατασκευαστές παροµοίων πρωτοποριακών ή 
συνθέτων προϊόντων (π.χ. µεταλλικά αγκύρια). 

Στην περίπτωση που υπάρχει περιορισµένος αριθµός κατασκευαστών τέτοιων προϊόντων, οι 
Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις είναι δυνατόν να χορηγηθούν χωρίς την προηγούµενη 
σύνταξη ETAG (µε βάση το άρθρο 9, παράγραφος 2 της Ο∆Π). Στην περίπτωση αυτή για την 
επίτευξη συµφωνίας µεταξύ όλων των αρµοδίων οργανισµών ΕΤΑ των κρατών µελών 
συντάσσεται µνηµόνιο συµφωνίας, το λεγόµενο CUAP (Common Understanding of 
Assessment Procedure) για τις δοκιµές στις οποίες απαιτείται να υποβληθεί το προϊόν και 
τις επιδόσεις που θα πρέπει να έχει προκειµένου να θεωρηθεί κατάλληλο για την 
προβλεπόµενη χρήση. 

Κάθε κράτος µέλος ορίζει τους οργανισµούς (Άρθρο 10 της Ο∆Π) τους αρµόδιους για την 
αξιολόγηση των προϊόντων και τη χορήγηση Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων. Οι 
οργανισµοί αυτοί καθίστανται µέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Τεχνικών Εγκρίσεων 
(ΕΟΤΑ), (Παράρτηµα ΙΙ της Ο∆Π). Ο κατάλογος των οργανισµών τεχνικών εγκρίσεων 
περιλαµβάνεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΤΑ στη διεύθυνση:   

http://www.eota.be 

Η Ελλάδα έχει ορίσει τον ΕΛΟΤ ως οργανισµό αρµόδιο για τη χορήγηση ΕΤΑ.  

Τονίζεται ότι ο παραγωγός (ή ο εγκατεστηµένος στην ΕΕ αντιπρόσωπός του) µπορεί να 
απευθυνθεί για τη χορήγηση ΕΤΑ για το προϊόν σε οποιονδήποτε αρµόδιο οργανισµό 
του ΕΟΤΑ και όχι µόνο στον οργανισµό του κράτους µέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένος ο παραγωγός.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι οργανισµοί των κρατών µελών που ορίζονται για τη χορήγηση 
ΕΤΑ και διαβουλεύσεις στα πλαίσια του ΕΟΤΑ, πρέπει να έχουν στενή συνεργασία µε τις 
ρυθµιστικές αρχές του τοµέα (δηλαδή µε ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΥΠΑΝ για την περίπτωση της 
χώρας µας) ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις απαιτήσεις των ρυθµιστικών 
αρχών (όσον αφορά την καταλληλότητα για χρήση και τις προϋποθέσεις εµπορίας) για τα 
ειδικά αυτά δοµικά προϊόντα που πρόκειται να καλυφθούν από ΕΤΑ. Στις διαβουλεύσεις που 
πραγµατοποιούνται στα πλαίσια του ΕΟΤΑ, οι οργανισµοί αυτοί εκπροσωπούν τις 
ρυθµιστικές αρχές των κρατών µελών και η διαδικασία για τον ορισµό τους πρέπει, κατά 
συνέπεια, να λαµβάνει υπόψη της αυτές τις πτυχές.   

Οι οργανισµοί αυτοί πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10, παράγραφος 2 
της Ο∆Π.     
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∆εν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση µεταξύ της διαδικασίας δοκιµών για την έκδοση της ΕΤΑ 
από κάποιο οργανισµό του ΕΟΤΑ και των διαδικασιών για τη βεβαίωση της συµµόρφωσης 
του προϊόντος µε τη χορηγηθείσα ΕΤΑ. Οι οργανισµοί οι αρµόδιοι για τη χορήγηση 
Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων ενδέχεται να αποτελούν ταυτόχρονα2 και εργαστήρια 
δοκιµών, ή οργανισµούς επιθεώρησης, ή φορείς πιστοποίησης.  

Πρέπει να τονισθεί ότι οι κατασκευαστές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον ίδιο ή άλλον 
οργανισµό για να διενεργήσει τις διαδικασίες βεβαίωσης της συµµόρφωσης του 
προϊόντος µε τη χορηγηθείσα ΕΤΑ.   

Οι διαδικασίες για την αίτηση του παραγωγού και τη χορήγηση Ευρωπαϊκών Τεχνικών 
Εγκρίσεων διέπονται από την Απόφαση 94/23/EΚ της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 1994 
(ΕΕΕΚ, L 017 της 20/01/1994, σ. 34). Οι διαδικασίες αυτές (µε την αντίστοιχη χρονική 
διάρκεια) απεικονίζονται στο Παράρτηµα VΙ του παρόντος οδηγού. 
 
Η ΕΤΑ έχει τυποποιηµένη µορφή η οποία καθορίστηκε µε Απόφαση της Επιτροπής 
(97/571/ΕΚ).   
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε στο τέλος του 2003 τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης του συστήµατος ΕΤΑ στα πλαίσια της Ο∆Π που περιλαµβάνει πολλές 
προτάσεις ώστε το σύστηµα χορήγησης ΕΤΑ να καταστεί ταχύτερο, απλούστερο και 
περισσότερο προσιτό για τους παραγωγούς δοµικών προϊόντων. Το σχετικό κείµενο 
διατίθεται ελεύθερα από τη διεύθυνση: 

http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/evaluation_en.htm 

Στο Παράρτηµα ΙV του παρόντος οδηγού περιέχεται κατάλογος των εγκεκριµένων ETAG 
µαζί µε την αντίστοιχη περίοδο εφαρµογής τους  

H ιστοσελίδα του ΕΟΤΑ περιέχει αναλυτικό κατάλογο των χορηγηθέντων ΕΤΑ και των 
υπό σύνταξη ETAG καθώς και τα πρωτότυπα κείµενα των εγκεκριµένων ETAG σε 
αγγλική γλώσσα. 

Τα κράτη µέλη οφείλουν να δηµοσιεύουν τις ETAG στη γλώσσα τους (άρθρο 11, 
παράγραφος 3 της Ο∆Π). Στην Ελλάδα την υποχρέωση αυτή έχει αναλάβει ο ΕΛΟΤ 
(άρθρο 9, παράγραφος 2 του Π∆ 334/94).  

 
  
5.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ (ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο) ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Είναι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν αναγνωρισθεί από τα κράτη µέλη ύστερα από 
διαβούλευση στα πλαίσια της Μόνιµης Επιτροπής της 89/106/ΕΟΚ και των οποίων τα 
στοιχεία αναφέρονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η διαδικασία 
περιγράφεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 και στο άρθρο 5, παράγραφος 2 της Ο∆Π.  

Μέχρι σήµερα δεν έχουν ανακοινωθεί στην ΕΕΕΚ τα στοιχεία αναγνωρισµένης εθνικής 
τεχνικής προδιαγραφής.   

 

 

                                                 
2  Σε αυτή την περίπτωση ένας τέτοιος οργανισµός χρειάζεται δύο διαφορετικές κοινοποιήσεις: µία σύµφωνα µε 

το Άρθρο 10 της Οδηγίας ως οργανισµός ETA και άλλη µία σύµφωνα µε το Άρθρο 18 της Οδηγίας ως 
κοινοποιηµένος οργανισµός για σκοπούς βεβαίωσης της συµµόρφωσης. 
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6. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (MANDATES) 

Για τη σύνταξη των εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων (από CEN / CENELEC) και 
των Κατευθυντηρίων Γραµµών για ΕΤΑ που θα είναι αποδεκτές από ΟΛΑ τα κράτη µέλη 
απαιτείται να ληφθούν υπόψη όλες οι αιτιολογηµένες (από τις Βασικές Απαιτήσεις της Ο∆Π) 
απαιτήσεις των ρυθµιστικών διατάξεων κάθε κράτους µέλους και να επιβληθεί ενιαίο 
σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις ευρωπαϊκές τεχνικές 
προδιαγραφές. Τούτο επιτυγχάνεται µε τις εντολές τυποποίησης. 

Ο ρόλος τους, ειδικότερα, είναι: 
�� να καθορίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που σχετίζονται µα τις Βασικές 

Απαιτήσεις και απαιτούνται από ρυθµιστικές διατάξεις τουλάχιστον ενός κράτους µέλους, 
�� να καθορίσουν τυχόν κατηγορίες / επίπεδα επιδόσεων, 
�� να καθορίσουν τη διαδικασία βεβαίωσης της συµµόρφωσης, 
�� να δώσουν βασικές οδηγίες προς τους συντάκτες προτύπων / ETAG,  
�� να αποτελέσουν τη βάση για κοινοτική χρηµατοδότηση των σχετικών εργασιών 

τυποποίησης των CEN / CENELEC / EOTA, 
�� να σταµατήσουν την εθνική τυποποίηση. 
 
Ένα πρώτο σχέδιο συντάσσεται από οµάδα εµπειρογνωµόνων της Ευρ. Επιτροπής (Experts 
Group on Mandates) και υποβάλλεται για σχόλια στα κράτη µέλη (συνήθως µε γραπτή 
διαδικασία). Οι υπηρεσίες της Επιτροπής βελτιώνουν το σχέδιο (µε βάση τα σχόλια των ΚΜ) 
και το διαβιβάζουν για συζήτηση στην Προπαρασκευαστική Οµάδα της ΜΕΤΕ. Το τελικό 
σχέδιο (µετά τις διαβουλεύσεις µε την Προπαρασκευαστική Οµάδα) υποβάλλεται για 
διαβούλευση στη Μόνιµη Επιτροπή της Ο∆Π και κατόπιν στη Μόνιµη Επιτροπή της οδηγίας 
98/34/ΕΚ (σε Αγγλική, Γαλλική και Γερµανική γλώσσα). Μετά το στάδιο αυτό η εντολή 
τυποποίησης διαβιβάζεται στη CEN/CENELEC. 
 
Η διαδικασία για την εντολή (mandate) προς τον ΕΟΤΑ για τη σύνταξη µιας ETAG είναι η ίδια 
µε αυτή που ακολουθείται στην εντολή προς τη CEN, µε τη διαφορά ότι δεν απαιτείται 
διαβούλευση µε τη Μόνιµη Επιτροπή της οδηγίας 98/34/ΕΚ (η οποία ασχολείται µόνο µε 
πρότυπα). 
 
Οι εντολές τυποποίησης περιέχουν: 
�� γενικές οδηγίες και υποχρεώσεις για τους συντάκτες προτύπων 
�� κατάλογο πρώτων υλών ή/και υλικών από τα οποία θα είναι κατασκευασµένα τα 

δοµικά προϊόντα, 
�� τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (απαιτούνται από ρυθµιστικές διατάξεις 

τουλάχιστον ενός κράτους µέλους), 
�� το αποφασισµένο σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης ανάλογα µε την 

προβλεπόµενη χρήση του προϊόντος, 
�� ειδικό παράρτηµα για την αντιµετώπιση των εθνικών διατάξεων των ΚΜ για τις 

επικίνδυνες ουσίες. 

 

7. ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ  

Το άρθρο 3, παράγραφος 2 της Ο∆Π προβλέπει ότι διαφορές γεωγραφικών, 
κλιµατολογικών συνθηκών, οι διαφορές στον τρόπο ζωής καθώς και στα υφιστάµενα 
διαφορετικά επίπεδα προστασίας σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ενδέχεται 
να οδηγήσουν για κάθε βασική απαίτηση στη θέσπιση επιπέδων επιδόσεων (π.χ. 
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απαίτηση αντίστασης στη φωτιά 30' ή 60' ή 120' για πόρτες). ή κατηγοριών επιδόσεων 
(π.χ. κατηγορία Α, Β, C όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά) στις ευρωπαϊκές τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Μετά τη θέσπιση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών τα κράτη µέλη µπορούν να 
επιλέξουν µόνο µεταξύ των επιπέδων ή κατηγοριών επιδόσεων που περιλαµβάνονται 
στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 6, παράγραφος 3 της Ο∆Π). 

Τούτο σηµαίνει ότι, κατά τη σύνταξη των εντολών τυποποίησης, τα κράτη µέλη θα 
πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αιτιολογηµένες 
ιδιαιτερότητές τους βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 2 της Ο∆Π (π.χ. ελάχιστη 
απαιτούµενη ολκιµότητα χαλύβων οπλισµού, ώστε να είναι κατάλληλοι για έργα που 
υπόκεινται σε σεισµικές δράσεις). Οι ιδιαίτερες αυτές απαιτήσεις πρέπει να περιληφθούν 
στις εντολές τυποποίησης (ή σε τροποποίησή τους) και στη συνέχεια και στις 
ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές.     

Αναλυτική παρουσίαση του θέµατος των επιπέδων και κατηγοριών επιδόσεων στα δοµικά 
προϊόντα υπάρχει στο Guidance Paper E (Levels and classes in the Construction Products 
Directive). 

  

8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ    

8.1 ΓΕΝΙΚΑ   

Σηµαντικό εµπόδιο στο εµπόριο προκύπτει σήµερα από τα διαφορετικά συστήµατα 
βεβαίωσης της συµµόρφωσης που απαιτούν τα κράτη µέλη για το ίδιο δοµικό προϊόν (π.χ. 
ενώ σε ορισµένα κράτη µέλη αρκεί µια δήλωση συµµόρφωσης του παραγωγού, σε άλλα 
απαιτείται πιστοποίηση του προϊόντος από φορέα αναγνωρισµένο από το κράτος µέλος 
προορισµού). 

Για την εξάλειψη και αυτών των εµποδίων στις συναλλαγές, η Ο∆Π επιβάλλει σε όλη την ΕΕ 
ενιαίο σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης ανάλογα µε το είδος του δοµικού προϊόντος 
και την προβλεπόµενη χρήση του. Για κάθε οικογένεια προϊόντων το σύστηµα βεβαίωσης της 
συµµόρφωσης καθορίζεται µε Αποφάσεις της Επιτροπής (δηµοσιεύονται στην ΕΕΕΚ, 
Τεύχος L), λαµβάνοντας υπόψη τον ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει το προϊόν όσον αφορά τις 
Βασικές Απαιτήσεις (ιδιαίτερα εκείνες οι οποίες αφορούν την υγεία και την ασφάλεια), καθώς 
και την ιδιαίτερη φύση και τη διαδικασία παραγωγής του ίδιου του προϊόντος.  

Οι σχετικές Αποφάσεις της Επιτροπής περιέχονται στις αντίστοιχες εντολές τυποποίησης 
(mandates) προς τη CEN/CENELEC ή τον EOTΑ, και στα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, στις ETAG, και στις ETA. Ο κατάλογος των Αποφάσεων της Επιτροπής που 
καθορίζουν τα συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης (για κάθε οικογένεια προϊόντων) 
αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος οδηγού.   

Τα συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης καθορίζονται λεπτοµερώς στο Παράρτηµα III 
της Ο∆Π. Λόγω του πολύπλοκου τρόπου µε τον οποίο περιγράφονται στο εν λόγω 
παράρτηµα έχει συµφωνηθεί από κοινού µε τα κράτη µέλη η χρήση ενός απλοποιηµένου 
συστήµατος αναφοράς που περιέχει τέσσερα βασικά συστήµατα µε 2 παραλλαγές όπως 
περιγράφεται αµέσως παρακάτω. 

 

8.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆Π   

Τα ακόλουθα έξι συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης προβλέπονται από την Ο∆Π. Τα 



Οδηγός για την εφαρµογή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ 
 

 

 17

συστήµατα ταξινοµούνται ανάλογα µε το βαθµό εµπλοκής ενός κοινοποιηµένου 
οργανισµού στην αξιολόγηση της συµµόρφωσης του προϊόντος:   

�� Σύστηµα 1+: Πιστοποίηση του προϊόντος από κοινοποιηµένο οργανισµό 
πιστοποίησης µε πρόσθετες δοκιµές δειγµάτων λαµβανοµένων από 
την αγορά.   

�� Σύστηµα 1: Πιστοποίηση του προϊόντος από κοινοποιηµένο οργανισµό 
πιστοποίησης χωρίς πρόσθετες δοκιµές δειγµάτων λαµβανοµένων 
από την αγορά.   

�� Σύστηµα 2+: ∆ήλωση συµµόρφωσης από τον παραγωγό µε πιστοποίηση του 
ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΠΕ) από κοινοποιηµένο 
οργανισµό πιστοποίησης µε συνεχή επιτήρηση του ΕΠΕ.   

�� Σύστηµα 2: ∆ήλωση συµµόρφωσης από τον παραγωγό µε πιστοποίηση του 
ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΠΕ) από κοινοποιηµένο 
οργανισµό πιστοποίησης χωρίς συνεχή επιτήρηση του ΕΠΕ. 

�� Σύστηµα 3:  ∆ήλωση συµµόρφωσης από τον παραγωγό µε αρχική δοκιµή τύπου 
από κοινοποιηµένο εργαστήριο δοκιµών.   

�� Σύστηµα 4:  ∆ήλωση συµµόρφωσης από τον παραγωγό µε αρχική δοκιµή τύπου 
από τον ίδιο τον παραγωγό.  

 

Οι υποχρεώσεις του παραγωγού καθώς και του κοινοποιηµένου οργανισµού αναφέρονται 
αναλυτικά στον Πίνακα 1.  

Πίνακας 1: Συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης  

Σύστηµα βεβαίωσης της 
συµµόρφωσης ∆ιαδικασίες βεβαίωσης της συµµόρφωσης 

1+ 1 2+ 2 3 4 

Έλεγχος Παραγωγής στο Εργοστάσιο (ΕΠΕ) Π Π Π Π Π Π 

Έλεγχος δειγµάτων που λήφθηκαν στο εργοστάσιο από τον 
παραγωγό σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο σχέδιο δοκιµής 

Π Π Π Π   

Αρχική ∆οκιµή Τύπου  ΚΟ ΚΟ Π Π ΚΟ Π 

Αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ΕΠΕ ΚΟ ΚΟ ΚΟ ΚΟ   

Συνεχής επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ΕΠΕ ΚΟ ΚΟ ΚΟ    

Επιθεώρηση των δοκιµών των δειγµάτων που λαµβάνονται από 
το εργοστάσιο, από το εµπόριο ή από το εργοτάξιο 

ΚΟ      

Π = Παραγωγός ΚΟ = Κοινοποιηµένος Οργανισµός   
 

Οι διαδικασίες βεβαίωσης της συµµόρφωσης για ένα προϊόν ορίζονται λεπτοµερώς 
στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές.   

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι  σε όλες τις περιπτώσεις, ο παραγωγός πρέπει να διαθέτει 
ένα πλήρως τεκµηριωµένο σύστηµα ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΠΕ). Η 
Ο∆Π ορίζει σχετικά ότι: 

"Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο σηµαίνει συνεχής εσωτερικός έλεγχος της 
παραγωγής από τον παραγωγό. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και µέτρα που ακολουθεί ο 
παραγωγός, καταγράφονται συστηµατικά µε τη µορφή γραπτών συµβάσεων και διαδικασιών. 
Αυτή η καταγραφή του συστήµατος παραγωγής εξασφαλίζει την κοινή κατανόηση της 
εγγύησης της ποιότητας και επιτρέπει να παρακολουθείται ο βαθµός στον οποίο 
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επιτυγχάνονται τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και η αποτελεσµατική 
λειτουργία του συστήµατος ελέγχου της παραγωγής." 

Θα πρέπει πάντως να τονισθεί ότι η Ο∆Π δεν απαιτεί την πιστοποίηση του ΕΠΕ 
σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς ISO 9000.    

Εφόσον ο παραγωγός ολοκληρώσει τις απαιτούµενες διαδικασίες για τη βεβαίωση της 
συµµόρφωσης ενός προϊόντος, πρέπει να συµπληρώσει τη «∆ήλωση συµµόρφωσης» η 
οποία διατηρείται µαζί µε τον τεχνικό φάκελο για ένα προϊόν. Αυτό ενισχύεται, ανάλογα µε το 
απαιτούµενο σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης, από το πιστοποιητικό συµµόρφωσης 
του προϊόντος, από την πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο, από τις 
εκθέσεις ή/και τα αποτελέσµατα των δοκιµών που διενήργησε το εργαστήριο δοκιµών ή ο 
ίδιος ο παραγωγός.   

Η δήλωση της συµµόρφωσης του παραγωγού καθώς και το πιστοποιητικό συµµόρφωσης 
του προϊόντος (εφόσον απαιτείται), περιγράφονται στο Guidance Paper D3, ενώ 
περιλαµβάνονται συνήθως στο Παράρτηµα ΖΑ του προτύπου του προϊόντος ή στο Κεφάλαιο 
8 των ETAG αντίστοιχα. 

Στο Παράρτηµα Ι του παρόντος οδηγού περιέχεται κατάλογος των Αποφάσεων της 
Επιτροπής για το σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης των διαφόρων οικογενειών 
δοµικών προϊόντων. 

 

9. ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί διακρίνονται σε: 
�� εργαστήρια δοκιµών,  
�� οργανισµούς επιθεώρησης, 
�� οργανισµούς πιστοποίησης, 

που είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις διαδικασίες βεβαίωσης της συµµόρφωσης όπως 
περιγράφονται στο προηγούµενο Κεφάλαιο 8. Αυτοί οι οργανισµοί πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις του Παρατήµατος IV της Ο∆Π και κοινοποιούνται από τα κράτη µέλη στην Ευρ. 
Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 18 της Ο∆Π.    

Οι διαδικασίες και οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται από το κάθε κράτος µέλος για την 
κοινοποίηση αυτών των οργανισµών, καθώς και τα κριτήρια που αυτοί πρέπει να πληρούν, 
αναφέρονται αναλυτικά στο Guidance Paper Α (Τhe designation of notified bodies in 
the field of the Construction Products Directive).  

Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των οργανισµών όσον αφορά την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων του Παραρτήµατος ΙV της Ο∆Π. Οι απαιτήσεις του 
Παραρτήµατος IV διευκρινίζονται στο Guidance Paper Α.. Ορισµένα κράτη µέλη απαιτούν τη 
διαπίστευση των φορέων προκειµένου να τους κοινοποιήσουν στην Ευρ. Επιτροπή, ενώ 
άλλα κράτη µέλη δεν απαιτούν διαπίστευση αλλά ελέγχουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της Ο∆Π.  

                                                 
3  Τα  Guidance Papers εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη 

µέσω της Μόνιµης Επιτροπής Τεχνικών Έργων. Τα Guidance Papers υφίστανται µόνο σε αγγλική γλώσσα και 
αναφέρονται σε συγκεκριµένα θέµατα τα οποία αφορούν την πρακτική εφαρµογή της Ο∆Π. ∆εν έχουν νοµική 
ισχύ και δεν τροποποιούν την Ο∆Π. Τα Guidance Papers που έχουν δηµοσιευτεί µέχρι σήµερα αναφέρονται 
στο Παράρτηµα ΙV του παρόντος οδηγού. 
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Υπάρχει επίσης η δυνατότητα «προσωρινής κοινοποίησης» η οποία γίνεται πριν από τη 
θέσπιση των σχετικών ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών. Η προσωρινή 
κοινοποίηση επιτρέπει στους κοινοποιηµένους οργανισµούς να προετοιµαστούν ώστε να 
αποκτήσουν τον κατάλληλο εξοπλισµό, να εκπαιδευθεί το προσωπικό και να δηµιουργήσουν 
εµπορικούς δεσµούς µε τους παραγωγούς δοµικών προϊόντων.  

Επιτρέπει επίσης στους κοινοποιηµένους οργανισµούς να συνεργάζονται µε τους οµολόγους 
τους από τα άλλα κράτη µέλη στα πλαίσια του Group of Notified Bodies (Οµάδα των 
Κοινοποιηµένων Οργανισµών), όπως ορίζεται στην Ο∆Π για να συζητήσουν θέµατα που 
αφορούν πρακτικά θέµατα της αξιολόγησης της συµµόρφωσης έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται 
ισοδύναµος βαθµός συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις προδιαγραφές σε όλη την 
επικράτεια της ΕΕ. Η προσωρινή κοινοποίηση των φορέων πρέπει να επιβεβαιώνεται από 
τα κράτη µέλη µε οριστική κοινοποίησή τους αφού  καταστούν διαθέσιµες οι σχετικές 
ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές.   

Κατά διαστήµατα, η Ευρ. Επιτροπή δηµοσιεύει τον κατάλογο των κοινοποιηµένων 
οργανισµών και το αντικείµενο δραστηριότητάς τους (ανάλογα µε τη σχετική ευρωπαϊκή 
τεχνική προδιαγραφή) στην ΕΕΕΚ καθώς και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:   

http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/cpd/home/index.cfm?fuseaction=first_page 

Ορισµένα κράτη µέλη παρέχουν επίσης καταλόγους µε τους οργανισµούς που 
κοινοποιούνται από το εκάστοτε κράτος µέλος, έτσι ώστε οι κατασκευαστές δοµικών 
προϊόντων να επιλέγουν µεταξύ αυτών.   

Πρέπει να τονισθεί ότι τα κράτη µέλη πρέπει να επανελέγχουν κατά διαστήµατα ότι οι 
κοινοποιηµένοι οργανισµοί εξακολουθούν να ικανοποιούν τα κριτήρια της Ο∆Π. 

Εφόσον έχει ήδη καταρτιστεί µία ευρωπαϊκή τεχνική προδιαγραφή για ένα προϊόν που 
προβλέπει την ανάµιξη κοινοποιηµένου οργανισµού, ο παραγωγός µπορεί να απευθυνθεί 
σε οποιονδήποτε σχετικό κοινοποιηµένο οργανισµό στην ΕΕ για τη βεβαίωση 
συµµόρφωσης του προϊόντος του.  

Στην Ελλάδα, για την κοινοποίηση φορέων πιστοποίησης, επιθεώρησης και εργαστηρίων 
δοκιµών στην Ευρ. Επιτροπή, αρµόδιος φορέας είναι το ΥΠΑΝ µε βάση το Π∆334/94, 
(άρθρο 9, παράγραφος 4). Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς αυτοί 
αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Π∆334/94 και αναλυτικά στην Απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης της 08.02.2001/ΦΕΚ 149/Β/14.02.2001 ("Καθορισµός πλαισίου 
για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον 
υποχρεωτικό τοµέα") µε την οποία απαιτείται η διαπίστευση των ελληνικών φορέων 
προκειµένου να κοινοποιηθούν από το ΥΠΑΝ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 3 της 
εν λόγω απόφασης). 
Αναλυτική παρουσίαση του ρόλου των κοινοποιηµένων οργανισµών υπάρχει στο Guidance 
Paper K (The attestation of conformity systems and the role and tasks of the notified 
bodies in the field of the Construction Products Directive). 

 

10. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

10.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η σήµανση CE (από τα αρχικά των λέξεων Conformité Européenne) αποτελεί το 
«διαβατήριο» του προϊόντος για τη νόµιµη διάθεσή του στην αγορά όλων των κρατών 
µελών της ΕΕ. Όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 7 προηγουµένως, αυτό δεν σηµαίνει 
απαραίτητα πως το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα τα κράτη µέλη διότι τούτο 
εξαρτάται πιθανόν από τα απαιτούµενα σε ορισµένα κράτη µέλη επίπεδα επιδόσεων του 
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προϊόντος (π.χ. ελάχιστη ολκιµότητα για χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος που απαιτεί η 
Ελλάδα λόγω της σεισµικότητας του εδάφους της ).  

Ο τρόπος µε τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η σήµανση CE για κάθε προϊόν ορίζεται 
στις σχετικές ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. 

 

10.2 ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  

Την ευθύνη για την τοποθέτηση της σήµανσης CE στο προïόν φέρει ο παραγωγός ή ο 
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός ο εγκατεστηµένος στην ΕΕ.   

 

10.3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Πολύ σηµαντική πτυχή της σήµανσης CE είναι το γεγονός ότι περιλαµβάνει τις τεχνικές 
πληροφορίες ως τιµές που δηλώνει ο παραγωγός. Όπου έχουν οριστεί στα ίδια τα 
πρότυπα ελάχιστες ή µέγιστες τιµές, αυτές δεν επαναλαµβάνονται στη σήµανση CE.  

Κατ’ αυτό τον τρόπο, η σήµανση CE αποτελεί ένα συνοπτικό ευρωπαϊκό τεχνικό δελτίο. 
Μαζί µε το πρότυπο, παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τους αρµοδίους 
ώστε να κρίνουν κατά πόσον ένα προϊόν είναι κατάλληλο για µία συγκεκριµένη 
προβλεπόµενη χρήση στη χώρα στην οποία διατίθεται προς πώληση, σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς που εφαρµόζονται στην εκάστοτε χώρα.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως ο παραγωγός δεν υποχρεούται να καθορίσει και να 
δηλώσει τιµές για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος για τα οποία δεν υφίστανται 
κανονισµοί στα κράτη µέλη στα οποία προτίθεται να διαθέσει το προϊόν του. Σε αυτή 
την περίπτωση ο παραγωγός στο σχετικό χαρακτηριστικό που προβλέπεται να συνοδεύει τη 
σήµανση CE µπορεί να αναγράφει την ένδειξη «µη προσδιορισµένες επιδόσεις» ή NPD 
(Νo Performance Determined).   

 

10.4 ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΤΑ  

Η σήµανση CE δεν αποτελεί σήµα ποιότητας µε τη συνήθη έννοια του όρου. ∆ηλώνει 
όµως ότι το προϊόν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις όλων των σχετικών κοινοτικών διατάξεων 
και, εποµένως, ότι είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη χρήση.  

H τοποθέτηση άλλων σηµάτων στο προϊόν, ή στη συσκευασία του παράλληλα µε τη 
σήµανση CE επιτρέπεται, µόνον εφόσον µε τα άλλα σήµατα δεν προκαλείται 
παραπλάνηση όσον αφορά τη σηµασία τους σε σχέση µε τη σήµανση CE. Τούτο σηµαίνει 
ότι τα άλλα σήµατα δεν επιτρέπεται να καλύπτουν πτυχές των επιδόσεων του 
προϊόντος που καλύπτονται από τη σήµανση CE.  

Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σήµανση CE υπάρχουν στο Guidance Paper D 
(CE marking under the Construction Products Directive). 

 

11. ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ   

Ορισµένα δοµικά προϊόντα ενδέχεται να εµπίπτουν ταυτόχρονα στο πεδίο και άλλων 
κοινοτικών οδηγιών. Για παράδειγµα, οι αυτόµατες πόρτες γκαράζ ενδέχεται να καλύπτονται 
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από την οδηγία σχετικά µε τη χαµηλή τάση (73/23/EΟΚ), την οδηγία σχετικά µε την 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (9/336/EΟΚ) ή ακόµα καi την οδηγία σχετικά µε τις µηχανές 
(98/37/ΕΚ). Σ αυτή την περίπτωση όλες οι οδηγίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την 
τοποθέτηση της σήµανσης CE.  

Αυτό σηµαίνει ότι το προϊόν θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις κάθε σχετικής µε το 
προϊόν οδηγίας. Όσον αφορά τα δοµικά προϊόντα (π.χ. ηλεκτροκίνητες πόρτες γκαράζ) που 
ήδη φέρουν τη σήµανση CE βάσει κάποιας άλλης οδηγίας, αλλά όχι βάσει της Ο∆Π (διότι οι 
σχετικές ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές δεν υπάρχουν ακόµα), η σήµανση CE οφείλει 
να αναφέρει και την οδηγία στην οποία βασίζεται η σήµανση.  

Εφόσον στη σήµανση CE δεν αναφέρεται καµία συγκεκριµένη κοινοτική οδηγία, 
τεκµαίρεται ότι το προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις όλων των σχετικών οδηγιών της 
ΕΕ.   

 

12. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ   

12.1 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ 

Αφού ένα εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο ετοιµαστεί από τη CEN/CENELEC, η Ευρ. 
Επιτροπή δηµοσιεύει τα στοιχεία του προτύπου στο Τεύχος C της Επίσηµης 
Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα στοιχεία του προτύπου συνοδεύονται από 
δύο ηµεροµηνίες που καθορίζουν την περίοδο συνύπαρξης των εν χρήσει εθνικών 
προδιαγραφών και των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για το συγκεκριµένοι προϊόν.  

Για παράδειγµα:  

 

Η πρώτη ηµεροµηνία είναι η ηµεροµηνία µετά την οποία οι κατασκευαστές σε όλη την 
Ευρώπη µπορούν να αρχίσουν την τοποθέτηση της σήµανσης CE στο σχετικό προϊόν 



Οδηγός για την εφαρµογή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ 
 

 

 22

(συνήθως εννέα µήνες µετά την ηµεροµηνία διάθεσης του εναρµονισµένου προτύπου από τη 
CEN). Μετά την πρώτη αυτή ηµεροµηνία αρχίζει η περίοδος συνύπαρξης, κατά την 
οποία οι κατασκευαστές θα είναι ελεύθεροι είτε να εφαρµόσουν τα εναρµονισµένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ή ETA και να τοποθετήσουν τη σήµανση CE, είτε να  συνεχίσουν να 
εφαρµόζουν τις υφιστάµενες  εθνικές προδιαγραφές (εθνικά πρότυπα ή εθνικές τεχνικές 
εγκρίσεις) χωρίς τη σήµανση CE στο προϊόν.  

Η δεύτερη ηµεροµηνία αποτελεί ο πέρας της περιόδου της συνύπαρξης. Μετά τη 
δεύτερη αυτή ηµεροµηνία, θα πρέπει να αποσυρθούν τυχόν αντίθετα εθνικά πρότυπα και τα 
σχετικά προϊόντα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν χωρίς τη σήµανση CE. Προϊόντα 
που δεν συµφωνούν µε τις σχετικές ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές της Ο∆Π δεν 
επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά. Εντούτοις, τα προϊόντα που έχουν φύγει από τη 
µονάδα παραγωγής θεωρείται πως έχουν ήδη «διατεθεί στο εµπόριο» και δεν απαιτείται να 
αποσύρονται µετά το πέρας της περιόδου συνύπαρξης. 

Το διάστηµα της περιόδου συνύπαρξης ορίζεται από την Επιτροπή ύστερα από 
διαβούλευση µε τα κράτη µέλη. Η περίοδος συνύπαρξης για τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα είναι συνήθως 12 µήνες εκτός εάν ορισθεί διαφορετική διάρκεια. Για τις ETAG η 
περίοδος συνύπαρξης προβλέπεται συνήθως 24 µήνες.  

 

12.2 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ   

Κατά την περίοδο των εννέα µηνών που µεσολαβεί συνήθως µεταξύ της ηµεροµηνίας 
διάθεσης ενός εναρµονισµένου προτύπου EN ή της ETAG και την αρχή εφαρµογής της 
σήµανσης CE, τα κράτη µέλη πρέπει να αναπροσαρµόσουν τους κανονισµούς τους, 
έτσι, ώστε οι ρυθµιστικές τους διατάξεις να επιβάλλουν σταδιακά τη χρήση δοµικών 
προϊόντων που συµµορφώνονται µε τα νέα εναρµονισµένα πρότυπα ή τις EΤΕ 
(λαµβάνοντας υπόψη τη θεσπισµένη περίοδο συνύπαρξης).  

Η υποχρέωση αυτή των κρατών µελών εξασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές 
θα είναι συµβατές µε τις ρυθµιστικές διατάξεις των κρατών µελών και, κατά συνέπεια, ότι δεν 
θα υπάρχουν εµπόδια για την εµπορία και τη χρήση δοµικών προϊόντων που συµφωνούν µε 
τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και φέρουν τη σήµανση CE. 

Στην Ελλάδα το Π∆ 334/94 µε το οποίο η Ο∆Π µεταφέρθηκε στην ελληνική νοµοθεσία, 
προβλέπει την έκδοση ΚΥΑ (ΥΠΑΝ / ΥΠΕΧΩ∆Ε) για τη ρύθµιση των θεµάτων αναφορικά 
µε τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας των δοµικών προϊόντων.  

Οι ΚΥΑ που θα πρέπει να εκδοθούν από το ΥΠΑΝ και το ΥΠΕΧΩ∆Ε για κάθε οικογένεια 
προϊόντων και τις προβλεπόµενες χρήσεις τους. Πρέπει: 
�� να καθιστούν σταδιακά υποχρεωτική την εφαρµογή στην Ελλάδα των 

συγκεκριµένων ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για την εµπορία και χρήση 
των αντίστοιχων δοµικών προϊόντων προβλέποντας την απαιτούµενη µεταβατική 
περίοδο µέχρι την υποχρεωτική εφαρµογή της σήµανσης CE 

�� να διευκρινίζουν ποια από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΖΑ 
του εναρµονισµένου προτύπου δεν απαιτούνται για τη χρήση του προϊόντος στην 
Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα επιβαρύνονται υπέρµετρα οι παραγωγοί και οι 
εµπορευόµενοι δοµικά προϊόντα στην Ελλάδα εφόσον δεν σκοπεύουν να διαθέτουν τα 
προϊόντα αυτά σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ. 

Όπως προαναφέρθηκε, πρέπει επίσης να αναθεωρηθούν και όλες οι ρυθµιστικές 
διατάξεις (νόµοι, προεδρικά διατάγµατα, κανονισµοί, υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι, 
κλπ.) που αναφέρονται σε προδιαγραφές ή σε προϋποθέσεις για την καταλληλότητα προς 
χρήση των σχετικών δοµικών προϊόντων ώστε να αναφέρονται στις ευρωπαϊκές τεχνικές 
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προδιαγραφές.  

Οι διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζονται 
στα διαγράµµατα του Παραρτήµατος VIΙ. 

Αναλυτική παρουσίαση της µετάβασης στην υποχρεωτική εφαρµογή της σήµανσης CE 
υπάρχει στο Guidance Paper J (Τransitional arrangements under the Construction 
Products Directive). 

 

13. ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ   

13.1 ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

Η Ο∆Π προβλέπει τη συµµετοχή εκπροσώπων  των κρατών µελών σε µία αρµόδια 
επιτροπή, η οποία καλείται Μόνιµη Επιτροπή Τεχνικών Έργων (ΜΕΤΕ). Η σύνθεση και οι 
αρµοδιότητες της ΜΕΤΕ ορίζονται στα άρθρα 19 και 20 της Ο∆Π. Η ΜΕΤΕ, διαθέτει δικό της 
κανονισµό λειτουργίας και συνεδριάζει δύο έως τέσσερις φορές κατ’ έτος στις Βρυξέλλες. 
Εξετάζει όλα τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή της Ο∆Π. Είναι αρµόδια να αποφασίζει 
για: 
�� τα συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης,  
�� τη θέσπιση κατηγοριών ή επιπέδων επιδόσεων στις Βασικές Απαιτήσεις και τεχν. 

Προδιαγραφές, 
�� την έγκριση των Ερµηνευτικών Εγγράφων, 
�� την αναγνώριση εθνικών τεχνικών προδιαγραφών. 

Η Ευρ. Επιτροπή µπορεί να συµβουλεύεται τη ΜΕΤΕ για κάθε θέµα που αφορά την 
εφαρµογή της οδηγίας.  

 

13.2 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΕΧΝ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ   

Τα άρθρα 16 και 17 της Ο∆Π διευκολύνουν την εξαγωγή σε άλλα κράτη µέλη δοµικών 
προϊόντων για τα οποία δεν έχουν ακόµη συνταχθεί οι ευρωπαϊκές τεχνικές 
προδιαγραφές και δεν είναι ακόµα δυνατή η τοποθέτηση της σήµανσης CE. Για τα προϊόντα 
αυτά εξακολουθούν συνεπώς να ισχύουν οι εθνικές διατάξεις (δεν αναφέρονται σε 
ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές). Αυτή η ειδική διαδικασία των άρθρων 16 και 17 της 
Ο∆Π, είναι αρκετά πολύπλοκη και χρονοβόρα και, κατά συνέπεια, ακολουθείται σπάνια 
εν αναµονή σύνταξης ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών.   

Οι προσωρινή αυτή λύση επιτρέπει στον ενδιαφερόµενο για την εξαγωγή των προϊόντων του 
παραγωγό να πραγµατοποιήσει τη δοκιµή, τον έλεγχο ή/και την πιστοποίηση (εφόσον 
απαιτείται) του προϊόντος του στο κράτος µέλος προέλευσης βάσει των απαιτήσεων 
του κράτους µέλους προορισµού.  

Αυτό είναι εφικτό εφόσον οι αρµόδιες αρχές στο κράτος µέλος προορισµού, εγκρίνουν, 
ύστερα από ανταλλαγή πληροφοριών µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
προέλευσης, τα εργαστήρια δοκιµών, τους οργανισµούς επιθεώρησης, ή τους οργανισµούς 
πιστοποίησης του κράτους µέλους προέλευσης που θα µπορούν να πραγµατοποιήσουν στις 
αναγκαίες διαδικασίες σύµφωνα µε τους κανόνες του κράτους µέλους προορισµού. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι σχετικοί οργανισµοί που διαδραµατίζουν ρόλο για την αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης του προϊόντος δεν είναι δυνατόν να είναι κοινοποιηµένοι οργανισµοί (στα 
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πλαίσια της Ο∆Π) για το συγκεκριµένο προϊόν διότι δεν υπάρχουν ακόµη οι σχετικές 
ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές.  

 

14. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

14.1 ΓΕΝΙΚΑ  
 
Η εποπτεία της αγοράς (στα κοινοτικά κείµενα αναφέρεται συχνά και ως επιτήρηση της 
αγοράς) αποτελεί βασικό εργαλείο για την επιβολή των κοινοτικών οδηγιών που έχουν 
στόχο την επίτευξη της Εσωτερικής Αγοράς. Η υποχρέωση εποπτείας  της αγοράς (άρθρο 
2 παράγραφος 1 και άρθρο 15 της Ο∆Π) είναι συµπληρωµατική  προς  το άρθρο 6, 
παράγραφος 1 της οδηγίας που υποχρεώνει τα  κράτη  µέλη  να επιτρέπουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία, διάθεση στην αγορά και τη χρήση των προϊόντων που πληρούν τις διατάξεις της 
Ο∆Π. 
 
Ο στόχος της εποπτείας της αγοράς είναι να εξασφαλίζει ότι οι διατάξεις των 
εφαρµοστέων οδηγιών τηρούνται στο σύνολο της Κοινότητας και ότι επιτυγχάνεται 
ισοδύναµο επίπεδο προστασίας του πολίτη της ΕΕ ανεξάρτητα από την προέλευση 
του προϊόντος. Η εποπτεία της αγοράς είναι σηµαντική προς το συµφέρον των οικονοµικών 
παραγόντων, διότι συµβάλλει και στην εξάλειψη του αθέµιτου ανταγωνισµού 
 
Η εποπτείας της αγοράς διέπεται από την αρχή της επικουρικότητας (δηλαδή η Ευρ. 
Επιτροπή δεν χρειάζεται να αναλάβει δράση εφόσον ο κοινοτικός στόχος επιτυγχάνεται 
επαρκώς µε εθνικά µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη).  
 
Τα κράτη µέλη πρέπει να ορίζουν ή να δηµιουργούν τις αρχές που είναι υπεύθυνες για 
την  εποπτεία της  αγοράς.  Οι  αρχές  αυτές  πρέπει:  
�� να έχουν τους απαραίτητους πόρους και αρµοδιότητες για τις εν λόγω 

δραστηριότητες εποπτείας, 
�� να διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική υποδοµή, 
�� να διαθέτουν προσωπικό µε επαγγελµατική ακεραιότητα, και  
�� να ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο και ισότιµο, τηρώντας παράλληλα την αρχή της 

αναλογικότητας (µέτρα ανάλογα προς το µέγεθος του προβλήµατος που δηµιουργείται 
από τη µη συµµόρφωση του προϊόντος). 

 
 
Οι  εθνικές  αρχές εποπτείας της αγοράς κινούνται σε 2 βασικά στάδια:   
�� πρέπει να παρακολουθούν ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 

συµµορφώνονται προς τις διατάξεις της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας (που 
ενσωµατώνει  στο  εθνικό  δίκαιο  τις  κοινοτικές οδηγίες) και,  

�� όταν είναι απαραίτητο αναλαµβάνουν δράση, ώστε να αποκαθίσταται η συµµόρφωση 
των προϊόντων. 

 
Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει να ελέγχουν ότι η τοποθέτηση και χρήση του 
σήµατος CE  είναι  ορθή  και  ότι  τηρούνται  οι  αρχές  που  αφορούν  πρόσθετες σηµάνσεις 
και σήµατα.  Σε  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  είναι  απαραίτητο,  η  αρχή  πρέπει  να  
αναλάβει κατάλληλη διορθωτική δράση,  ώστε να προστατεύσει το σήµα CE. 

Το εργαστήριο δοκιµών που χρησιµοποιείται  από  την  αρχή εποπτείας της  αγοράς πρέπει  
να  συµµορφώνεται  προς  τα  σχετικά κριτήρια του προτύπου ΕΝ 45001. 
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Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί πρέπει, κατά  βάση, να αποκλείονται από την ευθύνη 
των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς (προκειµένου να αποφεύγονται συγκρούσεις 
συµφερόντων). 
 
 
Στις 7 Μαΐου 2003 η Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση προς το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της εφαρµογής των οδηγιών Νέας 
Προσέγγισης [έγγραφο COM(2003)240]. Το κείµενο περιέχει συστάσεις µε στόχο την 
περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσµατικότητας στη λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς.  
 
Το Ψήφισµα του Συµβουλίου της 10ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε την ανωτέρω 
ανακοίνωση της Επιτροπής (ΕΕΕΚ, C 282 του 2003), καλεί την Ευρ. Επιτροπή να 
προτείνει κατάλληλες πρωτοβουλίες στους τοµείς της αξιολόγησης της συµµόρφωσης και της 
εποπτείας της αγοράς. 
 
 
14.2 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ: 
Σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος ή η Ευρ. Επιτροπή θεωρήσει πως ένα εναρµονισµένο 
πρότυπο ή µία Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση δεν συµφωνεί µε τις διατάξεις της οδηγίας 
ειδοποιεί τα κράτη µέλη και την Ευρ. Επιτροπή σχετικά. Η ΜΕΤΕ εξετάζει το θέµα και σε 
περίπτωση που το σχετικό αίτηµα κριθεί αιτιολογηµένο, η Ευρ. Επιτροπή αποσύρει το 
πρότυπο από τον κατάλογο των εναρµονισµένων προτύπων (άρθρο 5, παράγραφος 1 της 
Ο∆Π).  

 

14.3 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:  
Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώσει ότι ένα προϊόν που φέρει τη σήµανση CE δεν συµφωνεί 
µε τις διατάξεις της Ο∆Π, το κράτος µέλος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να 
αποσύρει αυτό το προϊόν από την αγορά, να απαγορεύσει τη διάθεσή του ή να περιορίζει την 
ελεύθερη κυκλοφορία του (άρθρο 21 της Ο∆Π). Το κράτος µέλος πρέπει  να ενηµερώσει 
άµεσα τις υπηρεσίες της Ευρ. Επιτροπής οι οποίες θα µελετήσουν κατά πόσον τα µέτρα 
αυτά είναι δικαιολογηµένα και, µε τη σειρά τους, θα ενηµερώσουν τα υπόλοιπα κράτη µέλη.  
Σε περίπτωση που η έλλειψη συµµόρφωσης οφείλεται σε ελλείψεις στις ευρωπαϊκές τεχνικές 
προδιαγραφές, θα κινηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 5 της Ο∆Π. Εφόσον η 
µη συµφωνία δεν οφείλεται σε πρόβληµα των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών αλλά το 
πρόβληµα περιορίζεται στο συγκεκριµένο προϊόν το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος θα πρέπει 
να λάβει τα κατάλληλα µέτρα εναντίον εκείνου που έχει κάνει την εσφαλµένη δήλωση 
συµµόρφωσης. 

 
14.4 Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (∆ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ):  
Στην Ελλάδα: 

�� ο Νόµος 1418/84 για τα δηµόσια έργα στο άρθρο 21 (παρ. 2, 3 και 4) αναφέρει ότι το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της ποιότητας δοµικών προϊόντων και 
υλικών (όχι µόνο για τα δηµόσια, αλλά και για τα ιδιωτικά έργα). Σε εφαρµογή του 
ανωτέρω νόµου έχει  εκδοθεί το Π∆ 121/2001 (επιβολή προστίµου για παράβαση του 
άρθρου 21 του Νόµου 1418/84) και η Απόφαση ∆14/43309 του 2001 (κανονισµός 
διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων)  

�� το Π∆ 334/94 (άρθρο 11) αναφέρει ότι το ΥΠΑΝ είναι αρµόδιο να ελέγχει την ορθή 
χρήση της σήµανσης CE στα δοµικά προϊόντα.   

Απαιτείται εποµένως επανεξέταση των ρυθµιστικών διατάξεων και συνεργασία µεταξύ των 
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φορέων ΥΠΑΝ και ΥΠΕΧΩ∆Ε προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία της 
εποπτείας της αγοράς κάνοντας οικονοµία πόρων και χρησιµοποιώντας την υφιστάµενη 
εµπειρία όπου αυτή υπάρχει.  

 

15. ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο∆Π 

Σε ορισµένες περιπτώσεις οι ουσιώδεις διαφορές στις ρυθµιστικές διατάξεις των ΚΜ δεν 
επιτρέπουν τη σύνταξη ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών και την απελευθέρωση 
της αγοράς. Στις περιπτώσεις αυτές καθίσταται αναγκαία η προσέγγιση των απόψεων 
των ρυθµιστικών αρχών των κρατών µελών αναφορικά µε τις προϋποθέσεις 
καταλληλότητας των δοµικών προϊόντων και η εξεύρεση κοινά αποδεκτών ευρωπαϊκών 
ρυθµιστικών διατάξεων.  

Τούτο συµβαίνει στις εξής περιπτώσεις:   

  
15.1 ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΕΣ (Βασική Απαίτηση 1): 

Το θέµα αφορά την προσέγγιση των απαιτήσεων των ΚΜ σχετικά µε τον σχεδιασµό 
(στατικό υπολογισµό και διαστασιολόγηση) δοµικών έργων και προκατασκευασµένων 
δοµικών στοιχείων από διάφορα υλικά (σκυρόδεµα, χάλυβα, ξύλο, αλουµίνιο, κλπ.).  

Προβλέπεται η εκπόνηση ενός συνόλου ευρωπαϊκών προτύπων αποτελουµένου από 58 ΕΝ 
που συνολικά ονοµάζονται Ευρωκώδικες (Eurocodes). Υπάρχουν ήδη µερικά ΕΝ 
Ευρωκωδίκων (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ 1990: Βάσεις σχεδιασµού) και πρέπει σταδιακά να 
εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη. Η παρακολούθηση της εκπόνησης των Ευρωκωδίκων, ο 
συντονισµός για την εφαρµογή τους και η επίλυση των σχετικών προβληµάτων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται από την οµάδα ENC (Εurocodes National Correspondents) της 
Ευρ. Επιτροπής. Η Ελλάδα εκπροσωπείται στην ENC από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Η Ευρ. Επιτροπή εξέδωσε τη Σύσταση 2003/887/ΕΚ (ΕΕΕΕ L 332, 19.12.2003) µε την 
οποία καλεί τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τους Ευρωκώδικες µε συγκεκριµένα βήµατα 
και διαδικασίες. 

Η Ευρ. Επιτροπή συγχρηµατοδοτεί παράλληλα: 
�� τις εργασίες της επιτροπής CEN/TC 250 (εκπόνηση κειµένων των Ευρωκωδίκων ως ΕΝ),  
�� σχετικά ερευνητικά προγράµµατα (π.χ. 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο),  
�� το κοινοτικό ερευνητικό εργαστήριο (European Laboratory for Structural Assessment) στο 

Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της ΕΕ στην Ispra. 

Για να εφαρµόσει τους Ευρωκώδικες η Ελλάδα θα πρέπει: 

�� να συντάξει εθνικά προσαρτήµατα (National Annexes) των προτύπων που αποτελούν 
τους Ευρωκώδικες, παρέχοντας οδηγίες για την εφαρµογή των Ευρωκωδίκων από τους 
χρήστες χωρίς να τροποποιεί το περιεχόµενό τους,  

�� να καθορίσει τις Εθνικά Καθοριζόµενες Παραµέτρους (π.χ. συντελεστές ασφαλείας), 
είτε αποδεχόµενη τις προτεινόµενες στους Ευρωκώδικες τιµές, είτε καθορίζοντας άλλες, 
εφόσον τούτο αιτιολογείται από το ισχύον στην Ελλάδα επίπεδο ασφαλείας, από 
γεωγραφικούς ή κλιµατικούς λόγους ή τον τρόπο ζωής των κατοίκων (άρθρο 3, 
παράγραφος 2 της Ο∆Π). 

�� να τροποποιήσει τους δοµικούς της κανονισµούς, ώστε να επιτρέψει την εφαρµογή 
των Ευρωκωδίκων (ως ΕΛΟΤ EN) στις µελέτες δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, 
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Στην Ελλάδα, για την εφαρµογή των Ευρωκωδίκων έχει συσταθεί και λειτουργεί η Επιτροπή 
Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε πρόεδρο τον καθηγητή κ. Θ. Τάσιο. 
 
Αναλυτική παρουσίαση του θέµατος των Ευρωκωδίκων υπάρχει στο Guidance Paper L 
(Application and use of Eurocodes). 
  
15.2 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (Βασική Απαίτηση 2): 

Η Βασική Απαίτηση αυτή καλύπτει δύο πτυχές: 
�� την αντίδραση στη φωτιά και  
�� την αντίσταση στη φωτιά 
προϊόντων και δοµικών στοιχείων (λαµβάνοντας υπόψη συγκεκριµένο τρόπο τοποθέτησης).   

Η Ευρ. Επιτροπή έχει εκδώσει µια σειρά αποφάσεων µε τις οποίες καθορίζεται ο τρόπος 
δοκιµής και κατάταξης των δοµικών προϊόντων σχετικά µε την αντίδραση και την 
αντίσταση στη φωτιά. Έχουν επίσης εκδοθεί αποφάσεις µε τις οποίες καθορίζονται 
προϊόντα που δεν αντιδρούν στη φωτιά και για τα οποία δεν απαιτείται δοκιµή.  

Άλλες αποφάσεις εξετάζουν το θέµα της συµπεριφοράς των στεγών και των 
επικαλύψεων στεγών σε εξωτερική πυρκαγιά. 

Το Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος οδηγού περιέχει τις Αποφάσεις της Επιτροπής για την 
αντίδραση / αντίσταση στη φωτιά 

Οι ανωτέρω Αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να ενσωµατωθούν στην ελληνική 
νοµοθεσία στα πλαίσια της αναγκαίας αναθεώρησης του κανονισµού 
πυροπροστασίας ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα κατά τη χρήση προϊόντων που, ενώ 
συµφωνούν µε την κοινοτική νοµοθεσία και φέρουν σήµανση CE, θα είναι σε αντίθεση µε την 
πεπαλαιωµένο ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο.     

Αναλυτική παρουσίαση της ευρωπαϊκής ταξινόµησης προϊόντων αναφορικά µε την 
αντίδραση στη φωτιά υπάρχει στο Guidance Paper G (Τhe Εuropean classification 
system for the reaction to fire performance of construction products). 

Σήµερα η Ευρ, Επιτροπή είναι σε αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης αναφορικά µε 
την εξάπλωση πυρκαγιάς σε προσόψεις κτιρίων και µια κοινή βασική προσέγγιση 
πυρασφάλειας (fire engineering). 

Οι διαβουλεύσεις και η προετοιµασία των προτάσεων πραγµατοποιούνται από την οµάδα 
FRG ( Fire Regulators Group) προκειµένου να παρουσιασθούν κατόπιν στη ΜΕΤΕ για 
τελικές αποφάσεις. 

 

15.3 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΓΙΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ 
ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (Βασική Απαίτηση 3): 

Οι ουσιώδεις διαφορές στις ρυθµιστικές διατάξεις των ΚΜ για την καταλληλότητα των 
δοµικών προϊόντων που έρχονται σε επαφή µε το πόσιµο νερό (π.χ. σωλήνες, 
υδρόµετρα, βάνες βρύσες, εξαρτήµατα, ανταλλακτικά) δεν επιτρέπουν τη σύνταξη 
ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών και την απελευθέρωση της αγοράς για τα προϊόντα 
αυτά:  

Οι διαφορές στις εθνικές αυτές απαιτήσεις αυτές αφορούν: 
�� απαιτήσεις για την καταλληλότητα των προϊόντων 
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�� τον τρόπο βεβαίωσης της συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις εθνικές προδιαγραφές. 

Το 1999 και ύστερα από σχετικές µελέτες και διάλογο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ΚΜ 
συµφώνησαν να προχωρήσουν στη δηµιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος 
αποδοχής (European Acceptance Scheme) για τα δοµικά προϊόντα σε επαφή µε το 
πόσιµο νερό, το οποίο θα αντικαταστήσει τις εθνικές τους διατάξεις. Τούτο θα επιτρέψει 
τη σύνταξη εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων για τα σχετικά προϊόντα και την 
ελεύθερη κυκλοφορία τους στην ΕΕ.  

Η συζήτηση των προτάσεων και ο συντονισµός των εργασιών για να επιτευχθεί η  
προσέγγιση των απόψεων των ρυθµιστικών αρχών των ΚΜ σχετικά µε πρόβληµα των 
δοµικών προϊόντων σε επαφή µε το πόσιµο πραγµατοποιείται από την οµάδα RG-CPDW 
(Regulators Group for Construction Products in contact with Drinking Water). Η Ελλάδα 
εκπροσωπείται στην RG-CPDW από το Υπ. Υγείας- Πρόνοιας επικουρούµενο από το 
Γενικό Χηµείο του Κράτους.  

Η Ευρ, Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει σχετική εντολή τυποποίησης προς τη CEN για τα δοµικά 
προϊόντα που έρχονται σε επαφή µε το πόσιµο νερό.  

 
15.4 ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Βασική Απαίτηση 3): 

Οι ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους τις σχετικές 
διατάξεις όχι µόνον της ευρωπαϊκής αλλά και της εθνικής νοµοθεσίας κάθε ΚΜ, έτσι ώστε να 
µη διακυβεύεται η αποτελεσµατικότητα της σήµανσης CE ως διαβατηρίου για την ελεύθερη 
κυκλοφορία και χρήση του προϊόντος σε όλη την ΕΕ. 

Οι σχετικές ευρωπαϊκές και εθνικές διατάξεις των ΚΜ είναι συγκεντρωµένες από την 
Επιτροπή στην ιστοσελίδα:  

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm 

Η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει στο άµεσο µέλλον σχετική εντολή τυποποίησης προς τη 
CEN για την επίτευξη της πλήρους εναρµόνισης όσον αφορά τις επικίνδυνες ουσίες στα 
διάφορα δοµικά προϊόντα. 

Αναλυτική παρουσίαση του θέµατος των επικινδύνων ουσιών στα δοµικά προϊόντα υπάρχει 
στο Guidance Paper H  (A harmonised approach relating to dangerous substances 
under the Construction Products Directive). 

 

 

16. ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Με σκοπό τη απελευθέρωση των δηµοσίων συµβάσεων στον ανταγωνισµό έχουν θεσπισθεί 
κοινοτικές οδηγίες που επιβάλλουν κοινούς κανόνες δηµοπράτησης. Οι οδηγίες αυτές 
καλύπτουν:   
�� συµβάσεις δηµοσίων προµηθειών (οδηγία 93/36/ΕΟΚ - Π∆ 370/95) 
�� συµβάσεις δηµοσίων έργων (οδηγία 93/37/ΕΟΚ - Π∆ 334/2000) 
�� δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, π.χ. µελέτες (οδηγία 92/50/ΕΟΚ - Π∆ 346/98) 
�� συµβάσεις στους τοµείς ύδατος, ενέργειας, µεταφορών, τηλεπικοινωνιών (οδηγία 

93/38/ΕΟΚ - Π∆ 57/2000).  
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και αφορούν δηµόσιες συµβάσεις προϋπ/µού µεγαλυτέρου από κάποιο όριο (για δηµ. έργα 5 
Μ Ευρώ περίπου). Οι ανωτέρω οδηγίες κωδικοποιήθηκαν µε τις οδηγίες 2004/18/ΕΚ 
(διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών) και 
2004/17/EK (διαδικασίες σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών). 

Οι ανωτέρω οδηγίες προβλέπουν συγκεκριµένους όρους δηµοπράτησης που πρέπει να 
εφαρµόζουν οι αναθέτουσες αρχές. Ως αναθέτουσες αρχές νοούνται όλες οι δηµόσιες 
αρχές υπό την ευρεία έννοια (π.χ. υπουργεία, ΟΤΑ, οργανισµοί δηµοσίου δικαίου, 
δηµόσιες επιχειρήσεις αλλά και φορείς ύδρευσης/άρδευσης, ενέργειας, µεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών ανεξάρτητα από τη µορφή τους ως νοµικού προσώπου). Οι 
παραχωρησιούχοι δηµοσίων έργων περιλαµβάνονται επίσης στις αναθέτουσες αρχές. 

Στις τεχνικές προδιαγραφές των συµβάσεων αυτών οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται 
να αναφέρονται: 
�� σε ευρωπαϊκά πρότυπα [π.χ. όπως το ΕΝ 13043 (αδρανή οδοποιίας), το ΕΝ 206-1 

(σκυρόδεµα), το ΕΝ 12063 (κατασκευή πετασµάτων πασσαλοσανίδων), το ΕΝ 1337-10 
(έλεγχος + συντήρηση εφεδράνων), τα ΕΝ των Ευρωκωδίκων] 

�� σε Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις [π.χ. µεταλλικά αγκύρια, συστήµατα προέντασης],  
�� σε κοινές (ευρωπαϊκές) τεχνικές προδιαγραφές. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρεκκλίνει από την υποχρέωση αυτή µόνον εφόσον: 
�� οι ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές δεν περιλαµβάνουν διάταξη για την εξακρίβωση 

της καταλληλότητας του προϊόντος 
�� οι ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές υποχρεώνουν την αναθέτουσα αρχή να 

χρησιµοποιήσει προϊόντα ακατάλληλα για τις εγκαταστάσεις της ή συνεπάγονται 
δυσανάλογα έξοδα 

�� το συγκεκριµένο έργο αποτελεί πραγµατική καινοτοµία για το οποίο δεν θα ήταν 
σκόπιµη η χρησιµοποίηση των υφισταµένων ευρωπαϊκών τεχν. προδιαγραφών.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ευρ. Επιτροπή θεωρεί ότι η χρήση των τεχν. 
προδιαγραφών της ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί όρο για την κοινοτική 
συγχρηµατοδότηση των έργων (επιστολή της 30/7/2003 της DG REGIO προς τον 
υφυπουργό Εθν. Οικονοµίας Χρ. Πάχτα σχετικά µε το Action Plan για τα δηµόσια έργα).  

Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι οι διατάξεις των ανωτέρω οδηγιών αναφέρονται σε 
ΟΛΑ τα υφιστάµενα ευρωπαϊκά πρότυπα και όχι µόνο στα εναρµονισµένα πρότυπα 
της Ο∆Π. 

 

17. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

Για τα θέµατα που αφορούν τις οδηγίες για την Εσωτερική Αγορά στον τοµέα των 
προϊόντων (Νέα Προσέγγιση): 
 http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/index.htm 

Πολύ χρήσιµος είναι ο Γενικός Οδηγός (Blue Guide) για την εφαρµογή ων οδηγιών Νέας 
Προσέγγισης (υπάρχει και στα ελληνικά): 
 http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/guide/index.htm 

Για πρόσθετες πληροφορίες: 

Οδηγία 89/106/ΕΟΚ http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction 
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Οδηγία 98/34/ΕΚ:  http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris 
EEEE / Κοινοτική Νοµοθεσία: http://europa.eu.int/eur-lex/el/index.html 
CEN:  http://www.cenorm.be 
ΕΟΤΑ:  http://www.eota.be 
ΥΠΑΝ: http://www.ypan.gr 
ΥΠΕΧΩ∆Ε http://www.minenv.gr 
ΕΛΟΤ: http://www.elot.gr 
∆ΙΠΑ∆: ested1@otenet.gr  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Απόφαση 
Eπιτροπής 

Οικογένεια προϊόντων 

2004/663/ΕΚ τροποποίηση απόφασης 97/464/ΕΚ για προϊόντα για αποχετευτικά έργα. 
2003/728/EΚ δοµικά έτοιµα συστήµατα µεταλλικών πλαισίων, δοµικά έτοιµα συστήµατα πλαισίων 

σκυροδέµατος, προκατασκευασµένες οικιστικές µονάδες, έτοιµα συστήµατα ψυκτικών 
θαλάµων αποθήκευσης, έτοιµα συστήµατα προστασίας για την κατάπτωση 
πετρωµάτων (ETAG) 

2003/722/EΚ ρευστά στεγανοποιητικά καταστρωµάτων γέφυρας (ETAG) 
2003/655/EΚ συλλογές υδατοστεγών επικαλύψεων για τοίχους και δάπεδα χώρων στους οποίους 

αναπτύσσεται υγρασία (ETAG) 
2003/656/EΚ προϊόντα για ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις χωρίς κατευθυντήρια γραµµή  
2003/639/EΚ περόνες δοµικών αρµών  (ETAG) 
2003/640/EΚ έτοιµα συστήµατα για την επένδυση εξωτερικών τοίχων (ETAG)   
2002/592/EΚ τροποποίηση των αποφάσεων 95/467/EΚ, 96/577/EΚ, 96/578/EΚ και 98/598/EΚ για 

γύψινα είδη, µόνιµα εγκατεστηµένα συστήµατα πυρόσβεσης, είδη υγιεινής και αδρανή  
2002/359/EΚ δοµικά προϊόντα σε επαφή µε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
2001/596/EΚ τροποποίηση αποφάσεων 95/467/ΕΚ, 96/578/ΕΚ, 96/580/ΕΚ, 97/176/ΕΚ, 97/462/ΕΚ, 

97/556/ΕΚ, 97/740/ΕΚ, 97/808/ΕΚ, 98/213/ΕΚ, 98/214/ΕΚ, 98/279/ΕΚ, 98/436/ΕΚ, 
98/437/ΕΚ, 98/599/ΕΚ, 98/600/ΕΚ, 98/601/ΕΚ, 1999/89/ΕΚ, 1999/90/ΕΚ, 1999/91/ΕΚ, 
1999/454/ΕΚ, 1999/469/ΕΚ, 1999/470/ΕΚ, 1999/471/ΕΚ, 1999/472/ΕΚ, 2000/245/ΕΚ, 
2000/273/ΕΚ και 2000/447/ΕΚ  

2001/308/EK µονωτικές επενδύσεις (Vetures) (ETAG) 
2001/19/EΚ αρµοί διαστολής για οδογέφυρες (ETAG)  
2000/606/EΚ προϊόντα για ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις χωρίς κατευθυντήρια γραµµή 
2000/447/EΚ προκατασκευασµένα φέροντα πετάσµατα µε βάση το ξύλο µε τεταµένη επιφάνεια και 

αυτοφερόµενα σύνθετα ελαφρά πετάσµατα (ETAG) 
2000/273/EΚ προϊόντα για ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις χωρίς κατευθυντήρια γραµµή 
2000/245/EΚ προϊόντα από επίπεδη ύαλο, ύαλο µορφοποιηµένης διατοµής και υαλόπλινθους 
1999/469/EΚ προϊόντα σχετιζόµενα µε το σκυρόδεµα, τα κονιάµατα και τα ενέµατα 
1999/470/EΚ κόλλες δοµικών κατασκευών 
1999/471/EΚ συσκευές θέρµανσης χώρων 
1999/472/EΚ σωλήνες, δεξαµενές και σχετικά παρελκόµενα που δεν έρχονται σε επαφή µε πόσιµο 

νερό 
1999/453/EΚ τροποποίηση αποφάσεων 96/579/ΕΚ και 97/808/ΕΚ για τον εξοπλισµό των οδών και 

επιστρώσεις  
1999/454/EΚ προϊόντα πυροφραγµού, πυροσφραγίσεως και πυροπροστασίας (ETAG) 
1999/455/EΚ προκατασκευασµένα δοµικά έτοιµα συστήµατα ξύλινων πλαισίων και δοκών (ETAG) 
1998/436/ΕΚ επικαλύψεις στεγών, φεγγίτες, παράθυρα στεγών και παρελκόµενα 
1999/94/ΕΚ προκατασκευασµένα προϊόντα από σύνηθες / ελαφρύ / κυψελωτό σκληρυµένο σε 

κλίβανο σκυρόδεµα 
1999/89/EΚ προκατασκευασµένα σύνολα βαθµίδων κλιµάκων (ETAG)   
1999/90/EΚ µεµβράνες   
1999/91/EΚ θερµοµονωτικά προϊόντα  
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1999/92/EΚ ελαφρές σύνθετες δοκοί και υποστυλώµατα µε βάση το ξύλο (ETAG)   
1999/93/EΚ θύρες, παράθυρα, εξώφυλλα, σκιάδια, δρύφακτα, και συναφή κτιριακό εξοπλισµό   
98/456/ΕΚ συστήµατα προέντασης µετά τη σκλήρυνση του σκυροδέµατος  (ETAG) 
98/598/EΚ αδρανή   
98/599/EΚ ρευστά στεγανοποιητικά στεγών (ETAG) 
98/600/EΚ αυτοφερόµενα έτοιµα συστήµατα διαφώτιστων στεγών (µε εξαίρεση τα 

κατασκευασµένα µε βάση το γυαλί) (ETAG) 
98/601/EΚ υλικά οδοστρωσίας   
98/437/ΕΚ εσωτερικά και εξωτερικά τελειώµατα τοίχων και οροφών   
98/436/EΚ επικαλύψεις στεγών, φεγγίτες, παράθυρα στεγών και παρελκόµενα  
98/279/EΚ µη φέροντα έτοιµα σύνολα (kit)/συστήµατα µόνιµων τύπων (καλουπιών) που 

αποτελούνται από κοίλα µπλοκ ή φατνώµατα από µονωτικά υλικά και, ενίοτε, 
σκυρόδεµα (ETAG) 

98/213/EΚ έτοιµα συστήµατα εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων (ETAG) 
98/214/EΚ δοµικά µεταλλικά προϊόντα και βοηθητικά υλικά 
98/143/EΚ συστήµατα ευκάµπτων µεµβρανών υδατοστεγάνωσης στεγών µε µηχανική στερέωση 

(ETAG) 
97/462/ΕΚ επίπεδα φύλλα µε βάση το ξύλο   
97/808/EΚ επιστρώσεις   
97/740/EΚ τοιχοποιία και σχετικά προϊόντα   
97/638/EΚ συνδετήρες για δοµική ξυλεία  (ETAG) 
97/597/EΚ χάλυβες για οπλισµένο προεντεταµένο σκυρόδεµα   
97/555/EΚ τσιµέντα, κονιάµατα δοµικών κατασκευών και λοιπά υδραυλικά συνδετικά.   
97/556/EΚ σύνθετα συστήµατα / συναρµολογούµενα στοιχεία εξωτερικής θερµοµόνωσης µε 

επίχρισµα (ETICS) (ETAG) 
97/462/EΚ επίπεδα φύλλα µε βάση το ξύλο   
97/463/EΚ πλαστικά αγκύρια προς χρήση στο σκυρόδεµα και την τοιχοποιία (ETAG)   
97/464/EΚ προϊόντα για αποχετευτικά έργα   
97/176/EΚ προϊόντα δοµικής ξυλείας και συµπαροµαρτούντα   
97/177/EΚ µεταλλικά αγκύρια τοιχοποιίας στερεούµενα µε έγχυση  (ETAG) 
97/161/EΚ µεταλλικά αγκύρια προς χρήση σε σκυρόδεµα για τη στερέωση ελαφροβαρών 

συστηµάτων (ETAG) 
96/577/EΚ µόνιµα εγκατεστηµένα συστήµατα πυρόσβεσης   
96/578/EΚ είδη υγιεινής   
96/579/EΚ εξοπλισµός οδών 
96/580/EΚ τοιχοπετάσµατα για κρεµαστές προσόψεις    
96/581/EΚ γεωϋφάσµατα  
96/582/EΚ δοµικά συστήµατα κολλητών υαλοπινάκων και µεταλλικά αγκύρια για σκυρόδεµα  

(ETAG) 
95/467/EΚ δοµικά προϊόντα (καπνοδόχοι, γύψινα προϊόντα, δοκάρια)   
95/204/EΚ προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα, θερµοµονωτικά υλικά, θύρες, 

παράθυρα, δρύφακτα, εξώφυλλα και συναφή προϊόντα, εξαιρουµένων των µηχανικώς 
κινούµενων θυρών και δρυφάκτων, των πυράντοχων θυρών, παραθύρων και σχετικών 
εξαρτηµάτων, καθώς και των εξοπλισµών αντιµετώπισης πανικού, µεµβράνες). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ / 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ 

Απόφαση 
Eπιτροπής 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

2003/632/EΚ Τροποποίηση απόφασης 2000/147/EΚ για την ταξινόµηση των δοµικών προϊόντων 
ανάλογα µε τη συµπεριφορά τους απέναντι στη φωτιά  

2003/629/EΚ Τροποποίηση απόφασης 2000/367/ΕΚ για την κατάταξη των δοµικών προϊόντων 
ανάλογα µε τις επιδόσεις αντίστασης στη φωτιά, ως προς την εισαγωγή προϊόντων 
ελέγχου καπνού και θερµότητας 

2003/593/EΚ Τροποποίηση απόφασης 2003/43/ΕΚ για τον καθορισµό των κατηγοριών επιδόσεων 
όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ορισµένων δοµικών προϊόντων   

2003/424/EΚ Τροποποίηση της απόφασης 96/603/EΚ για την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων που 
ανήκουν στις κλάσεις A «δεν συµβάλλει στη φωτιά», που προβλέπονται από την 
απόφαση 94/611/EΚ 

2003/43/EΚ Καθορισµός κατηγοριών επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ορισµένων 
δοµικών προϊόντων   

2001/671/EΚ Ταξινόµηση των στεγών και επικαλύψεων στεγών ανάλογα µε τις επιδόσεις τους 
απέναντι σε εξωτερική πυρκαγιά  

2000/605/EΚ Τροποποίηση απόφασης 96/603/ΕΚ για την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων που 
ανήκουν στις κλάσεις Α «δεν συµβάλλει στη φωτιά», που προβλέπονται από την 
απόφαση 94/611/ΕΚ  

2000/553/EΚ Επιδόσεις πυραντίστασης των επικαλύψεων στεγών σε εξωτερική πυρκαγιά  
2000/367/EΚ Κατάταξη των δοµικών προϊόντων, των δοµικών έργων και µερών τους ανάλογα µε τις 

επιδόσεις αντίστασης στη φωτιά  
2000/147/EΚ Ταξινόµηση των δοµικών προϊόντων ανάλογα µε τη συµπεριφορά τους απέναντι στη 

φωτιά   
98/457/EΚ ∆οκιµή του «µεµονωµένου καιοµένου αντικειµένου» (SBI) που αναφέρεται στην 

απόφαση 94/611/ΕΚ 
96/603/EΚ Κατάρτιση καταλόγου προϊόντων που ανήκουν στις κλάσεις Α «δεν συµβάλλει στη 

φωτιά», που προβλέπονται από την απόφαση 94/611/ΕΚ  
94/611/ΕΚ Εφαρµογή του άρθρου 20 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για τα δοµικά προϊόντα (αντίδραση 

στη φωτιά) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ιανουάριος 2005) 

ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

1 179:1997/ 
A1:2001 

Είδη κιγκαλερίας - ∆ιάταξη για θύρες εξόδου διαφυγής 
χειριζόµενες µε µοχλό ή πιεζόµενη πλάκα - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

1/4/2002 1/4/2003 

2 1125:1997/ 
A1:2001 

Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων πανικού 
χειριζόµενες µε οριζόντια δοκό - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

1/4/2002 1/4/2003 

3 1154:1996/ 
A1:2002 

Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις ελεγχόµενου κλεισίµατος 
θυρών - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

1/10/2003 1/10/2004 

4 1155:1997/ 
A1:2002 

Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για 
ανακλινόµενες πόρτες - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

1/10/2003 1/10/2004 

5 1158:1997/ 
A1:2002 

Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις συντονισµού θυρών - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

1/10/2003 1/10/2004 

6 1935:2002 Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί µεντεσέδες - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών 

1/10/2002 1/10/2003  
1/12/2003 

7 12209:2003 Είδη κιγκαλερίας -  Κλειδαριές µηχανικής λειτουργίας 
και κυπριά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

1/12/2004 1/12/2005 

8 13241-1:2003 Πόρτες  βιοµηχανικές, εµπορικές και γκαραζόπορτες - 
Πρότυπο προϊόντος - Μέρος 1: Προϊόντα χωρίς 
χαρακτηριστικά πυραντίστασης και ελέγχου καπνού 

1/5/2004 1/5/2005 

9 13561:2004 Εξωτερικά πετάσµατα-Απαιτήσεις επιδόσεων και 
ασφάλειας 

1/3/2005 1/3/2006 

10 13659:2004 Παραθυρόφυλλα-Απαιτήσεις και ταξινόµηση 1/4/2005 1/4/2006 
11 13830:2003 Πετάσµατα όψεων - Πρότυπο προϊόντος 1/12/2004 1/12/2005 

   
   

ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

12 40-5:2002 Ιστοί φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 
χαλύβδινους ιστούς φωτισµού 

1/2/2003 1/2/2005 

13 40-6:2002 Ιστοί φωτισµού - Μέρος 6 : Απαιτήσεις για ιστούς 
φωτισµού από αλουµίνιο 

1/2/2003 1/2/2005 

14 40-7:2002 Ιστοί φωτισµού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς 
φωτισµού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές 

1/10/2003 1/10/2004 

   
   

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

15 197-1:2000 Τσιµέντο - Μέρος 1 : Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης για κοινά τσιµέντα 

1/4/2001 1/4/2002 
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16 197-1:2000 
/Α1:2004 

Τσιµέντο - Μέρος 1 : Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα 

1/2/2005 1/2/2006 

17 197-4:2004 Τσιµέντο - Μέρος 4 : Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης τσιµέντων σκωρίας 
υψικαµίνων χαµηλής πρώιµης αντοχής 

1/2/2005 1/2/2006 

18 413-1:2004 Τσιµέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Προδιαγραφή   1/12/2004 1/12/2005 
19 459-1:2001 ∆οµική άσβεστος - Μέρος 1: Ορισµοί, προδιαγραφές 

και κριτήρια συµµόρφωσης 
1/8/2002 1/8/2003 

20 14216:2004 Τσιµέντο-Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης για ειδικά τσιµέντα πολύ χαµηλής 
θερµότητας ενυδάτωσης 

1/2/2005 1/2/2006 

   
   

ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

21 12004:2001/ 
A1:2002 

Συγκολλητικά για πλακίδια και πλάκες - Ορισµοί και 
προδιαγραφές   

1/4/2003 1/4/2004 

22 13748-2:2004 (Κεραµικά) πλακίδια  Terrazo - Μέρος 2: Κεραµικά 
πλακίδια εξωτερικής χρήσης   

1/4/2005 1/4/2006 

23 14411:2003 Κεραµικά πλακίδια - Ορισµοί, κατάταξη, 
χαρακτηριστικά και σήµανση (ISO 13006:1998 
τροποποιηµένο)  

1/12/2004 1/12/2005 

   
   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

24 54-3:2001/ 
A1:2002 

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 
3: Ηχητικές διατάξεις συναγερµού 

1/4/2003 30/6/2005 

25 54-4:1997/ 
A1:2002 

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 
4: Εξοπλισµός παροχής ισχύος 

1/10/2003 31/12/2005

26 54-5:2000/ 
A1:2002 

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 5 
: Ανιχνευτές θερµότητας - Σηµειακοί ανιχνευτές 

1/4/2003 30/6/2005 

27 54-7:2000/ 
A1:2002 

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 
7: Ανιχνευτές καπνού - Σηµειακοί ανιχνευτές µε χρήση 
σκεδασµένου φωτός, άµεσα διαδιδόµενου ή ιοντισµού 

1/4/2003 30/6/2005 

28 54-12:2002 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 
12: Ανιχνευτές καπνού - Γραµµικοί ανιχνευτές µε 
ακτίνα οπτικού φάσµατος 

1/10/2003 31/12/2005

     
   

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

29 13162:2001 Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW) - 
Προδιαγραφή   

1/3/2002 1/3/2003 
13/5/2003 

30 13163:2001 Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυστερίνη 
(EPS) - Προδιαγραφή   

1/3/2002 1/3/2003 
13/5/2003 
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31 13164:2001 Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό 
πολυστερίνη (XPS) - Προδιαγραφή   

1/3/2002 1/3/2003 
13/5/2003 

32 13164:2001/ 
Α1¨2004 

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα από 
εξηλασµένο αφρό πολυστυρενίου (XPS) 
βιοµηχανικώς παραγόµενα - Προδιαγραφή   

1/12/2004 1/12/2004 

33 13165:2001 Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτo αφρό 
πολυουρεθάνης (PUR) - Προδιαγραφή   

1/3/2002 1/3/2003 
13/5/2003 

34 13165:2001/ 
Α1:2004 

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα από 
σκληρό αφρό πολυουρεθάνης (PUR) βιοµηχανικώς 
παραγόµενα- Προδιαγραφή   

1/12/2004 1/12/2004 

35 13166:2001 Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -  Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF)- 
Προδιαγραφή   

1/3/2002 1/3/2003 
13/5/2003 

36 13166:2001/ 
Α1:2004 

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια-  Προϊόντα από 
φαινολικό αφρό (PF) βιοµηχανικώς παραγόµενα- 
Προδιαγραφή   

1/12/2004 1/12/2004 

37 13167:2001 Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -  Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG)- 
Προδιαγραφή   

1/3/2002 1/3/2003 
13/5/2003 

38 13167:2001/ 
Α1:2004 

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια-  Προϊόντα από 
κυψελωτό ύαλο (CG) βιοµηχανικώς παραγόµενα- 
Προδιαγραφή   

1/12/2004 1/12/2004 

39 13168:2001 Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από ξυλόµαλλο (WW) - 
Προδιαγραφή   

1/3/2002 1/3/2003 
13/5/2003 

40 13168:2001/ 
Α1:2004 

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια -  Προϊόντα από 
ξυλόµαλλο (WW) βιοµηχανικώς παραγόµενα- 
Προδιαγραφή   

1/12/2004 1/12/2004 

41 13169:2001 Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο περλίτη 
(ΕΡΒ) - Προδιαγραφή   

1/3/2002 1/3/2003 
13/5/2003 

42 13169:2001/ 
Α1:2004 

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια -  Προϊόντα από 
διογκωµένο περλίτη (ΕΡΒ) βιοµηχανικώς 
παραγόµενα- Προδιαγραφή   

1/12/2004 1/12/2004 

43 13170:2001 Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο φελλό (ICB) - 
Προδιαγραφή   

1/3/2002 1/3/2003  
13/5/2003 

44 13171:2001 Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) - 
Προδιαγραφή   

1/3/2002 1/3/2003 
13/5/2003 

45 13171:2001/ 
Α1:2004 

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) - 
Προδιαγραφή   

1/12/2004 1/12/2004 

     
   

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

46 934-2:2001 Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέµατος- Ορισµοί, 
απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση   

1/5/2002 1/5/2003 
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47 934-4:2001 Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 4: Πρόσθετα ενεµάτων για προεντεταµένους 
τένοντες - Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, 
σήµανση και επισήµανση   

1/5/2002 1/5/2003 

48 523:2003 Περιελίξεις από χάλυβα για προεντεταµένους τένοντες 
- Ορολογία, απαιτήσεις και συµµόρφωση  

1/6/2004 1/6/2005 

   
   

ΠΑΝΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

49 13986:2002 Πανώ µε βάση το ξύλο για δοµική χρήση - 
Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και 
σήµανση   

1/4/2003 1/4/2004 

   
   

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

50 771-1:2003 Προδιαγραφή στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 
1:Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο (τούβλα) 

1/2/2004  
1/12/2004 

1/2/2005   
1/12/2005 

51 771-2:2003 Προδιαγραφή στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 2 
:Στοιχεία τοιχοποιία από πυριτικό ασβέστιο 

1/2/2004  
1/12/2004 

1/2/2005   
1/12/2005 

52 771-3:2003 Προδιαγραφή στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 3: 
Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεµα (µε συνήθη και 
ελαφρά αδρανή) 

1/2/2004  
1/12/2004 

1/2/2005   
1/12/2005 

53 771-4 :2003 Προδιαγραφή στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 4: 
Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό 
σκυρόδεµα 

1/2/2004  
1/12/2004 

1/2/2005   
1/12/2005 

54 771-5:2003 Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 5 : 
Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους 

1/3/2005 1/3/2006 

55 845-1:2003 Προδιαγραφές για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας 
- Μέρος 1: Σύνδεσµοι, λωρίδες στερέωσης, 
αναρτήρες και αντηρίδες 

1/2/2004 1/2/2005 

56 845-2:2003 Προδιαγραφές για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας 
- Μέρος 2: Υπέρθυρα (πρέκια) 

1/2/2004 1/2/2005 

57 845-3:2003 Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας - 
Μέρος 3: Ενίσχυση οριζόντιων αρµών µε χαλύβδινα 
πλέγµατα 

1/2/2004 1/2/2005 

58 998-1:2003 Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας- Μέρος 1: 
Κονιάµατα για εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα  

1/2/2004 1/2/2005 

59 998-2:2003 Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας- Μέρος 2: 
Κονίαµα δόµησης 

1/2/2004 1/2/2005 

   
   

ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ 

Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

60 12326-1:2004 Σχιστόλιθοι και λίθινα προϊόντα ασυνεχούς στέγασης 
και επικάλυψης-Μέρος 1: Προδιαγραφή προϊόντος 

1/5/2005 1/5/2006 
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Α∆ΡΑΝΗ 

Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

61 12620:2002 Αδρανή για σκυρόδεµα   1/7/2003 1/6/2004 
62 13043:2002 Αδρανή ασφαλτοµιγµάτων και επιφανειακών 

επιστρώσεων οδών, αεροδροµίων και άλλων 
περιοχών κυκλοφορίας οχηµάτων  

1/7/2003 1/6/2004 

63 13055-1:2002 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 
σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα   

1/3/2003 1/6/2004 

64 13055-2:2004 Ελαφρά αδρανή-Μέρος 2:Ελαφρά αδρανή για 
ασφαλτοσκυροδέµατα και επεξεργασίες της 
επιφάνειας απεριόριστων και µη εφαρµογών 

1/5/2005 1/5/2006 

65 13139:2002 Αδρανή κονιαµάτων   1/3/2003 1/6/2004 
66 13242:2002 Αδρανή υλικών σταθεροποιηµένων µε υδραυλικές 

κονίες ή µη σταθεροποιηµένων για χρήση στα τεχνικά 
έργα και την οδοποιία   

1/10/2003 1/6/2004 

67 13383-1:2002 Ογκόλιθοι θεµελίωσης- Μέρος 1: Προδιαγραφή 1/3/2003 1/6/2004 
68 13450:2002 Αδρανή για έρµα σιδηροδροµικών γραµµών   1/10/2003 1/6/2004 
   

   
ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

69 997:2003 Λεκάνες WC και λεκάνες µε δοχείο πλύσεως µε 
ενσωµατωµένη οσµοπαγίδα 

1/12/2004 1/12/2005 

70 13310:2003 Νεροχύτες κουζίνας-Λειτουργικές απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

1/2/2004 1/2/2005 

   
   

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

71 588-2:2001 Σωλήνες ινοτσιµέντου για δίκτυα αποχέτευσης 
οµβρίων και λυµάτων - Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και 
θυρίδες επίσκεψης 

1/10/2002 1/10/2003 

72 1433:2002 Κανάλια αποστράγγισης για χώρους διέλευσης 
οχηµάτων και πεζών   - Ταξινόµηση, σχεδιασµός και 
απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης 

1/8/2003 1/8/2004 

73 1916:2002 Σωλήνες και εξαρτήµατα από άοπλο και οπλισµένο 
σκυρόδεµα καθώς και από σκυρόδεµα ενισχυµένο µε 
ίνες χάλυβα 

1/8/2003 23/11/2004

74 1917:2002 Ανθρωποθυρίδες και θυρίδες επίσκεψης από άοπλο 
και οπλισµένο σκυρόδεµα καθώς και από σκυρόδεµα 
ενισχυµένο µε ίνες χάλυβα 

1/8/2003 23/11/2004

75 12050-1:2001 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και 
γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών - Μέρος 1: 
Εγκαταστάσεις άντλησης για απόβλητα που 
περιέχουν κοπρανώδη υλικά 

1/11/2001 1/11/2002 
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76 12050-2:2000 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και 
γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών - Μέρος 2: 
Εγκαταστάσεις άντλησης από µη κοπρανώδη υλικά 

1/10/2001 1/10/2002 

77 12050-3:2000 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και 
γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών - Μέρος 3: 
Εγκαταστάσεις άντλησης για απόβλητα που 
περιέχουν κοπρανώδη υλικά για περιορισµένες 
εφαρµογές 

1/10/2001 1/10/2002 

78 12050-4:2000 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και 
γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών - Μέρος 4: 
Αντεπίστροφες βαλβίδες για απόβλητα µη περιέχοντα 
κοπρανώδη υλικά και απόβλητα περιέχοντα 
κοπρανώδη υλικά 

1/10/2001 1/10/2002 

79 12380:2002 Βαλβίδες αντεπιστροφής για συστήµατα αποχέτευσης 
- Απαιτήσεις, µέθοδοι δοκιµής και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης 

1/10/2003 1/10/2004 

80 12566-1:2000/ 
A1:2003 

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι 50 
ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 1 : 
Προκατασκευασµένες σηπτικές δεξαµενές 

1/12/2004 1/12/2005 

81 13101:2002  Βαθµίδες για υπόγειες ανθρωποθυρίδες-Περιγραφές, 
σήµανση, δοκιµή και αποτίµηση της συµµόρφωσης  

1/8/2003 1/8/2004 

82 13564-1:2002 ∆ιατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις κτιρίων - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις 

1/5/2003 1/5/2004 

83 14396:2004 Σταθερές κλίµακες φρεατίων 1/12/2004 1/12/2005 
   
   

ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟI 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

84 1457:1999/ 
Α1:2002 

Καπνοδόχοι - Απαγωγοί από κεραµικά υλικά- 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής   

1/8/2003 1/8/2004 

85 1856-1:2003 Καπνοδόχοι-Απαιτήσεις για µεταλλικές καπνοδόχους 
- Μέρος 1: Προϊόντα συστηµάτων καπνοδόχων 

1/4/2004 1/4/2005 

86 1856-2:2004 Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για µεταλλικές καπνοδόχους 
- Μέρος 2: Ευθύγραµµα µεταλλικά τµήµατα και 
τµήµατα συνδέσεως   

1/5/2005 1/5/2006 

87 1857:2003 Καπνοδόχοι - Στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από 
σκυρόδεµα   

1/5/2004 1/5/2005 

88 1858:2003 Καπνοδόχοι - Στοιχεία - Αγωγοί µε µονά τοιχώµατα 
από σκυρόδεµα   

1/5/2004 1/5/2005 

89 12446:2003 Καπνοδόχοι - Στοιχεία - Εξωτερικά τοιχία από 
σκυρόδεµα   

1/2/2004 1/2/2005 

90 13502:2002 Καπνοδόχοι - Καπέλα αερισµού από άργιλο/κεραµικά 
- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

1/8/2003 1/8/2004 

   
   

ΕΦΕ∆ΡΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

91 1337-4:2004 Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 4: Κυλιόµενα 
εφέδρανα 

1/2/2005 1/2/2006 
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92 1337-6:2004 Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα 
εξισορρόπησης 

1/2/2005 1/2/2006 

93 1337-7:2000 Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7 : Εφέδρανα 
σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE   

1/10/2001 1/10/2002 

94 1337-7:2004 Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7 : Εφέδρανα 
σφαιρικά και κυλινδρικά τύπου PTFE   

1/12/2004 1/6/2005 

   
   
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 

AΥΤΟΚΛΕΙΣΤΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ, Ή ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
ΕΛΑΦΡΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ   

Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

95 1520:2002 Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα 
ελαφρών αδρανών ανοιχτής δοµής   

1/9/2003 1/9/2004 

   
   

ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

96 1338:2003 Κυβόλιθοι πεζοδρόµων από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής  

1/3/2004 1/3/2005 

97 1339:2003 Πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής  

1/3/2004 1/3/2005 

98 1340:2003 Κράσπεδα από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής  

1/2/2004 1/2/2005 

99 1341:2001 Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερικές 
πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής  

1/10/2002 1/10/2003 

100 1342:2001 Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής  

1/10/2002 1/10/2003 

101 1343:2001 Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής  

1/10/2002 1/10/2003 

102 1344:2002 Κεραµικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής  

1/1/2003 1/1/2004 

   
   

ΓΕΩΫΦΑΣΜΑΤΑ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

103 13249:2000 Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα 
- Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση σε έργα 
οδοποιίας και άλλα έργα σχετικά µε τη κυκλοφορία 
οχηµάτων (εξαιρούνται σιδηροδροµικές γραµµές και 
ασφαλτικές επιστρώσεις) 

1/10/2001 1/10/2002 

104 13250:2000 Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα 
- Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση στη 
κατασκευή σιδηροδρόµων 

1/10/2001 1/10/2002 

105 13251:2000 Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα 
- Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση σε 
χωµατουργικά έργα, θεµελιώσεις και κατασκευές 
αντιστήριξης 

1/10/2001 1/10/2002 
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106 13252:2000 Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα 
- Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση σε 
συστήµατα αποστράγγισης 

1/10/2001 1/10/2002 

107 13253:2000 Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα 
- Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση σε έργα 
ελέγχου επιφανειακής διάβρωσης (προστασία 
ακτοπρανών µε επενδύσεις όχθεων) 

1/10/2001 1/10/2002 

108 13254:2000 Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα 
- Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση στην 
κατασκευή δεξαµενών και φραγµάτων 

1/10/2001 1/10/2002 

109 13255:2000 Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα 
- Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση στην 
κατασκευή καναλιών 

1/10/2001 1/10/2002 

110 13256:2000 Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα 
- Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση στην 
κατασκευή σηράγγων και υπογείων κατασκευών 

1/10/2001 1/10/2002 

111 13257:2000 Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα 
- Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση σε χώρους 
ταφής στερεών αποβλήτων 

1/10/2001 1/10/2002 

112 13265:2000 Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα 
- Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση σε έργα 
συγκράτησης υγρών αποβλήτων 

1/10/2001 1/10/2002 

   
   

ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

113 671-1:2001 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε 
σωλήνες - Μέρος 1 : τυλικτήρες σωλήνων µε 
ηµιάκαµπτο σωλήνα 

1/2/2002 1/2/2003 
1/4/2004 

114 671-2:2001 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε 
σωλήνες - Μέρος 2 : Συστήµατα µε επιπεδούµενους 
σωλήνες 

1/2/2002 1/2/2003 
1/4/2004 

115 12094-1:2003 Mόvιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Eξαρτήµατα για 
συστήµαταCO2 - Mέρoς 1: Aπαιτήσεις και µέθoδoι 
δoκιµής για αυτόµατο ηλεκτρικό έλεγχο  και 
µηχανισµούς χρονοκαθυστέρησης 

1/2/2004 1/5/2006 

116 12094-2:2003 Mόvιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Eξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριo - Mέρoς 2: 
Aπαιτήσεις και µέθoδoι δoκιµής για µη αυτόµατο 
ηλεκτρικό έλεγχο και διατάξεις καθυστέρησης 

1/2/2004 1/5/2006 

117 12094-3:2003 Mόvιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Eξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριo - Mέρoς 3: 
Aπαιτήσεις και µέθoδoι δoκιµής για χειροκίνητους 
µηχανισµούς ενεργοποίησης και διακοπής 

1/1/2004 1/9/2005 

118 12094-4:2004 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης-Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο-Μέρος 4: Απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα βαλβίδων δοχείου 
και τους ενεργοποιητές τους 

1/5/2005 1/5/2006 
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119 12094-5:2000 Mόvιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Eξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριo - Mέρoς 5: 
Aπαιτήσεις και µέθoδoι δoκιµής για βαλβίδες επιλογής 
υψηλής και χαµηλής πίεσης και τους ενεργοποιητές 
τους σε συστήµατα CO2 

1/10/2001 1/10/2002 
1/4/2004 

120 12094-6:2000 Mόvιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Eξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριo - Mέρoς 6: 
Aπαιτήσεις και µέθoδoι δoκιµής για το µη ηλεκτρικό 
αδρανοποιηµένο µηχανισµό σε συστήµατα CO2 

1/10/2001 1/10/2002 
1/4/2004 

121 12094-7:2000 Mόvιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Eξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριo - Mέρoς 7: 
Aπαιτήσεις και µέθoδoι δoκιµής για ακροφύσια σε 
συστήµατα CO2 

1/10/2001 1/10/2002 
1/4/2004 

122 12094-9:2003 Mόvιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Eξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριo - Mέρoς 9: 
Aπαιτήσεις και µέθoδoι δoκιµής για ειδικούς 
πυρανιχνευτές 

1/1/2004 1/9/2005 

123 12094-10:2003 Mόvιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Eξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριo - Mέρoς 10: 
Aπαιτήσεις και µέθoδoι δoκιµής για µανόµετρα και 
πρεσσοστατικούς διακόπτες 

1/2/2004 1/5/2006 

124 12094-11:2003 Mόvιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Eξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριo - Mέρoς 11: 
Aπαιτήσεις και µέθoδoι δoκιµής για µηχανικές 
διατάξεις ζύγισης 

1/1/2004 1/9/2005 

125 12094-12:2003 Mόvιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Eξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριo - Mέρoς 12: 
Aπαιτήσεις και µέθoδoι δoκιµής για πνευµατικές 
διατάξεις συναγερµού 

1/1/2004 1/9/2005 

126 12094-13:2001 Mόvιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Eξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριo - Mέρoς 13: 
Aπαιτήσεις και µέθoδoι δoκιµής για βαλβίδες ελέγχου 
και βαλβίδες αντεπιστροφής 

1/1/2002 1/1/2003  
1/4/2004 

127 12101-2:2003 Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 
2: Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και ανεµιστήρες 
απαγωγής θερµότητας 

1/4/2004 1/9/2005 

128 12101-3:2003 Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 
3: Προδιαγραφή για µηχανικούς απαγωγείς καπνού 
και θερµότητας 

1/4/2004 1/4/2005 

129 12259-1:1999+ 
A1:2001 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - 
Μέρος 1: Καταιονιστήρες 

1/4/2002 1/4/2003 
1/9/2005 

130 12259-1:1999+ 
A1:2001/ 
Α2:2004 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - 
Μέρος 1: Καταιονιστήρες 

1/3/2005 1/3/2006 

131 12259-2:1999/ 
A1:2001 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - 
Μέρος 2: Συστήµατα  συναγερµού µε υδραυλική 
βαλβίδα 

1/1/2002 1/4/2004  
1/9/2005 

132 12259-3:2000/ 
A1:2001 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - 
Μέρος 3: Βαλβίδα συναγερµού ξηρού τύπου 

1/1/2002 1/4/2003  
1/9/2005 
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133 12259-4:2000/ 
A1:2001 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού - Μέρος 4 : 
Συσκευή διαπίστωσης νερού 

1/1/2002 1/1/2003 
1/4/2004 

134 12259-5:2002 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - 
Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής νερού 

1/7/2003 1/9/2005 

135 12416-1:2001 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα κόνεως 
- Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για 
εξαρτήµατα 

1/1/2002 1/1/2003 
1/4/2004 

136 12416-2:2001 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα σκόνης 
- Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή και συντήρηση 

1/4/2002 1/4/2004 

137 13565-1:2003 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα αφρού - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα  

1/12/2004 1/3/2007 

   
   

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

138 681-1:1996/ 
A2:2002 

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές 
ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο 
ελαστικό 

1/1/2003 1/1/2004 

139 681-2:2000/ 
A1:2002 

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές 
ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 2: 
Θερµοπλαστικά ελαστοµερή 

1/1/2003 1/1/2004 

140 681-3:2000/ 
Α1¨2002 

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων 
χρησιµοποιουµένων σε εφαρµογές ύδρευσης και 
αποχέτευσης - Μέρος 3: Αφρώδη υλικά 
βουλκανισµένου ελαστικού. 

1/1/2003 1/1/2004 

141 681-4:2000/ 
Α1¨2002 

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές 
ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 4: Στεγανωτικά 
στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη 

1/1/2003 1/1/2004 

142 682:2001 Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης σε σωλήνες και ειδικά τεµάχια για τη 
µεταφορά αερίων και ρευστών υδρογονανθράκων 

1/10/2002 1/10/2003 
1/12/2003 

     
   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο∆ΩΝ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

143 1423:1997/ 
A1:2003 

Προϊόντα οριζόντιας σήµανσης οδών - Προϊόντα 
επίπασης - Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή 
και µίγµατα αυτών  

1/5/2004 1/5/2005 

144 1463-1:1997/ 
A1:2003 

Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών - Ανακλαστήρες 
οδοστρωµάτων - Μέρος 1: Αρχικές απαιτήσεις 
επιδόσεων   

1/12/2004 1/12/2005 

145 12676-1:2000/ 
A1:2003 

Αντιθαµβωτικά πετάσµατα οδών - Μέρος 1: Επίδοση 
και χαρακτηριστικά 

1/2/2004 1/2/2005   
1/2/2006 
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ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

146 12839:2001 Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία περιφράξεων   

1/3/2002 1/3/2003 

147 13748-2:2004 (Κεραµικά) πλακίδια τύπου Terrazo - Μέρος 2: 
Κεραµικά πλακίδια εξωτερικής χρήσης   

1/4/2005 1/4/2006 

   
   

ΓΥΨΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

148 12859:2001 Γυψότουβλα - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

1/4/2002 1/4/2003 

149 12860:2001 Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

1/4/2002 1/4/2003 

   
   

89/106/TC 277 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

150 13964:2004 Αναρτηµένες ψευδοροφές - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής   

1/1/2005 1/1/2006 

   
   

ΜΩΣΑΪΚΑ ∆ΑΠΕ∆Α 
Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

151 13813:2002 Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων - Υλικά 
επικαλύψεων - Απαιτήσεις   

1/8/2003 1/8/2004 

152 14016-1:2004 Συνδετικά για µαγνησιακές επιστρώσεις-Καυστική 
µαγνησία και χλωριούχο µαγνήσιο-Ορισµοί και 
απαιτήσεις 

1/12/2004 1/12/2005 

   
   
  ∆ΙΑΦΟΡΑ 

Α/Α ΑΡ.ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ. 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ. 
ΛΗΞΗΣ 

153 13616:2004 ∆ιατάξεις ασφαλείας υπερπλήρωσης για σταθερές 
δεξαµενές υγρών καυσίµων 

1/5/2005 1/5/2006 

154 14037-1:2003 Θερµαντικά σώµατα δια ακτινοβολίας, αναρτηµένα 
στην οροφή , µε παροχή νερού σε θερµοκρασία κάτω 
των 120 οC - Μέρος 1:Τεχνικές προδιαγραφές και 
απαιτήσεις 

1/2/2004 1/2/2005 

155 442-1:1995/ 
Α1:2003 

Θερµαντικά σώµατα και εναλλάκτες θερµότητας- 
Μέρος 1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις 

1/12/2004 1/12/2005 

156 13160-1:2003 Συστήµατα ανίχνευσης διαρροής-Μέρος 1:Γενικές 
αρχές 

1/3/2004 1/3/2005 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑ  (Ιανουάριος 2005) 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

Έναρξη          Λήξη 

1 ETAG 001-1 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση επί σκυροδέµατος- Μέρος 1: 
Αγκύρια γενικά 29/7/1998 31/7/2002 

2 ETAG 001-2 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση επί σκυροδέµατος- Μέρος 2: 
Αγκύρια διαστολής ελεγχόµενης µε δυναµόµετρο 29/7/1998 31/7/2002 

3 ETAG 001-3 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση επί σκυροδέµατος- Μέρος 3: 
Αγκύρια ειδικής διάτρησης 29/7/1998 31/7/2002 

4 ETAG 001-4 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση επί σκυροδέµατος- Μέρος 4: 
Αγκύρια διαστολής ελεγχόµενης παραµόρφωσης 29/7/1998 31/7/2002 

5 ETAG 001-5 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση επί σκυροδέµατος- Μέρος 5: 
Ενσωµατωµένα αγκύρια  28/2/2003 28/2/2005 

6 ETAG 001-6 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση επί σκυροδέµατος- Μέρος 
6:Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για µη δοµικές εφαρµογές 1/8/2004 1/8/2006 

7 ETAG 002-1 Συστήµατα δοµικών υαλοστασίων µε σφραγιστικά- Μέρος 1: 
Συστήµατα µε ή χωρίς στηρίγµατα 24/6/1999 31/7/2002 

8 ETAG 002-2 Συστήµατα δοµικών υαλοστασίων µε σφραγιστικά- Μέρος 2: 
Προβαµµένα συστήµατα αλουµινίου 16/10/2002 16/10/2004

9 ETAG 002-3 Συστήµατα δοµικών υαλοστασίων µε σφραγιστικά- Μέρος 3: 
Συστήµατα µε ενσωµατωµένη θερµοφραγή στο προφίλ 28/2/2003 28/2/2005 

10 ETAG 003 Εξαρτήµατα και υλικά για συναρµολογούµενους µη φέροντες 
τοίχους εσωτερικής διαρρύθµισης 1/3/2002 31/3/2004 

11 ETAG 004 Σύνθετα συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης µε επίχρισµα 
(ETICS) 18/5/2001 18/5/2003 

12 ETAG 005 Εξαρτήµατα και υλικά υγρής επάλειψης για τη στεγανοποίηση 
δωµάτων 18/5/2001 18/5/2003 

13 ETAG 006 Συστήµατα µηχανικά στερεωµένων εύκαµπτων µεµβρανών 
στεγανοποίησης δωµάτων 18/5/2001 18/5/2003 

14 ETAG 007 Συναρµολογούµενοι ξύλινοι σκελετοί για κτίρια 24/5/2002 24/5/2004 
15 ETAG 008 Συναρµολογούµενες προκατασκευασµένες κλίµακες 16/10/2002 16/10/2004

16 ETAG 009 
Μόνιµα µη φέροντα συναρµολογούµενα καλούπια συστήµατα 
µε βάση κοίλα στοιχεία ή πανώ από µονωτικά υλικά και 
ενδεχοµένως από σκυρόδεµα 

28/2/2003 28/2/2005 

17 ETAG 010 Αυτοφερόµενα ηµιδιαφανή προϊόντα και εξαρτήµατα κάλυψης 
στεγών 1/8/2004 1/8/2006 

18 ETAG 011 Σύνθετα ελαφρά υποστυλώµατα και δοκοί µε βάση το ξύλο 16/10/2002 16/10/2004
19 ETAG 012 Εξαρτήµατα και υλικά για δοµήµατα από στρογγυλή ξυλεία 28/2/2003 28/2/2005 
20 ETAG 013 Εξαρτήµατα και υλικά τάνυσης για προεντεταµένα δοµήµατα 28/2/2003 28/2/2005 

21 ETAG 014 Πλαστικά αγκύρια για στερέωση σύνθετων συστηµάτων 
εξωτερικής θερµοµόνωσης µε επίχρισµα 16/10/2002 16/10/2004

22 ETAG 015 Κατευθυντήριες Οδηγίες Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων      
ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσµατα 1/8/2004 1/8/2007 

23 ETAG 016-1 Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα- Μέρος 1: Γενικά 9/11/2004 9/11/2006 

24 ETAG 016-2 
Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα- Μέρος 2: Ειδικές 
περιπτώσεις σύνθετων αυτοφερόµενων ελαφρών 
πετασµάτων που χρησιµοποιούνται στις στέγες 

17/11/2004 17/11/2006

25 ETAG 018-1 Προϊόντα πυροπροστασίας – Μέρος 1: Γενικά 21/9/2004 31/8/ 2007

26 ETAG 018-4 Προϊόντα πυροπροστασίας – Μέρος 4: Πυροπροστατευτικά 
πανώ, δάπεδα και πλέγµατα 21/9/2004 31/8/ 2007

27 ETAG 019 Προκατασκευασµένα φέροντα πετάσµατα µε βάση το ξύλο µε 
τεταµένη επιφάνεια 02/11/2005 02/11/2007
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: 

ΤΑ  GUIDANCE PAPERS 

 

Τα ακόλουθα Guidance Papers έχουν καταρτιστεί από τις υπηρεσίες της Ευρ. Επιτροπής και 
βρίσκονται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/guidpap/guidpap.htm 
 

GUIDANCE PAPER A: THE DESIGNATION OF NOTIFIED BODIES IN THE FIELD OF THE 
CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE 

GUIDANCE PAPER B: THE DEFINITION OF FACTORY PRODUCTION CONTROL IN TECHNICAL 
SPECIFICATIONS FOR CONSTRUCTION PRODUCTS 

GUIDANCE PAPER C: THE TREATMENT OF KITS AND SYSTEMS UNDER THE CONSTRUCTION 
PRODUCTS DIRECTIVE 

GUIDANCE PAPER D: CE MARKING UNDER THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE 

GUIDANCE PAPER E: LEVELS AND CLASSES IN THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE 

GUIDANCE PAPER F: DURABILITY AND THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE 

GUIDANCE PAPER G: THE EUROPEAN CLASSIFICATION SYSTEM FOR THE REACTION TO 
FIRE PERFORMANCE OF CONSTRUCTION PRODUCTS 

GUIDANCE PAPER H: A HARMONISED APPROACH RELATING TO DANGEROUS SUBSTANCES 
UNDER THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE 

GUIDANCE PAPER I: THE APPLICATION OF ARTICLE 4(4) OF THE CONSTRUCTION 
PRODUCTS DIRECTIVE 

GUIDANCE PAPER J: TRANSITIONAL ARRANGEMENTS UNDER THE CONSTRUCTION 
PRODUCTS DIRECTIVE 

GUIDANCE PAPER K: THE ATTESTATION OF CONFORMITY SYSTEMS AND THE ROLE AND 
TASKS OF THE NOTIFIED BODIES IN THE FIELD OF THE 
CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE. 

GUIDANCE PAPER L: APPLICATION AND USE OF EUROCODES  

 
Προσοχή: Τα Guidance Papers δεν αποτελούν νοµοθετικά κείµενα. Είναι όµως 

κείµενα αποδεκτά από την Επιτροπή και από τα κράτη µέλη, όπου 
διευκρινίζονται διάφορες πτυχές σχετικά µε την εφαρµογή της Ο∆Π.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ETA (ΑΠΟΦΑΣΗ 94/23/EΚ) 

Αίτηση παραγωγού σε έναν ΟΕ  

Eξέταση από EOTA και πρόταση στην Eυρ. Επιτροπή (3 µήνες) 

Ευρ. Επιτροπή διαβουλεύεται µε CEN (3 ως 6 µήνες) 

Ευρ. Επιτροπή διαβουλεύεται µε ΜΕΤΕ (3 ως 7 µήνες) 

9 
- 1

6 
µή
νε
ς 

Η
 φ
άσ
η 
αυ
τή

 
απ
αι
τε
ίτ
αι

 γ
ια

 τ
οµ
εί
ς 

πο
υ 
δε
ν 
έχ
ου
ν 
εξ
ετ
ασ
θε
ί 

π ρ
οη
γο
υµ
έν
ω
ς 

Ευρ. Επιτροπή αποφασίζει (Ο∆Π Άρθρο 8.2.a) 

1 
- 2

 
µή
νε
ς 

ETA µέσω ETAG ETA χωρίς ETAG  

Ευρ Επιτροπή εκδίδει mandate4 (Ο∆Π 
Άρθ. 11.1 / ΜΕΤΕ) µε Απόφαση για 

βεβαίωση. συµµόρφωσης 

Ευρ. Επιτροπή αποφασίζει σύστηµα  
βεβαίωσης συµµόρφωσης 

12
 µ

  γ
ια

 
Ε
Τ
Α

G
 

 
6 

µ 
γι
α 

 
C

U
A

P 

EOTA WG συντάσσει ETAG ΟΕ συντάσσει σχέδιο CUAP 

  

EOTA εγκρίνει ETAG EOTA θεσπίζει CUAP (Ο∆Π Άρθ 
9.2) 12

 - 
18

 µ
 γ
ια

 E
T

A
G

 
4 

- 1
2 

µ 
γι
α 

 C
U

A
P 

∆ιαβούλευση µε ΜΕΤΕ 
 (∆ηµοσίευση στην ΕΕΕΚ) 

 
3 

- 1
2 

µ 
γι
α 

E
T

A
G

 
 

0 
γι
α 

C
U

A
P 

ΟΕ συντάσσει σχέδιο ETΑ ΟΕ συντάσσει σχέδιο ETΑ 

Λοιποί ΟΕ εξετάζουν σχέδιο ETΑ Λοιποί ΟΕ εξετάζουν σχέδιο ETΑ 

ΟΕ χορηγεί την ETΑ ΟΕ χορηγεί την ETΑ 

6-
12

 µ
ήν
ες

 

 

                                                 
4    Με γκρι χρώµα σηµειώνονται τα στάδια όπου τα κράτη µέλη ή οι ΟΕ (π.χ. ΕΛΟΤ) ελέγχουν τη συµφωνία µε 

τις εθνικές ρυθµιστικές διατάξεις.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΤΑGs 

 
Α. Για τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα

Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Εθνικές Προδιαγραφές

C
E

N

 3 µήνες

EO
T 

6 µήνες

Ε
Ο
Τ 

Συνήθως 
9 µήνες

 
ΕΝΑΡΞΗ

Κ
Μ

 

Συνήθως   

21 µήνες

Ε
Ο
Τ 

ΛΗΞΗ

Κ
Μ

 

συ
νή
θω

ς 
9 

µή
νε
ς 

Η
 C

EN
 γν
ω
στ
οπ
οι
εί

 επ
ίσ
ηµ
α 
το

 h
EN

 
στ
ην

 E
C
 

Ηµεροµηνία ∆ιάθεσης 
(DoA) 

Εφαρµογή εθνικών 
τεχνικών 

προδιαγραφών 

Ανακοίνωση του εθνικού 
hEN στα κράτη µέλη 

∆ηµοσίευση του εθνικού 
hEN 

H
 E

C
 εν
ηµ
ερ
ώ
νε
ι τ
α 
κρ
άτ
η 

  µ
έλ
η 

µε
 

Αν
ακ
οί
νω
ση

 σ
τη
ν 
ΕΕ
ΕΚ

 

Ηµεροµηνία απόσυρσης 
αντιθέτων εθνικών 
προδιαγραφών 

Αναφορά του εθνικού 
hEN δηµοσιεύεται στα 

κράτη µέλη 

Ηµεροµηνία απόσυρσης 
αντιθέτων εθνικών 
προδιαγραφών 

Ηµεροµηνία έναρξης 
εφαρµογής που 

αναφέρεται στην EEEK 

Π
Ε
ΡΙ
Ο
∆Ο

Σ 
ΣΥ

Ν
ΥΠ

Α
ΡΞ

Η
Σ 

(σ
υν
ήθ
ω
ς 

1 
έτ
ος

)  
Η σήµανση CE δεν 
επιτρέπεται αυτή την 

περίοδο  

Εφαρµογή hEN
και υποχρέωση  
σήµανσης  CE 

 

∆υνατότητα 
σήµανσης CE 

Α
υτ
ή 
τη
ν 
πε
ρί
οδ
ο 

συ
νυ
πά
ρχ
ου
ν 
πα
ρά
λλ
ηλ
α 
τα

 
δύ
ο 
συ
στ
ήµ

ατ
α 
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Β. Για τις ETAG 
 
 

Εθνικές προδιαγραφές

EC
/E

O
TA

 

 

συνήθως
ΕΝΑΡΞΗ 9 µήνες

συνήθως
33 µήνες

Κ
Μ

 ΛΗΞΗ

Κ
Μ

 

 

ETAG 

Ηµεροµηνία απόσυρσης 
αντιθέτων εθνικών 
προδιαγραφών 

Ηµεροµηνία ∆ιάθεσης
(DoA) Εφαρµογή εθνικών 

τεχνικών προδιαγραφών 

Συ
νή
θω
ς 9

 µ
ήν
ες

 

Η σήµανση CE δεν 
επιτρέπεται αυτή την 

περίοδο 

Εφαρµογή 
ETAG 

και υποχρέωση  
σήµανσης  CE 

∆υνατότητα 
Σήµανσης CE 

Η ETAG 
υφίσταται επισήµως 

Η ETAG 
δηµοσιεύεται 
στα κράτη 

µέλη 

Ο
ι π
αρ
αγ
ωγ
οί

 ζ
ητ
ού
ν 

ET
A

Π
Ε
ΡΙ
Ο
∆Ο

Σ 
ΣΥ

Ν
ΥΠ

Α
ΡΞ

Η
Σ 

 
   

   
   

(σ
υν
ήθ
ω
ς 

2 
χρ
όν
ια

) 

Α
υτ
ή 
τη
ν 
πε
ρί
οδ
ο 
συ
νυ
πά
ρχ
ου
ν 

πα
ρά
λλ
ηλ
α 
τα

 δ
ύο

 σ
υσ
τή

µα
τα

 

Ηµεροµηνία απόσυρσης 
αντιθέτων εθνικών 
προδιαγραφών 


