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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273
  Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνι−

κών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρ−
μογή σε όλα τα Δημόσια Έργα.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, που κυ−

ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005). 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 
141/Α/21.6.2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της με αρ. 2876/2009 
απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234/Β/7.10.2009) 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 
(ΦΕΚ 221/Β/5.11.2009), «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. Υ43/05.07.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (ΦΕΚ 
Β΄2094).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92/Α/11.5.1999) 
«Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του 
Π.Δ. 428/1995 (ΦΕΚ 245/Α/24.11.1995) “Σύσταση Γενικής Δι−
εύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων”». 

8. Τις διατάξεις της κοινής απόφασης με αριθμ. Δ16α/
04/773/29.11.1990 των Υπουργών Προεδρίας και Αναπλη−
ρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε “Περί εξαιρέσεως διοικητι−
κών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών 
υπογραφών”. 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α/25.10.1994) 
«Προϊόντα Δομικών Κατασκευών», με το οποίο προσαρ−

μόστηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η οδηγία του Συμ−
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/106/ΕΟΚ.

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/20.2.2001) 
«Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον το−
μέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/
ΕΚ και 98/48/ΕΚ».

11. Τις διατάξεις του Ν. 372/1976 (ΦΕΚ 166/Α/30.6.1976) 
«Περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποιήσεως (ΕΛ.Ο.Τ)», όπως ισχύει μετά τις τροπο−
ποιήσεις αυτού με το Π.Δ. 155/1997 (ΦΕΚ 131/Α/25.6.1997) 
και το Ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α/17.9.1998).

12. Τις διατάξεις του Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.1998) 
«Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κα−
τασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» 
και ειδικότερα το άρθρο 6, με το οποίο ιδρύθηκε το 
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ).

13. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.6.2008) 
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευ−
ής δημοσίων έργων» και ειδικότερα του άρθρου 176.

14. Τον κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 
για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊ−
όντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την 
κατάργηση της οδηγίας 89/106/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου.

15. Τις κοινές αποφάσεις με αριθμ. ΔΟ/ο/2/98/Φ.1510 
(ΦΕΚ 1363/Β/23.10.02) και ΔΟ/Ο/225/5/Φ.1850 (ΦΕΚ 1168/
Β/14.08.03) των Υπουργείων ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΕΣΔΔΑ, με 
τις οποίες ανατέθηκε στη 2η Ο.Δ.Ε (Ομάδα Διοίκησης 
Έργου) η κατάρτιση Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγρα−
φών (ΠΕΤΕΠ), στα πλαίσια του Προγράμματος Δράσης 
Action Plan. 

16. Τις με αριθμ. ΔΟ/Ο/2/192/Φ.1850/2.6.03 και ΔΟ/
ο/33/φ.1850/ 5.3.04 αποφάσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με 
τις οποίες ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Οικονομίας Κα−
τασκευών (ΙΟΚ) η κατάρτιση Προσωρινών Πρότυπων 
Τεχνικών Προδιαγραφών, υπεγράφησαν οι σχετικές 
συμβάσεις μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ.νσης Οργάνωσης και 
Aπλούστευσης Διαδικασιών (ΔΟΑΔ) και (ΙΟΚ) και ολο−
κληρώθηκαν υπό την εποπτεία της 2ης Ο.Δ.Ε. (Ομάδας 
Διοίκησης Έργου). 

17. Την με αριθμ. ΔΟ/Ο/131/Φ.1850/26.10.05 απόφαση 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία συστάθηκε Επιτροπή 
Ελέγχου−Αποδοχής των Προσωρινών Πρότυπων Τεχνι−
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Οι Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.) γίνονται Εθνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές  (Ε.ΤΕ.Π.)  
  

    Το έργο της σύνταξης των 451 ΠΕΤΕΠ  (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Action Plan» του ΥΠΕΧΩΔΕ    για τον 
εκσυγχρονισμό του Συστήματος Παραγωγής των Δημοσίων Έργων (2003‐2006), υπό 
την  εποπτεία  της  2ης  Ομάδας  Διοίκησης  Έργου  (2η  ΟΔΕ)  και  την  συμβολή  του 
Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ).  

Καλύπτουν  ένα  ευρύ  φάσμα  του  αντικειμένου    των  συνήθων  τεχνικών  έργων 
(οδοποιία,  λιμενικά,    υδραυλικά,  σιδηροδρομικά  έργα  κλπ.)  και  ως  εκ    τούτου 
αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο   για τον τεχνικό κόσμο.  

Αναπτύχθηκαν  από  επιτροπές  μηχανικών  του  πανεπιστημιακού  χώρου,  του 
δημοσίου τομέα, μελετητές, κατασκευαστές και ελεύθερους επαγγελματίες.  

Το  έτος  2007  δημοσιεύτηκαν    στην  ιστοσελίδα  της  Γ.Γ.Δ.Ε.  για  δημόσια 
διαβούλευση.  

 Μετέπειτα (2009) το Υπουργείο ανέθεσε τον ΕΛΟΤ να μεταφέρει  τα κείμενα  στην 
Ελληνική Τυποποίηση, έργο που απαιτούσε μεταξύ άλλων  

�           έλεγχο και επικαιροποίηση  των  αναφορών σε Πρότυπα  που υπήρχαν σε 
αυτά,  

�            ομογενοποίηση της ορολογίας, και τέλος  

�            έκδοση τους ως Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).  

Η  χρήση   τους γίνεται   υποχρεωτική σε όλα τα   Δημόσια   Τεχνικά   Έργα μετά την 
έγκριση  440  ΕΤΕΠ  και  δημοσίευση  πλήρους    του  τυποποιητικού  κειμένου  τους 
(7024 σελίδες), στο ΦΕΚ B 2221/30.07.2012 (αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση).       

http://www.et.gr/ 

Όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκρινόμενες Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής 
των ΕΤΕΠ.         
  
Σημείωση: Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση δύο μηνών 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  

 




