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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αθήνα:     3-6-2013             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,   

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                        
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ                                       Αρ.Πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/252 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ                       
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ &        ΠΡΟΣ  : 1) Όλα τα Υπουργεία            

ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                           2) Αποκ/νες Διοικήσεις 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ                              3) Περιφέρειες 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΙΠΑΔ)                                 4) Όλες τις Δ/νσεις και τους  

                                                                                                             Εποπτευόμενους Φορείς  

ΤΜΗΜΑ:  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ&                                                        του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 

                  ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ (Β)                                                       (Τομέας Υποδομών) 

Ταχ. Δ/νση       :   Σεβαστουπόλεως 1                                    

                              & Φειδιππίδου                             Κοινοποίηση:1.Γραφείο Γεν. Γραμματέα                        

                              115 26 Αθήνα                                                         Δημοσίων Έργων 

Πληροφορίες  :   Δήμ. Μπάρα                             2. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας   

Τηλέφωνο       :   210 7710242                                                             Ποιότητας  Δημ. Έργων. 

Email               :   dipad.b@ggde.gr                                                3.  Δ/νση Δ17 

                                                                                                          4.  Δ/νση Πληροφορικής 

                                                                                                               (για ανάρτηση) 

                                                                                                          5.  2
η
  Δ/νση Κλαδικής 

                                                                                                               Βιομ/νικής Πολιτικής  

                                                                                                               Μεσογείων 117-119 

                                                                                                               Τ.Κ. 115 26 

 

 

 

Θέμα: Γνωστοποίηση  ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ για την εφαρμογή της υπ. αριθμ. οικ. 

14097/757 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων «Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς 

σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών 

λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση (ΦΕΚ 3346/Β/14-12-2012). 

          

      

Σχετ.: Η  με Α.Π.: οικ. 5817/2
η 

ΔΚΒΠ 364/Φ.20 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του Γενικού 

Γραμματέα  Βιομηχανίας. 

            

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα  www.ggb.gr της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., έχει αναρτηθεί η ανωτέρω σχετική 

Εγκύκλιος για το αντικείμενο του θέματος. 

 

 Στην υπόψη Εγκύκλιο, η οποία ενδιαφέρει όλες τις Τεχνικές Υπηρεσίες και Φορείς 

που εμπλέκονται στην μελέτη και κατασκευή Δημοσίων Έργων, παρέχονται 

διευκρινήσεις και οδηγίες αναφορικά. με την εφαρμογή της αναφερόμενης στο θέμα 

Υ.Α. Στην  υπ. αριθμ. οικ. 14097/757 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 

http://www.ggb.gr/
admin
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Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εφαρμογή της 

οποίας εκδόθηκε η σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ καθορίζονται  υποχρεωτικά εθνικά 

πρότυπα για συγκεκριμένα είδη πλαστικών σωλήνων και των εξαρτημάτων τους 

προς τις απαιτήσεις των οποίων θα πρέπει τα υλικά αυτά να συμμορφώνονται 

προκειμένου  να γίνεται αποδεκτή η ενσωμάτωσή τους στα Δημόσια Έργα, καθώς και 

τα απαιτούμενα κατά περίπτωση συνοδευτικά  τους πιστοποιητικά (παρ. 5.3, 

Εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. στα Δημόσια Έργα). 

 Η παρούσα γνωστοποίηση απευθύνεται επίσης και στους φορείς που συντάσσουν 

νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις των υλικών  

που ενσωματώνονται στα Δημόσια Έργα. 

Διευκρινίζουμε ότι τα εθνικά πρότυπα του άρθρου 2 της υπόψη Υ.Α., τις απαιτήσεις 

των οποίων θα πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιούν τα είδη των πλαστικών σωλήνων 

και των εξαρτημάτων τους ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, όπως 

αυτά καθορίζονται στο άρθρο 1 της Υ.Α., δεν είναι εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 

πρότυπα (Οδηγία 89/106 και Κανονισμός 305/2001). Συνεπώς παρότι τα πρότυπα 

αυτά είναι πλέον υποχρεωτικά εθνικά πρότυπα, σύμφωνα με την εν λόγω Υ.Α., και 

παρότι σε ορισμένες υποχρεωτικής εφαρμογής Ε.Τ.Ε.Π. (υπ. αριθμ. 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/12-ΦΕΚ 2221/Β/2012) γίνεται παραπομπή στα πρότυπα αυτά, για 

αυτά τα υλικά δεν υφίσταται ακόμη η απαίτηση για σήμανση CE.  

Υπενθυμίζουμε ότι στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 26/2012 του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων 

(ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, δίνονται συγκεντρωτικά όλα τα 

εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) και οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις 

(ΕTAG), τα οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο και είναι 

υποχρεωτικά για τη σήμανση CE των δομικών υλικών στα οποία αυτά τα πρότυπα 

αναφέρονται. 

 

Για πληροφόρηση/υποστήριξη σχετικά με την αξιολόγηση της ισοδυναμίας/ 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων  αρμόδια είναι η 2
η
 Δ/νση 

Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γ.Γ. Βιομηχανίας του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ & 

Υ.ΜΕ.ΔΙ., στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε. 

 

Παρακαλούνται τα Υπουργεία, οι Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις και οι Περιφέρειες, 

όπου απευθύνεται το παρόν έγγραφο, να γνωστοποιήσουν την με Α.Π.: οικ. 5817/2
η 

ΔΚΒΠ 364/Φ.20/29-4-2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Γενικού Γραμματέα  Βιομηχανίας στις 

Τεχνικές Υπηρεσίες και στους Εποπτευόμενους φορείς τους που δραστηριοποιούνται 

στην παραγωγή Δημοσίων Έργων (μελέτη, κατασκευή, έλεγχος, έκδοση 

κανονιστικού πλαισίου, σύνταξη τευχών δημοπράτησης κλπ) .  

 

Η ανακοίνωση αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Έργων www.ggde.gr  (Νομοθεσία Δημοσίων Έργων). 

            

Συνημμένα:  

Η με Α.Π.: οικ. 5817/2
η 

ΔΚΒΠ 364/Φ.20 /29-4-2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ           

(μόνο  ηλεκτρονική ανάρτηση) 

Ε.Δ.                                                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

1. Διευθυντής  

2. Τμήμα Β΄/Φ.217 

3. Δ. Μπάρα       

4. Χρ.Αρχείο 

                                                                                  ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                  Γεωλόγος 

http://www.ggde.gr/
admin
SATE




