
 

 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 
(ΓΕΕΘΑ) για την αναβάθμιση του Κανονιστικού Πλαισίου Τυποποίησης στις 
Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), που αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της 
διαλειτουργικότητας και στην βελτίωση της παραγωγικότητας των ΕΔ, μέσω της 
ενοποίησης των προδιαγραφών, και αφετέρου στον εκσυγχρονισμό, απλοποίηση 
και ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών τυποποίησης, δημιουργήθηκε η 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα. 
 
Η ιστοσελίδα αποτελεί ένα εργαλείο, που διευκολύνει την εισαγωγή νέων 
διαδικασιών τυποποίησης, παρέχοντας τα ακόλουθα: 
 

- Εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.  Προς το παρόν, έχουν αναρτηθεί 
οι πιο πρόσφατες προδιαγραφές του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και 
αναμένεται να προστεθούν προδιαγραφές του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) και 
της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) καθώς και νέες ενοποιημένες 
Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ). 

 
- Έντυπα και υποδείγματα για την εκπόνηση νέων προδιαγραφών. 

 
- Σχέδια προδιαγραφών για την εκτέλεση Τεχνικού Διαλόγου, που 

απευθύνεται τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. 
 
- Νομοθεσία, που διέπει τις δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και 

Προμηθειών, καθώς επίσης και σχέδιο Υπουργικής Εγκυκλίου (ΥΕ) περί 
Τυποποίησης στις ΕΔ, το οποίο βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή. 

 
Όπως ορίζεται και στην ΥΕ, βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης η Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή Διαχείρισης Προδιαγραφών ΕΔ (ΗΕΔ-ΠΕΔ), από τους αρμόδιους 
φορείς του ΓΕΕΘΑ, η οποία και αναμένεται να αντικαταστήσει την συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα, παρέχοντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Η Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή θα είναι ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προδιαγραφών και θα 
έχει τη δυνατότητα διαχείρισης της βάσης δεδομένων των εγκεκριμένων 
προδιαγραφών, του Τεχνικού Διαλόγου, των Αιτήσεων Σύνταξης Σχεδίων 
Προδιαγραφών από τους φορείς των ΕΔ καθώς και τη δυνατότητα διαχείρισης 
όλων των χρηστών της εφαρμογής. 
 
Ακολουθεί  εγχειρίδιο χρήσης της ιστοσελίδας. 
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΔ 
 

1. Εισερχόμενος στην ιστοσελίδα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποιο 
από τα παρακάτω θέματα: «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ», 
«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΔ», «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ», «ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» (Εικόνα 
1):  

 

 

Εικόνα 1 
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 2. Η επιλογή του θέματος «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» 
παρέχει πρόσβαση: 

 

α.  στην Υπουργική Εγκύκλιο περί Τυποποίησης στις ΕΔ, όπως 
έχει εγκριθεί για τη δοκιμαστική εφαρμογή της, 

 

β.  στις διαδικασίες της μεταβατικής περιόδου μέχρι την ανάπτυξη 
και λειτουργία της ΗΕΔ-ΠΕΔ,  

 

γ.  στην ισχύουσα νομοθεσία, περί προμηθειών, υπηρεσιών και 
έργων, 

 

δ. στα έντυπα, που ακολουθούν:  

 

(1) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΑΣΣ) 
ΠΕΔ, 

 

(2) ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, που υποβάλλεται συμπληρωμένο από ένα προμηθευτή 
με την προσφορά του, κατά την διάρκεια σχετικού διαγωνισμού,  

 

(3) ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΔ, για την διενέργεια του Τεχνικού Διαλόγου ή του 
σχολιασμού ΠΕΔ εκτός Τεχνικού Διαλόγου, και 

 

  ε. στα υποδείγματα, που ακολουθούν: 

 

   (1) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, 

 

   (2) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΔ, 

 

   (3) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΕΔ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΔ 118, και 

 

   (4) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ. 
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 3.  Η επιλογή του θέματος «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΔ» παρέχει πρόσβαση 
σε μέρος των εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών των ΓΕ, που έχουν 
εκπονηθεί πρόσφατα, καθώς και όλων των νέων αδιαβάθμητων ΠΕΔ, που έχουν 
εγκριθεί.  

 
α. Με την προαναφερθείσα επιλογή εμφανίζεται κατάλογος όλων 

των ομάδων, σύμφωνα με την κωδικοποίηση του ΝΑΤΟ, στις οποίες ανήκουν τα 
υλικά των προδιαγραφών (Εικόνα 2). Σταδιακά θα προστεθούν περισσότερες 
ομάδες, καθώς και κατηγορίες υπηρεσιών και τύποι έργων, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

 

Εικόνα 2 

 

  β.  Η επιλογή μίας ομάδας, από τις αναφερόμενες στην 
παράγραφο 3α, εμφανίζει όλες τις σχετικές κλάσεις, σύμφωνα με την 
κωδικοποίηση του ΝΑΤΟ, για τις οποίες υπάρχουν αναρτημένες προδιαγραφές. 
Στην Εικόνα 3 παρουσιάζονται, ως παράδειγμα, οι κλάσεις, που εμφανίζονται μετά 
την επιλογή της ομάδας 42, σχετικά με εξοπλισμό πυρόσβεσης, διάσωσης και 
ασφάλειας.    

 

 

 

Εικόνα 3 
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  γ.  Η επιλογή μίας κλάσης, από τις αναφερόμενες στην 
παράγραφο 3β, εμφανίζει όλες τις σχετικές εγκεκριμένες προδιαγραφές, που 
έχουν αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα. Στην Εικόνα 4 παρουσιάζονται, ως 
παράδειγμα, οι προδιαγραφές, που εμφανίζονται μετά την επιλογή της κλάσης 
4240, σχετικά με διάσωση και ασφάλεια.    

 

 

 

Εικόνα 4 

 

  δ.  Η επιλογή μίας τεχνικής προδιαγραφής, από τις 
αναφερόμενες στην παράγραφο 3γ, παρέχει την δυνατότητα μεταφόρτωσης της 
προδιαγραφής είτε ως αρχείο pdf, με υπογραφές έγκρισης, για χρήση ως έχει (π.χ. 
σε διαδικασία προμήθειας) είτε ως αρχείο MsWord, για την σύνταξη νέας ΠΕΔ ή 
νέας έκδοσης ή τροποποίησης. Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται, ως παράδειγμα, η 
επιλογή της προδιαγραφής Ν-0296, ασπιδών κράνους χυτηρίου.   

 

 

 

Εικόνα 5 

 

 4.  Η επιλογή του θέματος «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ» παρέχει 
πρόσβαση στα συμπληρωμένα Έντυπα Αίτησης Σύνταξης Σχεδίου (ΕΑΣΣ) ΠΕΔ 
και επομένως σε τεχνικές πληροφορίες των υπό σύνταξη ΠΕΔ καθώς και σε 
πληροφορίες επικοινωνίας με τους συντάκτες. 
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α. Κάθε αναρτημένο ΕΑΣΣ ΠΕΔ απαιτεί, για την ανάγνωση του, 
κωδικό πρόσβασης, που είναι διαθέσιμος σε όλα τα ενδιαφερόμενα στελέχη του 
ΥΠΕΘΑ, κατόπιν επικοινωνίας με ΓΕΕΘΑ/Δ2/Γ: 

 
(1) στα τηλέφωνα 210-6574012 και 210-6574164 ή  

 
(2) με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση 

h.specifications@hndgs.mil.gr, που θα περιέχει τηλέφωνο επικοινωνίας του 
ενδιαφερομένου και αριθμό σχεδίου ΠΕΔ. 
 
  β. Πριν την υποβολή αιτήματος για την σύνταξη νέας ΠΕΔ ή νέας 
έκδοσης ή τροποποίησης ΠΕΔ, είναι απαραίτητος ο έλεγχος των αναρτημένων 
ΕΑΣΣ, για την αποφυγή σύνταξης προδιαγραφών από τα ΓΕ στο ίδιο αντικείμενο 
με ίδια ή παραπλήσια τεχνικά χαρακτηριστικά. 
 
 5.  Η επιλογή του θέματος «ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» παρέχει πρόσβαση στο σχετικό εργαλείο σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών για ομοειδή υλικά, υπηρεσίες ή έργα. Η παρεχόμενη συνιστώμενη 
πρότυπη τεχνική προδιαγραφή ΠΤΠ-2805-1, για κινητήρες εξωλέμβιους 
τετράχρονους, παρέχει ένα παράδειγμα για την ανάπτυξη του προαναφερθέντος 
εργαλείου, χρειάζεται όμως τροποποίηση ως προς την μορφή, για την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων της YE, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα, που 
παρέχεται υπό το θέμα «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ». 
 
 6. Η επιλογή του θέματος «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ», παρέχει 
πρόσβαση στα σχέδια ΠΕΔ, που υπόκεινται σε Τεχνικό Διάλογο. Παρέχονται 
επίσης σχετικές οδηγίες. Οι περίοδοι των Τεχνικών Διαλόγων περιλαμβάνονται 
στις ονομασίες των σχεδίων ΠΕΔ, καθώς και στην πρώτη σελίδα κάθε εγγράφου. 
 
 7. Ερωτήματα και παρατηρήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα, είναι 
δυνατόν να απευθύνει κάθε ενδιαφερόμενος: 

 
α. στα τηλέφωνα 210-6574012 και 210-6574164 ή  

 
β. με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση 

h.specifications@hndgs.mil.gr. 
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