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Η παρούσα ΤΣΥ ισχύει: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
1. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για τα εδάφια 
εκείνα που δεν καλύπτονται από αντίστοιχες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΕΤΕΠ) που έχουν εγκριθεί με την αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012). 
2. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, με την 
οποία προτείνεται η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των συνημμένων στην 
Εγκύκλιο Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών(ΠΕΤΕΠ). 
3. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/154/11-12-2014) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, με την 
οποία προτείνεται η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των συνημμένων στην 
Εγκύκλιο Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών(ΠΕΤΕΠ). 
4. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 17/ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τη οποία συνιστάται με σκοπό την αποφυγή 
προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών επικαιροποίησης πενήντα εννέα ΕΤΕΠ, η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια 
Έργα των αντίστοιχων Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ). 
5.          Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12- 
19) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα 
(70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα 
τα Δημόσια Έργα και Μελέτες», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8, του 
άρθρου 54 του Ν. 4412/2016, εφαρμόζονται οι ακόλουθες 70 ΕΤΕΠ. 
6. Οι εξήντα οκτώ (68) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων ΕΤΕΠ που 
με τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), 
ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/ 30-10-2014 
(ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014) και ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08- 
2016) Υπουργικές Αποφάσεις τέθηκαν σε αναστολή εφαρμογής λόγω της 
αναγκαιότητας αναθεώρησης / επικαιροποίησής τους. Οι δύο (2) από τις 
προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αυτές 
με α/α 21 και 24 αποτελούν νέες ΕΤΕΠ. 

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για τη παρούσα εργολαβία ισχύει υποχρεωτικά 
ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016) ΦΕΚ 1561 Β΄/2016. 

 

Την παρούσα Τ.Σ.Υ συνοδεύουν τα ακόλουθα Παραρτήματα : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:     ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 372 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 :    ΠΙΝΑΚΑΣ 70 ΕΤΕΠ 
(σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19)) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:     ΠΚΕ (ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων 
προτύπων βάσει της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C176/1/19.06.2012) 
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Στις παρούσες προδιαγραφές καθορίζονται οι απαιτούμενες ιδιότητες και οι 
τρόποι διαχείρισης των υλικών και τα  κατώτερα  αποδεκτά  επίπεδα  ποιότητας 
και ειδίκευσης των οικοδομικών εργασιών ενσωμάτωσής τους στο έργο. Το έργο 
ανήκει στην κατηγορία των Δημοσίων Κτιριακών Έργων με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και Κύριος του 
Έργου (ΚτΕ) είναι ο Δήμος Ιωαννιτών. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» νοείται η αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεισών του Δήμου Ιωαννιτών. 

Οι παρούσες Προδιαγραφές περιλαμβάνουν το σύνολο των απαραίτητων 
εργασιών για την ορθή αποπεράτωση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των 
κτιρίων. 

 

 
 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα 
πρέπει να ανταποκρίνονται στις παρούσες προδιαγραφές. Οι υποβάλλοντες 
προσφορά θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις προδιαγραφές αυτές και να 
συμμορφώνονται απόλυτα με αυτές. Στην περίπτωση εργασίας, που θα απαιτηθεί 
για την κατασκευή του έργου και που δεν περιλαμβάνεται στις παρούσες, ο 
Ανάδοχος θα την εκτελέσει  με  Ευρωπαϊκές  ή  Εθνικές  προδιαγραφές, σύμφωνα 
με την ιεράρχηση που αναφέρεται παρακάτω. 

Τυχόν εναλλακτικές προτάσεις μελέτης, θα πρέπει να βασίζονται στις 
προδιαγραφές αυτές και να τις ικανοποιούν σε όλα τους τα σημεία. Σε περίπτωση 
με δύο ή περισσότερες δυνατότητες, η τελική επιλογή επαφίεται ανεπιφύλακτα 
στην κρίση της Διευθύνουσας  Υπηρεσίας - Επίβλεψης. 

Για την κατασκευή του έργου έχουν γενική εφαρμογή οι ακόλουθες 
ρυθμίσεις σχετικά με την επιλογή κάθε φύσης υλικού, την επεξεργασία του και την 
ενσωμάτωσή του στο έργο, όταν δεν εξειδικεύονται στις επιμέρους περιγραφές στα 
αντίστοιχα κεφάλαια. 

 

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Κ.Μ.Ε. - Τ.Σ.Υ. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Κύριου του Έργου για τον σχεδιασμό του Έργου 
και τις συναφείς υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται στα Συμβατικά 
Τεύχη. 

Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους 
τεχνικούς συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους, και σε συνδυασμό με τους 
όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις Κατασκευές 
του Έργου. 

Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία 
μνημονεύονται οι εφαρμοζόμενες σε αυτό προδιαγραφές (ΕΤΕΠ, ΠΕΤΕΠ,ΠΤΠ, ΚΤΣ, 
κλπ). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα 
της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στην Τ.Σ.Υ. περιλαμβάνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις 
από τεχνικής πλευράς κατά την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες οφείλει να τηρήσει 
απαρέγκλιτα  ο  Ανάδοχος,  χωρίς  καμία  μεταβολή  των  συμβατικών  τιμών  του 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
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Τιμολογίου του Έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα κατισχύοντα 
της Τ.Σ.Υ. Τεύχη Δημοπράτησης δηλαδή: 

• Της Διακήρυξης 
• Της Ε.Σ.Υ. 

Διευκρινίζεται ακόμη ότι ανεξάρτητα των αναγραφομένων στην Τ.Σ.Υ.: 
• Η έννοια της «Υπηρεσίας» αφορά στην επίβλεψη της Υπηρεσίας, τους 

τυχόν Συμβούλους καθώς και τους τυχόν Συμβούλους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

• Όλοι οι ποιοτικοί έλεγχοι (των τύπων Β, Γ, Δ και Ε) κατά την περίοδο 
κατασκευής του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο περιλαμβανόμενοι 
ανηγμένα στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου της προσφοράς του και 
χωρίς κανένα περιορισμό σε ότι αφορά τον αριθμό και την έκτασή τους. 

• Η επιμέτρηση και η πληρωμή των εργασιών θα γίνουν σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Τιμολόγιο και στην ΕΣΥ τα οποία υπερισχύουν της 
παρούσας ΤΣΥ. 

Αν Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της Τ.Σ.Υ. από 
την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των Προσφορών, δι' ειδικής 
επιστολής. 

Στην αντίθετη περίπτωση: 
α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης, 
β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να 
συμπράξει  με  τον  ΚτΕ  στην  εναρμόνιση  του  αποκλίνοντος  όρου  με  την 
Κοινοτική   Νομοθεσία   έστω   κι   αν   τούτο   συνεπάγεται   οικονομική   του 
επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο 
επιχειρηματικό κίνδυνο. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1.7 της παρούσας, για οποιοδήποτε υλικό, 
κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ μεθόδους/ δοκιμές κλπ) που δεν 
καλύπτονται από: 

- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες κλπ. που επιβάλλονται από 
τα άρθρα του Κ.Μ.Ε. (για την περίπτωση μελετών που συντάσσονται από 
τον Ανάδοχο), της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, 

- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας Τ.Σ.Υ. 
θα εφαρμόζονται τα "Ευρωπαϊκά Πρότυπα" (Ε.Τ.) που έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) ως "Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN" ή ως 
"Κείμενα εναρμόνισης (HD)" σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών 
αυτών. 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με 
διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη-μέλη και έχουν 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
β. Οι "Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις" (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές 
τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με 
γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με 
βάση  τα  εγγενή  χαρακτηριστικά  του  προϊόντος  και  τους  τιθέμενους  όρους 
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εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που 
είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτόν από το εκάστοτε κράτος-μέλος. 
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Ελληνικού 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), 
ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε.), καθ' ο  μέρος 
αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της 
παρούσας ΤΣΥ. 
δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι 
Προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε 
συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές του I.S.O. (International Standards 
Organization) και UIC (Union International des Chemins de Fer) και σε 
συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους : 
- Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος 

θα καθορίζει με λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες 
προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της 
συναφούς μελέτης. 

- Κάθε Διαγωνιζόμενος και συνεπώς και ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή 
της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές 
είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι 
αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την 
εφαρμογή των. 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας Τ.Σ.Υ. και των 
σχετικών και/ή αναφερομένων κωδίκων/ προδιαγραφών/ κανονισμών θα 
βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΕΚΚ 

Ο ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διαχειριστεί την περίσσεια 
υλικών εκσκαφών, καθώς και τα απόβλητα κατασκευής ή κατεδάφισης ή 
αποξήλωσης που θα προέλθουν από το έργο, και να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 
για συνεργασία με εγκεκριμένο Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις της 
νομοθεσίας. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και εργασιών που περιλαμβάνονται 
στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων ισχύουν και για τα υλικά που προέρχονται 
από εναλλακτική διαχείριση-επεξεργασία και επαναχρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή του έργου. 

 

 
 

Η παρούσα ΤΣΥ έχει προκύψει: 
1. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012) του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων, για τα εδάφια εκείνα που δεν καλύπτονται από αντίστοιχες 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που έχουν εγκριθεί με την αρ. 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
(ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012). 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
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2. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, με 
την οποία προτείνεται η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των 
συνημμένων στην Εγκύκλιο Προσωρινών Τεχνικών 
Προδιαγραφών(ΠΕΤΕΠ). 

3. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/154/11-12-2014) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, με 
την οποία προτείνεται η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των 
συνημμένων στην Εγκύκλιο Προσωρινών Τεχνικών 
Προδιαγραφών(ΠΕΤΕΠ). 

4. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 17/ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τη οποία συνιστάται με σκοπό την 
αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών επικαιροποίησης πενήντα εννέα ΕΤΕΠ, η 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των αντίστοιχων Προσωρινών Εθνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ). 

5. Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12- 
19) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση 
εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες», που 
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8, του άρθρου 54 τουΝ. 4412/2016, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες 70 ΕΤΕΠ. 

Ως εκ τούτου, η παρούσα ΤΣΥ ουσιαστικά αποτελείται από τα Παραρτήματα 1, 
2 και 3 που περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει  
να εφαρμοστούν για την υλοποίηση του δημοπρατούμενου έργου και από τα άρθρα 
που περιγράφονται στην παρούσα και την συμπληρώνουν. Συνεπώς οι ΕΤΕΠ- 
ΠΕΤΕΠ και οι συμπληρωματικές προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 1.2 σε 
περίπτωση ασυμφωνίας κατισχύουν των συμπληρωματικών άρθρων της παρούσας 
ΤΣΥ. 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 της παραγρ. 1.7 οι ΕΤΕΠ του Πίνακα ΕΤΕΠ προς 
Εφαρμογή δεν παρατίθενται εκτυπωμένες (προς αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών 
τευχών δημοπράτησης), καθόσον διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ 
(www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείων pdf (ιδιαίτερο αρχείο ανά τίτλο ΕΤΕΠ), με 
υδατογράφημα της ΓΓΔΕ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μόνον ανάγνωσης και 
εκτύπωσης (και όχι επέμβασης στο περιεχόμενο).Ομοίως δεν παρατίθενται 
εκτυπωμένες και οι ΠΤΕΠ που θα χρησιμοποιηθούν για το παρόν έργο. 

 

 
 

Με τον όρο υλικά νοείται κάθε αυτοτελές υλικό ή κάθε σύστημα υλικών που 
διατίθεται έτοιμο στο εμπόριο και μπορεί να ενσωματωθεί στο έργο αυτούσιο ή 
ύστερα από επεξεργασία. 

° Κανένα υλικό δεν παραγγέλλεται, αγοράζεται ή χρησιμοποιείται χωρίς να 
έχει υποβληθεί το απαιτούμενο κατά περίπτωση δείγμα και να έχει εγκριθεί 
εγγράφως η χρήση του από τον Εργοδότη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 
συμβατικά τεύχη του έργου. 

° Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα 
καινούργια, άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα 
εγκεκριμένα πρότυπα. Θα ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και θα 
συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα  πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους 

ΥΛΙΚΑ 

http://www.ggde.gr/
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και  της  ποιότητάς  τους  και  θα  περιέχονται  στο επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο της 
εταιρείας που τα παράγει. 

° Όλα τα εισαγόμενα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία θα 
πρέπει να συνοδεύονται με το ελληνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (αν υπάρχει) αλλά 
απαραίτητα από το  πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο της χώρας παραγωγής. 

° Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα αποθηκεύονται, θα διακινούνται, θα 
χρησιμοποιούνται και θα ενσωματώνονται στο έργο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές αυτές και τις οδηγίες των παραγωγών ή κατασκευαστών τους. 

° Οι ποσότητες των προσκομιζόμενων και αποθηκευόμενων υλικών θα είναι 
τόσες ώστε να μην διακόπτεται ο ρυθμός των εργασιών από τις συνήθεις 
διακυμάνσεις της αγοράς και των μεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις 
προβλέψεις για το συγκεκριμένο έργο. 

° Η αποθήκευση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους 
χώρους με φροντίδα και δαπάνη του ανάδοχου. Για λόγους ασφάλειας ο 
Εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη λήψη ειδικών μέτρων κατά την αποθήκευση 
υλικών. 

° Η αποθήκευση των προσκομιζόμενων υλικών θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο 
και χρονικό διάστημα, ώστε να αποφεύγεται και η παραμικρή αλλοίωση σ'αυτά 
(σύσταση, φυσική και χημική, αντοχές και λοιπές χαρακτηριστικές φυσικές και 
χημικές ιδιότητες, εμφάνιση, κλπ.) και θα ακολουθούνται οι υποδείξεις του 
παραγωγού ή κατασκευαστή τους. 

° Η αποθήκευση των υλικών (η οποία θα είναι εντός του εργοταξίου) θα 
γίνεται έτσι ώστε να είναι δυνατός κάθε στιγμή οποιοσδήποτε έλεγχος από τον 
εργοδότη και να διευκολύνεται η κατανάλωσή τους αντίστοιχα με τη σειρά 
προσκόμισής τους. 

° Η προσκόμιση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται με 
φροντίδα και δαπάνες του ανάδοχου κατά τους ενδεδειγμένους τρόπους ώστε αυτά 
να μην υφίστανται ζημιές ή άλλες αλλοιώσεις. 

° Υλικά που δεν ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και τις 
προδιαγραφές αυτές ή αλλοιώθηκαν κατά τη μεταφορά, αποθήκευση, η λόγω λήξης 
προθεσμίας χρήσης, κλπ., ή έχουν χρησιμοποιηθεί κατά άστοχο τρόπο στο έργο θα 
απομακρύνονται αμέσως από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται με φροντίδα 
και δαπάνη του ανάδοχου από  κατάλληλα νέα. 

° Όλα τα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση θα πρέπει να διασφαλίζουν 
σταθερή ποιότητα και να έχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 
9001. 

Στην περίπτωση που η εταιρεία παραγωγής δεν διαθέτει πιστοποιητικό θα 
πρέπει οι σταθερές συνθήκες παραγωγής να διαπιστώνονται από την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία  διαφορετικά απαγορεύεται η ενσωμάτωση των υλικών αυτών στο έργο. 

° Για να εγκριθούν τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
δοκιμών που πληρούν όλες τις επί μέρους απαιτήσεις ενός και του αυτού 
κανονισμού και από δύο δείγματα του κάθε υλικού. 

° Η τοποθέτηση των υλικών στο έργο θα γίνεται από εκπαιδευμένα ή 
εξουσιοδοτημένα συνεργεία από τις εταιρείες παραγωγής ή τους νόμιμους 
αντιπροσώπους τους και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες που αναφέρουν.  
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 

Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της 
εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά 
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είδη κλπ.), ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής 
στο οποίο θα αναγράφεται : 

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

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 
3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 
4. Η θέση λήψης 
5. Η θέση απόθεσης 
6. Η ώρα φόρτωσης 
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 
8. Το καθαρό βάρος, και 
9. Το απόβαρο αυτοκινήτου, κ.λ.π. 
Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον, ή τους αρμόδιους 

υπαλλήλους της Υπηρεσίας που είναι επί τόπου της ζύγισης και τον Ανάδοχο ή τον 
αντιπρόσωπό του. 

Εν συνεχεία το παραπάνω δελτίο ζύγισης θα υπογράφεται, κατά την 
εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή 
τον αντιπρόσωπό του. 

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

Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να 
συνοδευθούν στη συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του 
υλικού (π.χ. για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ.). 

Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής 
της Υπηρεσίας. 

Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 
επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία 
πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. 

 

 
 

Με τον όρο προσωπικό νοούνται όλοι όσοι ασχολούνται με εντολή του 
ανάδοχου κατά  οποιοδήποτε τρόπο στην κατασκευή του έργου. 

° Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο θα είναι έμπειρο και εξειδικευμένο 
(τουλάχιστον πενταετής απασχόληση στο τομέα του) και θα διαθέτει όλα τα 
απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις και ρυθμίσεις της σύμβασης αυτής 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τον χειρισμό των διαφόρων μηχανημάτων ή 
την εκτέλεση της ανατιθέμενης σε αυτό εργασίας (π.χ. ηλεκτροσυγκολλητές, 
χειριστές μηχανημάτων, κλπ.). 

° Το προσωπικό θα είναι κατανεμημένο σε συνεργεία με πλήρη οργάνωση και 
θα καλύπτει όλες τις βαθμίδες της οργάνωσης αυτής. Π.χ. μηχανικοί, εργοδηγοί ή 
αρχιτεχνίτες, τεχνίτες εξειδικευμένοι, βοηθοί, εργάτες, κλπ. που θα υπόκεινται στην 
έγκριση του Εργοδότη. 

° Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση 
προσωπικού που  δεν  ανταποκρίνεται στην ποιότητα της απαιτούμενης εργασίας 
ή δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα ή δεν συμμορφώνεται στις διδόμενες 
εντολές οποτεδήποτε αυτό κριθεί  αναγκαίο. 

 

 ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
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Με τον όρο Εργασία νοείται οποιαδήποτε ενέργεια έχει σχέση με την 
κατεργασία των υλικών είτε στο χώρο του εργοταξίου είτε αλλού και την 
ενσωμάτωσή τους στο έργο. 

° Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς προηγουμένως να έχει δοθεί 
έγκριση από τον εργοδότη για τις  μελέτες  και  τα  υλικά  σύμφωνα με  τις  οποίες 
θα εκτελεσθεί αυτή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιτραπεί στον 
ανάδοχο η εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με μελέτες και σχέδια που έχουν ήδη 
υποβληθεί αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, εφόσον ο ανάδοχος δηλώσει ρητά ότι 
αναλαμβάνει  στο  ακέραιο  την  ευθύνη  και  τον  κίνδυνο των εργασιών αυτών. 

° Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς να έχουν ελεγχθεί οι προηγούμενες 
εργασίες πριν καταστούν αφανείς. Για τον έλεγχο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση 
να ειδοποιεί έγκαιρα την επίβλεψη και να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, 
μέσα και προσωπικό. 

° Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να 
κατασκευάζει δείγματα και να ειδοποιεί τον επιβλέποντα για τον έλεγχο και την 
έγκρισή τους. 

° Εργασίες που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές αυτές ως προς τις αντοχές, 
την ποιότητα, τα υλικά, το δείγμα και λοιπά στοιχεία δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

° Εργασίες που δεν έχουν γίνει αποδεκτές θα αποκαθίστανται είτε με 
πρόσθετες εργασίες και επισκευές, εφόσον συμφωνεί ο εργοδότης, είτε με 
καθαίρεση και ανακατασκευή με  έξοδα και φροντίδα του ανάδοχου. 

° Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται τα 
πλεονάζοντα, τα άχρηστα, και θα καθαρίζονται οι χώροι με προσοχή ώστε να μην 
προξενούνται ζημιές, φθορές, κλπ. στις τελειωμένες εργασίες. Επίσης θα 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για αποφυγή ζημιών, 
ατυχημάτων κλπ. και το έργο θα παραμένει καθαρό, καθ'όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών, με εβδομαδιαίο τακτικό καθάρισμα των χώρων, μέχρι την οριστική 
παράδοσή του. 

° Τελειωμένες εργασίες θα προστατεύονται κατά τον  ενδεδειγμένο  τρόπο 
από οποιεσδήποτε φθορές και θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. 
Διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές και θα ακολουθείται η διαδικασία 
αντικατάστασής τους. 

 

 
 

° Όπου αναφέρονται οι όροι "εγκεκριμένη μελέτη, εγκεκριμένα σχέδια, κλπ." 
νοούνται η οριστική μελέτη και η μελέτη εφαρμογής και τα σχέδια που έχουν 
εγκριθεί από τον εργοδότη - φορέα υλοποίησης και όλους τους αρμόδιους 
δημόσιους φορείς. 

 

 
 

° Όλες οι χαράξεις θα εκτελούνται με ευθύνη και κίνδυνο του αναδόχου 
σύμφωνα με την  εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα σχέδια. 

° Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται πριν γίνει έλεγχος των χαράξεων από τον 
επιβλέποντα. Για τον έλεγχο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα 
και γραπτά τον επιβλέπονται και να του διαθέτει όλες τις πληροφορίες, το 
προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται για τον έλεγχο. 

° Καμιά απόκλιση από τις ευθυγραμμίες, τις γωνίες, τις κατακόρυφες και τις 
προβλεπόμενες    στην   εγκεκριμένη   μελέτη   διαστάσεις   δεν   θα   γίνεται   δεκτή. 

ΧΑΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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Σφάλματα και   αποκλίσεις   θα   διορθώνονται  αμέσως  από  τον  ανάδοχο  χωρίς 
ιδιαίτερη αμοιβή. 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα ληφθούν υπόψη 
κατά την εκπόνηση της οριστικής και της μελέτης εφαρμογής, σύμφωνα με την 
κείμενη Νομοθεσία και έχουν πλήρη εφαρμογή κατά τη φάση κατασκευής του 
έργου. 

 

 
 

Οι κανόνες / προδιαγραφές που εφαρμόστηκαν στα πλαίσια υλοποίησης της 
προμελέτης ήταν οι Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ  (ΦΕΚ  Β' 
2221/2012)  όπως  φαίνεται  στον παρακάτω πίνακα. 

Σημειώνεται ότι με τις Εγκυκλίους 22/24.10.2014, 26/11.12.2014 και  
17/07.09.2016 του ΥπΥΜΕΔΙ κοινοποιούνται αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις 
αναστολής υποχρεωτικής εφαρμογής 3,5 και 59 ΕΤΕΠ, αντίστοιχα, στην θέση των 
οποίων το Υπουργείο συνιστά την χρήση των ανάλογων ΠΕΤΕΠ. 

 

α/α ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην 
Αγγλική 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"+ 

1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
Παραγωγή σκυροδέματος - εργασίες σκυροδέτησης 

 
1 

 
01-01-01-00 

Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος 

Concrete production and 
transportation 

2 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting 
3 01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing 

 
4 

 
01-01-04-00 

Εργοταξιακά συγκροτήματα 
παραγωγήςσκυροδέματος 

Work site concrete 
batching plants 

 
5 

 
01-01-05-00 

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος Concrete compaction by 
vibration 

6 01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενοσκυρόδεμα Self compacting concrete 
 

7 
 
01-01-07-00 

Σκυροδετήσειςογκωδών κατασκευών  
Mass concrete 

Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων 
 

8 
 
01-02-01-00 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Steel reinforcement for 
concrete 

 
9 

 
01-02-02-00 

 
Προένταση σκυροδέματος 

Concrete post- & pre- 
tensioning 

Ικριώματα - καλούπια 
10 01-03-00-00 Ικριώματα Scaffolding (falsework) 
11 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 

(τύποι) 
 

Concrete formwork 

12 01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) 
έγχυτου σ κυροδέματος 

Formation of final surfaces 
in cast concrete without 
use of mortars 

2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
17 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων Excavations for foundation 

works 
3 ΔΟΜΙΚΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣΚΤΙΡΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Τοιχοδομές 
28 03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι Natural stone masonry 
29 03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους Clay bricks masonry 

Επιχρίσματα 
30  

03-03-01-00 
Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου 

Coatings using in-situ 
mortars 

Μεταλλικές κατασκευές 
31 03-04-05-00 Σφράγιση αρμών κτιρίων Sealing of building joints 

Επιστεγάσεις - πλαγιοκαλύψεις 
32 03-05-01-00 Επικεραμώσειςστεγών Roof coverings with clay 

roofing tiles 
33 03-05-02-01 Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα 

αυτοφερόμενα 
Roof coverings with self 
supporting metal sheet 
products 

34 03-05-02-03 Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με 
τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα άνω 
χωρίς θερμομόνωση 

Roof coverings with steel 
sheets with upwards 
trapezoidalcorrugations 
without insulation 

35 03-05-03-00 Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με 
τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα κάτω 
και θερμομονωτικές και 
στεγανοποιητικέςστρώσεις 

Roof coverings with steel 
sheets having downwards 
trapezoidalcorrugations, 
thermal insulation and 
waterproofing layers 

Μονώσεις 
36 03-06-01-01 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με 

ασφαλτικές μεμβράνες 
Waterproofing of roofs and 
terraces with asphaltic 
membranes 

37 03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με 
μεμβράνες PVC 

Waterproofing of roofs and 
terraces with PVC 
membranes 

38 03-06-02-01 Θερμομονώσειςδωμάτων Thermal insulation of 
terraces 

39 03-06-02-02 Θερμομόνωσηεξωτερικών τοίχων Thermal insulation of 
external walls 

 
40 

 
03-06-02-03 

Θερμομονώσειςκεραμοσκεπών στεγών Thermal insulation of clay 
roofing tiles 

41 03-06-02-04 
Συστήματα μόνωσης εξωτερικού 
κελύφους κτιρίου με διογκωμένη 
πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα 
συνθετικά επιχρίσματα 

External wall insulation 
systems with expanded 
polystyrene (EPS) boards 
and fibre mesh reinforced 
synthetic coatings 

Επενδύσεις - επιστρώσεις - ψευδοροφές 
42 03-07-01-01 Ξύλινα καρφωτά δάπεδα Nail and staple hardwood 

flooring 
43 03-07-01-02 Ξύλινα κολλητά δάπεδα Glue down hardwood 

flooring 
44 03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, Ceramic tiles covering of 
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  εσωτερικές και εξωτερικές indoor and outdoor 
surfaces 

45 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους Natural stone paving 
46 03-07-04-00 Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, 

γρανίτη και φυσικών λίθων 
Cladding with marble, 
granite and natural stones 

47 03-07-06-01 Δάπεδα με μοκέτα Textile floor coverings 
48 03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα Vinyl tile flooring 
49 03-07-08-00 Υπερυψωμένα δάπεδα Raised access flooring 
50 03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες Gypsum boards for 

suspended ceilings 
51 03-07-10-02 Ηχοαπορροφητικέςψευδοροφές Sound absorbing 

suspended ceilings 
52 03-07-10-03 Ψευδοροφές με  ινοτσιμεντοσανίδες Fibre cement boards 

suspended ceilings 
Κουφώματα -υαλουργικά 

53 03-08-01-00 Ξύλινα κουφώματα Wooden windows and 
doors 

54 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα Steel windows and doors 
55 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου Aluminium windows and 

doors 
56 03-08-04-00 Κουφώματα από συνθετικά υλικά Synthetic windows and 

doors 
57 03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή 

υαλοπίνακες 
Single layer and laminated 
glass glazing 

58 03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό  
Insulated (double) glazing 

59 03-08-07-03 Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι 
τοίχοι με υαλότουβλα 

Fire resistant glazing - Fire 
resistant wall partitions 
with glass tiles 

60 03-08-09-00 Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας Glass doors made of 
security glass 

Ξυλουργικές Εργασίες 
61 03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα Built-in furniture 

Χρωματισμοί 
 

62 
 
03-10-01-00 

Χρωματισμοίεπιφανειών 
σκυροδέματος 

 
Cncrete painting 

 
63 

 
03-10-02-00 

Χρωματισμοίεπιφανειών επιχρισμάτων Render and plaster 
painting 

 
64 

03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

Corrosion protection and 
painting of steel 

65 03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών Wood painting 
Εγκατάσταση Πρασίνου 

 
286 

 
10-05-06-00 

Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου Planting of indoor plants 

287 10-05-07-00 Φύτευση πολυετών, μονοετών και 
βολβωδών φυτών 

Planting of bulbs, or annual 
and perennial plants 
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301 

 
10-06-10-00 

Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων  
Indoor plants tending 

 
304 

 
10-09-01-00 

Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού 
υλικού 

Supply and handling of 
planting material 

14 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΖΗΜΙΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 

 
 

391 

 
 
14-01-01-01 

Καθαρισμόςεπιφανείας σκυροδέματος 
από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά 

Removal of loose or 
adhered material from 
concrete surfaces 

 
 

392 

 
 
14-01-01-02 

Προετοιμασίαεπιφανείας 
σκυροδέματος για επεμβάσεις 
επισκευών - ενισχύσεων 

Preparation of concrete 
surfaces for retrofitting or 
strengthening works 

393 14-01-02-01 Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με 
διατήρηση του οπλισμού 

Partial demolition of 
concrete elements with 
preservation of 
reinforcement 

394 14-01-02-02 Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος χωρίς 
διατήρηση του οπλισμού 

Partial demolition of 
concrete elements without 
preservation of 
reinforcement 

395 14-01-03-01 Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος 
χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος 
οπλισμού 

Drilling in concrete 
elements without cut-off 
of existing reinforcement 

396 14-01-03-02 Διάτρηση οπώνσε στοιχεία 
σκυροδέματος με αποκοπή του 
υπάρχοντος οπλισμού 

Drilling in concrete 
elements   with  cut-off  of 
encountered 
reinforcement 

397 14-01-04-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης 
στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης 
σε διάβρωση του οπλισμού 

Local retrofitting of 
concrete element damage 
caused 
by reinforcement 
corrosion 

398 14-01-05-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης 
στοιχείου σκυροδέματος, μη 
επεκτεινόμενης στον οπλισμό 

Local retrofitting of 
concrete element damage, 
not extending to the 
reinforcement 

399 14-01-06-00 Πλήρης αποκατάσταση διατομής 
στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα 
που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά 

Cross section retrofitting 
of structural elements with 
local disintegration 

400 14-01-07-01 Πλήρωση ρωγμών στοιχείων 
σκυροδέματος μικρού εύρους 

Filling of narrow concrete 
cracks 

401 14-01-07-02 Πλήρωση ρωγμών στοιχείων 
σκυροδέματος μεγάλου εύρους 

Filling of wide concrete 
cracks 

402 14-01-08-01 Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών 
από οπλισμένο 
σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων 
από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP 
υφάσματα) 

Strengthening - retrofitting 
of reinforced concrete 
structures by gluing of 
fibre reinforced polymeric 
fabrics (FRP fabrics) 



T Σελ. 12 

 

 

 

α/α ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην 
Αγγλική 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"+ 

403 14-01-08-02 Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα με 
επικόλληση ελασμάτων από 
ινοπλισμένα πολυμερή (FRP ταινίες) 

Strengthening - retrofitting 
of reinforced concrete 
structures by gluing of 
fibre reinforced polymeric 
strips (FRP strips) 

404 14-01-09-01 Καθαρισμόςεπιφανείας 
αποκαλυφθέντωνχαλύβδινων 
οπλισμών 

Surface cleaning of 
exposed steel 
reinforcement bars 

405 14-01-09-04 Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων 
ανοιχτών συνδετήρων 

Repair of exposed open 
reinforcement stirrups 

406 
14-01-10-01 Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με 

συγκολλήσιμο οπλισμό με 
ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου 
οπλισμού επί του υπάρχοντος 

Strengthening of concrete 
members with weldable 
reinforcement steel, by 
welding additional bars on 
the existing ones. 

407 14-01-10-02 Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με 
συγκολλήσιμο υπό προϋποθέσεις 
οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση 
πρόσθετου οπλισμού επί του 
υπάρχοντος 

Strengthening of concrete 
members with weldable, 
under preconditions, 
reinforcement steel, by 
welding additional bars on 
the existing ones. 

408 14-01-11-00 Αγκύρωση νέων ράβδων   οπλισμού σε 
υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα 

Anchoring of new steel 
reinforcement bars in 
existing concrete elements 

409 14-01-12-01 Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από 
σκυρόδεμα 

Placing of dowels in 
concrete elements 

410 14-01-12-02 Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από 
σκυρόδεμα 

Placing of simple fully 
grouted bolts in concrete 
elements 

411 14-01-13-01 Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις 
κατασκευών από σκυρόδεμα με 
επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων 

Strengthening or 
retrofitting of concrete 
structures with epoxy 
bonded steel sheets 

 
 
 

412 

 
 
 
14-01-13-02 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις 
κατασκευών από σκυρόδεμα με 
εμφάτνωση πλαισίων από δομικό 
χάλυβα 

Strengthening or 
retrofitting of concrete 
structures with encased 
steel frames 

 
 
 

413 

 
 
 
14-01-13-03 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις στοιχείων 
σκυροδέματος με περίσφιξη διατομών 
δομικού χάλυβα 

Strengthening of concrete 
elements by confinement 
with structural steel 
jackets 

 
 
 

414 

 
 
 
14-01-14-00 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις 
κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα 
εκτοξευομένου σκυροδέματος 

Strengthening or 
retrofitting of concrete 
structures with sprayed 
concrete jackets 

Φέρουσες Τοιχοποιίες 
 

415 
 
14-02-01-01 

Καθαίρεσηεπιχρισμάτων τοιχοποιίας Removal of plaster 
coatings from masonry 
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416 

 
14-02-01-02 

Καθαρισμόςεπιφάνειας τοιχοποιίας Clearing of masonry 
surface 

417 14-02-01-03 Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας Widening of masonry 
joints 

418 14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με 
μηχανικά μέσα 

Partial masonry wall 
demolition with 
mechanical tools 

 
419 

 
14-02-02-02 

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με 
εργαλεία χειρός 

Partial wall demolition 
with hand tools 

 
420 

 
14-02-02-03 

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με 
θερμικές μεθόδους 

Partial wall demolition 
with thermic methods 

 
421 

 
14-02-04-00 

Αποκατάσταση τοιχοποιίας με 
εφαρμογή ενεμάτων 

Masonry retrofitting with 
grouting 

422 14-02-05-01 Επισκευές μεγάλων ρωγμών 
τοιχοποιίας με σποραδική 
αντικατάσταση των λιθοσωμάτων κατά 
μήκος αυτών (λιθοσυρραφή) 

Repair of wide masonry 
cracks with sparse 
replacement of masonry 
units across the cracks 

 
 

423 

 
 
14-02-05-02 

Επισκευές μεγάλων ρωγμών 
τοιχοποιίας με λεπτές οπλισμένες ζώνες 
συρραφής 

Repair of wide masonry 
cracks with wall-stitching 

424 14-02-07-00 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με 
την εφαρμογή νέου υψηλής αντοχής 
ή/και οπλισμένουεπιχρίσματος 

Existing masonry 
strengthening with a new, 
high strength and/or 
reinforced render or 
plaster 

 
 

425 

 
 
14-02-08-00 

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με 
κατασκευή νέας επάλληλης τοιχοποιίας 

Strengthening masonry 
walls by placing an 
adjacent masonry wall 

 
 
 

426 

 
 
 
14-02-09-01 

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με 
μονόπλευρη στρώση οπλισμένου 
σκυροδέματος 

 
Masonry strengthening 
with unilateral layer of 
reinforced concrete 

 
 
 

427 

 
 
 
14-02-09-02 

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με 
αμφίπλευρη στρώση οπλισμένου 
σκυροδέματος 

 
Masonry strengthening 
with bilateral layer of 
reinforced concrete 

Επισκευές τοίχων πλήρωσης 
428 14-03-01-00 Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το 

φέροντα οργανισμό 
Removing infill walls from 
the concrete structure 

429 14-03-02-00 Αποκατάστασηρηγματώσεων τοίχων 
πλήρωσης 

Retrofitting of infill wall 
cracks 

15 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 
Πλήρεις κατεδαφίσεις  κατασκευών 

 
 

430 

 
 
15-01-01-00 

Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με 
χρήση εκρηκτικών 

Structures demolition with 
explosives 

431 15-01-02-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο 
βάρος 

Structures demolition with 
the falling weight method 
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432 

 
15-01-03-00 

Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με 
μηχανικά μέσα 

Structures demolition with 
mechanical means 

Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 
433 15-02-01-01 Καθαιρέσειςστοιχείων οπλισμένου 

σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 
Demolition of members of 
concrete structures by 
mechanical means 

434 15-02-01-02 Καθαιρέσειςστοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους 

Thermic demolition of 
members of concrete 
structures 

435 15-02-01-03  
Καθαιρέσειςστοιχείων σκυροδέματος 
με υδροκοπή 

Hydrodemolition of 
members of concrete 
structures 

436 15-02-02-02 Καθαιρέσεις  μεταλλικών   κατασκευών 
με θερμικές μεθόδους 

 
Thermic demolition of 
steel structures 

Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών 
437 15-03-01-00 Καθαιρέσειςστοιχείων προεντεταμένου 

σκυροδέματος 
Demolition of post- 
tensioned concrete 
structures 

438 15-03-02-00 Εξολκύσεις πασσάλων και 
πασσαλοσανίδων 

 
Piles and pile-sheets 
pullout 

439 15-03-03-00 Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα 
επί εδάφους 

Demolition of slabs on the 
ground 

Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής-ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις 
κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις 

440 15-04-01-00 Μέτρα υγείας - ασφάλεια και 
απαιτήσειςπεριβαλλοντικής 
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις - 
καθαιρέσεις 

Health - Safety and 
Environmental Protection 
requirements for 
demolition works 

 
 

 
 

Οι κανόνες / προδιαγραφές που εφαρμόστηκαν στα πλαίσια υλοποίησης της 
προμελέτης ήταν οι Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ  (ΦΕΚ  Β' 
2221/2012)  όπως  φαίνεται  στον παρακάτω πίνακα. 

Σημειώνεται ότι με τις Εγκυκλίους 22/24.10.2014, 26/11.12.2014 και  
17/07.09.2016 του ΥπΥΜΕΔΙ κοινοποιούνται αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις 
αναστολής υποχρεωτικής εφαρμογής 3,5 και 59 ΕΤΕΠ, αντίστοιχα, στην θέση των 
οποίων το Υπουργείο συνιστά την χρήση των ανάλογων ΠΕΤΕΠ. 

 
 

α/α 
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 
4 Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση 
    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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66 

 
 
04-01-01-00 

Συστήματα κτιριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλυβδοσωλήνες με ραφή 

Building piping systems 
under pressure with black 
welded steel tubes 

67 04-01-02-00 Συστήματα κτιριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 

Building piping systems 
under pressure with 
seamless steel tubes 

68 04-01-03-00 Συστήματα κτιριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλκοσωλήνες 

Building piping systems 
under pressure with copper 
tubes 

69 04-01-04-01 Συστήματα κτιριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με 
σωλήνες πολυπροπυλενίου 

Building piping systems 
under pressure with 
polyethylene tubes 

70 04-01-04-02 Συστήματα κτιριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με 
εύκαμπτους ενισχυμένους 
πλαστικούς σωλήνες 

Building piping systems 
under pressure with flexible, 
reinforced plastic tubes 

71 04-01-05-00 Συστήματα κτιριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλυβδοσωλήνες 
γαλβανισμένους με ραφή 

Building piping systems 
under pressure with welded, 
galvanized steel tubes 

72 04-01-06-00 Συστήματα κτιριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλυβδοσωλήνες 
γαλβανισμένους άνευ ραφής 

Building piping systems 
under pressure with 
seamless, galvanized steel 
tubes 

73 04-01-07-00 Συστήματα κτιριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με 
ανοξείδωτουςχαλυβδοσωλήνες 

Building piping systems 
under pressure with 
stainless steel tubes 

Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών 
74 04-02-01-01 Συστήματα κτιριακών 

σωληνώσεων με ευθύγραμμους 
πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης 
ροής 

Building piping systems 
with linear plastic tubes 
using free flow 

Αποχέτευση 
75 04-04-01-01 Γενικές απαιτήσεις 

εγκαταστάσεων οικιακών υγρών 
αποβλήτων 

General requirements for 
domestic sewerage systems 

76 04-04-01-02 Γενικές απαιτήσεις 
εγκαταστάσεων μη οικιακών 
υγρών αποβλήτων 

General requirements for 
non-domestic sewerage 
systems 

77 04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί Sanitary ware, common 
78 04-04-03-02 Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων 

με Μειωμένη Κινητικότητα 
(ΑΜΚ) 

Sanitary ware for disabled 
persons 

79 04-04-03-03 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων 
υγιεινής 

Bath and WC ancillary 
equipment 

80 04-04-04-01 Διατάξεις υδροσυλλογής 
δαπέδου με οσμοπαγίδα 

Floor gullies, odour-trap 

81 04-04-04-02 Διατάξεις υδροσυλλογής 
δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα 

Floor gullies, not odour-trap 



T Σελ. 16 

 

 

 

α/α 
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 
82 04-04-05-01 Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης 

εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής) 
Outdoor manholes of 
building sewerage systems 

83 04-04-05-02 Στόμια ελέγχου - καθαρισμού 
σωληνώσεωναποχέτευσης 
κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου 

Inspection-cleaningoutlets 
of buildings sewerage 
piping, inside or without 
manholes 

Πυρόσβεση 
84 04-05-01-01 Πυροσβεστικέςφωλέες Fire hose reels' cabins 

 
 

85 

 
 
04-05-06-01 

Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς 
κόνεως και διοξειδίου του 
άνθρακα 

Dry powder and carbon 
dioxide portable fire 
extinguishers 

87 04-05-08-00 Πυροσβεστικοί σταθμοί Fire stations (closets) 
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού - Αερισμού/ Αεραγωγοί 

 
88 

 
04-07-01-01 

Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά 
φύλλα 

 
Airducts of metallic sheets 

 
89 

 
04-07-02-01 

Μονώσεις αεραγωγών με 
υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα 

Airducts insulation with 
glasswool or rockwool 

90 04-07-02-02 Μονώσεις αεραγωγών με 
αφρώδη ελαστομερή υλικά 

Airducts insulation with 
foamed elastomeric 
materials 

Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια 
91 04-09-02-00 Εγκατάσταση Χαλυβδίνων 

Λεβήτων 
Installation of steel boilers 

Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις  Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
92 04-20-01-01 Χαλύβδινεςσωληνώσεις 

ηλεκτρικώνεγκαταστάσεων 
Electrical installation piping 
with steel conduits 

93 04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις 
ηλεκτρικώνεγκαταστάσεων 

Electrical installation piping 
with plastic conduits 

94 04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων Cable trays and ladders for 
cables 

95 04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων Plastic cable trunking 
96 04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια διανομής 

ενέργειας 
Power distribution cables 

Ηλεκτροστάσια -Υποσταθμοί Υποβιβασμού Μέσης Τάσης 
 

97 
 
04-23-05-00 

Συστήματα αδιάλειπτης 
ηλεκτρικής παροχής (UPS) 

Uninterrupted power supply 
units (UPS) 

Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας 
98 04-50-01-00 Συλλεκτήριο σύστημα 

συστημάτωναντικεραυνικής 
προστασίας 

Roof circuits of lightning 
protection systems 

99 04-50-02-00 Αγωγοί καθόδου συστημάτων 
αντικεραυνικής προστασίας 

Conductors of lightning 
protection systems 

Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 
216 08-07-01-02 Εσχάρες υδροσυλλογής 

χαλύβδινεςηλεκτροσυγκολλητές 
Hand welded gully tops 

217 08-07-01-03 Εσχάρες υδροσυλλογής 
χαλύβδινες 
ηλεκτροπρεσσαριστές 

Press welded gully tops 



T Σελ. 17 

 

 

 

α/α 
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 
220 08-07-01-06 Κανάλιααποστράγγισης 

δαπέδων βιομηχανικής 
προέλευσης 

Factory produced floor 
drainage channels 

Αντλιοστάσια 
224 08-08-01-00 Αντλίες αντλιοστασίων 

ύδρευσης και άρδευσης 
Pumps for water supply and 
irrigation pumping stations 

225 08-08-02-00 Ηλεκτροκινητήρεςαντλιών 
αντλιοστασίων ύδρευσης και 
άρδευσης 

Electric motor pumps for 
water supply and irrigation 
pumping stations 

226 08-08-03-00 Γερανογέφυρεςαντλιοστασίων Overhead cranes of 
pumping stations 

227 08-08-04-00 Αεροφυλάκιααντλιοστασίων Pumping stations air vessels 
228 08-08-05-00 Σωληνώσεις και συσκευές 

αντλιοστασίων 
Pipelines and control 
devices for water supply 
and irrigation pumping 
stations 

Αντλήσεις 
233 08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων Work-site water pumping 
234 08-10-02-00 Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων Wastewater and sludge 

pumping 
235 08-10-03-00 Αντλήσεις υποβιβασμού 

υδροφόρου ορίζοντα με well 
points 

Dewatering with well points 

 

 



 

 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 372 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 
(σύμφωνα με την με αρ. πρωτ ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/30-7- 

2012) & αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013(ΦΕΚ:2542/Β/10-10- 
2013),ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 

(ΦΕΚ:  2828/Β/21-10-2014),  ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014  (ΦΕΚ:3068/Β/14- 
11-2014), ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 



 

372 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε 
όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/30-7- 
2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΤΕΠ). 

Με τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), 
ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10- 
2014  (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014),  ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016  (ΦΕΚ  2524  Β’  /16- 
08-2016) Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανεστάλη 
η υποχρεωτική εφαρμογή εξήντα οκτώ (68) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΤΕΠ), λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επικαιροποίησής τους. 

Οι υπόλοιπες τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ισχύουν με υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια Έργα 
Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 
1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 
2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα 
4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος 
6 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

7 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέματος 

8 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 Καθαρισμός,   εκχέρσωση   και   κατεδαφίσεις   στη 
ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 

9 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού 
υλικού 

10 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 
11 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

12 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 Διαχείριση  υλικών  από  εκσκαφές  και  αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων 

13 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00 Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και 
δανειοθαλάμων 

14 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-04-00 Οπλισμένα επιχώματα 
16 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γή 
17 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-06-00 Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων 
18 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 
 
19 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00 

Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με 
εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, 
τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας 

20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/FEK_ETEP.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/FEK_ETEP.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-01-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-01-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-01-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-02-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-04-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-05-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-01-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-03-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-04-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-05-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-06-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-07-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-07-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-07-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-07-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-08-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-09-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-02-01-00-v4.pdf
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

21 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 Επιχρίσματα  με  κονιάματα  που  παρασκευάζονται 
επί τόπου 

22 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00 Σφράγιση αρμών κτιρίων 
23 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών 
24 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01 Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα 

25 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-03 Επιστεγάσεις  με  χαλυβδόφυλλα  με  τραπεζοειδείς 
νευρώσεις προς τα άνω χωρίς θερμομόνωση 

 
26 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-03-00 

Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς 
νευρώσεις προς τα κάτω και θερμομονωτικές και 
στεγανοποιητικές στρώσεις 

27 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες 
PVC 

28 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-01 Ξύλινα καρφωτά δάπεδα 
29 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-02 Ξύλινα κολλητά δάπεδα 

30 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές 

31 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01 Δάπεδα με μοκέτα 
32 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα 
33 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00 Υπερυψωμένα δάπεδα 
34 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες 
35 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-02 Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές 
36 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-03 Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες 
37 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 Ξύλινα κουφώματα 
38 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 
39 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 
40 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

41 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03 Πυράντοχοι  υαλοπίνακες  -  Πυράντοχοι  τοίχοι  με 
υαλότουβλα 

42 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-09-00 Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας 
43 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα 
44 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 
45 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

46 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός 
σιδηρών επιφανειών 

47 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 

48 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλυβδοσωλήνες με ραφή 

49 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-03-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-04-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-05-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-05-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-05-02-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-05-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-06-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-06-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-06-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-10-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-10-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-10-03-v4.pdf
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T Σελ. 2 

 

 

 

Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

50 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλκοσωλήνες 

51 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
σωλήνες πολυπροπυλενίου 

52 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες 

53 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή 

54 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής 

55 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-07-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες 

 
56 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με 
ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες  ελεύθερης 
ροής 

57 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών 
υγρών αποβλήτων 

58 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-02 Γενικές  απαιτήσεις  εγκαταστάσεων  μη  οικιακών 
υγρών αποβλήτων 

59 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί 
60 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής 
61 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα 

62 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-02 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς 
οσμοπαγίδα 

63 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01 Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου 
(ανοικτής ροής) 

64 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02 Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων 
αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου 

65 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01 Πυροσβεστικές φωλέες 

66 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και 
διοξειδίου του άνθρακα 

67 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-07-01 Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 
68 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-08-00 Πυροσβεστικοί σταθμοί 
69 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01 Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα 

70 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-01 Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή 
πετροβάμβακα 

71 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-02 Μονώσεις   αεραγωγών   με   αφρώδη   ελαστομερή 
υλικά 

72 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων 

73 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων 
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T Σελ. 3 

 

 

 

Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 
74 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων 
75 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων 
76 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας 
77 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-23-05-00 Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) 
78 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-01 Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί 

79 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-02 Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους 
σκυροδέματος επί τόπου 

80 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-03 Κατασκευή φορέων γεφυρών με 
προκατασκευασμένους σπονδύλους 

81 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-05-01 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα 
82 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-06-00 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών 
83 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-08-00 Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών 

84 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών 
οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων 

85 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03-00 Αντιρρυπαντική επάλειψη 
86 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-05-00 Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών 

87 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-06-00 Βαθμιδωτά  ρείθρα  πρανών  και  φρεάτια  εισροής- 
εκροής αυτών 

 
88 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων 
από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με 
υδράσβεστο 

 
89 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-02 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από 
σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και 
τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά 

90 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-05-01 0Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο 
αμμοχάλικο (ΚΘΑ) 

91 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-07-00 Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα 

92 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-08-00 Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα 
αδρανών και φυτικής γής 

93 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη 

94 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-04 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική 
σκυρομαστίχη 

95 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος 
 
96 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00 

Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο 
ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών 
και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας 

97 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01 Ασφαλτική επάλειψη προστασίας 
σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος 

98 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-01-00 Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης 
99 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-03-00 Ανακλαστήρες οδοστρώματος 
100 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-04-00 Οριοδείκτες οδού 
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T Σελ. 4 

 

 

 

Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

101 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-05-00 Αφαίρεση    πινακίδων    και    ιστών    κατακόρυφης 
σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση αυτών 

102 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-08-00 Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ 
103 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-05-00 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης 
104 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00 Μόνιμη περίφραξη οδών 
105 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-04-00 Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών 
106 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00 Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα 
107 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-02-01-00 Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα 

108 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-04-01-00 Χωνευτοί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου υψηλής 
φωτιστικής έντασης 

109 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-04-02-00 Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου 
110 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-01-00 Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών 

111 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-02-00 Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών κλειστού 
βρόχου 

112 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-01-01-10 Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής 
 
113 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-02-03-10 

Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της 
σιδηροδρομικής γραμμής και των ορίων 
απαλλοτρίωσης 

114 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10 Γενικές   απαιτήσεις   στρώσεως   σιδηροδρομικών 
γραμμών - Γεωμετρικές ανοχές - Τυπικές διατομές 

115 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20 Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής 

116 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-50 Οριζοντιογραφική   και   υψομετρική   τακτοποίηση 
γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής 

117 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-80 Έλεγχος χαρακτηριστικών γραμμής με 
καταγραφικό όχημα 

118 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-02-10 Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής 
γραμμής με αρμούς 

119 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10 Στρώση  συνεχώς  συγκολλημένων  σιδηροτροχιών 
(Σ.Σ.Σ) και απελευθέρωση των τάσεων 

 
120 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-50 

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων 
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

 
121 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52 

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων 
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ)  με τη  χρησιμοποίηση 
συσκευής θέρμανσης 

 
122 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-54 

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων 
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ)  με τη  χρησιμοποίηση 
υδραυλικών εντατήρων 

123 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-04-03-10 Επίβλεψη   γραμμών   με   συνεχώς   συγκολλημένες 
σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ) 

124 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10 Συντήρηση  γραμμών  με  συνεχώς  συγκολλημένες 
σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 
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https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-01-80-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-02-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-03-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-03-50-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-03-52-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-03-54-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-04-03-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-05-03-10-v4.pdf


T Σελ. 5 

 

 

 

Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

125 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30 Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς 
συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 

126 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-01-10 Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών 
 
127 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-02-10 

Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις 
τροχών (πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια 
αναγόμωσης 

128 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-03-10 Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς 
συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 

129 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-04-10 Αναγόμωση - συγκόλληση καρδιών αλλαγών 
σιδηροτροχιών 

130 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-10 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ» 
131 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-20 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RN» 

132 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-22 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου 
«NABLA» και «SIMPLEX» 

133 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-30 Σύνδεσμοι  σιδηροδρομικής  γραμμής  τύπου  «KS» 
(SKL12) 

134 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-34 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «W14» 
(SKL14) 

135 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-05-10 Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α) τύπου «S» 
 
136 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00 

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και 
προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση 
εργασιών επιδομής 

137 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων 

138 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-02-00 Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, 
ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων 

139 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
 
140 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-01 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη 
ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του 
εδαφικού υλικού 

 
141 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-02 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη 
ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων  αφαίρεσης  του 
εδαφικού υλικού 

142 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-02-00 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα 
αδρανή 

143 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-04-00 Βαλβίδες   εκτόνωσης   στραγγιστηρίων   διωρύγων 
επενδεδυμένων με σκυρόδεμα 

144 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-01-00 Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων 
διωρύγων και δεξαμενών 

145 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-02-00 Σκυροδετήσεις   γραμμικών   στοιχείων   με   χρήση 
μηχανικού εξοπλισμού 

 

146 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-03-00 

Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με 
αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και 
αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές 
προσβολές 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-06-03-30-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-07-01-10-v4.pdf
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https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-01-03-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-01-04-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-01-04-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-03-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-03-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-04-01-00-v4.pdf
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https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-04-03-00-v4.pdf


T Σελ. 6 

 

 

 

Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

147 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04 Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με 
τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα 

148 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01 Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος 

149 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα (Waterstops) 

150 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-03 Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα 

151 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-04 Σφράγιση  αρμών κατασκευών  από σκυρόδεμα με 
ασφαλτικές μαστίχες 

152 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-05 Σφράγιση  αρμών κατασκευών  από σκυρόδεμα με 
ελαστομερή υλικά 

153 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-01 Υπόστρωμα  στεγανοποίησης  λιμνοδεξαμενών  και 
ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά 

 
154 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-02 

Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης 
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο 
διαβαθμισμένο υλικό 

 
155 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-05 

Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - στερέωσης 
στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και 
ΧΥΤΑ 

156 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-06 Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης 
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

157 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC 
 
158 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01 

Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς 
κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος 
(FW-GRP) 

159 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-02 Δίκτυα   ομβρίων   και   ακαθάρτων   από   σωλήνες 
ινοτσιμέντου 

160 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-03 Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας 
161 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 
162 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων 
163 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα 

164 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07 Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυμερές 
σκυρόδεμα 

165 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο 

166 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-02 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροσυγκολλητές 

167 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροπρεσσαριστές 

168 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο 

169 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-06 Κανάλια   αποστράγγισης   δαπέδων   βιομηχανικής 
προέλευσης 

170 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
υδραυλικών έργων 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-01-04-v4.pdf
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https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-02-05-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-03-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-03-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-03-05-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-03-06-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-06-02-01-v4.pdf
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T Σελ. 7 

 

 

 

Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

171 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-03 Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών 
διώρυγων 

172 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-03-01 Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από 
κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα 

173 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00 Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 
174 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων 
175 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-04-00 Αεροφυλάκια αντλιοστασίων 
176 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00 Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων 
177 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων 
178 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00 Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων 
179 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-05-00 Καθαρισμός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης 
180 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-06-00 Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης 
181 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων 
182 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00 Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων 

183 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00 Αντλήσεις  υποβιβασμού  υδροφόρου  ορίζοντα  με 
well points 

184 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών 
υλών 

185 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-02-00 Υποθαλάσσιες   εκσκαφές   με   χρήση   εκρηκτικών 
υλών 

186 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00 Εξυγίανση  θαλασσίου  πυθμένα  με  αμμοχαλικώδη 
υλικά 

187 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-02-00 Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά 
στραγγιστήρια 

188 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-03-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεϋφασμάτων 
189 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-04-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων 
190 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-05-00 Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων 

191 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-01-00 Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά 
δανειοθαλάμων ή λατομείου 

192 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-02-00 Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα 
βυθοκορήσεων 

193 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-03-00 Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με επιλεγμένα 
αμμοχαλικώδη υλικά 

194 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-01-00 Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών 
για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας 

195 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-02-00 Λιθόριππος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας 

196 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-03-00 Λιθορριπές  ανακουφιστικού  πρίσματος  λιμενικών 
έργων 

197 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-01 Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών 
έργων με λιθορροπή 
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https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-05-04-01-v4.pdf
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

198 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-02 Πλήρωση  κυψελών  πλωτών  κιβωτίων  λιμενικών 
έργων με λιθορριπή 

199 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00 Θωρακίσεις  πρανών  λιμενικών  έργων  και  έργων 
προστασίας ακτών 

200 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-01-00 Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από 
σκυρόδεμα 

201 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-02-00 Κυψελωτοί και ειδικής μορφής τεχνητοί ογκόλιθοι 
λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 

202 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-03-00 Ογκόλιθοι   θωράκισης   πρανών   λιμενικών   έργων 
από σκυρόδεμα 

203 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00 Προκατασκευασμένα   στοιχεία   λιμενικών   έργων 
από οπλισμένο σκυρόδεμα 

204 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-08-00-00 Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων από 
σκυρόδεμα 

205 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-01-00 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς 
οπλισμένο σκυρόδεμα 

206 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-02-00 Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

207 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00 Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων 
208 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-01-00 Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση 
 
209 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-02-00 

Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ τεχνητών 
ογκολίθων ή/και λιμενικών κατασκευών με ύφαλη 
σκυροδέτηση 

 
210 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-03-00 

Πλήρωση διακένων στον πόδα υφιστάμενων 
λιμενικών έργων βαρύτητας ή αποκατάσταση της 
διατομής τους με ύφαλη σκυροδέτηση 

211 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-11-02-00 Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιμενικών έργων 

212 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-01-00 Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες 
πρόσδεσης πλοίων/σκαφών 

213 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-02-00 Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα 
εξαρτήματα κρηπιδωμάτων 

214 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-01-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

215 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-02-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο 
σκυρόδεμα 

216 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-03-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους 
σκυροδέματος 

217 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-04-00 Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα λιμενικών έργων 
218 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-15-01-00 Πλωτοί προβλήτες / Κυματοθραύστες 
219 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-01-00 Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί 
220 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-02-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα 

221 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-03-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE) 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-05-04-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-06-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-07-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-07-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-07-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-07-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-08-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-09-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-09-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-09-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-10-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-10-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-10-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-11-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-13-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-13-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-14-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-14-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-14-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-14-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-15-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-17-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-17-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-17-03-00-v4.pdf


T Σελ. 9 

 

 

 

Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

222 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-04-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισμένα πολυμερή 
(GRP) 

 
223 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 

Μέτρα Υγείας - Ασφάλειας και μέτρα προστασίας 
Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή Λιμενικών 
έργων 

224 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων 
225 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 
226 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-02 Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα 
227 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-03 Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων 
228 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-03-00 Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου (μπουζίου) 
229 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-04-00 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών 

230 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-05-00 Κορμοδέματα  -  κορμοπλέγματα  -  κλαδοδέματα  - 
ξυλοφράκτες - κλαδοπλέγματα 

231 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-06-00 Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου 

232 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00 Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών 
φυτών 

233 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-08-00 Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων δένδρων - 
θάμνων 

234 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-09-00 Υποστύλωση δένδρων 
235 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-01-00 Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών 
236 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-01 Άρδευση φυτών 

237 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02 Άρδευση  χλοοτάπητα  -  φυτών  εδαφοκάλυψης  - 
χλοοτάπητα πρανών 

238 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00 Χρήση λιπασμάτων 
239 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-03 Κούρεμα χλοοτάπητα 
240 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00 Φυτοπροστασία 
241 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00 Καταπολέμηση ζιζανίων 
242 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00 Καθαρισμός χώρων πρασίνου 
243 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-08-00 Βελτίωση χλοοτάπητα 
244 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-10-00 Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων 
245 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-00 Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάμνων 
246 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων 
247 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού 
248 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-01-00 Πάσσαλοι δι’ εκσκαφής (έγχυτοι) 

249 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-02-00 Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως (εμπηγνυόμενοι 
πάσσαλοι) 

250 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-03-00 Μικροπάσσαλοι 

251 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-02-00 Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές 
πασσαλοσανίδες 

252 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-03-00 Διαφραγματικοί τοίχοι 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-17-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-19-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-02-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-02-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-09-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-02-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-04-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-10-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-07-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-08-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-09-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-01-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-01-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-02-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-02-03-00-v4.pdf
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 
253 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-04-00 Προεντεταμένες Αγκυρώσεις 
254 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-05-00 Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη 
255 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-01-00 Δυναμική συμπύκνωση εδαφών 
256 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-02-00 Δονητική συμπύκνωση εδαφών 

257 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-03-00 Δονητική Αντικατάσταση εδαφών (Κατασκευή 
χαλικοπασσάλων) 

258 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-05-00 Ενεματώσεις εδάφους 
259 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-06-00 Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια 
260 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-01-00 Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων 
261 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-02-00 Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγων 

262 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-02 Υπόγεια  εκσκαφή  σηράγγων  με  μηχανικά  μέσα 
ολομέτωπης ή σημειακής κοπής 

263 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-02-00 Έλεγχος  νερών  και  λάσπης  κατά  την  κατασκευή 
των σηράγγων 

264 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-01-01 Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης 
σηράγγων 

265 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-01-02 Δικτυωτά μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης 
σηράγγων 

266 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-01-03 Ρυθμιζόμενα   (ολισθαίνοντα)   μεταλλικά   πλαίσια 
αρχικής υποστήριξης σηράγγων 

267 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-02-00 Εκτοξευόμενο   σκυρόδεμα   υπογείων   έργων   και 
σηράγγων 

268 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-00 Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων 
 
269 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-01 

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής 
πάκτωσης με μηχανισμό διαστελλόμενου άκρου 
(αγκύρια ΕΒ) 

270 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-02 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής 
πάκτωσης μέσω ρητινικής κόλλας (αγκύρια RΒ) 

271 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-03 Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου Perfo 
(αγκύρια SN Perfo) 

272 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-04 Απλά  αγκύρια  υποστήριξης  σηράγγων  συνεχούς 
πάκτωσης (αγκύρια SN) 

273 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-05 Αγκύρια   υποστήριξης   σηράγγων   τύπου   swellex 
(αγκύρια SWX) 

274 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06 Απλά αυτοδιατρυόμενα αγκύρια υποστήριξης 
σηράγγων (αγκύρια SDBr) 

 
275 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-07 

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς 
πάκτωσης με σφηνούμενο σχιστό σωλήνα (αγκύρια 
SPL) 

276 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-04-00 Υποστήριξη σηράγγων με προεντεταμένες 
αγκυρώσεις εδάφους (αγκύρια PSA) 

277 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-05-00 Δοκοί προπορείας σηράγγων βαρέως τύπου 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-02-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-02-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-03-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-03-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-03-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-03-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-03-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-01-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-02-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-02-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-01-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-03-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-03-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-03-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-03-04-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-03-05-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-03-06-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-03-07-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-05-00-v4.pdf
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 
278 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-06-00 Δοκοί προπορείας σηράγγων ελαφρού τύπου 
279 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-07-00 Μικροπάσσαλοι σηράγγων 

280 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-08-00 Πλέγματα οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος 
σηράγγων 

281 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-04-01-00 Μόνιμη επένδυση σηράγγων από έγχυτο επί τόπου 
σκυρόδεμα 

282 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-04-03-00 Μόνιμη επένδυση με προκατασκευασμένα στοιχεία 
από οπλισμένο σκυρόδεμα 

283 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-03-01 Εξαρτήματα οπών τσιμεντενέσεων σηράγγων 
284 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-03-02 Εξαρτήματα οπών αποστράγγισης σηράγγων 

285 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-08-01-00 Σύστημα   μέτρησης   συγκλίσεων   επιφανειών   και 
επένδυσης σηράγγων 

286 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-08-02-00 Διατάξεις μέτρησης παραμορφώσεων 

287 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-01-00 Αδιαπέρατος πυρήνας χωματίνων και λιθορρίπτων 
φραγμάτων 

288 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-02-00 Ζώνη λεπτοκόκκου φίλτρου χωματίνων και 
λιθορρίπτων φραγμάτων 

289 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-03-00 Ζώνη χονδροκόκκου φίλτρου -στραγγιστηρίου 
χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 

290 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-02 Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς 
χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 

291 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-01-00 Ειδικό φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα 
σκυροδέματος 

292 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-02-00 Φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα 
σκυροδέματος 

293 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-03-00 Μεταβατική  ζώνη  φραγμάτων  με  ανάντη  πλάκα 
σκυροδέματος 

294 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-04-01 Σώματα  στήριξης  φραγμάτων  με  ανάντη  πλάκα 
σκυροδέματος από αμμοχάλικα 

295 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-04-02 Σώματα  στήριξης  φραγμάτων  με  ανάντη  πλάκα 
σκυροδέματος από βραχώδη υλικά 

296 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-05-00 Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς 
φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 

297 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-06-00 Αδιαπέρατη επίχωση φραγμάτων με ανάντη πλάκα 
σκυροδέματος 

298 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-07-00 Επίχωση από μη διαβαθμισμένα υλικά φραγμάτων 
με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 

299 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-01 Κατασκευή ανάντη πλάκας σκυροδέματος 
φραγμάτων 

300 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-02 Στεγάνωση  αρμών  ανάντη  πλάκας  σκυροδέματος 
φραγμάτων με ελαστικές ταινίες 

301 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-03 Στεγάνωση  αρμών  ανάντη  πλάκας  σκυροδέματος 
φραγμάτων με μεταλλικές ταινίες 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-04-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-04-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-07-03-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-07-03-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-08-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-08-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-01-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-01-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-01-05-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-04-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-04-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-08-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-08-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-08-03-v4.pdf


T Σελ. 12 

 

 

 

Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

302 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-04 Επάλειψη ανάντη πλάκας σκυροδέματος 
φραγμάτων για διακοπή της συνάφειας των αρμών 

303 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-05 Πλήρωση διάκενου αρμών ανάντη πλάκας 
σκυροδέματος φραγμάτων με εύκαμπτα υλικά 

304 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-06 Σφράγιση  και  στεγάνωση  αρμών  ανάντη  πλάκας 
σκυροδέματος φραγμάτων 

 
305 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-07 

Προστασία επιφανειών ανάντη πλάκας 
σκυροδέματος φραγμάτων με επάλειψη 
στεγανωτικών υλικών 

306 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-03-00-00 Φράγματα  από  ισχνό  κυλινδρούμενο  σκυρόδεμα 
(Σκληρό επίχωμα) 

307 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-04-00-00 Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Κ.Σ) 
308 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-01-00 Κλισιόμετρα 

309 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-02-00 Μαγνητικά   μηκυνσιόμετρα   κατακόρυφου   τύπου 
(όργανα IDEL) 

310 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-03-00 Βάθρα τριγωνομετρικών σημείων 
311 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-04-00 Βάθρα μέτρησης επιφανειακών μετακινήσεων 
312 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-05-00 Υδραυλικά Καθιζησίμετρα 
313 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-06-00 Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών δονήσεων 
314 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-07-00 Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης χορδής 
315 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-08-00 Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα (τύπου Casagrande) 
316 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-09-00 Κυψέλες μέτρησης πιέσεων/ωθήσεων γαιών 
317 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-10-00 Σύστημα μέτρησης διαρροών 
318 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-11-00 Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων 
319 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-12-00 Κύτταρα μέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων 
320 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-13-00 Σταθερά Μηκυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων 

321 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-14-00 Σύστημα μέτρησης σύγκλισης υπογείων εκσκαφών 
με οπτικούς στόχους 

322 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-15-00 Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοιχείων 
μέτρησης 

323 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-16-00 Τερματικός οικίσκος οργάνων 

324 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-01 Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από 
αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά 

325 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-02 Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για 
επεμβάσεις επισκευών - ενισχύσεων 

326 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01 Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του 
οπλισμού 

327 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02 Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος χωρίς διατήρηση 
του οπλισμού 

328 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς 
αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-08-04-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-08-05-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-08-06-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-08-07-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-03-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-04-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-09-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-10-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-11-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-12-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-13-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-14-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-15-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-16-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-02-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-03-01-v4.pdf


T Σελ. 13 

 

 

 

Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

329 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 Διάτρηση   οπών   σε   στοιχεία   σκυροδέματος   με 
αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού 

 
330 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 

Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου 
σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του 
οπλισμού 

331 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-05-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου 
σκυροδέματος, μη επεκτεινόμενης στον οπλισμό 

 
332 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-06-00 

Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από 
οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί 
τοπικά 

333 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01 Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού 
εύρους 

334 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-02 Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος 
μεγάλου εύρους 

 
335 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-01 

Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων 
από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP υφάσματα) 

 
336 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-02 

Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση ελασμάτων 
από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP ταινίες) 

337 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01 Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων 
χαλύβδινων οπλισμών 

338 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-04 Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών 
συνδετήρων 

 
339 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-01 

Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με 
συγκολλήσιμο οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση 
πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος 

 

340 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-02 

Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με 
συγκολλήσιμο υπό προϋποθέσεις οπλισμό με 
ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του 
υπάρχοντος 

341 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-11-00 Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα 
στοιχεία από σκυρόδεμα 

342 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-01 Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 
343 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-02 Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 

344 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-01 Ενισχύσεις   -   αποκαταστάσεις   κατασκευών   από 
σκυρόδεμα με επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων 

 
345 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-02 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από 
σκυρόδεμα με εμφάτνωση πλαισίων από δομικό 
χάλυβα 

 
346 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-03 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις στοιχείων 
σκυροδέματος με περίσφιξη διατομών δομικού 
χάλυβα 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-03-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-07-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-07-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-08-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-08-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-09-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-09-04-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-10-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-10-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-11-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-12-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-12-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-13-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-13-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-13-03-v4.pdf


T Σελ. 14 

 

 

 

Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 
 
347 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-14-00 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από 
σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευομένου 
σκυροδέματος 

348 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 
349 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-02 Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας 
350 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-03 Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας 
351 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα 
352 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός 
353 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-03 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με θερμικές μεθόδους 
 
354 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-05-01 

Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με 
σποραδική αντικατάσταση των λιθοσωμάτων κατά 
μήκος αυτών (λιθοσυρραφή) 

355 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-05-02 Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με λεπτές 
οπλισμένες ζώνες συρραφής 

 
356 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-07-00 

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με  την 
εφαρμογή νέου υψηλής αντοχής ή/και οπλισμένου 
επιχρίσματος 

357 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-08-00 Ενίσχυση  υπάρχουσας  τοιχοποιίας  με  κατασκευή 
νέας επάλληλης τοιχοποιίας 

358 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-01 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με μονόπλευρη 
στρώση οπλισμένου σκυροδέματος 

359 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-02 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με αμφίπλευρη 
στρώση οπλισμένου σκυροδέματος 

360 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-01-00 Αποσύνδεση  τοίχων  πλήρωσης  από  το  φέροντα 
οργανισμό 

361 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-02-00 Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων πλήρωσης 

362 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-01-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με χρήση 
εκρηκτικών 

363 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-02-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο βάρος 

364 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-03-00 Πλήρεις  κατεδαφίσεις  κατασκευών  με  μηχανικά 
μέσα 

365 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 Καθαιρέσεις  στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος 
με μηχανικά μέσα 

366 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-02 Καθαιρέσεις  στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος 
με θερμικές μεθόδους 

367 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-03 Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή 

368 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-02-02 Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές 
μεθόδους 

369 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-01-00 Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταμένου 
σκυροδέματος 

370 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-02-00 Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων 
371 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00 Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-14-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-01-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-02-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-02-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-05-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-05-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-09-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-09-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-03-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-03-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-01-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-01-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-02-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-02-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-02-01-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-02-02-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-03-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-03-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-03-03-00-v4.pdf


T Σελ. 15 

 

 

 

Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 
 
372 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 

Μέτρα υγείας - ασφάλεια και απαιτήσεις 
περιβαλλοντικής προστασίας κατά  τις 
κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-04-01-00-v4.pdf


 

 

 
 

 
 

19)) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 70 ΕΤΕΠ 
(σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 



 

70 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε 
όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12- 
19)   απόφαση   του   Υπουργού   Υποδομών   &   Μεταφορών   με   θέμα:   «Έγκριση 
εβδομήντα  (70)  Ελληνικών  Τεχνικών  Προδιαγραφών  (ΕΤΕΠ),  με  υποχρεωτική 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 
της παρ. 8, του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016, εφαρμόζονται οι ακόλουθες 70 ΕΤΕΠ. 

Οι  εξήντα  οκτώ  (68)  από  τις  προαναφερόμενες  εβδομήντα  (70)  Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αντικαθιστούν την 1η  έκδοση αντίστοιχων ΕΤΕΠ 
που  με  τις  με  αρ.  πρωτ.  ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23-9-2013  (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), 

ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014   (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014),   ΔΙΠΑΔ/οικ.667/   30-10- 
2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014) και ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16- 
08-2016)  Υπουργικές  Αποφάσεις  τέθηκαν  σε  αναστολή  εφαρμογής  λόγω  της 
αναγκαιότητας αναθεώρησης/επικαιροποίησής τους. Οι δύο (2) από τις 
προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αυτές 

με α/α 21 και 24 αποτελούν νέες ΕΤΕΠ. 
Οι εγκεκριμένες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), 

εφαρμόζονται υποχρεωτικά στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων 
μελετών και έργων (του Βιβλίου 1 και του Βιβλίου 2 του Ν. 4412/2016). 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/FEK_B_4607_19.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/FEK_B_4607_19.pdf


T Σελ. 1 

 

 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 
 

1 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 
Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού 

σκυροδέματος 

2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 
 

3 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής 

σκυροδέματος 

4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 Ικριώματα 

6 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 
 

7 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 
Κατασκευή  επιχωμάτων  με  κατάλληλα  προϊόντα 

εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 

8 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00 Μεταβατικά επιχώματα 

9 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους 
 

10 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 
Στεγανοποίηση  δωμάτων  και  στεγών  οπλισμένου 

σκυροδέματος 

11 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων 

12 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων 

13 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03 Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών 
 
 
14 

 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 

Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου 

με διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) και λεπτά 

οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα - ETICS 

15 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 
 

16 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00 
Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και 

φυσικών λίθων 

17 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου 

18 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 Πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά 

19 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02 Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρίες 

20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00 Εγκατάσταση χαλυβδίνων λεβήτων 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-01-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-01-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-01-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-03-00-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-02-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-02-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-02-07-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-06-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-06-02-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-06-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-06-02-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-06-02-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-07-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-07-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-08-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-08-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-04-03-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-09-02-00.pdf


T Σελ. 2 

 

 

 

21 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-03-00 Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων 
 

22 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00 
Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής 

προστασίας 
 

23 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00 
Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής 

προστασίας 

24 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-03-00 Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων 
 

25 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01 
Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών από 

σκυρόδεμα 
 
 
26 

 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με 

σκυρόδεμα 
 

27 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00 
Πλακοστρώσεις  –  Λιθοστρώσεις  πεζοδρομίων  και 

πλατειών 

28 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00 Ηχοπετάσματα οδών 

29 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων 
 

30 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00 
Στρώση   έδρασης   οδοστρώματος   από   ασύνδετα 

υλικά 
 

31 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 
Στρώσεις   οδοστρώματος   από   ασύνδετα   αδρανή 

υλικά 

32 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

33 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01 Aντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος 
 
 
34 

 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-16-00 

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με 

βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη 

αφρώδους ασφάλτου (CIR) 
 

35 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00 
Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης 

σήμανσης 

36 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 

37 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 

38 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-09-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-50-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-50-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-50-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-01-07-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-02-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-02-07-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-03-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-03-11-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-03-12-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-03-16-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-04-07-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-07-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-01-03-02.pdf


T Σελ. 3 

 

 

 

 

39 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00 
Συρματοκιβώτια  προστασίας  κοίτης,  πρανών  και 

επιχωμάτων (“Serasanetti”) 
 

40 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00 
Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία 

κοίτης και πρανών 
 

41 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00 
Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα 

στραγγιστηρίων 

42 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσύνθετα φύλλα 
 

43 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02 
Στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών από 

σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες 
 
 
44 

 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03 

Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου 

συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με 

αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό 
 

45 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04 
Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες 

πολυαιθυλενίου (HDPE) 
 

46 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02 
Δίκτυα αποχέτευσης χωρίς πίεση από σωλήνες u- 

PVC 

47 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

48 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06 Αντιπληγματικές βαλβίδες 
 

49 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07 
Βαλβίδες   εισαγωγής   –   εξαγωγής   αέρα   διπλής 

ενέργειας 

50 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10 Αρδευτικοί κρουνοί 
 

51 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03 
Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων 
 

52 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04 
Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων 

53 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05 Βαθμίδες Φρεατίων 
 

54 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00 
Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων 

ύδρευσης και άρδευσης 

55 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-03-06-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-05-01-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-05-03-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-05-03-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-07-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-07-06.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-07-07.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-07-10.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-08-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-08-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-07-01-05.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-08-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-10-02-02-01.pdf


T Σελ. 4 

 

 

 

 

56 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02 
Δοχεία υποδοχής απορριμμάτων εξωτερικών 

δημοσίων χώρων 

57 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 

58 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01 Κλάδεμα δένδρων 

59 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02 Κλάδεμα θάμνων 
 

60 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00 
Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet 

grouting) 

61 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-01 Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα 
 

62 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-01-00 
Στεγάνωση  επένδυσης  σηράγγων  με  συνθετικές 

μεμβράνες 
 
 
63 

 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00 

Γεωυφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης 

στεγανοποιητικών μεμβρανών επένδυσης 

σηράγγων 
 

64 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00 
Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, 

τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ 

65 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00 Τσιμεντενέσεις σηράγγων 
 

66 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-01 
Σώματα   στήριξης   χωμάτινων   και   λιθόρριπτων 

φραγμάτων από αμμοχάλικα 
 

67 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-02 
Σώματα   στήριξης   χωμάτινων   και   λιθόρριπτων 

φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών 
 

68 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03 
Σώματα   στήριξης   χωμάτινων   και   λιθόρριπτων 

φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά 
 

69 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01 
Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωμάτινων 

και λιθόρριπτων φραγμάτων 

70 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-04-00 Εφαρμογή ενεμάτων σε υφιστάμενες τοιχοποιίες 
 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-10-02-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-10-02-02-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-10-06-04-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-10-06-04-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-11-03-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-12-02-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-12-05-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-12-05-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-12-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-12-07-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-13-01-04-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-13-01-04-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-13-01-04-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-13-01-05-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-14-02-04-00.pdf
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