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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12394/406 (1)

 Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από 
σκυρόδεμα.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όρ−

γανα» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
από το ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 89/Α).

β. Του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α) «Σύσταση και Οργάνωση 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποι−
ήθηκε με το π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α) «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και το π.δ. 189/1995 
(ΦΕΚ 99/Α) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων» 
του π.δ. 396/1989, του π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230/Α/2005) 
και του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995).

γ. Του π.δ. 342/1990 (ΦΕΚ 135/Α/1990) «Σύσταση Γενικών 
Διευθύνσεων στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας»

δ. Του άρθρου 28 παρ. α΄ του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 2438/1996 
(ΦΕΚ 211/Α).

ε. Του π.δ. 27/1.2.1996 (ΦΕΚ 19/Α) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Το π.δ. 4/2009 (ΦΕΚ 2/Α/8.1.2009) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών»

4. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/1189/21.1.2009 (ΦΕΚ 91/Β/ 
26.1.2009) απόφαση «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γιώργο Βλάχο και Ιωάννη 
Μπούγα»

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ.1213/28.1.2009 (ΦΕΚ36/
ΥΟΔΔ/2.2.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Ανάπτυξης για το διορισμό του Γεωργί−
ου Αναστασόπουλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

6. Την υπ’ αριθμ. Φ2/οικ. 26431/255 (ΦΕΚ 2474/Β/31.12.2007) 
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο 
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογρά−
φουν «με εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Φ2/οικ. 9379/76/22.4.2008 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλα−
φάτη (ΦΕΚ 778/Β/2.5.2008).

7. Τις διατάξεις του ν. 372/1976 (ΦΕΚ 166/Α) «περί συ−
στάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης ΕΛΟΤ» όπως αυτός τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 22 του ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α) και του άρθρου 9 
του ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α), καθώς και τις διατάξεις 
του π.δ. 155/1997 (ΦΕΚ 131/Α) «Σύσταση και καταστατικό 
της ανώνυμης εταιρίας Ελληνικός Οργανισμός Τυπο−
ποίησης Α.Ε.»

8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92/Α/11.5.1999) 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 
428/1995 (ΦΕΚ 245/Α/24.11.1995) «Σύσταση της Γενικής 
Δ/νσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» 
και ειδικότερα το άρθρο 2.

9. Τον νόμο 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/29.2.1984) «Δημόσια 
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδι−
αίτερα το άρθρο 21 αυτού.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α) «Προϊό−
ντα δομικών κατασκευών», με το οποίο ενσωματώθηκε 
στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 89/106/ΕΟΚ για την προ−
σέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τομέα δομικών 
κατασκευών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
ειδικότερα των άρθρων 2 παρ. 2, 11 και 13 αυτού. 
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11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 10102 (ΦΕΚ 684/ 20.5.2005) απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Συγκρότη−
σης Συντονιστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση των 
ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για δομικά προϊόντα 
και τη μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του σχετικού 
κοινοτικού δικαίου στα πλαίσια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ 
για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
αγοράς κατασκευών και δομικών υλικών».

12. Την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 21/1/Φ.4/2009 (ΦΕΚ 4/ΤΥΟ−
ΔΔ/7.1.2009) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Ανασυγκρότησης Συντονιστικής Επι−
τροπής Δομικών Υλικών».

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 .

14. Την υπ’ αριθμ. 97/808/ΕΚ/20.11.1997 (EE L331/3.12.1997) 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη 
διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρφωσης των δομι−
κών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 2 της 
οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
επιστρώσεις 

15. Τις Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
2005/C 319/2001 της 14.12.2005 και 2008/C 321/2001 της 
16.12.2008.

16. Τα Πρακτικά της 8ης Συνεδρίασης της Συντονιστι−
κής Επιτροπής Δομικών Υλικών της 15.4.2009. 

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

1. Η παρούσα απόφαση αφορά κυβόλιθους, πλάκες 
πεζοδρομίου και κράσπεδα από σκυρόδεμα, για εσωτε−
ρικές και εξωτερικές επιστρώσεις δαπέδων ή/και δωμά−
των, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα παραρτήματα 
ΖΑ των παρακάτω αναφερόμενων προτύπων. 

2. Τα ως άνω προϊόντα τα οποία διακινούνται ή δια−
τίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της 
Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται, 
ανάλογα με το αντικείμενο που αφορούν: 

α) ή με ένα από τα παρακάτω Ευρωπαϊκά Πρότυπα
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1338: 2003 ( ΕΝ1338: 2003, ΕΝ1338: 2003/AC: 

2006) «Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα− Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά .

• ΕΛΟΤ ΕΝ 1339: 2003 (ΕΝ 1339: 2003, ΕΝ 1339: 2003/AC: 
2006) «Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα− Απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμής», όπως τροποποιείται και ισχύει 
κάθε φορά. 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 1340: 2003 (ΕΝ 1340: 2003, ΕΝ 1340: 2003/
AC: 2006) «Κράσπεδα από σκυρόδεμα− Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε 
φορά. 

β) ή με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του π.δ. 334/1994,

και υποχρεούνται να φέρουν τη σήμανση CE, σύμφωνα 
με το παράρτημα ΖΑ των ως άνω προτύπων ή αντίστοι−
χα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις.

Άρθρο 2

Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του κάθε δομικού προϊ−
όντος, ανάλογα με τη χρήση του καθώς και οι δηλούμενες 
τιμές τους, που θα είναι οι δυσμενέστερες τιμές οποιασ−
δήποτε παραδιδόμενης παρτίδας, οφείλουν να συμμορ−
φώνονται με όλα τα αναφερόμενα στον πίνακα ΖΑ1 του 

παραρτήματος ΖΑ των παραπάνω προτύπων ή αντίστοιχα, 
με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις. 

Άρθρο 3
1. Το σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης για όλα 

τα προϊόντα είναι το 4 (Παράρτημα ΙΙ.2(ii) Τρίτη δυνα−
τότητα του π.δ. 334/1994).

2. Ο παραγωγός οφείλει να διασφαλίζει συνεχώς την 
συμμόρφωση του προϊόντος σύμφωνα με τα οριζόμε−
να στα άρθρα 1 και 2 αυτής της απόφασης, με το να 
εφαρμόζει έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο και να 
προβαίνει σε αρχικές δοκιμές τύπου σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στον πίνακα ΖΑ3 του παραρτήματος ΖΑ. Επίσης, 
οφείλει να προσκομίζει άμεσα αυτός ή ο εξουσιοδοτη−
μένος για την Ε.Ε. αντιπρόσωπός του όλη την σχετική 
τεκμηρίωση διασφάλισης της συμμόρφωσης του προϊ−
όντος όταν αυτό ζητείται από την αρμόδια αρχή. 

Άρθρο 4
Ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. αντι−

πρόσωπός του, προβαίνει στη δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΚ, σύμφωνα με την παρ. ΖΑ 2.2 του παραρτήματος ΖΑ, 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3, 
την οποία και κοινοποιεί όταν ζητηθεί.

Άρθρο 5
Μετά την Δήλωση Συμμόρφωσης, ο παραγωγός ή 

ο εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. αντιπρόσωπός του, 
προβαίνει στην σήμανση CE και την τοποθέτησή της, 
σύμφωνα με την παρ. ΖΑ3 του παραρτήματος ΖΑ. 

Η σήμανση CE και οι συμπληρωματικές πληροφορίες 
οι οποίες υποχρεωτικά την συνοδεύουν πρέπει να φαί−
νονται στην συσκευασία ή/και στα συνοδευτικά εμπο−
ρικά έγγραφα του προϊόντος. 

Άρθρο 6
Τα τυχόν αποθέματα ή/και ημιέτοιμα προϊόντα, που 

υπάρχουν στην Ελλάδα μέχρι τη δημοσίευση της παρού−
σας απόφασης, μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως 
και τρεις (3) μήνες από την θέση σε ισχύ της παρούσας 
απόφασης. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής απαγο−
ρεύεται η διάθεση ή διακίνηση των σχετικών προϊόντων 
χωρίς τη σήμανση CE. 

Άρθρο 7
Σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, ο οποίος με την 

ιδιότητα του παραγωγού, του εξουσιοδοτημένου αντι−
προσώπου, του εισαγωγέα ή του διανομέα, διαθέτει 
ή διακινεί στην ελληνική αγορά τα προαναφερθέντα 
προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας κατά παράβαση 
των διατάξεων της ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, επι−
βάλλονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις 
κυρώσεις καθώς και αυτές του π.δ. 334/1994. 

Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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    Αριθμ. 12395/407 (2)
Επιχρίσματα τοιχοποιΐας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όρ−

γανα» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
από το ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 89/Α).

β. Του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α) «Σύσταση και Οργάνωση 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποι−
ήθηκε με το π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α) «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και το π.δ. 189/1995 
(ΦΕΚ 99/Α) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων» 
του π.δ. 396/1989, του π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230/Α/2005) 
και του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995).

γ. Του π.δ. 342/1990 (ΦΕΚ 135/Α/1990) «Σύσταση Γενικών 
Διευθύνσεων στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας»

δ. Του άρθρου 28 παρ. α΄ του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 2438/1996 
(ΦΕΚ 211/Α).

ε. Του π.δ. 27/1.2.1996 (ΦΕΚ 19/Α) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Το π.δ. 4/2009 (ΦΕΚ 2/Α/8.1.2009) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών»

4. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/1189/21.1.2009 (ΦΕΚ 91/
Β/26.1.2009) απόφαση «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γιώργο Βλάχο και Ιωάννη 
Μπούγα»

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ.1213/28.1.2009 (ΦΕΚ36/
ΥΟΔΔ/2.2.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Ανάπτυξης για το διορισμό του Γεωργί−
ου Αναστασόπουλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

6. Την υπ’ αριθμ. Φ2/οικ. 26431/255 (ΦΕΚ 2474/Β/31.12.2007) 
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο 
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογρά−
φουν «με εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Φ2/οικ. 9379/76/22.4.2008 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλα−
φάτη (ΦΕΚ 778/Β/2.5.2008).

7. Τις διατάξεις του ν. 372/1976 (ΦΕΚ 166/Α) «περί συ−
στάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης ΕΛΟΤ» όπως αυτός τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 22 του ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α) και του άρθρου 9 
του ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α), καθώς και τις διατάξεις 
του π.δ. 155/1997 (ΦΕΚ 131/Α) «Σύσταση και καταστατικό 
της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικός Οργανισμός Τυπο−
ποίησης Α.Ε.»

8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92/Α/11.5.1999) 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 
428/1995 (ΦΕΚ 245/Α/24.11.1995) «Σύσταση της Γενικής 
Δ/νσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» 
και ειδικότερα το άρθρο 2.

9. Τον νόμο 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/29.2.1984) «Δημόσια 
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδι−
αίτερα το άρθρο 21αυτού.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α) «Προϊό−
ντα δομικών κατασκευών», με το οποίο ενσωματώθηκε 
στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 89/106/ΕΟΚ για την προ−
σέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τομέα δομικών 
κατασκευών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
ειδικότερα των άρθρων 2 παρ. 2, 11 και 13 αυτού. 

11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 10102 (ΦΕΚ 684/ 20.5.2005) από−
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί 
«Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για την εν−
σωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών 
για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην ελληνική 
νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου στα πλαί−
σια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την προαγωγή της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς κατασκευών 
και δομικών υλικών».

12. Την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 21/1/Φ.4/2009 (ΦΕΚ 4/ΤΥΟ−
ΔΔ/7.1.2009) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Ανασυγκρότησης Συντονιστικής Επι−
τροπής Δομικών Υλικών».

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 
2008 .

14. Την υπ’ αριθμ.768/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 
2008 .

15. Την υπ’ αριθμ. 97/740/ΕΚ/14.10.1997 (EE L299/4.11.1997) 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη 
διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρφωσης των δομι−
κών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 2 της 
οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
επιστρώσεις 

16. Τις Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
2005/C 319/2001 της 14.12.2005 και 2008/C 321/2001 της 
16.12.2008.

17. Τα Πρακτικά της 10ης Συνεδρίασης της Συντονιστι−
κής Επιτροπής Δομικών Υλικών της 20.5.2009. 

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

1. Η παρούσα απόφαση αφορά τα παραγόμενα στο 
εργοστάσιο εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα (σο−
βατίσματα) για χρήση σε τοίχους, οροφές, κολώνες, 
διαχωριστικά κ.λ.π., όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
παράρτημα ΖΑ του παρακάτω αναφερόμενου προτύ−
που. 

2. Τα ως άνω προϊόντα τα οποία διακινούνται ή δια−
τίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της 
Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται: 

α) ή με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 998−1: 2003 
(EN 998−1: 2003, EN 998−1: 2003 / AC: 2005) «προδια−
γραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας− Μέρος 1: Εξωτερικά 
και εσωτερικά επιχρίσματα», όπως τροποποιείται και 
ισχύει κάθε φορά .

β) ή με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του π.δ. 334/1994, και υποχρεούνται να φέρουν 
τη σήμανση CE, σύμφωνα με το παράρτημα ΖΑ του ως 
άνω προτύπου ή αντίστοιχα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές 
Τεχνικές Εγκρίσεις.
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Άρθρο 2

Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του κάθε δομικού 
προϊόντος, ανάλογα με τη χρήση του καθώς και οι δη−
λούμενες τιμές τους, που θα είναι οι δυσμενέστερες 
τιμές οποιασδήποτε παραδιδόμενης παρτίδας, οφείλουν 
να συμμορφώνονται με όλα τα αναφερόμενα στον πί−
νακα ΖΑ1 του παραρτήματος ΖΑ του παραπάνω προτύ−
που ή αντίστοιχα, με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές 
Εγκρίσεις. 

Άρθρο 3

1. Το σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης για όλα 
τα προϊόντα είναι το 

 4 (Παράρτημα ΙΙ παρ. 2(ii) τρίτη δυνατότητα του π.δ. 
334/1994).

2. Ο παραγωγός οφείλει να διασφαλίζει συνεχώς την 
συμμόρφωση του προϊόντος σύμφωνα με τα οριζόμε−
να στα άρθρα 1 και 2 αυτής της απόφασης, με το να 
εφαρμόζει έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο και να 
προβαίνει σε αρχικές δοκιμές τύπου σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στον πίνακα ΖΑ3 του παραρτήματος ΖΑ. Επίσης, 
οφείλει να προσκομίζει άμεσα αυτός ή ο εξουσιοδοτη−
μένος για την Ε.Ε. αντιπρόσωπός του όλη την σχετική 
τεκμηρίωση διασφάλισης της συμμόρφωσης του προϊ−
όντος όταν αυτό ζητείται από την αρμόδια αρχή. 

Άρθρο 4

Ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. αντι−
πρόσωπός του, προβαίνει στη δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΚ, σύμφωνα με την παρ. ΖΑ 2.2 του παραρτήματος ΖΑ, 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3, 
την οποία και κοινοποιεί όταν ζητηθεί.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να συντάσσεται στην 
ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 5

Μετά την Δήλωση Συμμόρφωσης, ο παραγωγός ή 
ο εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. αντιπρόσωπός του, 
προβαίνει στην σήμανση CE και την τοποθέτησή της, 
σύμφωνα με την παρ. ΖΑ3 του παραρτήματος ΖΑ. 

Η σήμανση CE και οι συμπληρωματικές πληροφορίες 
οι οποίες υποχρεωτικά την συνοδεύουν πρέπει να φαί−
νονται στην συσκευασία ή/και στα συνοδευτικά εμπο−
ρικά έγγραφα του προϊόντος. 

Άρθρο 6

Τα τυχόν αποθέματα ή/και ημιέτοιμα προϊόντα, που 
υπάρχουν στην Ελλάδα μέχρι τη δημοσίευση της παρού−
σας απόφασης, μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως 
και τρεις (3) μήνες από την θέση σε ισχύ της παρούσας 
απόφασης. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής απαγο−
ρεύεται η διάθεση ή διακίνηση των σχετικών προϊόντων 
χωρίς τη σήμανση CE. 

Άρθρο 7

Σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, ο οποίος με την 
ιδιότητα του παραγωγού, του εξουσιοδοτημένου αντι−
προσώπου, του εισαγωγέα ή του διανομέα, διαθέτει 
ή διακινεί στην ελληνική αγορά τα προαναφερθέντα 
προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας κατά παράβαση 
των διατάξεων της ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, επι−
βάλλονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις 
κυρώσεις καθώς και αυτές του π.δ. 334/1994. 

Άρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
     Αριθμ. 12396/ 408 (3)

Κονιάματα τοιχοποιίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

β. Του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α) «Σύσταση και Οργάνωση 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποι−
ήθηκε με το π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α) «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και το π.δ. 189/1995 
(ΦΕΚ 99/Α) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων» 
του π.δ. 396/1989, του π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230/Α/2005) 
και του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995).

γ. Του π.δ. 342/1990 (ΦΕΚ 135/Α/1990) «Σύσταση Γενικών 
Διευθύνσεων στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας»

δ. Του άρθρου 28 παρ. α΄ του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 2438/1996 
(ΦΕΚ 211/Α).

ε. Του π.δ. 27/1.2.1996 (ΦΕΚ 19/Α) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Το π.δ. 4/2009 (ΦΕΚ 2/Α/8.1.2009) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών»

4. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/1189/21.1.2009 (ΦΕΚ 91/
Β/26.1.2009) Απόφαση «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γιώργο Βλάχο και Ιωάννη 
Μπούγα»

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ.1213/28.1.2009 (ΦΕΚ36/
ΥΟΔΔ/2.2.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Ανάπτυξης για το διορισμό του Γεωργί−
ου Αναστασόπουλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

6. Την υπ’ αριθμ. Φ2/οικ. 26431/255 (ΦΕΚ 2474/Β/31.12.2007) 
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο 
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογρά−
φουν «με εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Φ2/οικ. 9379/76/22.4.2008 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλα−
φάτη (ΦΕΚ 778/Β/2.5.2008).
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7. Τις διατάξεις του ν. 372/1976 (ΦΕΚ 166/Α) «περί συ−
στάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης ΕΛΟΤ» όπως αυτός τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 22 του ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α) και του άρθρου 9 
του ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α), καθώς και τις διατάξεις 
του π.δ. 155/1997 (ΦΕΚ 131/Α) «Σύσταση και καταστατικό 
της ανώνυμης εταιρίας Ελληνικός Οργανισμός Τυπο−
ποίησης Α.Ε.»

8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92/Α/11.5.1999) 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 
428/1995 (ΦΕΚ 245/Α/24.11.1995) «Σύσταση της Γενικής 
Δ/νσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» 
και ειδικότερα το άρθρο 2.

9. Τον νόμο 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/29.2.1984) «Δημόσια 
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδι−
αίτερα το άρθρο 21αυτού.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α) «Προϊό−
ντα δομικών κατασκευών», με το οποίο ενσωματώθηκε 
στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 89/106/ΕΟΚ για την προ−
σέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τομέα δομικών 
κατασκευών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
ειδικότερα των άρθρων 2 παρ. 2, 11 και 13 αυτού. 

11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 10102 (ΦΕΚ 684/20.5.2005) από−
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί 
«Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για την εν−
σωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών 
για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην ελληνική 
νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου στα πλαί−
σια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την προαγωγή της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς κατασκευών 
και δομικών υλικών».

12. Την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 21/1/Φ.4/2009 (ΦΕΚ 4/ΤΥΟ−
ΔΔ/7.1.2009) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Ανασυγκρότησης Συντονιστικής Επι−
τροπής Δομικών Υλικών».

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 
2008 .

14. Την υπ’ αριθμ. 768/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 
2008 .

15. Την υπ’ αριθμ. 97/740/ΕΚ/14.10.1997 (EE L299/4.11.1997) 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη 
διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρφωσης των δομι−
κών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 2 της 
οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
επιστρώσεις 

16. Τις υπ’ αριθμ. 2005/C 319/2001 της 14.12.2005 και 
2008/C 321/2001 της 16.12.2008 ανακοινώσεις της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής.

17. Τα Πρακτικά της 11ης Συνεδρίασης της Συντονιστι−
κής Επιτροπής Δομικών Υλικών της 27.5.2009. 

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

1. Η παρούσα απόφαση αφορά τα παραγόμενα στο 
εργοστάσιο κονιάματα τοιχοποιίας (για διάστρωση, σύν−
δεση και αρμολόγηση) για χρήση σε τοίχους, οροφές, 

κολώνες, διαχωριστικά, κ.λ.π., όπως αναλυτικά περιγρά−
φονται στο παράρτημα ΖΑ του παρακάτω αναφερόμε−
νου Προτύπου. 

2. Τα ως άνω προϊόντα τα οποία διακινούνται ή δια−
τίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της 
Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται: 

α) είτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 998−2: 
2003 (EN 998−2: 2003) «προδιαγραφή κονιαμάτων τοι−
χοποιΐας− Μέρος 2: κονίαμα τοιχοποιΐας», όπως τροπο−
ποιείται και ισχύει κάθε φορά, είτε 

β) με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το άρ−
θρο 6 του π.δ. 334/1994, και υποχρεούνται να φέρουν 
τη σήμανση CE, σύμφωνα με το παράρτημα ΖΑ του ως 
άνω Προτύπου ή αντίστοιχα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές 
Τεχνικές Εγκρίσεις.

Άρθρο 2

Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των παραπάνω δο−
μικών προϊόντων, ανάλογα με τη χρήση τους καθώς 
και οι δηλούμενες τιμές τους, που θα είναι οι δυσμενέ−
στερες τιμές οποιασδήποτε παραδιδόμενης παρτίδας, 
οφείλουν να συμμορφώνονται με όλα τα αναφερόμενα 
στον πίνακα ΖΑ1 του παραρτήματος ΖΑ του παραπάνω 
Προτύπου ή αντίστοιχα, με τις σχετικές Ευρωπαϊκές 
Τεχνικές Εγκρίσεις. 

Άρθρο 3

1. Το σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης για τα 
εν λόγω προϊόντα, ανάλογα με τον τρόπο που έχουν 
σχεδιασθεί, είναι: 

α) το σύστημα 2+ (Παράρτημα ΙΙ παρ. 2 (ii) πρώτη δυνα−
τότητα του π.δ. 334/1994), για τα κονιάματα τοιχοποιίας 
βάσει μελέτης του παραγωγού ώστε να επιτευχθούν 
καθορισμένες ιδιότητες.

β) το σύστημα 4 (Παράρτημα ΙΙ παρ. 2 (ii) τρίτη δυνα−
τότητα του π.δ. 334/1994), για τα κονιάματα τοιχοποιίας 
βάσει συνταγής για καθορισμένη σύνθεση.

2. Ο παραγωγός οφείλει να διασφαλίζει συνεχώς την 
συμμόρφωση του προϊόντος με τα οριζόμενα στα άρ−
θρα 1 και 2 αυτής της απόφασης, με το να εφαρμόζει 
έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο και να προβαίνει 
σε αρχικές δοκιμές τύπου, σύμφωνα με το πρότυπο. 
Επιπρόσθετα, οφείλει να προσκομίζει άμεσα αυτός ή 
ο εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. αντιπρόσωπός του 
όλη την σχετική τεκμηρίωση των ανωτέρω, όταν αυτό 
ζητείται από αρμόδια αρχή. 

Ειδικά για τα κονιάματα τοιχοποιίας βάσει μελέτης 
του παραγωγού ώστε να επιτευχθούν καθορισμένες 
ιδιότητες (σύστημα 2+) απαιτείται επιπλέον και πιστο−
ποίηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο 
από κοινοποιημένο στην Ε.Ε οργανισμό πιστοποίησης με 
συνεχή επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ελέγχου 
παραγωγής .

Σε κάθε περίπτωση, για τη βεβαίωση συμμόρφωσης των 
κονιαμάτων τοιχοποιίας με βάση τα παραπάνω συστήμα−
τα εφαρμόζονται οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρ−
φωσης όπως αυτές καθορίζονται στους πίνακες ΖΑ.3 και 
ΖΑ.4 του παραρτήματος ΖΑ του παραπάνω προτύπου. 

Άρθρο 4

Ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. αντι−
πρόσωπός του, προβαίνει στη δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΚ, σύμφωνα με την παρ. ΖΑ 2.2 του παραρτήματος ΖΑ, 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3, 
την οποία και κοινοποιεί όταν ζητηθεί.
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Στην περίπτωση των κονιαμάτων τοιχοποιίας βάσει 
μελέτης του παραγωγού ώστε να επιτευχθούν καθο−
ρισμένες ιδιότητες (σύστημα 2+) για τη δήλωση συμ−
μόρφωσης προαπαιτείται η χορήγηση από τον κοινο−
ποιημένο οργανισμό του πιστοποιητικού ελέγχου της 
παραγωγής στο εργοστάσιο, το οποίο υποχρεωτικά 
συνοδεύει την δήλωση συμμόρφωσης. 

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να συντάσσεται στην 
ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 5

Μετά την Δήλωση Συμμόρφωσης, ο παραγωγός ή 
ο εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. αντιπρόσωπός του, 
προβαίνει στην σήμανση CE και την τοποθέτησή της, 
σύμφωνα με την παρ. ΖΑ3 του παραρτήματος ΖΑ. 

Η σήμανση CE και οι συμπληρωματικές πληροφορίες 
οι οποίες υποχρεωτικά την συνοδεύουν πρέπει να φαί−
νονται στην συσκευασία ή/και στα συνοδευτικά εμπο−
ρικά έγγραφα του προϊόντος. 

Άρθρο 6

Τα τυχόν αποθέματα ή/και ημιέτοιμα προϊόντα, που 
υπάρχουν στην Ελλάδα μέχρι τη δημοσίευση της παρού−
σας απόφασης, μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως 
και τρεις (3) μήνες από την θέση σε ισχύ της παρούσας 
απόφασης. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής απαγο−
ρεύεται η διάθεση ή διακίνηση των σχετικών προϊόντων 
χωρίς τη σήμανση CE. 

Άρθρο 7

Σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, ο οποίος με την 
ιδιότητα του παραγωγού, του εξουσιοδοτημένου αντι−
προσώπου, του εισαγωγέα ή του διανομέα, διαθέτει 
ή διακινεί στην ελληνική αγορά τα προαναφερθέντα 
προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας κατά παράβαση 
των διατάξεων της ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, επι−
βάλλονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις 
κυρώσεις καθώς και αυτές του π.δ. 334/1994. 

Άρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 12397/409 (4)
Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς 

χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή / και διαρ−
ροής καπνού.

    ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

β. Του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α) «Σύσταση και Οργάνωση 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποι−
ήθηκε με το π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α) «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και το π.δ. 189/1995 
(ΦΕΚ 99/Α) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων» 
του π.δ. 396/1989, του π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230/Α/2005) 
και του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995).

γ. Του π.δ. 342/1990 (ΦΕΚ 135/Α/1990) «Σύσταση Γενικών 
Διευθύνσεων στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας»

δ. Του άρθρου 28 παρ. α΄ του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 2438/1996 
(ΦΕΚ 211/Α).

ε. Του π.δ. 27/1.2.1996 (ΦΕΚ 19/Α) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Το π.δ. 4/2009 (ΦΕΚ 2/Α/8.1.2009) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών»

4. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/1189/21.1.2009 (ΦΕΚ 91/
Β/26.1.2009) απόφαση «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γιώργο Βλάχο και Ιωάννη 
Μπούγα»

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ.1213/28.1.2009 (ΦΕΚ36/
ΥΟΔΔ/2.2.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Ανάπτυξης για το διορισμό του Γεωργί−
ου Αναστασόπουλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

6. Την υπ’ αριθμ. Φ2/οικ. 26431/255 (ΦΕΚ 2474/Β/31.12.2007) 
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο 
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογρά−
φουν «με εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Φ2/οικ. 9379/76/22.4.2008 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Σταύρου Κα−
λαφάτη (ΦΕΚ 778/Β/2.5.2008).

7. Τις διατάξεις του ν. 372/1976 (ΦΕΚ 166/Α) «περί συ−
στάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης ΕΛΟΤ» όπως αυτός τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 22 του ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α) και του άρθρου 9 
του ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α), καθώς και τις διατάξεις 
του π.δ. 155/1997 (ΦΕΚ 131/Α) «Σύσταση και καταστατικό 
της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικός Οργανισμός Τυπο−
ποίησης Α.Ε.»

8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92/Α/11.5.1999) 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 
428/1995 (ΦΕΚ 245/Α/24.11.1995) «Σύσταση της Γενικής 
Δ/νσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» 
και ειδικότερα το άρθρο 2.

9. Τον νόμο 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/29.2.1984) «Δημόσια 
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδι−
αίτερα το άρθρο 21 αυτού.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α) «Προϊό−
ντα δομικών κατασκευών», με το οποίο ενσωματώθηκε 
στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 89/106/ΕΟΚ για την προ−
σέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τομέα δομικών 
κατασκευών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
ειδικότερα των άρθρων 2 παρ. 2, 11 και 13 αυτού. 

dpapachristos
Highlight
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11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 10102 (ΦΕΚ 684/ 20.5.2005) από−
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί 
«Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για την εν−
σωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών 
για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην ελληνική 
νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου στα πλαί−
σια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την προαγωγή της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς κατασκευών 
και δομικών υλικών».

12. Την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 21/1/Φ.4/2009 (ΦΕΚ 4/ΤΥΟ−
ΔΔ/7.1.2009) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Ανασυγκρότησης Συντονιστικής Επι−
τροπής Δομικών Υλικών».

13. Τον υπ’ αριθμ. 765/2008 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 
Ιουλίου 2008 .

14. Την υπ’ αριθμ. 768/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 
2008 .

15. Την υπ’ αριθμ. 1999/93/ΕΚ/25.1.1999 (EE L29/3.2.1999) 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη 
διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας των δομικών 
προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20, παρ. 2 της οδηγίας 
89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά θύρες, παρά−
θυρα, εξώφυλλα, σκιάδια,δρύφακτα και συναφή κτιριακό 
εξοπλισμό, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

16. Τις υπ’ αριθμ. 2005/C 319/2001 της 14.12.2005, 2008/C 
321/2001 της 16.12.2008 και 2009/C 152/2005 της 4.7.2009 
Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

17. Την υπ’ αριθμ. 96/603/ΕΚ/4.10.1996 (EE L267/4.10.1996) 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση 
καταλόγου που ανήκουν στις κλάσεις Α «δεν συμβά−
λει στην φωτιά», που προβλέπονται από την απόφαση 
94/611/ΕΚ σχετικά με τη εφαρμογή του άρθρο 20, της 
οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα δομικά προ−
ϊόντα όπως τροποποιείται και ισχύει. 

18. Την υπ’ αριθμ. 2001/671/ΕΚ απόφαση για την εφαρ−
μογή της υπ’ αριθμ. 89/106/ΕΚ απόφασης του Συμβουλίου 
όσον αφορά την ταξινόμηση των στεγών και επικαλύψε−
ων στεγών ανάλογα με τις επιδόσεις τους απέναντι σε 
εξωτερική πυρκαγιά όπως τροποποιείται και ισχύει.

19. Την υπ’ αριθμ. 2000/147/ΕΚ/3.10.1997 (EE L50/8.2.2000) 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εφαρμογής 
της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου αναφορικά 
με την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων ανάλογα 
με τη συμπεριφορά τους απέναντι στη φωτιά όπως 
τροποποιείται και ισχύει. 

20. Τα Πρακτικά της 13ης, 14ης και 15ης Συνεδρία−
σης της Συντονιστικής Επιτροπής Δομικών Υλικών της 
1.7.2009, 8.7.2009 και της 22.7.2009. 

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

1. Η παρούσα απόφαση αφορά παράθυρα και εξωτερι−
κά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά 
πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στο παράρτημα ΖΑ του παρακάτω ανα−
φερόμενου Προτύπου. 

2. Τα ως άνω προϊόντα τα οποία διακινούνται ή δια−
τίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της 
Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται: 

α) είτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 14351.01: 
2006 «Παράθυρα και πόρτες – Πρότυπο προϊόντος, χα−
ρακτηριστικά επίδοσης – Μέρος 1: Παράθυρα και εξω−
τερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτη−
ριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού», όπως 
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, 

β) είτε με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του π.δ. 334/1994, και υποχρεούνται να φέρουν 
τη σήμανση CE, σύμφωνα με το παράρτημα ΖΑ του ως 
άνω Προτύπου ή αντίστοιχα με τις σχετικές Ευρωπα−
ϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις. Εάν τα προϊόντα υπάγονται 
και στις διατάξεις της Οδηγίας 98/37/ΕΚ για Μηχανές 
ή/και της Οδηγίας 73/23/ΕΕΚ για Ηλεκτρολογικό Υλικό 
Χαμηλής Τάσης, οφείλουν να συμμορφώνονται και με 
τις αντίστοιχες διατάξεις όπως αναφέρονται στα πα−
ραρτήματα ΖΒ και ΖΓ. 

Άρθρο 2

Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των παραπάνω δο−
μικών προϊόντων, ανάλογα με τον τύπο τους (πόρτες, 
παράθυρα, παράθυρα στέγης/οροφής) οφείλουν να συμ−
μορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις επιδόσεων του 
πίνακα ΖΑ1 του Παραρτήματος ΖΑ ή αντίστοιχα, με τις 
σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις. 

Οι δηλούμενες τιμές ή οι κατηγορίες επιδόσεων 
(classes) θα αντιστοιχούν στις δυσμενέστερες τιμές 
οποιασδήποτε παραδιδόμενης παρτίδας.

Άρθρο 3

1. Τα συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης για τα 
προϊόντα που καλύπτονται από το εν λόγω πρότυπο 
περιλαμβάνονται στον πίνακα του Παραρτήματος 1. 

2. Ο παραγωγός οφείλει να διασφαλίζει συνεχώς την 
συμμόρφωση των προϊόντων όπως ορίζονται στα προ−
ηγούμενα άρθρα αυτής της απόφασης, με το να εφαρ−
μόζει έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο, να προβαίνει 
στις αρχικές δοκιμές τύπου και να πληρεί τις απαιτήσεις 
που επιβάλλονται από το εκάστοτε σύστημα συμμόρ−
φωσης,. Επιπροσθέτως, οφείλει να προσκομίζει άμεσα 
αυτός ή ο εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. αντιπρόσωπός 
του όλη την σχετική τεκμηρίωση των ανωτέρω, όταν 
αυτό ζητείται από αρμόδια αρχή. 

Σε κάθε περίπτωση, για τη βεβαίωση συμμόρφωσης 
των παραπάνω προϊόντων με βάση τα παραπάνω συ−
στήματα, εφαρμόζονται οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπως αυτές καθορίζονται στους πίνακες 
ΖΑ.3α σχετικά με τις υποχρεώσεις του συστήματος βε−
βαίωσης της συμμόρφωσης 1 και ΖΑ.3β σχετικά με τις 
υποχρεώσεις του συστήματος βεβαίωσης της συμμόρ−
φωσης 3, του παραρτήματος ΖΑ. 

Άρθρο 4

Ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. αντι−
πρόσωπός του, προβαίνει στη δήλωση συμμόρφωσης 
CE, ανάλογα με το σύστημα 1 ή 3 στο οποίο υπάγεται, 
σύμφωνα με την παρ. ΖΑ 2.2 του παραρτήματος ΖΑ, μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προηγούμενου 
άρθρου αυτής της απόφασης, την οποία και κοινοποιεί 
όταν ζητηθεί από οποιονδήποτε τρίτο. 

Στην περίπτωση του συστήματος βεβαίωσης συμμόρ−
φωσης 1, για την δήλωση συμμόρφωσης προαπαιτείται 
η χορήγηση από κοινοποιημένο οργανισμό του πιστο−

dpapachristos
Underline

dpapachristos
Underline

dpapachristos
Highlight

dpapachristos
Highlight

dpapachristos
Highlight

dpapachristos
Underline

dpapachristos
Underline

dpapachristos
Highlight

dpapachristos
Underline

dpapachristos
Highlight

dpapachristos
Highlight

dpapachristos
Highlight

dpapachristos
Highlight



22730 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

*02017942808090012*

ποιητικού συμμόρφωσης CE, το οποίο υποχρεωτικά 
συνοδεύει την δήλωση συμμόρφωσης. 

Στην περίπτωση του συστήματος βεβαίωσης συμμόρ−
φωσης 3, για την δήλωση συμμόρφωσης προαπαιτείται 
η χορήγηση από κοινοποιημένο εργαστήριο έκθεσης 
δοκιμών, η οποία υποχρεωτικά συνοδεύει την δήλωση 
συμμόρφωσης. 

Η δήλωση συμμόρφωσης και τα σχετικά πιστοποιητικά 
πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 5

Μετά την δήλωση συμμόρφωσης, ο παραγωγός ή 
ο εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. αντιπρόσωπός του, 
προβαίνει στην σήμανση CE και την τοποθέτησή 
της, σύμφωνα με την παρ. ΖΑ3 του παραρτήματος 
ΖΑ. 

Η σήμανση CE και οι συμπληρωματικές πληροφορίες 
οι οποίες υποχρεωτικά την συνοδεύουν πρέπει να φαί−
νονται στην συσκευασία ή/και στα συνοδευτικά εμπο−
ρικά έγγραφα του προϊόντος. 

Πρόσθετες απαιτήσεις που εμπεριέχονται σε αυτό 
το πρότυπο αλλά δεν αναφέρονται στον πίνακα ΖΑ1, 
μπορούν να δηλώνονται από τον παραγωγό σε διακριτή 
περιοχή αλλά εκτός των συνοδευτικών πληροφοριών 
της σήμανσης CE.

Άρθρο 6

Τα τυχόν αποθέματα ή/και ημιέτοιμα προϊόντα που 
υπάρχουν στην Ελλάδα, μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2010 . Μετά το πέρας 
της περιόδου αυτής, απαγορεύεται η διάθεση ή η διακί−
νηση των σχετικών προϊόντων χωρίς τη σήμανση CE. 

Άρθρο 7

Σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, ο οποίος με την 
ιδιότητα του παραγωγού, του εξουσιοδοτημένου αντι−
προσώπου, του εισαγωγέα ή του διανομέα, διαθέτει 
ή διακινεί στην ελληνική αγορά τα προαναφερθέντα 
προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας κατά παράβαση 
των διατάξεων της ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, επι−
βάλλονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις 
κυρώσεις καθώς και αυτές του π.δ. 334/1994. 

Άρθρο 8

Συμπαρομαρτούντα μέρη των προϊόντων που υπάγο−
νται σε αυτό το πρότυπο (υαλοπίνακες, εξαρτήματα) 
αλλά υπάγονται και σε άλλα εναρμονισμένα Πρότυπα 
οφείλουν να έχουν ξεχωριστή σήμανση CE. 

Άρθρο 9

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας Απόφασης το Παράρτημα 1, που ακολουθεί. 
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Άρθρο 10

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
     Αριθμ. 12398/ 410 (5)

Εξώφυλλα και Εξωτερικές Περσίδες 

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

β. Του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α) «Σύσταση και Οργάνωση 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποι−
ήθηκε με το π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α) «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και το π.δ. 189/1995 
(ΦΕΚ 99/Α) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων» 
του π.δ. 396/1989, του π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230/Α/2005) 
και του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995).

γ. Του π.δ. 342/1990 (ΦΕΚ 135/Α/1990) «Σύσταση Γενικών 
Διευθύνσεων στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας»

δ. Του άρθρου 28 παρ. α΄ του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 2438/1996 
(ΦΕΚ 211/Α).

ε. Του π.δ. 27/1.2.1996 (ΦΕΚ 19/Α) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Το π.δ. 4/2009 (ΦΕΚ 2/Α/8.1.2009) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών»

4. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/1189/21.1.2009 (ΦΕΚ 91/
Β/26.1.2009) Απόφαση «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γιώργο Βλάχο και Ιωάννη 
Μπούγα»

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ.1213/28.1.2009 (ΦΕΚ36/
ΥΟΔΔ/2.2.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Ανάπτυξης για το διορισμό του Γεωργί−
ου Αναστασόπουλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

6. Την υπ’ αριθμ. Φ2/οικ. 26431/255 (ΦΕΚ 2474/Β/31.12.2007) 
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο 
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογρά−
φουν «με εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Φ2/οικ. 9379/76/22.4.2008 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλα−
φάτη (ΦΕΚ 778/Β/2.5.2008).

7. Τις διατάξεις του ν. 372/1976 (ΦΕΚ 166/Α) «περί συ−
στάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης ΕΛΟΤ» όπως αυτός τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 22 του ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α) και του άρθρου 9 
του ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α), καθώς και τις διατάξεις 
του π.δ. 155/1997 (ΦΕΚ 131/Α) «Σύσταση και καταστατικό 
της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικός Οργανισμός Τυπο−
ποίησης Α.Ε.».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92/Α/11.5.1999) 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 
428/1995 (ΦΕΚ 245/Α/24.11.1995) «Σύσταση της Γενικής 
Δ/νσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» 
και ειδικότερα το άρθρο 2.

9. Τον Νόμο 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/29.2.1984) «Δημόσια 
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδι−
αίτερα το άρθρο 21αυτού.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α) «Προϊό−
ντα δομικών κατασκευών», με το οποίο ενσωματώθηκε 
στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 89/106/ΕΟΚ για την προ−
σέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τομέα δομικών 
κατασκευών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
ειδικότερα των άρθρων 2 παρ. 2, 11 και 13 αυτού. 

11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 10102 (ΦΕΚ 684/ 20.5.2005) από−
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί 
«Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για την εν−
σωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών 
για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην ελληνική 
νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου στα πλαί−
σια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την προαγωγή της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς κατασκευών 
και δομικών υλικών».

12. Την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 21/1/Φ.4/2009 (ΦΕΚ 4/ΤΥΟ−
ΔΔ/7.1.2009) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Ανασυγκρότησης Συντονιστικής Επι−
τροπής Δομικών Υλικών».

13. Τον υπ’ αριθμ. 765/2008 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 
Ιουλίου 2008 .

14. Την υπ’ αριθμ. 768/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 
2008 .

15. Την υπ’ αριθμ. 1999/93/ΕΚ/25.1.1999 (EE L29/3.2.1999) 
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη 
διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας των δομικών 
προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20, παρ. 2 της οδηγίας 
89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά θύρες, παρά−
θυρα, εξώφυλλα, σκιάδια, δρύφακτα και συναφή κτιριακό 
εξοπλισμό, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

16. Τις υπ’ αριθμ. C 319/2001 της 14.12.2005, 2008/C 
321/2001 της 16.12.2008 και 2009/C 152/2005 της 4.7.2009 
ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/.

17. Τα Πρακτικά της 15ης Συνεδρίασης της Συντονιστι−
κής Επιτροπής Δομικών Υλικών της 22.7.2009. 

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

1. Η παρούσα απόφαση αφορά εξώφυλλα («παντζού−
ρια») και εξωτερικές περσίδες στις οποίες υπάγονται 
και οι «σίτες−κουνουπιέρες» για εξωτερική χρήση σε 
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κτιριακές κατασκευές, ανεξάρτητα από το υλικό κατα−
σκευής τους και τον μηχανισμό λειτουργίας τους (χει−
ροκίνητος, ηλεκτρικός), όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα παραρτήματα ΖΑ των παρακάτω αναφερόμενων 
προτύπων. 

2. Τα ως άνω προϊόντα τα οποία διακινούνται ή δια−
τίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της 
Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται, 
ανάλογα με το αντικείμενο που αφορούν: 

α) είτε με ένα από τα παρακάτω Ευρωπαϊκά Πρότυ−
πα

• ΕΛΟΤ EN 13659: 2004 (EN 13659: 2004) «Εξώφυλλα−
Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας», όπως τροποποι−
είται και ισχύει κάθε φορά .

• ΕΛΟΤ EN 13561: 2004 (EN 13561: 2004) «Εξωτερικές 
περσίδες− Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας», όπως 
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

β) είτε με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του π.δ. 334/1994,

και υποχρεούνται να φέρουν τη σήμανση CE, σύμ−
φωνα με το παράρτημα ΖΑ των ως άνω προτύπων ή 
αντίστοιχα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρί−
σεις. Εάν τα προϊόντα υπάγονται και στις διατάξεις 
της Οδηγίας 98/37/ΕΚ για της Μηχανές, οφείλουν να 
συμμορφώνονται και με τις αντίστοιχες διατάξεις όπως 
αυτές αναφέρονται στο παράρτημα ΖΒ. 

Άρθρο 2

Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των παραπάνω δο−
μικών προϊόντων, ανάλογα με τον τύπο τους, καθώς 
και οι δηλούμενες τιμές τους ή οι κατηγορίες επιδόσε−
ων (classes), οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις 
απαιτήσεις επιδόσεων του πίνακα ΖΑ1 του παραρτήμα−
τος ΖΑ των παραπάνω προτύπων ή αντίστοιχα, με τις 
σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις. 

Οι δηλούμενες τιμές ή οι κατηγορίες επιδόσεων 
(classes) θα αντιστοιχούν στις δυσμενέστερες τιμές 
οποιασδήποτε παραδιδόμενης παρτίδας.

Άρθρο 3

1. Το σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης για όλα 
τα προϊόντα είναι το 

 4 (Παράρτημα ΙΙ.2 (ii), τρίτη δυνατότητα του π.δ. 
334/1994).

2. Ο παραγωγός οφείλει να διασφαλίζει συνεχώς την 
συμμόρφωση του προϊόντος σύμφωνα με τα οριζόμε−
να στα άρθρα 1 και 2 αυτής της απόφασης, με το να 
εφαρμόζει έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο και να 
προβαίνει στις αρχικές δοκιμές τύπου σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον πίνακα ΖΑ3 του παραρτήματος ΖΑ. 
Επιπρόσθετα, οφείλει να προσκομίζει άμεσα αυτός ή ο 
εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. αντιπρόσωπός του όλη 
την σχετική τεκμηρίωση διασφάλισης της συμμόρφωσης 
του προϊόντος, όταν αυτό ζητείται από την αρμόδια 
αρχή.

Άρθρο 4

Ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. αντι−
πρόσωπός του, προβαίνει στη δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΚ, σύμφωνα με την παρ. ΖΑ 2.2 του παραρτήματος ΖΑ, 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3 
της παρούσας, την οποία και κοινοποιεί όταν ζητηθεί 
από οποιονδήποτε τρίτο.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να συντάσσεται στην 
ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 5

Μετά την Δήλωση Συμμόρφωσης, ο παραγωγός ή 
ο εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. αντιπρόσωπός του, 
προβαίνει στην σήμανση CE και την τοποθέτησή της, 
σύμφωνα με την παρ. ΖΑ3 του παραρτήματος ΖΑ. 

Η σήμανση CE και οι συμπληρωματικές πληροφορίες 
οι οποίες υποχρεωτικά την συνοδεύουν πρέπει να φαί−
νονται στην συσκευασία ή/και στα συνοδευτικά εμπο−
ρικά έγγραφα του προϊόντος. 

Πρόσθετες απαιτήσεις που εμπεριέχονται σε αυτό 
το πρότυπο αλλά δεν αναφέρονται στον πίνακα ΖΑ1, 
μπορούν να δηλώνονται από τον παραγωγό σε διακριτή 
περιοχή αλλά εκτός των συνοδευτικών πληροφοριών 
της σήμανσης CE

Άρθρο 6

Τα τυχόν αποθέματα ή/και ημιέτοιμα προϊόντα, που 
υπάρχουν στην Ελλάδα μέχρι τη δημοσίευση της παρού−
σας απόφασης, μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως 
και τρεις (3) μήνες από την θέση σε ισχύ της παρούσας 
απόφασης. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής απαγο−
ρεύεται η διάθεση ή διακίνηση των σχετικών προϊόντων 
χωρίς τη σήμανση CE. 

Άρθρο 7

Σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, ο οποίος με την 
ιδιότητα του παραγωγού, του εξουσιοδοτημένου αντι−
προσώπου, του εισαγωγέα ή του διανομέα, διαθέτει 
ή διακινεί στην ελληνική αγορά τα προαναφερθέντα 
προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας κατά παράβαση 
των διατάξεων της ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, επι−
βάλλονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις 
κυρώσεις καθώς και αυτές του π.δ. 334/1994. 

Άρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02017942808090012*
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