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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΑΣ 282
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1143/
9.10.2003 υπουργικής απόφασης του Υφυπουργού
Εξωτερικών (ΦΕΚ 1501/Β΄/10.10.2003) «Καθορισμός
της διαδικασίας παράδοσης της κινητής περιουσίας
του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστα−
σης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελ−
λήνων».

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1143/
9.10.2003 υπουργικής απόφασης του Υφυπουρ−
γού Εξωτερικών (ΦΕΚ 1501/Β΄/10.10.2003) «Καθο−
ρισμός της διαδικασίας παράδοσης της κινητής
περιουσίας του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και
Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων
Ομογενών Ελλήνων»....................................................................

1

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων,
γεωϋφάσματα, σφαιρικά εφέδρανα, μόνιμα συ−
στήματα πυρόσβεσης, πλάκες πεζοδρομίων και
κράσπεδα από φυσικούς λίθους....................................... 2
Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. ....... 3
Καθορισμός μεθοριακής διάβασης Μαυροματίου Σα−
γιάδας νομού Θεσπρωτίας ως σημείο εισόδου και
εξόδου από τη χώρα. ................................................................. 4
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης−Αποχέτευσης
Κερκίνης Ν. Σερρών. .................................................................... 5
Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης λυμάτων
της μονάδας αφαλάτωσης του Δήμου Ιητών στην
περιοχή Μυλοπότα νήσου Ίου. ............................................ 6

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ500/354/2405/
Ε5/10.1.2006 κοινή απόφαση των Υφυπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων ........................................................ 7

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 3072/4.12.2002 «Επιθεώρη−
ση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερι−
κών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 294/Β΄/4.12.2002).
2. Τη διάταξη του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. Π23ΥΦΥΠ−4838/ΑΣ 1811/27.2.2006 από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εξωτερικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εξωτερι−
κών» (ΦΕΚ 248/Β΄/27.2.2006).
4. Την υπ’ αριθμ. 1143/9.10.2003 υπουργική απόφαση
του Υφυπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός της διαδι−
κασίας παράδοσης της κινητής περιουσίας του Εθνικού
Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων
και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων» (ΦΕΚ 1501/
Β΄/10.10.2003).
5. Την υπ’ αριθμ. 552/18.11.2004 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξω−
τερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Συγκρότηση νέας Πενταμελούς Επιτροπής
Εκκαθάρισης του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Απο−
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κατάστασης Αποδήμων και Περιφέρειες και τις κατά τό−
πους Κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου Παλιννοστού−
ντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.) και παροχή νέας
προθεσμίας εκκαθάρισης» (ΦΕΚ 1716/Β΄/18.11.2004).
6. Την υπ’ αριθμ. 562/27.12.2005 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξω−
τερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Παροχή νέας προθεσμίας εκκαθάρισης του
Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης
Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων
(Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.)» (ΦΕΚ 1948/Β΄/30.12.2005).
7. Τη υπ’ αριθμ. 5081/Φ.ερωτ.81/04/25.2.2005 γνωμοδό−
τηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουρ−
γείο Εξωτερικών Μ. Απέσσου, αποφασίζουμε:
Η διεξαγωγή και η επιτάχυνση περάτωσης της εκκα−
θάρισης του ΕΙΥΑΠΟΕ υπόκειται στην ακόλουθη ειδική
ρύθμιση.
Άρθρο 1
Η παράγραφος 7 της υπ’ αριθμ. 1143/9.10.2003 (ΦΕΚ
1501/Β΄/10.10.2003) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται
ως εξής:
«7. α. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως διατηρούνται
στο διηνεκές τα αρχεία συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Επιτροπής Εκκαθάρισης και εκ των
λοιπών αρχείων του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και
Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομο−
γενών Ελλήνων, εκείνα τα οποία θα κριθούν αναγκαία
με απόφαση της Επιτροπής Εκκαθάρισης.
Η συγκέντρωση και διαφύλαξη των αναγκαίων αρ−
χείων του ΕΙΥΑΠΟΕ θα γίνει με ευθύνη της Επιτροπής
Εκκαθάρισης.
β. Με αποφάσεις της Επιτροπής καθορίζονται τα ανα−
γκαία αρχεία, τα οποία θα παραδίδονται, συντασσομέ−
νων σχετικών πρωτοκόλλων παράδοσης − παραλαβής:
1) στη διάρκεια της εκκαθάρισης, στις οικείες Περιφέρειες,
2) με το πέρας της εκκαθάρισης, στο Ιστορικό Αρχείο
του Υπουργείου Εξωτερικών ή τη Γενική Γραμματεία
Αποδήμου Ελληνισμού ή άλλη Υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών, η οποία θα ορισθεί με απόφαση του Υπουρ−
γού Εξωτερικών ή στις οικείες Περιφέρειες και τις κατά
τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου.
γ. Τα πρωτότυπα των φακέλλων των εκκρεμών δικαστικών
υποθέσεων θα παραδοθούν με σχετικό πρωτόκολλο παρά−
δοσης − παραλαβής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.»
Άρθρο 2
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης του Εθνικού Ιδρύματος
Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννο−
στούντων Ομογενών Ελλήνων, αρμόδια υπηρεσία για τη
διαχείριση των εκκρεμών ζητημάτων, την ικανοποίηση υπο−
χρεώσεων, την παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων και γε−
νικά την παρακολούθηση και χειρισμό όλων των εκκρεμών
υποθέσεων του Δημοσίου, ως διαδόχου του είναι για κάθε
εκκρεμή υπόθεση, Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο 3
Κινητά πράγματα που έχουν δοθεί από το ΕΙΥΑΠΟΕ
σε ομογενείς για χρήση τους προς δημιουργία συν−
θηκών επαγγελματικής αποκατάστασης, με απόφαση
της Επιτροπής περιέρχονται οριστικώς στους εν λόγω
δικαιούχους ομογενείς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΚΑΣΣΙΜΗΣ

F
Αριθ. οικ. 6310/41
(2)
Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων, γε−
ωϋφάσματα, σφαιρικά εφέδρανα, μόνιμα συστήματα
πυρόσβεσης, πλάκες πεζοδρομίων και κράσπεδα από
φυσικούς λίθους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ. 334/1994
(ΦΕΚ Α΄ 176) «Προϊόντα δομικών κατασκευών», με το
οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 89/106/
ΕΠΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστι−
κών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, όσον
αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευ−
ών, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α’34), όπως
αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98Α΄).
4. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Εμπορίου και Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
5. Το 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΄).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92 Α΄) «Τροποποίη−
ση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 428/1995 (ΦΕΚ 245
Α΄) «Σύσταση της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Δημοσίων
Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» και ειδικότερα το άρθρο 2.
7. Το ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως αυτός τροποποιή−
θηκε και ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 21 αυτού.
8. Την υπ’ αριθμ. 1999/469/EΚ απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της
συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων σύμφωνα με το
άρθρο 20, παρ. 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβου−
λίου όσον αφορά τα προϊόντα που σχετίζονται με το
σκυρόδεμα, τα κονιάματα και τα ενέματα.
9. Την υπ’ αριθμ. 96/581/EΚ απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της
συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων σύμφωνα με το
άρθρο 20, παρ. 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβου−
λίου όσον αφορά τα γεωϋφάσματα.
10. Την υπ’ αριθμ. 95/467/EΚ απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της
συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων σύμφωνα με το
άρθρο 20, παρ. 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβου−
λίου όσον αφορά τα δομικά προϊόντα (εφέδρανα).
11. Την υπ’ αριθμ. 96/577/EΚ απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της
συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων σύμφωνα με το
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άρθρο 20, παρ. 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβου−
λίου όσον αφορά τα μόνιμα εγκατεστημένα συστήματα
πυρόσβεσης.
12. Την υπ’ αριθμ. 97/808/ΕΚ απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της
συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων σύμφωνα με το
άρθρο 20, παρ. 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβου−
λίου όσον αφορά επιστρώσεις.
13. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/C
139/03 της 8.6.2005.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πρόσθετα σκυροδέματος
1. Σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 334/1994 τα
πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων,
τα οποία πωλούνται και προορίζονται για δομικά έργα
στην Ελλάδα, θα συμμορφώνονται, ανάλογα με τη χρή−
ση τους:
α) είτε με ένα από τα κατωτέρω ευρωπαϊκά πρότυ−
πα:
• ΕΛΟΤ ΕΝ 934−2:2002 (ΕΝ 934−2:2001) «Πρόσθετα
σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων – Μέρος 2:
Πρόσθετα σκυροδέματος − Ορισμοί, απαιτήσεις, συμ−
μόρφωση, σήμανση και επισήμανση»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 934−2:2001/Α1:2005 (ΕΝ 934−2:2001/Α1:2004)
«Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων
– Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος − Ορισμοί, απαιτή−
σεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 934−3:2004 (ΕΝ 934−3:2003) «Πρόσθετα
σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων – Μέρος 3:
Πρόσθετα για επιχρίσματα τοιχοποιίας − Ορισμοί, απαι−
τήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 934−3:2003/ΑC:2005 (ΕΝ 934−3:2003/
AC:2005) «Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και
ενεμάτων – Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσματα τοι−
χοποιίας − Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση
και επισήμανση»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 934−4:2002 (EN 934−4:2001) «Πρόσθετα
σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων – Μέρος 4:
Πρόσθετα για ενέματα για προεντεταμένους τένοντες
− Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επι−
σήμανση»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 934−4:2002/Α1:2005 (EN 934−4:2001/A1:2004)
«Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων
– Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέματα για προεντεταμένους
τένοντες − Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση
και επισήμανση»
β) είτε με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το
άρθρο 6 του π.δ. 334/1994,
και θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τα ανω−
τέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ή με την σχετική Ευρωπαϊκή
Τεχνική Έγκριση.
Άρθρο 2
Γεωϋφάσματα
1. Σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 334/1994 τα
γεωϋφάσματα, τα οποία πωλούνται και προορίζονται
για δομικά έργα στην Ελλάδα, θα συμμορφώνονται,
ανάλογα με τη χρήση τους:
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α) είτε με ένα από τα κατωτέρω ευρωπαϊκά πρότυ−
πα:
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13249:2001 (ΕΝ 13249:2000) «Γεωϋφάσματα
και προϊόντα σχετικά με τα γεωϋφάσματα−Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με γε−
ωϋφάσματα προϊόντων για έργα οδοποιίας και άλλων
σχετικών με την κυκλοφορία οχημάτων έργων»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13249:2000/Α1:2005 (ΕΝ 13249:2000/Α1:2005)
«Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με τα γεωϋφάσμα−
τα−Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και
σχετικών με γεωϋφάσματα προϊόντων για έργα οδοποι−
ίας και άλλων σχετικών με την κυκλοφορία οχημάτων
έργων»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13250:2001 (ΕΝ 13250:2000) «Γεωϋφάσματα
και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα−Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή σιδηρο−
δρόμων
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13250:2001/Α1:2005 (EN 13250:2000/A1:2005)
«Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσμα−
τα−Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατα−
σκευή σιδηροδρόμων
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13251:2001 (ΕΝ 13251:2000) «Γεωϋφάσματα
και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα − Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά
προϊόντων για χρήση σε υπόγεια έργα, θεμελιώσεις και
κατασκευών αντιστήριξης»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13251:2001/Α1:2005 (EN 13251:2000/A1:2005)
«Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα
− Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχε−
τικών με αυτά προϊόντων για χρήση σε υπόγεια έργα,
θεμελιώσεις και κατασκευών αντιστήριξης»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13252:2001 (ΕΝ 13252:2000) «Γεωϋφάσματα
και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα − Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά και σχετικών με αυτά προϊόντων για
χρήση σε συστήματα αποστράγγισης»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13252:2001/Α1:2005 (EN 13252:2000/A1:2005)
«Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα
− Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και σχετικών με αυτά
προϊόντων για χρήση σε συστήματα αποστράγγισης»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13253:2001 (ΕΝ 13253:2000) «Γεωϋφάσματα
και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα − Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά και σχετικών με αυτά προϊόντων σε
συστήματα ελέγχου εξωτερικής διάβρωσης»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13253:2001/Α1:2005 (EN 13253:2000/A1:2005)
«Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα
− Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και σχετικών με αυτά
προϊόντων σε συστήματα ελέγχου εξωτερικής διάβρω−
σης»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13254:2001 (ΕΝ 13254:2000) «Γεωϋφάσματα
και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα − Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά
προϊόντων για χρήση στην κατασκευή δεξαμενών και
φραγμάτων»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13254:2001/Α1:2005 (EN 13254:2000/A1:2005)
«Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα
− Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχε−
τικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή
δεξαμενών και φραγμάτων»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13255:2001 (ΕΝ 13255:2000) «Γεωϋφάσματα
και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα − Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά
προϊόντων για χρήση στην κατασκευή καναλιών»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13255:2001/Α1:2005 (EN 13255:2000/A1:2005)
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«Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα
− Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχε−
τικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή
καναλιών»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13256:2001 (ΕΝ 13256:2000) «Γεωϋφάσματα
και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα − Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά
προϊόντων για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και
υπογείων κατασκευών»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13256:2001/Α1:2005 (EN 13256:2000/A1:2005)
«Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα
− Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχε−
τικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή
σηράγγων και υπογείων κατασκευών»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13257:2001 (ΕΝ 13257:2000) «Γεωϋφάσματα
και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα − Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά
προϊόντων για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και
υπογείων κατασκευών»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13257:2001/Α1:2005 (EN 13257:2000/A1:2005)
«Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα
− Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχε−
τικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή
σηράγγων και υπογείων κατασκευών»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13265:2001 (ΕΝ 13265:2000) «Γεωϋφάσματα
και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα − Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά
προϊόντων για έργα αντιρρύπανσης υγρών αποβλή−
των»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13265:2001/Α1:2005 (EN 13265:2000/A1:2005)
«Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσμα−
τα − Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και
σχετικών με αυτά προϊόντων για έργα αντιρρύπανσης
υγρών αποβλήτων»,
β) είτε με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με
το άρθρο 6 του π.δ. 334/1994,
και θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τα ανω−
τέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ή με την σχετική Ευρωπαϊκή
Τεχνική Έγκριση.
Άρθρο 3
Εφέδρανα
1. Σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 334/1994 τα
εφέδρανα, τα οποία πωλούνται και προορίζονται για
δομικά έργα στην Ελλάδα, θα συμμορφώνονται, ανά−
λογα με τη χρήση τους:
α) είτε με ένα από τα κατωτέρω ευρωπαϊκά πρότυ−
πα:
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1337−4:2004 (ΕΝ 1337−4:2004) «Εφέδρανα
δομημάτων – Μέρος 4: Κυλινδρικά εφέδρανα»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1337−6:2004 (ΕΝ 1337−6:2004) «Εφέδρανα
δομημάτων – Μέρος 6: Εφέδρανα εξισορρόπισης»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1337−7:2005 (ΕΝ 1337−7:2004) «Εφέδρανα
κατασκευών – Μέρος 7: Εφέδρανα σφαιρικά και κυλιν−
δρικά εφέδρανα τύπου PTFE»
β) είτε με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το
άρθρο 6 του π.δ. 334/1994,
και θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τα ανω−
τέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ή με την σχετική Ευρωπαϊκή
Τεχνική Έγκριση.

Άρθρο 4
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης
1. Σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 334/1994 τα
μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης, τα οποία πωλούνται και
προορίζονται για δομικά έργα στην Ελλάδα, θα συμ−
μορφώνονται, ανάλογα με τη χρήση τους,:
α) είτε με ένα από τα κατωτέρω ευρωπαϊκά πρότυ−
πα:
• ΕΛΟΤ ΕΝ 671−1+AC:2003 «Μόνιμα συστήματα πυρό−
σβεσης – Συστήματα με εύκαμπτους σωλήνες – Μέρος
1: Πυροσβεστικές φωλιές με ημιάκαμπτο σωλήνα»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 671−2:2003 (ΕΝ 671−2:2001) «Μόνιμα συστή−
ματα πυρόσβεσης – Συστήματα με σωλήνες – Μέρος 2:
Συστήματα με επιπεδούμενους σωλήνες»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 671−2:2003/Α1:2004 (ΕΝ 671−2:2001:Α1:2004
«Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Συστήματα με σω−
λήνες – Μέρος 2: Συστήματα με επιπεδούμενους σω−
λήνες»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12094−1:2003 (ΕΝ 12094−1:2003) «Μόνιμα
συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα
CO2 – Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για
αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο και μηχανισμούς χρονο−
καθυστέρησης»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12094−2:2003 (ΕΝ 12094−2:2003) «Μόνιμα
συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα
κατάσβεσης με αέριο − Μέρος 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής για μη αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο και διατά−
ξεις καθυστέρησης»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12094−3:2003 (ΕΝ 12094−3:2003) «Μόνιμα
συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα
κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 3: Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής για χειροκίνητους μηχανισμούς ενεργοποίησης
και διακοπής»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12094−4:2005 (ΕΝ 12094−4:2004) «Μόνιμα
συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα
κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 4: Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής για εξαρτήματα βαλβίδων δοχείου και τους
ενεργοποιητές τους»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12094−5:2001 (ΕΝ 12094−5:2000) «Μόνιμα
συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα
πυρόσβεσης με αέριο – Μέρος 5: Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής για επιλογή βαλβίδων υψηλής και χαμηλής πίε−
σης και των ενεργοποιητών τους σε συστήματα CO2»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12094−6:2001 (ΕΝ 12094−6:2000) «Μόνιμα
συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα
κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 6: Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής για το μη ηλεκτρικά αδρανοποιημένο μηχανισμό
σε συστήματα CO2»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12094−7:2001 (ΕΝ 12094−7:2000) «Μόνιμα
συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα
κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 7: Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής για ακροφύσια σε συστήματα CO2»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12094−7:2000/Α1:2005 (ΕΝ 12094−7:2000/
Α1:2005) «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτή−
ματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος
7: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ακροφύσια σε
συστήματα CO2»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12094−9:2003 (ΕΝ 12094−9:2003) «Μόνιμα
συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα
κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 9: Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής για ειδικούς πυρανιχνευτές»
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• ΕΛΟΤ ΕΝ 12094−10:2003 (ΕΝ 12094−10:2003) «Μόνιμα
συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα
κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 10: Απαιτήσεις και μέθο−
δοι δοκιμής για πρεσσαριστούς διακόπτες»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12094−11:2003 (ΕΝ 12094−11:2003) «Μόνιμα
συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα
κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 11: Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής για μηχανικές διατάξεις ζύγισης»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12094−12:2003 (ΕΝ 12094−12:2003) «Μόνιμα
συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα
κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 12: Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής για πνευματικές διατάξεις συναγερμού»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12094−13:2001(ΕΝ 12094−13:2001) «Μόνιμα
συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήμα−
τα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 13: Απαιτήσεις και
μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες
αντεπιστροφής»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12259−1:1999+Α1:2001 (ΕΝ 12259−
1:1999+Α1:2001)«Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρ−
τήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νε−
ρού – Μέρος 1: Καταιονητήρες»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12259−1:1999+Α1:2001/Α2:2004 (ΕΝ 12259−
1:1999+Α1:2001/Α2:2004) «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης
– Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκα−
σμού νερού – Μέρος 1: Καταιονητήρες»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12259−2:1999/Α1:2001 (ΕΝ 12259−2:1999/
Α1:2001) «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού – Μέ−
ρος 2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12259−2/AC:2002 (ΕΝ 12259−2/AC:2002)
«Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συ−
στήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού – Μέρος 2:
Συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12259−3:2000/Α1:2001 (ΕΝ 12259−3:2000/
Α1:2001) «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήμα−
τα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού
– Μέρος 3: Εγκαταστάσεις ξηρού συναγερμού»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12259−4:2000/Α1:2001 (ΕΝ 12259−4:2000/
Α1:2001) «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα
για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού – Μέρος
4: Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12259−5:2002 (ΕΝ 12259−5:2002) «Μόνιμα
συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα
καταιονισμού ψεκασμού νερού – Μέρος 5: Ανιχνευτές
ροής νερού»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12416−1:2001 (ΕΝ 12416−1:2001) «Μόνιμα συ−
στήματα πυρόσβεσης− Συστήματα σκόνης – Μέρος 1:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12416−1:2001/Α1:2004 (ΕΝ 12416−1:2001/
Α1:2004) «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης− Συστήματα
σκόνης – Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για
εξαρτήματα»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12416−2:2003 (ΕΝ 12416−2:2003) «Μόνιμα συ−
στήματα πυρόσβεσης− Συστήματα σκόνης – Μέρος 2:
Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 13565−1:2004 (ΕΝ 13565−1:2003) «Μόνιμα συ−
στήματα πυρόσβεσης – Συστήματα αφρού− Απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα
β) είτε με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το
άρθρο 6 του π.δ. 334/1994,
και θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τα ανω−
τέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ή με την σχετική Ευρωπαϊκή
Τεχνική Έγκριση.

Άρθρο 5
Πλάκες πεζοδρομίων και κράσπεδα
από φυσικούς λίθους
1. Σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 334/1994 οι
πλάκες πεζοδρομίων και τα κράσπεδα από φυσικούς
λίθους, τα οποία πωλούνται και προορίζονται για δο−
μικά έργα στην Ελλάδα, θα συμμορφώνονται, ανάλογα
με τη χρήση τους:
α) είτε με ένα από τα κατωτέρω ευρωπαϊκά πρότυ−
πα:
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1341:2002 (ΕΝ 1341:2001) «Πλάκες από φυσι−
κούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση – Απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1342:2002 (ΕΝ 1342:2001) «Κυβόλιθοι από
φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση – Απαι−
τήσεις και μέθοδοι δοκιμής»
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1343:2002 (ΕΝ 1343:2001) «Κράσπεδα από
φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση – Απαι−
τήσεις και μέθοδοι δοκιμής»,
β) είτε με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το
άρθρο 6 του π.δ. 334/1994,
και θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τα ανω−
τέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ή με την σχετική Ευρωπαϊκή
Τεχνική Έγκριση.
Άρθρο 6
Η τοποθέτηση της σήμανσης CE καθώς και της επισή−
μανσης των κύριων χαρακτηριστικών τιμών των προϊόντων
γίνεται, είτε από τον παραγωγό είτε από τον εξουσιο−
δοτημένο αντιπρόσωπό του, σύμφωνα με τις προβλε−
πόμενες διαδικασίες στα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα
ή στην σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση.
Άρθρο 7
Τα τυχόν αποθέματα ή και ημιέτοιμα προϊόντα, που
υπάρχουν στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση της πα−
ρούσας απόφασης, μπορούν να διατίθενται στην αγορά
έως δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της παρού−
σας απόφασης. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής
απαγορεύεται η κυκλοφορία και πώληση των σχετικών
προϊόντων χωρίς τη σήμανση CE .
Άρθρο 8
Σε οποιονδήποτε πωλεί ή διακινεί για χρήση στην
Ελλάδα τα προαναφερθέντα προϊόντα των άρθρων 1,
2, 3, 4 και 5 της παρούσας κατά παράβαση των διατά−
ξεών της ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, επιβάλλονται
οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις καθώς και
αυτές του π.δ. 334/1994.
Άρθρο 9
Κάθε διάταξη που αντιτίθεται στην παρούσα καταρ−
γείται.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό
προϋπολογισμό και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2006
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