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                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
                                                                                ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  10     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΘΗΝΑ,     30 -06-2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ                                             Αρ.Πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/OIK.465 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ                                          ΠΡΟΣ  :Τους αποδέκτες                     
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ &                                                                του πίνακα διανομής 
ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΙΠΑΔ) 
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ                              
Ταχ.Δ/νση :  Σεβαστουπόλεως  1 & Φειδιππίδου                                       
                       ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ                                              
Ταχ.Κώδικας : 11526 ΑΘΗΝΑ                                                          
Τηλέφωνο : 210 7710242, FAX : 210 7710216                                                           
e-mail : dipad.gram@ggde.gr                                                    
 

ΘΕΜΑ  :  Δημοσίευση  Κοινής Υπουργικής Απόφασης  με θέμα: «Έγκριση εφαρμογής και 
χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα». 
 
- Σας πληροφορούμε ότι  δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.       
1457/Β΄/5-6-2014) η με Αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.372/30-5-2014  Κοινή Υπουργική 
Απόφαση του θέματος των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και   Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  
- Με την ανωτέρω ΚΥΑ: 

 Εγκρίνεται η εφαρμογή και χρήση, σε όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά έργα των 
μεταφρασμένων στην Ελληνική γλώσσα κειμένων των Ευρωκωδίκων και των 
Εθνικών Προσαρτημάτων τους για τον σχεδιασμό και την μελέτη νέων φερουσών 
κατασκευών, καθώς και για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων 
φερουσών κατασκευών. Τα Ελληνικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα των Ευρωκωδίκων και 
τα Εθνικά τους Προσαρτήματα ισχύουν εφεξής με τις τυχόν  τροποποιήσεις τους, 
αντικαταστάσεις, προσθήκες και διορθώσεις τους μετά την υιοθέτησή τους από  
αρμόδια Τεχνική Επιτροπή.  

  Αίρεται η υποχρεωτικότητα εφαρμογής των προϋπαρχόντων κανονιστικών 
κειμένων δόμησης του παραρτήματος 3 της υπόψη ΚΥΑ.  

 Ορίζεται ότι ο κύριος του έργου οφείλει να επιλέξει το πλαίσιο των κανονιστικών 
κειμένων, το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται ρητά στη μελέτη. 

 Ορίζεται ότι ο σχεδιασμός του έργου διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του 
ενός και μόνον επιλεγέντος κανονιστικού κειμένου, δηλαδή είτε του 
προϋπάρχοντος (Παράρτημα 3 της ΚΥΑ), είτε των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με 
τα Εθνικά τους Προσαρτήματα (Παράρτημα 1 και 2 της ΚΥΑ) και ότι δεν 
επιτρέπεται η επιλεκτική χρησιμοποίηση διατάξεων προερχομένων  από το μη 
επιλεγέν κανονιστικό πλαίσιο. Διευκρινίζουμε ότι η επιλογή του κανονιστικού 
πλαισίου των περιπτώσεων 4. α΄) ή 4. β΄) της Κ.Υ.Α. γίνεται για το σύνολο των 
δομημάτων και για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση 
και δεν επιτρέπεται ταυτόχρονη χρήση και των δύο κανονιστικών πλαισίων σε 
δομήματα της  ίδιας σύμβασης.  
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 Η εφαρμογή της ΚΥΑ ισχύει για  έργα των οποίων η  προκήρυξη θα αποσταλεί για 
δημοσίευση από 5-6-2014 και εφεξής. Για όσα έργα δεν απαιτείται δημοσίευση 
της προκήρυξης, περιλαμβανομένων  και των ιδιωτικών έργων, η υπόψη Κοινή 
Υπουργική Απόφαση ισχύει για έργα των οποίων οι συμβάσεις ή τα ιδιωτικά 
συμφωνητικά θα υπογραφούν από 5-6-2014 και εφεξής. Σε όλες τις περιπτώσεις 
αναφέρεται υποχρεωτικά στις συμβάσεις το επιλεγέν κανονιστικό πλαίσιο. 
 

 
- Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή 
της. 
 
Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr. Της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου 
Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
 
 
 
Κοινοποίηση :                                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
1. Γραφείο Υπουργού Υποδομών,                                                ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Μεταφορών και Δικτύων  
2. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας 
3. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,                                                 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα  Δ.Ε.  
5.  Γραφείο Γεν. Δ/ντών της ΓΓΔΕ                                               ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ      
6.  Δ/νση Πληροφορικής(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 
7.  Δ/νση Δ17 
8.  Δ/νση ΔΙΠΑΔ(5) 
                
                                                                                                                                        
                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ             
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