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Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
Υπουργείο Ανάπτυξης

Το Π.∆ 334/94 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών προέβλεπε µία σειρά από ενέργειες που έπρεπε
να υλοποιηθούν από το ΥΠ.ΑΝ µε πρωταρχικό στόχο την προσαρµογή στην Ελληνική Νοµοθεσία
των προτύπων για τα δοµικά προϊόντα στη βάση ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ∆Ε.
Με βάση την Απόφαση (Αρ. Οικ. 10102/ΦΕΚ 684/Β/20.5.2005) συγκροτήθηκε η Συντονιστική
Επιτροπή για τα δοµικά προϊόντα µε στόχο την εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας 89/106
«Προϊόντα ∆οµικών Έργων» η οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Π.∆. 334/94 περί
«προϊόντων δοµικών κατασκευών». Η Επιτροπή αποτελείται

από στελέχη του Υπουργείου

Ανάπτυξης, του συναρµόδιου Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. του ΕΛΟΤ, του ΣΕΒ και του ΤΕΕ.
Η έκδοση της πρώτης ΚΥΑ κατέστη δυνατή µε καθυστέρηση δώδεκα ετών, µόλις το 2006 (Αρ.
οικ. 6310/41/ΦΕΚ 427/Β’/7.4.2006), σε διάστηµα µικρότερο του ενός έτους από την Απόφαση
συγκρότησης της Επιτροπής.
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Συγκεκριµένα η Επιτροπή το ∆εκέµβριο του 2006 κατέθεσε τη πρώτη ΚΥΑ µε θέµα
«ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ,

ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΕΝΕΜΑΤΩΝ,

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΕΦΕ∆ΡΑΝΑ, ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ,
ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ», η οποία
δηµοσιεύθηκε µε το ΦΕΚ 427/Β’/7.4.2006 (περιελάµβανε 59 πρότυπα)
Σηµειώνετε ότι το έργο που έχει να επιτελέσει η Επιτροπή είναι εξαιρετικά σύνθετο και απαιτητικό
(όπως ανάγκη εκπόνησης µεγάλου αριθµού σχεδίων διατάξεων και αντίστοιχο αριθµό εγκυκλίων
εφαρµογής, απόδοση στην ελληνική δεκάδων προτύπων).
Ειδικά ως προς το θέµα της µετάφρασης στα Ελληνικά όλων των ευρωπαϊκών τεχνικών
προδιαγραφών, οι οποίες υπάγονται στην 89/106/ΕΟΚ, µε στόχο την ύπαρξη ενιαίων κειµένων
προδιαγραφών στα Ελληνικά, ούτως ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις διαφορετικών ερµηνειών,
έχουν αναληφθεί κοινές πρωτοβουλίες ΥΠΑΝ και ΥΠΕΧΩ∆Ε προκειµένου ο ΕΛΟΤ να
προχωρήσει στην µετάφραση των προτύπων.
Η προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί είναι σηµαντική καθώς διαπιστώνεται υστέρηση στην
εφαρµογή του παραπάνω πλαισίου καθώς εκκρεµούν οι ενσωµατώσεις περίπου 227 προτύπων
που αφορούν στην ποιότητα διαφόρων δοµικών υλικών, µε βάση και τους πρόσφατα
δηµοσιευµένους καταλόγους όλων των εναρµονισµένων προτύπων της 89/106. Σηµειώνεται ότι
για 117 πρότυπα η µεταβατική περίοδος έχει λήξει από το 2005 (υπάρχουν 15 πρότυπα των
οποίων η µεταβατική περίοδος έχει λήξει από το 2002, 24 από το 2003, 41 από το 2004 και 47 από
το 2005).
H Επιτροπή επεξεργάστηκε την ΚΥΑ για τα αδρανή, το σχέδιο της οποίας έχει υπογραφεί από
τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και βρίσκεται στη διαδικασία υπογραφής από τον Υφυπουργό
∆ηµοσίων Έργων. Αναµένεται σύσταση οµάδας εργασίας µε στόχο τον καθορισµό των εθνικών
ορίων για τα χαρακτηριστικά στη βάση των συγκεκριµένων προτύπων. (αφορούσε 8 πρότυπα)
Η Επιτροπή έχει επίσης καταθέσει σχέδια των ΚΥΑ για
1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΚΑΙ (4

πρότυπα)
2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (10 πρότυπα)
Στις προσεχείς συνεδριάσεις θα εξεταστούν µία σειρά από άλλα δοµικά υλικά όπως
o

Ιστοί φωτισµού (4 πρότυπα)
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o

Συστήµατα άντλησης -Μικροί βιολογικοί καθαρισµοί (2 πρότυπα)

o

Μονάδες Τοιχοποιίας (6 πρότυπα)

o

κλπ.

Ταυτόχρονα η Επιτροπή προχωρά στο καθορισµό προτεραιοτήτων για την έκδοση των
επόµενων ΚΥΑ στη βάση κριτηρίων όπως ο χρόνος παρέλευσης από τη µεταβατική περίοδο, τη
σηµασία των εν λόγω προϊόντων για την ελληνική βιοµηχανική παραγωγή, τη σηµασία των εν
λόγω προϊόντων για την ελληνική αγορά (ζήτηση), κα.
Λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις όπως απορρέουν από την ανάγκη εναρµόνισης µε το κοινοτικό
δίκαιο σε συνδυασµό µε την διακηρυγµένη προτεραιότητα µας για διασφάλιση του υγιούς
ανταγωνισµού των επιχειρήσεων και ενίσχυση της θέσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων της χώρα
µας σας διαβεβαιώνουµε ότι πράττουµε ότι είναι δυνατό προκειµένου να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες έκδοσης των απαιτούµενων ΚΥΑ µε τις οποίες θα ενσωµατώνονται στο εθνικό δίκαιο
τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σε προϊόντα που εµπίπτουν στην Οδηγία 89/106. Εκτιµάται ότι
µέχρι και το τέλος του έτους θα έχει προχωρήσει η ενσωµάτωση περίπου 200 προτύπων.
Παράλληλα θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το έργο της Συντονιστικής Επιτροπής, όπως
περιγράφεται στη σχετική απόφαση, αφορά στην εφαρµογή και παρακολούθηση της Οδηγίας
89/106/ΕΟΚ και ειδικότερα:

o

Στη διατύπωση προτάσεων για την προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας

o

Στο καθορισµό των επιµέρους χαρακτηριστικών που οφείλουν να έχουν τα
προϊόντα ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις σχεδιασµού των κατασκευών, βάση
των απαιτήσεων των Ελληνικών ρυθµιστικών διατάξεων

o

Στο καθορισµό των Ευρωπαϊκών Προτύπων που έχουν ανακοινωθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε τα οποία θα πρέπει να συµφωνούν τα
δοµικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ώστε αυτά να είναι
κατάλληλα για την χρήση την οποία προορίζονται

o

Στο καθορισµό των κατευθυντηρίων γραµµών των Ευρωπαϊκών Τεχνικών
Εγκρίσεων που έχουν ανακοινωθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων βάση των οποίων οι κατασκευαστές των προϊόντων εφόσον δεν
καλύπτονται από υφιστάµενο εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο µπορούν να
αιτούνται την έκδοση ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης όσον αφορά την
καταλληλότητα προς χρήση των σχετικών δοµικών προϊόντων

o

Στο καθορισµό του συγκεκριµένου πλαισίου λειτουργίας και των απαραίτητων
µηχανισµών

εποπτείας

και

συντονισµού

που

απαιτούνται
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τους
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κοινοποιηµένους οργανισµούς µε τη θέσπιση των αναγκαίων διατάξεων για την
υλοποίηση της παρ. 4 του άρθρου 9 του 334/94
o

Στο καθορισµό των απαραίτητων µηχανισµών εποπτείας της αγοράς για την
ορθότητα σήµανσης CE

o

Στην εξέταση των θεµάτων της Μόνιµης Επιτροπής Τεχνικών έργων της Οδηγίας
89/106

Σηµειώνεται ότι η Επιτροπή µέχρι στιγµής, λόγω του ασφυκτικού χρονικά πλαισίου για την
εφαρµογή της οδηγίας 89/106 και της ανύπαρκτης προεργασίας, είχε τη δυνατότητα να
επικεντρωθεί µονάχα στην προετοιµασία των ΚΥΑ, αδυνατώντας να επεξεργαστεί προτάσεις για
τα υπόλοιπα ζωτικά θέµατα όπως ο έλεγχος της αγοράς, η διατύπωση προτάσεων για τη
δηµιουργία εργαστηρίων, κλπ.
Ελπίζουµε ότι µε την επιπλέον αρωγή των ηγεσιών των δύο Υπουργείων, που µέχρι σήµερα µας
στηρίζουν αδιάκοπα, θα φέρουµε σε πέρας το δύσκολο, επίπονο, πλην όµως αναγκαίο έργο της
εφαρµογής της Οδηγίας 89/106 προκειµένου αυτό να αξιοποιηθεί από κάθε τεχνικό.
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