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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 113278
Προδιαγραφές και απαιτήσεις για τους εξοπλισμούς (συσκευές ή διατάξεις) επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται
στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
3. Τον ν. 4605/2019 και ειδικότερα το άρθρο 47 σύμφωνα με το οποίο «1. Η Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που έχει συσταθεί με το άρθρο 2 του π.δ. 147/2017
(Α΄ 192), μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» (Α΄ 52).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 22 - 33 του ν. 4072/2012
«Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 86), που αφορούν στην εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 127-154 του ν. 4512/2018
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», Μέρος Δ΄ «Καθορισμός
πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων
και της αγοράς προϊόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 5).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1682/1987 «Μέσα
και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής. Προγραμματικές
συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του ν. 1262/1982 και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 14).
7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
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8.Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»
(Α΄ 148), όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
11. Την υπό στοιχεία Ζ3-2810/2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Γενική ασφάλεια των προϊόντων - Εναρμόνιση
με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001» (Β΄ 1885).
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας
αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και
για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 339/93
του Συμβουλίου.
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 764/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, για θέσπιση διαδικασιών
σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών
κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νομίμως στην
αγορά άλλου κράτους μέλους και για την κατάργηση της
απόφασης υπ’ αρ. 3052/95/ΕΚ.
14. Την υπ’ αρ. 768/2008 απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινό πλαίσιο εμπορίας
των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης
93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
15. Τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας
για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής
για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό
διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.
16. Τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε
επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών
80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
17. Τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 426/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
συσκευές με καύση αέριων καυσίμων και την κατάργηση
της οδηγίας 2009/142/ΕΚ.
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18. Το π.δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (EE
L 241 της 17-9-2015, σ.1) για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της
κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 151).
19. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
υπό στοιχεία Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31-5-2016 «Κανονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης
της συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία
της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία
αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που
εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (B΄1897).
20. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
υπό στοιχεία Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787
(L260,7-10-2015)» (Β΄ 3282) και ειδικότερα τις διατάξεις
του άρθρου 9 «Εξασφάλιση της ποιότητας, επεξεργασίας,
εξοπλισμού και υλικών - (Άρθρο 10 Οδηγίας 98/83/EK).
21. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Οικ.14097/757/04-12-2012 «Έλεγχος τεχνικών
προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα
εξαρτήματα αυτών για μεταφορά νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια
θέρμανση» (Β΄ 3346).
22. Την υπ’ αρ. 30974/15-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΡ5465ΧΙ8ΓΜ5) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας
«Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την
επεξεργασία σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων στην κατασκευή, τη
διάθεση, τη χρήση και τη συμμόρφωση των εξοπλισμών
επεξεργασίας πόσιμου νερού».
23.Τογεγονόςότιτοσχέδιοκοινήςυπουργικήςαπόφασης
γνωστοποιήθηκε στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπ’ αρ.γνωστοποίησης 2019/303/GR, σύμφωνα με το άρθρο 6 του
π.δ. 81/2018.
24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών και
των απαιτήσεων επίδοσης σχετικά με την παραγωγή,
εισαγωγή και διάθεση στην ελληνική αγορά εξοπλισμών που χρησιμοποιούνται, για την επεξεργασία του
νερού που παρέχεται στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης
κτιρίων.
Στόχος της απόφασης είναι η προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενη υποβάθμιση της ποιότητας του
νερού κατά τα προβλεπόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά της οδηγίας 98/83/ΕΚ και το σχετ. 23, από τη χρήση
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εξοπλισμών που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
των σχετικών προτύπων που τους αφορούν ή/και δεν
συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με την ορθή
χρήση και συντήρηση αυτών.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ότι μετά
τη χρήση των εξοπλισμών η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης πληροί τις απαιτήσεις της υπό στοιχεία Γ1(δ)/Γ.Π. οικ.67322/2017 (Β΄ 3282) κοινή υπουργική
απόφαση.
2. Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται στους σταθερούς
εξοπλισμούς και στα δίκτυα παροχής νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης, τα οποία:
- εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εναρμονισμένης
ενωσιακής τεχνικής νομοθεσίας για τα δομικά προϊόντα και τα οποία ρυθμίζονται από τον Κανονισμός ΕΕ
305/2011 και από την υπουργική απόφαση υπό στοιχεία
Οικ.14097/757/04-12-2012.
- χρησιμοποιούνται στις παραγωγικές διαδικασίες του
τομέα των τροφίμων και εμπίπτουν στην αντίστοιχη
ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι παρακάτω ορισμοί:
«εξοπλισμός»: Οποιοδήποτε στοιχείο ή διάταξη που
εγκαθίσταται σε σύνδεση με τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων, με σκοπό την επιθυμητή αλλαγή χαρακτηριστικών ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
Ως εξοπλισμοί νοούνται: μηχανικά και κεραμικά φίλτρα,
συσκευές διήθησης με ενεργό άνθρακα, ηλεκτρικές συσκευές με λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), συσκευές αντίστροφης ώσμωσης, συσκευές ανταλλαγής
ιόντων, αποσκληρυντές.
«οικονομικός φορέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που κατασκευάζει, εισάγει ή διαθέτει στην αγορά εξοπλισμούς με την επωνυμία του ή το εμπορικό του σήμα.
«κατασκευαστής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
κατασκευάζει εξοπλισμούς ή αναθέτει σε άλλους τον
σχεδιασμό ή την κατασκευή τους, προκειμένου να τους
διαθέσει στην ελληνική αγορά.
«εισαγωγέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο διαθέτει προϊόν
τρίτης χώρας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ο οποίος έχει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή, όταν
αυτός δεν είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
«διανομέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρεμβαίνει στην αλυσίδα εφοδιασμού, διαφορετικό από
τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά
τα προϊόντα διαθέσιμα στην αγορά.
«Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»: το νερό που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων
της κοινής υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Γ1(δ)/
Γ.Π. Οικ.67322/2017(Β’ 3282), η οποία έχει εκδοθεί σε
εναρμόνιση με τις διατάξεις των Οδηγιών 98/83ΕΚ
και 2015/1787/ΕΕ.
«Οργανισμός Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης»: ανεξάρτητος οργανισμός διαπιστευμένος στο πεδίο της
παρούσας απόφασης που εκτελεί δραστηριότητες
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αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά την έννοια του
Κανονισμού 765/2008/ΕΚ.
«Υπεύθυνη Δήλωση»: δήλωση που εκδίδει ο κατασκευαστής με την οποία βεβαιώνεται η συμμόρφωση
του εξοπλισμού με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και τη σχετική νομοθεσία.
«Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης»: έγγραφο που εκδίδει
Οργανισμός Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης, διαπιστευμένος από Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης που λειτουργεί
στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Κανονισμού (ΕΕ)
765/2008, με το οποίο βεβαιώνεται η ικανοποίηση των
τεχνικών απαιτήσεων της παρούσας απόφασης για τη
συμμόρφωση του εξοπλισμού του και για τη δυνατότητα
αναγραφής των σχετικών επιδόσεων αυτού.
«Αρχή Εποπτείας Αγοράς»: η αρμόδια υπηρεσία της
Γενικής Γραμμ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.
Άρθρο 3
Βασικές απαιτήσεις - Προδιαγραφές
1. Εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά, ο οποίος
προορίζεται να συνδεθεί, σταθερά ή προσωρινά, στα
εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων παροχής νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης, πρέπει να συμμορφώνεται
με τα αντίστοιχα πρότυπα του Παραρτήματος Ι που τον
αφορούν και τα οποία αποτυπώνονται στην «Υπεύθυνη
Δήλωση» του άρθρου 5, της παρούσας, η οποία συνοδεύει τον εξοπλισμό.
2. Ενδεικτικός κατάλογος προτύπων, τα οποία μπορεί
να επιλέξει ο κατασκευαστής για την τεκμηρίωση της
συμμόρφωση των εξοπλισμών του με βάση το είδος
και την επίδοση που αυτός δηλώνει, παρατίθεται στο
Παράρτημα ΙΙ, της παρούσας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο κατάλογος των προτύπων των Παραρτημάτων
Ι και ΙΙ, δύναται να επικαιροποιείται και να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο και την
επιστημονική εξέλιξη.
4. Οι εξοπλισμοί της παραπάνω παρ. 1, οι οποίοι διατίθενται στην αγορά, δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής ειδικότερων διατάξεων της ευρωπαϊκής
ενωσιακής νομοθεσίας που ενδεχομένως τους αφορούν,
σχετικά με τα υλικά σε επαφή με τα τρόφιμα και το νερό,
όπως οι Κανονισμοί (ΕΚ) 178/2002 και 1935/2004 καθώς
και ο Κανονισμός (ΕΕ) 426/2016.
5. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπό στοιχεία Γ1(δ)/Γ.Π. οικ.67322/2017 (Β΄ 3282) το σημείο συμμόρφωσης, ήτοι ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού είναι
η βρύση του καταναλωτή όπως φθάνει πριν την προσθήκη εξοπλισμών. Μετά την προσθήκη εξοπλισμών η ευθύνη για την ποιότητα του νερού ανήκει στον καταναλωτή.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του Κατασκευαστή
1. Υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3, είναι ο κατασκευαστής, ο οποίος για τον σκοπό αυτό απευθύνεται σε
ανεξάρτητο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης,
της επιλογής του.
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2. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης διενεργείται από
διαπιστευμένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά την έννοια του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ,
ο οποίος χορηγεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με βάση
τις απαιτήσεις της παρούσας, μετά από σχετικό αίτημα του κατασκευαστή και για το σκοπό για τον οποίο
προορίζεται. Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί προκειμένου να εμπλακούν στη διαδικασία της αξιολόγησης
αναγνωρίζονται και δραστηριοποιούνται σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία
Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31-5-2016 (Β΄ 1897).
3. Ο κατασκευαστής υποχρεούται στην κατάρτιση
της «Υπεύθυνης Δήλωσης» του άρθρου 5, της παρούσας απόφασης, με την οποία βεβαιώνει ότι ο εξοπλισμός
που διαθέτει στην ελληνική αγορά είναι σύμφωνος με
τις απαιτήσεις αυτής.
4. Στις περιπτώσεις εξοπλισμών που προέρχονται από
χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τις
υποχρεώσεις του κατασκευαστή έχει ο εισαγωγέας ή
ο νόμιμος εκπρόσωπός του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Ο κατασκευαστής τηρεί πλήρη κατάλογο των συστατικών τμημάτων και υλικών που συνθέτουν τον εξοπλισμό, για κάθε τύπο και είδος εξοπλισμού που διαθέτει
στην αγορά, καθώς και όλα τα αναγκαία Πιστοποιητικά
Συμμόρφωσης που τεκμηριώνουν την ικανοποίηση των
προτύπων που τον αφορούν και τα οποία έχει επιλέξει
για την τεκμηρίωση των επιδόσεων του εξοπλισμού.
6. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, όπως αυτό
εκάστοτε ισχύει, το οποίο πιστοποιείται από φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης, διαπιστευμένο από Εθνικό
Οργανισμό Διαπίστευσης που λειτουργεί στο πλαίσιο της
European Cooperation for Accreditation.
7. Ο κατασκευαστής οφείλει να τηρεί σύστημα ιχνηλασιμότητας για όλους τους εξοπλισμούς που διαθέτει στην
αγορά, προκειμένου να είναι σε θέση να ενημερώνει και
να προειδοποιεί για ενδεχόμενες απρόβλεπτες καταστάσεις ή κινδύνους τους χρήστες και καταναλωτές.
Άρθρο 5
Υπεύθυνη Δήλωση
1. Ο κατασκευαστής των εξοπλισμών υποχρεούται
πριν τη διάθεση των προϊόντων του στην αγορά να καταρτίσει «Υπεύθυνη Δήλωση» σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος ΙΙΙ, η οποία συνοδεύει κάθε τύπο και
είδος εξοπλισμού και η οποία βρίσκεται πάντα στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.
Στην Υπεύθυνη Δήλωση βεβαιώνεται ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης και ενδεχομένως:
- της αντίστοιχης εθνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας
(πχ οδηγίας ΕΕ), όταν εμπίπτει ο εξοπλισμός στο πεδίο
αυτών, καθώς και η υποχρέωση επίθεσης Σήμανσης CE
(LVD, κ.ά.).
- των άλλων ειδικότερων κανονισμών που μπορεί να
αφορούν τις ομάδες υλικών που συνθέτουν τον εξοπλισμό και έρχονται σε επαφή με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης των εσωτερικών δικτύων.
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- των προτύπων που έχουν επιλεγεί από τον κατασκευαστή ή και χρησιμοποιηθεί για τη συμμόρφωση
των εξοπλισμών.
- των επιπλέον ειδικών σκοπών που ενδεχομένως να
εξυπηρετεί ο εξοπλισμός.
2. Στην Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρονται αναλυτικά
η ταυτότητα του κατασκευαστή, τα στοιχεία επικοινωνίας, οι διαδικασίες για την ιχνηλασιμότητα των εξοπλισμών, ο φορέας ή οι φορείς που έχει/ουν παρέμβει στην
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του εξοπλισμού.
Άρθρο 6
Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης
1. Κάθε εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά πρέπει
απαρέγκλιτα να συνοδεύεται από κατάλληλο εγχειρίδιο
χρήσης και συντήρησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος ΙV. Το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης
οφείλει να παρέχει πλήρη ενημέρωση των χρηστών και
των καταναλωτών σχετικά με τον τρόπο της εγκατάστασης, της λειτουργίας, της συντήρησης, της αλλαγής των
αναλωσίμων, καθώς και για την ενδεχόμενη επισκευή
του εξοπλισμού.
2. Στο εγχειρίδιο πρέπει να προβλέπονται οι επεμβάσεις για τακτική ή έκτακτη συντήρηση και να αναγράφεται η συχνότητα ή οι χρονικές προθεσμίες για τη
συντήρηση καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου για τη
συντήρηση, ο οποίος πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη
εξειδίκευση.
Επίσης πρέπει να γίνεται και ειδική μνεία για την αντικατάσταση των εξαρτημάτων τα οποία έχουν υποστεί
φθορές είτε από τη χρήση είτε από άλλους λόγους.
3. Στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης πρέπει να
επισημαίνεται και ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια του κοινού στις περιπτώσεις
χρήσης εξοπλισμών, οι οποίοι αν και είναι σύμφωνοι με
τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, εντούτοις δεν
προβλέπεται η χρήση τους για σύνδεση σε εσωτερικά
δίκτυα ύδρευσης κτιρίων το νερό των οποίων δεν πληροί
τις απαιτήσεις ποιότητας της κοινής υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Γ1(δ)/Γ.Π. οικ.67322/2017 (Β΄ 3282).
Άρθρο 7
Επισήμανση στη συσκευασία
1. Κάθε εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά πρέπει
να φέρει στη συσκευασία του, σε εμφανές σημείο και με
ευδιάκριτα γράμματα στην ελληνική γλώσσα, όλες τις
απαραίτητες επισημάνσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή από τα αντίστοιχα πρότυπα που αφορούν στον
εξοπλισμό και τα οποία έχει επιλέξει ο κατασκευαστής
για τη συμμόρφωσή του εξοπλισμού.
2. Επιπλέον, θα πρέπει να αναγράφονται και τα παρακάτω στοιχεία και επισημάνσεις:
- επωνυμία της εταιρείας και στοιχεία του υπεύθυνου
επικοινωνίας.
- δήλωση ότι πρόκειται για εξοπλισμό που προορίζεται
να συνδεθεί στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων
που παρέχουν νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- δήλωση ότι ο εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται συστηματικά σύμφωνα με τις οδηγίες που προτείνει ο κατασκευαστής.
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- επιδόσεις που εγγυάται ο εξοπλισμός και δηλώνει
ο κατασκευαστής
- ειδικούς σκοπούς που ενδεχομένως εξυπηρετεί
ο εξοπλισμός
- προβλεπόμενη περίοδος χρήσης και αλλαγής των
αναλώσιμων στοιχείων
3. Οι ενδείξεις, οι επισημάνσεις και οι δηλώσεις των
παραπάνω παρ. 1 και 2, που αφορούν στον εξοπλισμό,
πρέπει να εμφανίζονται αναλυτικά τόσο στα διαφημιστικά φυλλάδια προώθησης των προϊόντων όσο και στις
διαφημιστικές καταχωρήσεις του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.
4. Τα αναλώσιμα στοιχεία του εξοπλισμού, τα οποία
διατίθενται τμηματικά και χωριστά, οφείλουν να φέρουν
στη συσκευασία τους ή στο εγχειρίδιο χρήσης τους τις
αντίστοιχες ενδείξεις, επισημάνσεις και δηλώσεις των
παραπάνω παρ. 1 και 2.
5. Οι διαφημιστικές επικοινωνίες των εξοπλισμών πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ελληνικού
Κώδικα Διαφήμισης - Επικοινωνίας.
Άρθρο 8
Ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης
1. Εξοπλισμοί που διατίθενται νόμιμα στην αγορά κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Τουρκία ή
προέρχονται και διατίθενται νόμιμα στην αγορά κράτους της ΕΖΕΣ, το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της
συμφωνίας ΕΟΧ, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Η εφαρμογή των συγκεκριμένων κανόνων υπόκειται
στον Κανονισμό (ΕΚ) 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τη
θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν
νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους και για την
κατάργηση της απόφασης υπ’ αρ. 3052/95/ΕΚ (ΕΕ L 218
της 13-8-2008, σ. 21) έως τις 18 Απριλίου 2020, και υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2019/515 της 19ης
Μαρτίου 2019 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των
εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά
άλλου κράτους μέλους από τις 19 Απριλίου 2020.
2. Εξοπλισμοί που κατασκευάζονται σύμφωνα με εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, ή ανταποκρίνονται σε
τεχνικές απαιτήσεις διεθνώς αναγνωρισμένων σχημάτων
πιστοποίησης, κυκλοφορούν νόμιμα και στην ελληνική
αγορά με την προϋπόθεση ότι:
- δηλώνουν εμφανώς στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα αυτών τις χαρακτηριστικές επιδόσεις που
επικαλούνται και ικανοποιούν.
- είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλο εγχειρίδιο χρήσης
και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα.
3. Εάν στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της
συμμόρφωσης ενός εξοπλισμού, διαπιστώνεται ότι
τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τα οποία εγκρίθηκε ο εξοπλισμός δεν επαρκούν για την απόδειξη των
επιπτώσεων του προϊόντος στην ποιότητα του πόσιμου
νερού, η εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς μπορεί να
ζητήσει πρόσθετες δοκιμές ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία
για να αποδειχθεί η συμμόρφωσή του με τα χαρακτηριστικά που δηλώνονται από τον κατασκευαστή.
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Άρθρο 9
Εποπτεία της αγοράς
1. Αρμόδια διοικητική υπηρεσία για την εφαρμογή των
διατάξεων της παρούσας απόφασης είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η οποία μπορεί να συνεργάζεται για
την άσκηση των εποπτικών και ελεγκτικών διαδικασιών
με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων
της χώρας.
2. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στο πλαίσιο των
εποπτικών της υποχρεώσεων και εφαρμογής του ετήσιου Εθνικού Προγράμματος Εποπτείας Αγοράς [Κανονισμός (ΕΕ) 765/2008, νόμος 4072/2012, Κεφάλαιο Ε]
εντάσσει ελέγχους για τα προϊόντα που καλύπτει η παρούσα απόφαση.
Οι έλεγχοι αγοράς καλύπτουν όλη την ελληνική επικράτεια και πραγματοποιούνται σε χώρους παραγωγής,
συσκευασίας, αποθήκευσης, διανομής, εγκατάστασης
και συντήρησης.
3. Εργαστηριακές δοκιμές και αναλύσεις που διενεργούνται για τον έλεγχο και την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του εξοπλισμού πραγματοποιούνται μόνον
από διαπιστευμένα στο αντίστοιχο πεδίο εργαστήρια,
με μεθόδους που προδιαγράφονται στα πρότυπα των
Παραρτημάτων I και ΙΙ ή σε μεθοδολογίες ισοδυνάμου
αποτελέσματος που το διαπιστευμένο εργαστήριο αποδέχεται.
Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις - Κυρώσεις
1. Σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας απόφασης, οι εμπλεκόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφωθούν με τις
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διατάξεις αυτής και να ενημερώσουν σχετικά την εθνική
αρχή εποπτείας της αγοράς.
2. Μετά το πέρας των δώδεκα μηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας απόφασης, οι εξοπλισμοί που διατίθενται στην αγορά και δεν έχουν συμμορφωθεί με τις
διατάξεις αυτής αποσύρονται, δεσμεύονται ή καταστρέφονται, με εντολή της αρμόδιας εθνικής αρχής εποπτείας
της αγοράς.
3. Στις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων
του οικονομικού φορέα, όπως προβλέπονται από την
παρούσα απόφαση, λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα και
επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κεφαλαίου Ε, του ν. 4072/2012, ως ισχύει.
4. Όταν διαπιστωθεί ότι Οργανισμός Αξιολόγησης
της Συμμόρφωσης, προβαίνει σε δραστηριότητες κατά
παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή
ασυμβίβαστες με τη διαπίστευσή του, ενεργοποιείται
άμεσα η διαδικασία επιβολής κυρώσεων του άρθρου 19,
της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.01.2/56790/
ΔΠΠ1828/31-5-2016 (Β΄ 1897).
5. Περιπτώσεις άρνησης συνεργασίας του οικονομικού φορέα με την εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς,
είτε για την υποβολή των στοιχείων τεκμηρίωσης της
συμμόρφωσης του εξοπλισμού, είτε για τη λήψη των
αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, διαβιβάζονται άμεσα
στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών των οικονομικών φορέων.
6. Η αρμόδια εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για όλα τα θέματα που
αφορούν στις προδιαγραφές και στη συμμόρφωση των
εξοπλισμών με την παρούσα απόφαση.
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I

Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά ε υ ρ ω π α ι κ ά και ε θ ν ι κ ά π ρ ό τ υ π α
Κατάλογος υποχρεωτικών ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων1 σχετικά με τις απαιτήσεις
κατασκευής εξοπλισμών επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ανάλογα με τον τύπο και το
είδος τους.

ΠΡΟΤΥΠΟ
EN 13443-1

EN 13443-2

EN 14095
EN 14652
EN 14743
EN 14812
EN 14897
EN 14898
EN 15219
EN 15161

1

Τ Ι Τ Λ Ο Σ
Water conditioning equipment inside buildings - Mechanical filters - Part 1:
Particle rating 80 μm to 150 μm - Requirements for performances, safety and
testing
Water conditioning equipment inside buildings - Mechanical filters - Part 2:
Particle rating 1 μm to less than 80 μm - Requirements for performance, safety
and testing
Water conditioning equipment inside buildings. Electrolytic treatment with
aluminium anodes. Requirements for performance, safety and testing
Water conditioning equipment inside buildings - Membrane separation devices Requirements for performance, safety and testing
Water conditioning equipment inside buildings - Softeners - Requirements for
performance, safety and testing
Water conditioning equipment inside buildings. Chemical dosing systems. Pre-set
dosing systems. Requirements for performance, safety and testing
Water conditioning equipment inside buildings. Devices using mercury lowpressure ultraviolet radiators. Requirements for performance, safety and testing
Water conditioning equipment inside buildings - Active media filters Requirements for performance, safety and testing
Water conditioning equipment inside buildings - Nitrate removal devices Requirements for performance, safety and testing
Water conditioning equipment inside buildings — Installation, operation,
maintenance and repair

Εφαρμόζεται η επικαιροποιημένη έκδοση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
Κατάλογος ευρωπαικών προτύπων
Ενδεικτικός κατάλογος ευρωπαϊκών προτύπων2 για εξοπλισμούς επεξεργασίας νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης τα οποία που αφορούν σε :
i)

εγκατάσταση, λειτουργία, επισκευή και αντικατάσταση υλικών, καθώς και στην

ii) αξιολόγηση των υλικών και των χημικών ουσιών.

Εγκατάσταση, λειτουργία, επισκευή και αντικατάσταση εξοπλισμών
ΕΝ 806-1
ΕΝ 806-2
ΕΝ 806-3
ΕΝ 806-4
ΕΝ 806-5

Specifications for installations inside buildings conveying water for human
consumption - Part 1: General
Specification for installations inside buildings conveying water for human
consumption - Part 2: Design
Specifications for installations inside buildings conveying water for human
consumption - Part 3: Pipe sizing - Simplified method
Specifications for installations inside buildings conveying water for human
consumption - Part 4: Installation
Specifications for installations inside buildings conveying water for human
consumption - Part 5: Operation and maintenance

Οργανικά υλικά
EN 1420-1
EN 13052-1
EN 14395-1
EN 1622
EN ISO 7887
EN ISO 7027-1
EN ISO 7027-2
EN 12873-1

EN 12873-2
EN 16421
EN 1484
EN 15768

2

Influence of organic materials on water intended for human consumption Determination of odour and flavour assessment of water in piping systems
Influence of materials on water intended for human consumption - Organic
materials - Determination of colour and turbidity of water in piping systems Part 1: Test method
Influence of organic materials on water intended for human consumption Organoleptic assessment of water in storage systems - Part 1: Test method
Water quality - Determination of the threshold odour number (TON) and
threshold flavour number (TFN)
Water quality - Examination and determination of colour
Water quality - Determination of turbidity - Part 1: Quantitative methods
Water quality - Determination of turbidity - Part 2: Semi-quantitative methods for
the assessment of transparency of waters
Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due
to migration - Part 1: Test method for factory-made products made from or
incorporating organic or glassy (porcelain/vitreous enamel) materials
Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due
to migration - Part 2: Test method for non-metallic and non-cementitious siteapplied materials
Influence of materials on water for human consumption - Enhancement of
microbial growth (EMG)
Water analysis - Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC)
and dissolved organic carbon (DOC)
Influence of materials on water intended for human consumption - GC-MS
identification of water leachable organic substances

Εφαρμόζεται η επικαιροποιημένη έκδοση.
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Influence of materials on water for human consumption - Enhancement of
microbial growth (EMG)

Μέταλλα
ΕΝ 15664-1

Influence of metallic materials on water intended for human consumption Dynamic rig test for assessment of metal release - Part 1: Design and operation

ΕΝ 15664-2

Influence of metallic materials on water intended for human consumption Dynamic rig test for assessment of metal release - Part 2: Test waters

EN 16056

Influence of metallic materials on water intended for human consumption Method to evaluate the passive behaviour of stainless steels

EN 16058

Influence of metallic materials on water intended for human consumption Dynamic rig test for assessment of surface coatings with nickel layers - Longterm test method

EN 10255

Non-Alloy steel tubes suitable for welding and threading - Technical delivery
conditions

EN 10240

Internal and/or external protective coatings for steel tubes - Specification for hot
dip galvanized coatings applied in automatic plants

EN 10242

Threaded pipe fitting in malleable cast iron

Χημικές ουσίες
EN 12902

Products used for treatment of water intended for human consumption Inorganic supporting and filtering materials - Methods of test

EN 12873-1

Influence of materials on water intended for human consumption - Influence
due to migration - Part 1: Test method for factory-made products made from or
incorporating organic or glassy (porcelain/vitreous enamel) materials

EN 12873-2

Influence of materials on water intended for human consumption - Influence
due to migration - Part 2: Test method for non-metallic and non-cementitious
site-applied materials

EN 12873-3
EN 12873-4
EN 12903
EN 12915-1
EN 12915-2
EN 15029
EN 12914

Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due
to migration - Part 3: Test method for ion exchange and adsorbent resins
Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due
to migration - Part 4: Test method for water treatment membranes
Products used for the treatment of water intended for human consumption Powdered activated carbon
Products used for the treatment of water intended for human consumption Granular activated carbon - Part 1: Virgin granular activated carbon
Products used for the treatment of water intended for human consumption Granular activated carbon - Part 2: Reactivated granular activated carbon
Products used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III)
hydroxide oxide
Products used for treatment of water intended for human consumption Powdered perlite
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EN 12672
EN 15482
EN 16070
EN 12873-3
EN 12914
EN 12909
EN 12904
EN 12911
EN 12912
EN 13754
UNE 149101
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Chemicals used for treatment of water intended for human consumption Potassium permanganate
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption Sodium permanganate
Products used for treatment of water intended for human consumption - Natural
zeolite
Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due
to migration - Part 3: Test method for ion exchange and adsorbent resins
Products used for treatment of water intended for human consumption Powdered perlite
Products used for treatment of water intended for human consumption –
Anthracite
Products used for treatment of water intended for human consumption - Silica
sand and silica gravel
Products used for treatment of water intended for human consumption Manganese greensand
Products used for treatment of water intended for human consumption – Barite
Products used for treatment of water intended for human consumption –
Bentonite
Water conditioning equipment inside buildings. Validation of equipment used in
the treatment of drinking water in the interior of buildings.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 5

Νομική μορφή / επωνυμία:
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου:
Διεύθυνση:
Αρ. ΓΕΜΗ:
1.

ΑΦΜ:
Τηλέφωνο:
Fax:
Ιστοσελίδα:
E-mail:
Εμπορική επωνυμία του εξοπλισμού :

2.

Αριθμός αναγνώρισης :
Τύπος :
α) Ειδικός σκοπός επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης:

3.

β) Τιμές επίδοσης που εγγυάται η εφαρμοσθείσα επεξεργασία:
γ) Αλλαγή αναλώσιμων:
α) Νομοθεσία / - ες με την οποία συμμορφώνεται :
β) Κανονισμοί ΕΕ:

4.

γ) Οδηγία ΕΕ ……………. Σήμανση CE (εάν εμπίπτει):
δ) Ευρωπαϊκά πρότυπα με τα οποία συμμορφώνεται (εξοπλισμός και υλικά) –Παράρτημα
IV:

5.

α) Ο κατασκευαστής εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης το οποίο έχει αξιολογηθεί από τον
διαπιστευμένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης:
β) Οι εργαστηριακές δοκιμές διενεργήθηκαν από το διαπιστευμένο εργαστήριο:

6.

Πιστοποιητικά που αφορούν τον εξοπλισμό:

7.

Βεβαιώνεται ότι ο αναφερόμενος εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ΚΥΑ
(δηλ. την παρούσα απόφαση)
Ο Δηλών.
Ονοματεπώνυμο:
Ημερομηνία:
Υπογραφή:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΙV

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης
1. Το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης των εξοπλισμών που προορίζονται να διασυνδεθούν στα
εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων που παρέχουν νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, πρέπει να
περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία :
•

Την ταυτότητα του κατασκευαστή ( νομική μορφή εταιρείας ), τη διακριτική επωνυμία του
τύπου του εξοπλισμού, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου της εταιρείας.

•

Σχεδιάγραμμα τοποθέτησης και σύνδεσης, με αναγραφή των κατάλληλων πληροφοριών.

•

Τα όρια λειτουργίας του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των βασικών παραμέτρων του
προς επεξεργασία νερού, ανάλογα με το είδος της επεξεργασίας.

•

Ο ρυθμός ροής, η θερμοκρασία και οι μέγιστες και ελάχιστες πιέσεις.

•

Οι οδηγίες εκκίνησης, συντήρησης και θέσης σε λειτουργία μετά από παρατεταμένες
περιόδους διακοπής της λειτουργίας.

•

Η απαραίτητη συντήρηση, η συχνότητα αλλαγής αναλώσιμων στοιχείων και ο τρόπος
εκτέλεσης τους.

•

Ο τρόπος καθαρισμού και περιοδικής απολύμανσης.

•

Η αναφορά κάθε στοιχείου, το οποίο εάν δεν ληφθεί υπόψη με τη δέουσα σημασία από τον
καταναλωτή ή το άτομο που κάνει την εγκατάσταση, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο στην
υγεία του καταναλωτή ή βλάβη του εξοπλισμού.

2. Στις πληροφορίες χρήσης και συντήρησης, ο κατασκευαστής για περαιτέρω τεκμηρίωση μπορεί
να ακολουθήσει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 15161 « Εξοπλισμός επεξεργασίας
νερού στο εσωτερικό των κτιρίων - Εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή» ή άλλου
ισοδύναμου προτύπου.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Υγείας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02049731111200012*

