
 
Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 

   Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)   

Κωδικός 
Αρ. 
Τιμ. 

Τίτλος Αρθρου 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Τίτλος ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ 23.03 1 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 01-03-00-00 * Ικριώματα 01-03-00-00 

ΟΙΚ Ν71.85.04 2 Ελεγχος και επισκευή επιχρισμάτων τοίχων ή οροφών 
με έτοιμο κονίαμα, χωρίς τη χρήση ικριωμάτων. 

    

ΝΑΟΙΚ 77.15 3 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για 
χρωματισμούς 

03-10-02-00    

ΟΙΚ Ν7397.1.1 4 Αποκατάσταση επιπεδότητας δαπέδου μετά τη 
καθαίρεση πλακιδίων 

    

ΟΙΚ Ν22.55 5 Αφαίρεση πλακών ψευδοροφής μετά προσοχής     
ΝΑΟΙΚ 22.23 6 Καθαίρεση επιχρισμάτων 14-02-01-01    
ΟΙΚ Ν74.25.4 7 Απομάκρυνση παλαιάς στρώσης μεμβρανών 

υαλοπινάκων, προς υποδοχή νέας επένδυσης 
θερμομονωτικών - ανακλαστικών μεμβρανών. 

    

ΟΙΚ Ν2264.2.1 8 Aπασχόληση τεχνίτη σε εργασίες που δεν εμπίπτουν 
σε υπάρχοντα άρθρα της μελέτης, ήτοι μεταφορά 
επίπλων, συλλογή αχρήστων υλικών σε σημεία 
φόρτωσης, κλπ. 

    

ΟΙΚ Ν2264.3.1 9 Aπασχόληση εργάτη σε εργασίες που δεν εμπίπτουν 
σε υπάρχοντα άρθρα της μελέτης, ήτοι μεταφορά 
επίπλων, συλλογή αχρήστων υλικών σε σημεία 
φόρτωσης, κλπ. 

    

ΝΑΟΙΚ 10.07.02 10 Μεταφορές με αυτοκίνητο  διά μέσου οδών 
περιορισμένης βατότητας 

    

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 11 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής 
βατότητας 

    
ΟΙΚ Ν22.65.2 12 Συλλογή , συσκευασία και μεταφορά παλιού 

ραδιοφωνικού εξοπλισμού από την  Αθήνα 
στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ 3 στη Θεσσαλονίκη. 

    

ΟΙΚ Ν21.00.7 13 Ημερήσια αποζημίωση γερανού 10 t     
ΝΑΟΙΚ 77.80.02 14 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με 

χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

03-10-02-00    

ΟΙΚ Ν7790.9.2 15 Ανακαίνιση χρωματισμών εξωτερικά και αποκατάσταση 
επιχρισμάτων, χωρίς τη χρήση ικριωμάτων. 

    

ΝΑΟΙΚ 77.55 16 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε 
χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού η διαλύτου 

03-10-03-00    

         
* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ Σελίδα 1 από 3   



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 
Τιμ. 

Τίτλος Αρθρου 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Τίτλος ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΟΙΚ Ν77.10.3 17 Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων επί επιφανειών σκυροδέματος ή 
επιχρισμάτων με αδιάβροχο χρώμα 

    

ΝΑΟΙΚ 77.82 18 Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα 
υδατικής  διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως 

03-10-05-00    

ΟΙΚ Ν7780.3 19 Ανακαίνιση χρωμάτων με μερεμέτια     
ΟΙΚ Ν7805.31 20 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών τύπου AMF Feinfresko SK 

ή Saturn SK 
    

ΝΑΟΙΚ 73.33.02 21 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, 
διαστάσεων 30x30 cm 

03-07-02-00    

ΟΙΚ Ν71.31.36 22 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα επί τόπου 
χωρίς τη χρήση ικριωμάτων. 

03-03-01-00    

ΟΙΚ Ν65.02.2Α 23 Επένδυση με μονή γυψοσανίδα και μόνωση     
ΟΙΚ Ν77.84.03 24 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων 

με πλαστικό χρώμα, χωρίς τη χρήση ικριωμάτων 
    

ΟΙΚ Ν7780.30.4 25 Χρωματισμοί δια πλαστικού χρώματος τσιμεντοσανίδων, με 
απόξεση, καθαρισμό, στοκάρισμα και προετοιμασία των 
επιφανειών προς εφαρμογή των στρώσεων. 

    

ΟΙΚ Ν72.46.3Α 26 Εξωτερική επένδυση διαφανών υαλοπινάκων με θερμομονωτική - 
ανακλαστική μεμβράνη. 

    

ΝΑΟΙΚ 73.97 27 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια 03-07-06-02    
ΝΑΟΙΚ 65.05 28 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 03-08-03-00 * Κουφώματα Αλουμινίου 03-08-03-00 

ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01 29 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη 

03-08-03-00 * Κουφώματα Αλουμινίου 03-08-03-00 

ΟΙΚ Ν62.20.4 30 Θύρα  πυρασφαλείας μονόφυλλη, διαστάσεων 0,90 x 205 cm, 
από διπλό φύλλο γαλβανιζέ λαμαρίνας, με μπάρα πανικού. 

    

ΝΑΟΙΚ 76.27.02 31 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 
12 mm, κρύσταλλο 5 mm) 

03-08-07-02    

ΟΙΚ Ν14.77.6 32 Κλείθρο ασφαλείας για υαλόθυρες εξ αλουμινίου μετά των 
χειρολαβών. 

    

ΟΙΚ Ν61.10.8 33 Ράμπα Α.Μ.Ε.Α. με σιδερένιο σκελετό και επίστρωση τελικού 
δαπέδου απο φύλλα αλουμινίου "κριθαράκι". 

    

ΝΑΟΙΚ 79.11.01 34 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με 
πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 

03-06-01-01 * Στεγανώσεις Δωμάτων - Στεγών με ασφσλτικες μεμβράνες 03-06-01-01 

ΟΙΚ Ν7910.3.1 35 Επένδυση αεραγωγών με θερμομονωτικό και επιπροσθέτως 
στεγανωτικό υλικό. 

    

ΑΤΗΕ Ν8799.44 36 Καπάκι εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένο εν θερμώ πλάτους 400 
Χ1,5mm 

    

         

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ Σελίδα 2 από 3   



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 
Τιμ. 

Τίτλος Αρθρου 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Τίτλος ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΑΤΗΕ Ν8799.8.3 37 Εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν θερμώ διαστάσεων 
400x60x1,5 mm 

    

ΟΙΚ Ν2264.2.2 38 Aπασχόληση τεχνίτη σε εργασίες που δεν εμπίπτουν σε 
υπάρχοντα άρθρα της μελέτης, όπως μετακίνηση επίπλων στην 
τελική τους θέση, διευθέτηση και όδευση καναλιών και 
καλωδιώσεων, κλπ. 

    

ΟΙΚ Ν2264.3.2 39 Aπασχόληση εργάτη σε εργασίες που δεν εμπίπτουν σε 
υπάρχοντα άρθρα της μελέτης, όπως μετακίνηση επίπλων στην 
τελική τους θέση, διευθέτηση και όδευση καναλιών και 
καλωδιώσεων, κλπ. 

    

Βοηθητικά άρθρα μελέτης 

ΟΙΚ 1487  Υλικόν στοκαρίσματος     
         

 
         

Σελίδα 3 από 3     
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