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ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΕ

1. ΕΙΑΓΩΓΗ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηαθνληαεηίαο έγηλαλ ζχληνλεο
πξνζπάζεηεο ζην δπηηθνεπξσπατθφ ρψξν πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί έλα
εληαίν πιαίζην επξσπατθψλ θαλνληζκψλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε κειέηε ησλ
θνξέσλ ζηα έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. Όπσο ήηαλ ίζσο θπζηθφ,
κεγαιχηεξε έκθαζε δφζεθε ζηηο θέξνπζεο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα,
θπξίσο, θαη απφ ράιπβα, νη νπνίεο απνηεινχζαλ θαη ηελ πιεηνλφηεηα. ηα
πιαίζηα δηεζλψλ ελψζεσλ, φπσο ι.ρ. ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
θπξνδέκαηνο (Comite Europeen (αξγφηεξα: Euro-international) du Beton,
CEB) θαη ε Γηεζλήο Δλσζε (Οκνζπνλδία) Πξνέληαζεο (Federation
Internationale de la Precontrainte, FIP) θ.ά. ιεηηνχξγεζαλ Οκάδεο
Δξγαζίαο θαη Σερληθέο Δπηηξνπέο πνπ ζπλέηαμαλ δηάθνξα ηερληθά θείκελα
(νδεγίεο, ζπζηάζεηο θιπ.) κε απνθνξχθσκα ηνλ Πξφηππν Καλνληζκφ
θπξνδέκαηνο, ζε δχν δηαδνρηθέο εθδφζεηο ην 1978 θαη ην 1990, γλσζηέο
θαη σο MC78 θαη MC90, αληίζηνηρα (CEB-FIP, 1978 & CEB-FIP, 1990).
ηνπο θαλνληζκνχο απηνχο ελζσκαηψλνληαλ νη ηφηε ζχγρξνλεο
πξνζεγγίζεηο ησλ εκηπηζαλνηηθψλ κεζφδσλ θαη ησλ επηκέξνπο
ζπληειεζηψλ (αζθαιείαο), ησλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο θαινχκελεο
κεζφδνπ ζπλνιηθήο αληνρήο.
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Παξάιιεια φκσο απαζρνινχζε ήδε ηελ ΔΟΚ θαη ηδηαίηεξα ηελ ίδηα ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην ζέκα ηεο άξζεο ησλ ππαξρφλησλ ηερληθψλ
εκπνδίσλ αλάκεζα ζηα Κξάηε Μέιε, ψζηε λα πινπνηεζεί ζηαδηαθά θαη ην
ηαρχηεξν δπλαηφλ ε «Κνηλή Αγνξά». Απηφ νδήγεζε ζηηο ελέξγεηεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα, κε βάζε επηιεγκέλα απνζπάζκαηα απφ ηνλ
(ηππηθφ) πξφινγν ησλ Δπξσθσδίθσλ.
2. ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΩΝ ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΩΝ
Σν 1975, ε Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο απνθάζηζε λα
πινπνηήζεη έλα πξφγξακκα δξάζεο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, κε βάζε
ην άξζξν 95 ηεο πλζήθεο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε άξζε ησλ
ηερληθψλ εκπνδίσλ ζην εκπφξην θαη ε ελαξκφληζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ.
ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, ε Δπηηξνπή αλέιαβε ηελ
πξσηνβνπιία λα ζεζπίζεη κηα ζεηξά ελαξκνληζκέλσλ ηερληθψλ θαλφλσλ γηα
ην ζρεδηαζκφ ησλ (θεξνπζψλ) θαηαζθεπψλ, νη νπνίνη ζε πξψην ζηάδην ζα
ρξεζίκεπαλ σο ελαιιαθηηθνί ησλ ηζρπφλησλ ζηα Κξάηε Μέιε εζληθψλ
θαλφλσλ θαη ηνπο νπνίνπο ηειηθά ζα αληηθαζηζηνχζαλ.
Δπί δεθαπέληε ρξφληα ε Δπηηξνπή, κε ηε βνήζεηα ηεο Δπηηξνπήο
Καζνδήγεζεο πνπ πεξηειάκβάλε εθπξνζψπνπο ησλ Κξαηψλ Μειψλ,
πξνψζεζε ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Δπξσθσδίθσλ, ην νπνίν
νδήγεζε ζηελ πξψηε γεληά Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1980.
Σν 1989 ε Δπηηξνπή θαη ηα Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ θαη ηεο ΔΕΔ
απνθάζηζαλ, βάζεη κηαο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Σππνπνίεζεο (CEN), ηε κεηαθνξά ηεο επζχλεο
ζχληαμεο θαη ηεο δεκνζίεπζεο ησλ Δπξσθσδίθσλ ζηε CEN κε κηα ζεηξά
Δληνιψλ (Mandates), πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζεί ε ππφζηαζε ελφο
κειινληηθνχ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ (EN). Απηφ εθ ησλ πξαγκάησλ ζπλδέεη
ηνπο Δπξσθψδηθεο κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο Οδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ
θαη ηηο Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνξηθά κε ηα Δπξσπατθά Πξφηππα.
Αλαθέξνληαη ραξαθηεξηζηηθά ε Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/106/ΔΟΚ (ΔΟΚ,
1989) γηα ηα δνκηθά (θαηαζθεπαζηηθά) πξντφληα (ΟΓΠ) θαη νη Οδεγίεο ηνπ
πκβνπιίνπ 93/37/ΔΟΚ, 92/50/ΔΟΚ θαη 89/440/ΔΟΚ γηα ηα δεκφζηα έξγα
θαη ηηο ππεξεζίεο (θαζψο θαη νη κεηέπεηηα αλαζεσξήζεηο θαη πξνζζήθεο, κε
πην πξφζθαηεο ηηο Οδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 98/48/ΔΚ θαη 98/34/ΔΚ,
2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ). Αλάινγεο νδεγίεο είραλ εθδνζεί ζην πιαίζην
ηεο ΔΕΔ, νη νπνίεο είραλ σο θίλεηξν ηε δηακφξθσζε ηεο εζσηεξηθήο
αγνξάο. Τπελζπκίδεηαη φηη ζηε CEN ηα Κξάηε Μέιε εθπξνζσππνχληαη
κέζσ ησλ Δζληθψλ Οξγαληζκψλ Σππνπνίεζεο (γηα ηελ Διιάδα ν ΔΛΟΣ).
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Σν πξφγξακκα ησλ Δπξσθσδίθσλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα
Πξφηππα, ην θαζέλα απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη απφ έλαλ αξηζκφ κεξψλ
(ζπλνιηθά 58):
ΔΝ 1990 Δπξσθψδηθαο Βάζεηο ρεδηαζκνχ
1Μέξνο)
ΔΝ 1991 Δπξσθψδηθαο 1: Γξάζεηο ζηνπο θνξείο
(10 Μέξε)
ΔΝ 1992 Δπξσθψδηθαο 2: ρεδηαζκφο Φνξέσλ απφ
( 4 Μέξε)
θπξφδεκα
ΔΝ 1993 Δπξσθψδηθαο 3: ρεδηαζκφο Φνξέσλ απφ Υάιπβα (20 Μέξε)
ΔΝ 1994 Δπξσθψδηθαο 4: ρεδηαζκφο χκκηθησλ Φνξέσλ απφ ( 3 Μέξε)
Υάιπβα θαη θπξφδεκα
ΔΝ 1995 Δπξσθψδηθαο 5: ρεδηαζκφο Ξχιηλσλ Φνξέσλ
( 3 Μέξε)
ΔΝ 1996 Δπξσθψδηθαο 6: ρεδηαζκφο Φνξέσλ απφ Σνηρνπνηία ( 5 Μέξε)
ΔΝ 1997 Δπξσθψδηθαο 7: Γεσηερληθφο ρεδηαζκφο
( 3 Μέξε)
ΔΝ 1998 Δπξσθψδηθαο 8: Αληηζεηζκηθφο ρεδηαζκφο
( 6 Μέξε)
ΔΝ 1999 Δπξσθψδηθαο 9: ρεδηαζκφο Φνξέσλ απφ Αινπκίλην ( 5 Μέξε)
Σα πξφηππα ησλ Δπξσθσδίθσλ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ επζχλε ησλ
ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ζε θάζε Κξάηνο Μέινο, θαη έρνπλ δηαζθαιίζεη ην
δηθαίσκά ηνπο λα πξνζδηνξίδνπλ, ζε εζληθφ επίπεδν, ηηο ηηκέο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα αζθαιείαο, φπνπ νη ηηκέο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη
απφ Κξάηνο ζε Κξάηνο.
Ζ CEN αλέζεζε ην έξγν ηεο ζχληαμεο ησλ Δπξσθσδίθσλ ζηελ
Δπηηξνπή ηεο CEN/TC250 «Structural Eurocodes». Λφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο
θαη ηεο έθηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν απαηηνχζε πςειφ βαζκφ
εμεηδίθεπζεο θαη ζε επξχ θάζκα, ην φιν έξγν επηκεξίζζεθε ζε επηκέξνπο
Σερληθέο
Δπηηξνπέο,
ζεσξνχκελεο
φκσο
σο
Τπνεπηηξνπέο
(Subcommittees, SC) ηεο CEN/TC250, θαη ζπγθεθξηκέλα κηα αλά
Δπξσθψδηθα.
Ο
Δπξσθψδηθαο
«Βάζεηο
ρεδηαζκνχ»
πνπ
δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο γεληθέο αξρέο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ’ φινπο ηνπο
Δπξσθψδηθεο απεηέιεζε αξρηθά αληηθείκελν ηεο SC1, ηειηθά φκσο
αληηθείκελν ηεο κεηξηθήο Δπηηξνπήο CEN/TC250. Ζ ζχληαμε ησλ θεηκέλσλ
έγηλε ζε δχν θάζεηο απφ νιηγνκειείο Οκάδεο Δξγαζίαο εκπεηξνγλσκφλσλ,
νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ θαη αλαθέξνληαλ ζηελ αληίζηνηρε Σερληθή
Τπνεπηηξνπή ηεο CEN. Καηά ηελ πξψηε θάζε (1990 – 1998/2000) ηα
θείκελα πνπ ζπληάρζεθαλ θαηέιεμαλ ζηε κνξθή Πξνζσξηλνχ
(Γνθηκαζηηθνχ) Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ (ENV). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ
θεηκέλσλ νινθιεξψζεθαλ ην 1998, γηα νξηζκέλα φκσο ππήξμαλ θάπνηεο
θαζπζηεξήζεηο ελφο θαη πιένλ έηνπο. Καηά ηε θάζε απηή έγηλε θαηά ην
κέγηζην βαζκφ θαη ε επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ηεθκεξίσζή ηνπο θαη
ζπληάρζεθαλ ηα αληίζηνηρα ππνζηεξηθηηθά θείκελα, γλσζηά έθηνηε σο
Background Documents (BD). ηε ζπλέρεηα θαη κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 2007
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πινπνηήζεθε ε ζχληαμε φισλ ησλ θεηκέλσλ ππφ κνξθήλ Δπξσπατθνχ
Πξνηχπνπ (EN). Δμππαθνχεηαη φηη θαζφιελ απηήλ ηελ δηάξθεηα
εθαξκφζηεθαλ νη θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζχληαμεο θαη πηνζέηεζεο ησλ
Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ, κε θάπνηεο – πεξηνξηζκέλεο ζην πιήζνο –
δηαθνξνπνηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ
Δπξσθσδίθσλ, ζε ζχγθξηζε κε άιια πξφηππα, φπσο απηά πνπ αθνξνχλ
πξντφληα. ρεηηθή ήηαλ ε κλεία γηα ηηο Τπν-επηηξνπέο, θαζψο θαη άιιεο
αλαθνξέο ζηα επφκελα.
εκεησηένλ φηη ε ίδηα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε πξν εηψλ ηε
χζηαζε 2003/887/ΔΚ (ΔΚ, 2003) κε ηελ νπνία θαιεί ηα Κξάηε Μέιε λα
εθαξκφζνπλ ηνπο Δπξσθψδηθεο, ζχκθσλα κάιηζηα κε ζπγθεθξηκέλα
βήκαηα θαη δηαδηθαζίεο. Δμάιινπ αμίδεη λα αλαθέξεη θαλείο ηα βαζηθφηεξα
θείκελα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ
Δπξσθσδίθσλ. Σα θείκελα απηά είλαη «δσληαλά» θαη αλαζεσξνχληαη θαηά
δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζε λέα δεδνκέλα. ηελ
εθαξκνγή θαη ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ αλαθέξεηαη έλα απφ ηα
θαζνδεγεηηθά θείκελα (Guidance Papers) πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο ΟΓΠ (89/106/ΔΟΚ) θαη ζπγθεθξηκέλα ην L (EC/DG
ENTR/G5, 2003). Δρνπλ ζπληαρζεί επίζεο νξηζκέλα βαζηθά έγγξαθα απφ
ηελ ίδηα ηε κεηξηθή Δπηηξνπή Δπξσθσδίθσλ CEN/TC250, θπξηφηεξα απφ ηα
νπνία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ην N 250 G Rev.2 γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηηο
δηαδηθαζίεο (CEN/TC250, 2007) θαη ην N 600 Rev.1, γηα ηνλ ηξφπν
πξνεηνηκαζίαο ησλ θεηκέλσλ (CEN/TC250, 2004).
3. ΤΠΟΣΑΗ,
ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΩΝ

ΠΕΔΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΙ

ΣΟΥΟΙ

ΣΩΝ

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ πξφινγν θάζε Δπξσθψδηθα, ηα Κξάηε Μέιε ηεο
ΔΔ θαη ηεο ΔΕΔ αλαγλσξίδνπλ ην γεγνλφο φηη νη Δπξσθψδηθεο
ρξεζηκεχνπλ σο θείκελα αλαθνξάο γηα ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο:
- σο κέζνλ γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ θηηξίσλ θαη ησλ
Σερληθψλ Έξγσλ (Δξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ) πξνο ηηο νπζηψδεηο
απαηηήζεηο (Essential Requirements, ER) ηεο Οδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ
89/106/ΔΟΚ, θαη ηδηαίηεξα πξνο ηελ Οπζηψδε Απαίηεζε Νν. 1 (ΟΑ1) –
Μεραληθή αληίζηαζε θαη επζηάζεηα θαη ηελ Οπζηψδε Απαίηεζε Νν. 2
(ΟΑ2)– Αζθάιεηα ζηελ πεξίπησζε ππξθαγηάο
- σο βάζε γηα ηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ θαηαζθεπέο θαη
ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο κεραληθνχ
- σο πιαίζην γηα ηε ζχληαμε ελαξκνληζκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
γηα θαηαζθεπαζηηθά πξντφληα (EN θαη ETA)
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Οη Δπξσθψδηθεο, ζ’ φηη αθνξά ηα ίδηα ηα έξγα θαηαζθεπψλ, έρνπλ
άκεζε ζρέζε κε ηα Δξκελεπηηθά Έγγξαθα, ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζην
Άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο γηα ηα Γνκηθά Πξντφληα (ΟΓΠ), αλ θαη -φπσο
πξναλαθέξζεθε- είλαη δηαθνξεηηθήο θχζεο απφ ηα ελαξκνληζκέλα
πξφηππα πξντφλησλ. Ωο εθ ηνχηνπ ηα ηερληθά δεηήκαηα ηα νπνία
αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Δπξσθσδίθσλ πξέπεη λα ιεθζνχλ
επαξθψο ππφςε απφ ηηο Σερληθέο Δπηηξνπέο ηεο CEN θαη/ή απφ ηηο
Οκάδεο Δξγαζίαο ηνπ EOTA, νη νπνίεο εξγάδνληαη πάλσ ζηα πξφηππα ησλ
πξντφλησλ, απνβιέπνληαο ζηελ επίηεπμε πιήξνπο ζπκβαηφηεηαο ησλ
ηερληθψλ απηψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηνπο Δπξσθψδηθεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα : ζχκθσλα κε ην Άξζξν 3.3 ηεο Οδεγίαο γηα ηα
Γνκηθά Πξντφληα (Πξντφληα ηνπ Καηαζθεπαζηηθνχ Σνκέα), ζηηο νπζηψδεηο
απαηηήζεηο (ΟΑ) ζα δνζεί ζπγθεθξηκέλε κνξθή κέζσ εξκελεπηηθψλ
εγγξάθσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ
νπζησδψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ εληνιψλ γηα ηα ελαξκνληζκέλα ΔΝ θαη ΔΣΑ/
ETAG. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 12 ηεο ίδηαο Οδεγίαο, ηα
εξκελεπηηθά έγγξαθα ζα:
α) δίλνπλ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο, ελαξκνλίδνληαο
ηελ νξνινγία θαη ηηο ηερληθέο βάζεηο (ηερληθή ηεθκεξίσζε), ππνδεηθλχνληαο
θαηεγνξίεο ή επίπεδα γηα θάζε απαίηεζε, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην
β)
ππνδεηθλχνπλ κεζφδνπο ζπζρεηηζκνχ απηψλ ησλ επηπέδσλ ή
θαηεγνξηψλ απαηηήζεσλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο π.ρ.
κεζφδνπο ππνινγηζκνχ θαη επαιήζεπζεο, ηερληθνχο θαλφλεο ζρεδηαζκνχ
έξγσλ, θιπ.
γ)
ρξεζηκεχνπλ σο αλαθνξά γηα ηελ θαζηέξσζε ελαξκνληζκέλσλ
πξνηχπσλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα Δπξσπατθέο Σερληθέο
Δγθξίζεηο
Οη Δπξσθψδηθεο δηαδξακαηίδνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ παξφκνην ξφιν
ζην πεδίν ηεο ΟΑ1 θαη ζε έλα κέξνο ηνπ πεδίνπ ηεο ΟΑ2.
Οη Δπξσθψδηθεο παξέρνπλ εληαίνπο θαλφλεο γηα ηξέρνπζα ρξήζε θαηά
ην ζρεδηαζκφ νινθιεξσκέλσλ θνξέσλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηφζν
παξαδνζηαθήο φζν θαη θαηλνηφκνπ θχζεο. Αζπλήζηζηεο κνξθέο δφκεζεο ή
ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ δελ θαιχπηνληαη, θαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο
απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε.
’φηη αθνξά ηα ζθνπνχκελα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ,
απηά ζπλνςίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ παξ. 1.1.3 ηνπ Καζνδεγεηηθνχ
Κεηκέλνπ L ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ «Δθαξκνγή θαη Υξήζε ησλ
Δπξσθσδίθσλ» (EC/DG ENTR/G5, 2003) :
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-

-

-

ε παξνρή θνηλψλ θξηηεξίσλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
πξνδηαγεγξακκέλσλ απαηηήζεσλ γηα κεραληθή αληίζηαζε (αληνρή),
επζηάζεηα θαη αληίζηαζε έλαληη ππξθαγηάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πηπρψλ ηεο δηάξθεηαο ζην ρξφλν θαη ηεο νηθνλνκίαο
ε εληαία θαηαλφεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ θεξνπζψλ θαηαζθεπψλ απφ
ηελ πιεπξά ησλ ηδηνθηεηψλ, ππεχζπλσλ ιεηηνπξγίαο, ρξεζηψλ,
κειεηεηψλ, εξγνιεπηψλ θαη παξαγσγψλ δνκηθψλ πξντφλησλ
ε δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο ππεξεζηψλ θαηαζθεπήο κεηαμχ ησλ
Κξαηψλ Μειψλ
ε δηεπθφιπλζε ηεο δηαθίλεζεο, εκπνξίαο θαη ρξήζεο ησλ δνκηθψλ
ζηνηρείσλ θαη ζπζηεκάησλ ζηα Κξάηε Μέιε
ε δηεπθφιπλζε ηεο δηαθίλεζεο, εκπνξίαο θαη ρξήζεο ησλ πιηθψλ θαη
ζπζηαηηθψλ πξντφλησλ,νη ηδηφηεηεο ησλ νπνίσλ ιακβάλνληαη ππφςε
ζηα Κξάηε Μέιε γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ζρεδηαζκνχ θαη
δηαζηαζηνιφγεζεο
ην λα απνηειέζνπλ θνηλή βάζε γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε ζηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα
ην λα επηηξέςνπλ ηελ εηνηκαζία θνηλψλ βνεζεκάησλ θαη ινγηζκηθψλ γηα
ην ζρεδηαζκφ
ην λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ
Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη ησλ Δπξσπαίσλ εξγνιεπηψλ, κειεηεηψλ θαη
παξαγσγψλ πξντφλησλ ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο αλά ηελ
Τθήιην.

4. ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΟΤΝ ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΕ
Οη Δζληθνί Καλνληζκνί, πνπ πινπνηνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ Δπξσθσδίθσλ,
ζα πεξηιακβάλνπλ ην πιήξεο θείκελν ηνπ Δπξσθψδηθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ παξαξηεκάησλ), φπσο απηφ δεκνζηεχηεθε απφ ηελ
CEN, ηνπ νπνίνπ ζα κπνξεί λα πξνεγείηαη κία εζληθή ζειίδα ηίηινπ θαη έλαο
εζληθφο πξφινγνο, κπνξεί δε λα αθνινπζεί θαη έλα Δζληθφ Πξνζάξηεκα.
Σν Δζληθφ Πξνζάξηεκα κπνξεί λα πεξηέρεη κφλν πιεξνθνξίεο γηα ηηο
παξακέηξνπο εθείλεο, γλσζηέο σο «Δζληθά Πξνζδηνξηδφκελεο Παξάκεηξνη»
(National Determined Parameters, NDP), νη νπνίεο παξακέλνπλ ζηνλ
Δπξσθψδηθα αλνηρηέο γηα εζληθή επηινγή θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ θηηξίσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα
θαηαζθεπαζζνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα, δειαδή:
- ηηκέο θαη/ή θαηεγνξίεο, εθεί φπνπ νη Δπξσθψδηθεο πξνβιέπνπλ ηελ
χπαξμε ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ,
- ηηκέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθεί φπνπ κέζα ζηνλ Δπξσθψδηθα
δίδεηαη κφλν έλα ζχκβνιν,
- εηδηθά δεδνκέλα γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε ρψξα (γεσγξαθηθά,
θιηκαηνινγηθά, θιπ.), φπσο π.ρ. ράξηεο ρηνληνχ
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- ε δηαδηθαζία πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη, φπνπ ν Δπξσθψδηθαο παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Σν Δζληθφ Πξνζάξηεκα κπνξεί επίζεο λα πεξηέρεη :
- απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εθαξκνγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ
παξαξηεκάησλ
- αλαθνξέο ζε κε-αληηθξνπφκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο νη
νπνίεο πξννξίδνληαη λα βνεζήζνπλ ην ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή ηνπ
Δπξσθψδηθα.
Οη πξναλαθεξφκελεο δπλαηφηεηεο απνηεινχλ ζηελ νπζία άιιε κηα
έκπξαθηε αλαγλψξηζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ Δπξσθσδίθσλ, νη νπνίνη αλ
θαη αληηκεησπίδνληαη σο «πξφηππα», αθνξνχλ θαηά βάζε πξνδηαγξαθέο
ζρεδηαζκνχ θαη κειέηεο. Ζ ξχζκηζε απηή, ηεο παξνρήο δειαδή
δπλαηφηεηαο γηα εζληθέο επηινγέο, απεηέιεζε αλακθίβνια ην θιεηδί, «ην
κπζηηθφ», ηεο επηηπρνχο θαηά γεληθήλ νκνινγία έθβαζεο ηνπ φινπ
εγρεηξήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη έγηλε εγθαίξσο αληηιεπηφ φηη ζα ήηαλ αδχλαηε
κηα πιήξεο ελαξκφληζε ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα απηφλ, αλ
κάιηζηα ιεθζεί ππφςε θαη ε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ Κξαηψλ Μειψλ γηα
εζληθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αζθάιεηαο. Πξνθεηκέλνπ δε
λα αληηιεθζεί θαλείο ηελ πξαθηηθή ζεκαζία ηεο ξχζκηζεο, αξθεί λα
αλαθεξζεί φηη γηα ην ζχλνιν ησλ Δπξσθσδίθσλ πξνβιέπνληαη 1334 εζληθά
πξνζδηνξηδφκελεο παξάκεηξνη (NDP), θαηαλεκφκελεο πνζνζηηαία σο εμήο :
EN 1990 (4%), EN 1991 (25%), EN 1992 (17%), EN 1993 (21%), EN 1994
(4%), EN 1995 (3%), EN 1996 (4%), EN 1997 (6%), EN 1998 (10%), EN
1994 (6%). πγθξηλφκελν πάλησο ην πιήζνο ησλ εζληθψλ επηινγψλ κε ην
πιήζνο ησλ ζειίδσλ ησλ Δπξσθσδίθσλ πνπ μεπεξλάεη ηηο 4500 κπνξεί λα
ζεσξεζεί εχινγν. Τπάξρεη βεβαίσο, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε γηα ζηαδηαθή
ελαξκφληζε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ησλ
εζληθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ (θπζηθά, πιελ θιηκαηηθψλ θ.η.η.).
5. ΤΥΕΣΙΗ ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΕΩΝ) ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ πξφινγν θάζε Δπξσθψδηθα, πθίζηαηαη αλάγθε
ζπκβαηφηεηαο αλάκεζα ζηηο ελαξκνληζκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα
δνκηθά πξντφληα θαη ζηνπο ηερληθνχο θαλφλεο γηα ηηο θαηαζθεπέο (πξβι.
Αξζξα 3.3 θαη 12 ηεο ΟΓΠ). Δπηπιένλ, φιεο νη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο
ζπλνδεχνπλ ηε ζήκαλζε CE ησλ δνκηθψλ πξντφλησλ θαη αλαθέξνληαη ζε
Δπξσθψδηθεο, ζα αλαθέξνπλ ξεηά πνηέο Δζληθά Πξνζδηνξηδφκελεο
Παξάκεηξνη έρνπλ ιεθζεί ππφςε. Αθ’ ελφο κελ νη Δπξσθψδηθεο απνηεινχλ
ηε βάζε ζρεδηαζκνχ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (ι.ρ. πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία
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ζθπξνδέκαηνο, ζπλαξκνινγνχκελα μχιηλα ζπίηηα θ.ά.), αθ’ εηέξνπ νη ηηκέο
πνπ δειψλνληαη γηα ηε ζήκαλζε CE «δνκηθψλ πιηθψλ» (ι.ρ. ηζηκέληνπ,
νπιηζκέλεο ηνηρνπνηίαο θ.ά.), ιακβάλνληαη ππφςε ζηνπο αληίζηνηρνπο
Δπξσθψδηθεο.
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζαθέζηεξα αληηιεπηφ ην πιήζνο ησλ
πεξηπηψζεσλ φπνπ πξνθχπηεη άκεζε δηαζχλδεζε Δπξσθσδίθσλ θαη
δνκηθψλ πξντφλησλ, παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα «νηθνγέλεηεο» δνκηθψλ
πξντφλησλ (πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή ζε επξσπατθέο
ηερληθέο εγθξίζεηο) γηα ηηο νπνίεο ε ζήκαλζε CE πξέπεη λα ιεθζεί άκεζα ή
έκκεζα ππφςε απφ θάπνηνλ Δπξσθψδηθα. ε παξέλζεζε αλαγξάθεηαη θαη
ν αξηζκφο ηεο αληίζηνηρεο εληνιήο (Mandate) ηεο CEN ή ν αξηζκφο ηεο
επξσπατθήο ηερληθήο έγθξηζεο (ETAG):
- Δθέδξαλα (M104)
- Πξντφληα δνκηθήο μπιείαο θαη παξειθφκελα, ι.ρ. ζπκπαγείο δηαηνκέο,
μχιηλνη δηαηκεηηθνί ζχλδεζκνη, ζπγθνιιεηηθά (M112)
- Πεηάζκαηα κε μχιηλε βάζε θαη ζπλαθή πξντφληα (M113)
- Σζηκέληα, άζβεζηνο θαη πδξαπιηθέο θνλίεο (M114)
- Υάιπβαο νπιηζκνχ θαη πξνέληαζεο γηα ζθπξφδεκα (M115)
- Πξντφληα ηνηρνπνηίαο θαη παξειθφκελα (M116)
- Πξντφληα δνκηθνχ ράιπβα θαη παξειθφκελα, ι.ρ. πξφηππεο δηαηνκέο θαη
δηαηκεηηθνί ζχλδεζκνη (M120)
- Αδξαλή (M125)
- Μέζα ζπγθφιιεζεο θαηαζθεπψλ (M127)
- Πξντφληα ζρεηηδφκελα κε ην ζθπξφδεκα, ηα θνληάκαηα θαη ηα ελέκαηα
(M128)
- Μεηαιιηθά αγθχξηα γηα ην ζθπξφδεκα (πςειήο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο)
(ETAG 001)
- Δλέζηκα αγθχξηα πξνο ρξήζε ζηελ ηνηρνπνηία (ETAG XXX)
- Δμνπιηζκφο ζπζηεκάησλ πξνέληαζεο θεξνπζψλ θαηαζθεπψλ (ΔTAG
013)
- Σξηζδηάζηαηεο πιάθεο ήισζεο (ETAG 015)
Οηθνγέλεηεο δνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηηο νπνίεο νη Δπξσθψδηθεο
απνηεινχλ βάζε ζρεδηαζκνχ :
- Πξντφληα απφ πξνθαηαζθεπαζκέλν ζθπξφδεκα (M100)
- Γηαθξαγκαηηθνί ηνίρνη (M108)
- Πξντφληα δνκηθήο μπιείαο θαη παξειθφκελα, ι.ρ. δηθηπψκαηα, θνηινδνθνί,
παηψκαηα, ηνηρνπεηάζκαηα, πιαίζηα (M112)
- Πξντφληα δνκηθνχ ράιπβα θαη παξειθφκελα, ι.ρ. δηθηπψκαηα, κεηαιιηθά
πιαίζηα, θιίκαθεο (M120)
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- πλαξκνινγνχκελα μχιηλα πιαίζηα γηα θηίξηα (ETAG 007)
- πλαξκνινγνχκελεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο θιίκαθεο (ETAG 008)
- Διαθξέο ζχλζεηεο μχιηλεο βάζεηο θαη ζηχινη (ETAG 011)
- πλαξκνινγνχκελεο θαηαζθεπέο απφ μχιν (ETAG 012)
- θ.ά.
ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη πξφηππα πνπ
αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, φπσο ι.ρ. ην prEN 13670 γηα ηελ
εθηέιεζε έξγσλ απφ ζθπξφδεκα, ην prEN 1090 γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ
απφ ράιπβα θιπ., ελδερνκέλσο δε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη πξφηππα
εθηέιεζεο δνθηκψλ. Δίλαη επίζεο πξνθαλέο φηη νη πξναλαθεξφκελεο
δηαζπλδέζεηο, φπσο θαη άιιεο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο
πξναλαθεξφκελεο, ι.ρ. γηα ην γπαιί, γηα ηηο δηαηάμεηο ζεηζκηθήο κφλσζεο,
γηα ηνπο αξκνχο, γηα ηα ζπζηήκαηα αλαραίηηζεο νρεκάησλ θ.ά. επηβάιινπλ
εθ ησλ πξαγκάησλ επαθέο -θαη εη δπλαηφλ ζπληνληζκφ- ηεο CEN/TC250 κε
δεθάδεο άιιεο Σερληθέο Δπηηξνπέο ηεο CEN, θαζψο θαη κε ηηο ΔΟΣΑ.
6. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΩΝ ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΩΝ (EN) ΣΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ.
Σν 1990 ζπζηάζεθε ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΛΟΣ θαη ιεηηνπξγεί
έθηνηε κε δηαιείπνληεο ξπζκνχο ε ΣΔ67 «Δπξσθψδηθεο», Δπηηξνπή
«θαηνπηξηθή» ηεο CEN/TC250 «Structural Eurocodes». Δμάιινπ απφ ην
1995 θαη εμήο ιεηηνπξγεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ad-hoc Δπηηξνπή
κε αληηθείκελν ηα ζέκαηα ησλ Δπξσθσδίθσλ, κε έκθαζε ζε δεηήκαηα
πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπ
ΤΠΔΥΩΓΔ, ψζηε λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια ππφςε ηα πξνβιεπφκελα απφ
ηνπο Δπξσθψδηθεο. Με βάζε εηζεγήζεηο ηεο επηηξνπήο απηήο είραλ εθδνζεί
ην 1996 ζρεηηθέο εγθχθιηεο απνθάζεηο πνπ πηνζεηνχζαλ νξηζκέλα ηφηε
απνθαινχκελα Δζληθά Κείκελα Δθαξκνγήο (ΔΚΔΦ) θαη επέηξεπαλ ηε
ρξήζε νξηζκέλσλ Δπξσθσδίθσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε κειέηε θηηξηαθψλ
έξγσλ κε βάζε ηνπο ηφηε Δπξσθψδηθεο (ENV), θπξίσο ζε ηνκείο πνπ δελ
ππήξραλ δηαζέζηκνη αληίζηνηρνη Δζληθνί Καλνληζκνί.
Ζ Δπηηξνπή Δπξσθσδίθσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, ρσξίο λα ζηακαηήζεη ηε
ιεηηνπξγία ηεο άξρηζε θαη πάιη λα δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα απφ ην 2004
θαη εμήο (ππφ ηε δηνηθεηηθή θάιπςε ηνπ ΟΑΠ), φηαλ δειαδή άξρηζαλ λα
δηαηίζεληαη ηα πξψηα θείκελα Δπξσθσδίθσλ ππφ κνξθή EN. Υάξε ζηε
δηάζεζε κηαο ζεκαληηθήο πίζησζεο απφ πιεπξάο ΤΠΔΥΩΓΔ, άξρηζαλ θαη
νινθιεξψζεθαλ ζηαδηαθά νη απνδφζεηο ζηελ ειιεληθή γιψζζα φισλ ησλ
θεηκέλσλ (58) ησλ Δπξσθσδίθσλ, θαζψο θαη ε ζχληαμε ησλ αληίζηνηρσλ
Δζληθψλ Πξνζαξηεκάησλ. Δηνηκάζηεθαλ επίζεο θαη νη απνδφζεηο ησλ
Δζληθψλ Πξνζαξηεκάησλ ζηελ αγγιηθή, πξνο επηθνπξία ηεο αξκφδηαο
Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (ΓΗΠΑΓ), ε νπνία θαη έρεη ηελ εμνπζηνδφηεζε γηα
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ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ Δζληθά Πξνζδηνξηδφκελσλ
Παξακέηξσλ (NDP) ζηελ ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηα κέζα ηνπ 2007 ζην Κνηλφ
Δξεπλεηηθφ Κέληξν (JRC/ELSA) ζηελ Ηζπξα ηεο Ηηαιίαο.
Δπίζεο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ άλνημε ηνπ 2007, έρνπλ δηαηεζεί
ζηνλ ΔΛΟΣ απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ ην ζχλνιν ειιεληθψλ απνδφζεσλ ησλ
θεηκέλσλ
ησλ
Δπξσθσδίθσλ
θαη
ησλ
αληίζηνηρσλ
Δζληθψλ
Πξνζαξηεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηνχλ, φπσο έρεη δεηεζεί, ηελ
πξνζήθνπζα ηππνπνηεηηθή-γισζζηθή επεμεξγαζία ελφςεη ηεο έθδνζεο ησλ
ΔΛΟΣ ΔΝ Δπξσθσδίθσλ. Ζδε ν ΔΛΟΣ έρεη αξρίζεη ηε ζηαδηαθή αλάξηεζε
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνο ζρνιηαζκφ ησλ ρεδίσλ Δζληθψλ
Πξνζαξηεκάησλ (εηξά 1490 - 1499). Ζ νινθιήξσζε ησλ
πξναλαθεξνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πξνβιέπεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009.
Με δεδνκέλε, εμάιινπ, ηελ έλαξμε πινπνίεζεο κεγάισλ νδηθψλ
αμφλσλ ζηε ρψξα καο ζηα πιαίζηα ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, ην
ΤΠΔΥΩΓΔ έθξηλε ζθφπηκε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε
«Πξνζσξηλψλ πζηάζεσλ» (ΠΡΟΤ) πξνο ρξήζε ζηηο κειέηεο γεθπξψλ
θαη ηερληθψλ έξγσλ, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη αληίζηνηρνη Δπξσθψδηθεο
(ΤΠΔΥΩΓΔ, 2007). εκεησηένλ φηη ζηελ πξάμε νη ΠΡΟΤ είλαη ηα
αληίζηνηρα Δζληθά Πξνζαξηήκαηα. Αθνινχζεζε ην 2008 αληίζηνηρε
απφθαζε γηα ηηο άιιεο θαηεγνξίεο έξγσλ (θηηξηαθά θ.ά.) πνπ αθνξά θπξίσο
ηηο κεηαιιηθέο, ζχκκηθηεο θαη μχιηλεο θαηαζθεπέο. Μέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ
επνδσζεί νη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ΣΔΔ, ΔΛΟΣ θαη ΤΠΔΥΩΓΔ γηα ηελ
εμεχξεζε ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεηκέλσλ ησλ Δπξσθσδίθσλ ζηνπο
κεραληθνχο έλαληη ζπκβνιηθνχ ή έζησ επιφγνπ ηηκήκαηνο.
Απνθιεηζηηθήο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα θαηαζηνχλ νη
Δπξσθψδηθεο απφ 1εο Απξηιίνπ 2010, νπφηε ζα πξέπεη λα απνζπξζνχλ θαη
φια ηα κε ζπκβαηά πξνο απηνχο εζληθά πξφηππα θαη ινηπά θαλνληζηηθά
θείκελα.
7. ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΩΝ ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΩΝ
Ζ παξνχζα θάζε, δχν ρξφληα δειαδή κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ
ησλ 58 θεηκέλσλ σο Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ EN, ζεσξείηαη σο ε θάζε
«ζπληήξεζεο» ησλ θεηκέλσλ, ππφ ηελ έλλνηα είλαη θαη’ νπζία κηα θάζε
εληνπηζκνχ «εκαξηεκέλσλ», πξνο δηφξζσζε παξνξακάησλ ή πξνθαλψλ
ζθαικάησλ, ή/θαη –ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο- δηνξζψζεσλ νπζίαο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11.6 ηνπ Μέξνπο 2 ηνλ Δζσηεξηθνχ
Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ CEN θαη CENELEC (CEN/CENELEC, 2006),
ραξαθηεξίδνληαη σο «δηνξζψζεηο» (Corrigenda) νη απαινηθέο απφ ην
θείκελν ελφο EN ησλ ζθαικάησλ εθηχπσζεο, γισζζηθψλ ή παξεκθεξψλ.
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Οη δηνξζψζεηο εηνηκάδνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο αξκφδηαο
Τπνεπηηξνπήο (SC) θαη εθδίδνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Γξακκαηεία (CS) ηεο
CEN, ρσξίο γεληθά λα ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο
θξίζεο (enquiry) κε ηα Κξάηε Μέιε. Ζ πηνζέηεζε ησλ δηνξζψζεσλ ζε
εζληθφ επίπεδν αθνινπζεί άκεζα.
Αληηζέησο σο «ηξνπνπνηήζεηο» (Amendments) ραξαθηεξίδνληαη νη
ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο ή απαινηθέο ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ
θεηκέλνπ ελφο EN, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο δηαδηθαζηηθνχο
θαλφλεο, φπσο ην αξρηθφ θείκελν. Τπφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα
πξνβιέπεηαη θάπνηα ζχληκεζε ησλ πξνζεζκηψλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Σπρφλ
πηνζέηεζε ηνπ ζρεδίνπ ηξνπνπνηήζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ή ζηελ έθδνζε
λένπ EN ή ζηελ απηνηειή έθδνζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, αλάινγα κε ηελ
έθηαζε θαη ηε θχζε ηνπο. Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο ζεσξείηαη πξνηηκφηεξε ε
έθδνζε λένπ EN. Σα Κξάηε Μέιε έρνπλ ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ
ελζσκάησζε ζε εζληθφ επίπεδν ησλ θεηκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ, φπσο γηα
ηα θπξίσο EN.
Ο ζρεδηαζκφο ηεο CEN/TC250 θαη ζπλαθφινπζα ησλ επηκέξνπο
Τπνεπηηξνπψλ πξνβιέπεη ηελ νινθιήξσζε ηεο έθδνζεο ησλ δηνξζψζεσλ
εληφο ηνπ 2009.
’ φηη αθνξά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξνηάζεσλ
γηα δηνξζψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, απηή πεξηγξάθεηαη δηεμνδηθά ζην έγγξαθν
N 707 Rev.2 (CEN/TC250, 2006). Βαζηθά, γηα ηα ζρφιηα ηερληθνχ
πεξηερνκέλνπ, ησλ νπνίσλ ε επεμεξγαζία μεπεξλάεη ην εζληθφ επίπεδν,
πξνβιέπνληαη δχν δπλαηφηεηεο : ε πξψηε, κέζσ ησλ Δζληθψλ Oξγαληζκψλ
Σππνπνίεζεο απεπζπλφκελεο πξνο ηελ Δπηηξνπή CEN/TC250 ή ηηο
Τπνεπηηξνπέο ηεο, θαη ε δεχηεξε απφ ηηο «Αξκφδηεο Αξρέο» ηνπ Κξάηνπο
Μέινπο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θπξίσο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη
ι.ρ. ηεο αζθάιεηαο θαη γεληθφηεξα ηνπ ηνκέα δξάζεο πνπ απφ ην Κνηλνηηθφ
Γίθαην επηθπιάζζεηαη ζηα Κξάηε Μέιε. ’ φηη αθνξά ζέκαηα κε θαη’ εμνρή
λνκηθή ή παξεκθεξή δηάζηαζε, απηά απεπζχλνληαη ηειηθά επίζεο πξνο ηελ
Δπηηξνπή.
ηελ επζχλε ηεο CEN/TC250 (θαη ησλ Τπνεπηηξνπψλ ηεο) αλήθνπλ
επίζεο νη δξαζηεξηφηεηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ Δπξσθσδίθσλ πνπ
αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά ζηε ζπλέρεηα, ελψ ην έξγν ηεο ελαξκφληζεο θαη
ηεο δηάδνζεο ησλ Δπξσθσδίθσλ επαθίεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ JRC/ELSA ζηελ Ηζπξα ηεο Ηηαιίαο. Ζδε
απφ ην 2007 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί Βάζε Γεδνκέλσλ γηα ηηο Δζληθά
Πξνζδηνξηδφκελεο Παξακέηξνπο (NDP). Δπίζεο έρεη δεκηνπξγεζεί ζηνλ
ηζηφηνπν ηνπ JRC θαη θεληξηθφ «αλαιφγην βνήζεηαο» (Help-desk) κε ζθνπφ
ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ (θπξίσο κειεηεηψλ) θαη ηε γεληθφηεξε
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ελεκέξσζή ηηνπο γηα ηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο (ι.ρ. ζεκηλάξηα, ζπκπφζηα
θιπ.) πνπ δηνξγαλψλνληαη.
8. ΤΓΥΡΟΝΕ ΣΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ
Γηα ην άκεζν θαη ην απψηεξν κέιινλ δηακνξθψλνληαη ζηαδηαθά θαη
ζπδεηνχληαη νξηζκέλνη άμνλεο δξάζεο. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαθεξζνχλ :
- Ζ ζχληαμε Δπξσθσδίθσλ θαη γηα άιια πιηθά, φπσο ι.ρ. ην γπαιί θαη ηα
αλζξαθνλήκαηα (FRP).
- Ζ επέθηαζε ησλ Δπξσθσδίθσλ ζηελ απνηίκεζε
θαηαζθεπψλ (δειαδή, φρη κφλν γηα λέεο θαηαζθεπέο).

πθηζηακέλσλ

- Ζ επέθηαζε ησλ Δπξσθσδίθσλ, ψζηε λα θαιχπηνπλ θαη ηηο ππφινηπεο 4
«Οπζηψδεηο Απαηηήζεηο» ηεο ΟΓΠ. Τπελζπκίδεηαη φηη νη απαηηήζεηο απηέο
είλαη : πγηεηλή, πγεία θαη πεξηβάιινλ (ΟΑ3), αζθάιεηα θαηά ηε ρξήζε (ΟΑ4),
αληηζνξπβηθή πξνζηαζία (ΟΑ5) θαη νηθνλνκία ελέξγεηαο θαη κείσζε ηεο
ζεξκφηεηαο (ΟΑ6). Δηδηθά ε ηειεπηαία αλακέλεηαη λα απνθηήζεη ζηαδηαθά
απμαλφκελε βαξχηεηα.
- Ζ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο (ζρεδηαζκφο-κειέηεθαηαζθεπή-ζπληήξεζε/ιεηηνπξγία θιπ.) θαη ε θαζηέξσζε θαηεγνξηψλ ζε
ζρέζε ι.ρ. κε ηελ αληηζεηζκηθφηεηα, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θ.ά. (ζηελ
νπζία, δειαδή, επηπέδσλ επηηειεζηηθφηεηαο) πνπ ζα θαηαιήγνπλ ηειηθά ζε
έλα είδνο «Δπξσπατθνχ Γηαβαηεξίνπ» γηα θάζε έξγν/θαηαζθεπή.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε Υψξα καο έρεη θάζε ιφγν λα παξαθνινπζήζεη
«εθ ηνπ ζχλεγγπο» φιεο ηηο εμειίμεηο θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ ζα αθνξνχλ
ζέκαηα απνηίκεζεο ησλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ.
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