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ΠΕΡΙΛΗΦΗ : Ήδε απφ ην 2014, αιιά θπξίσο ην 2015, έρεη δξνκνινγεζεί ε
δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ησλ Δπξσθσδίθσλ, φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο CEN θαη αθνχ είρε πξνεγεζεί αλαβνιή ιίγσλ εηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα εκπεδσζεί ε ρξήζε ηνπο ζηα Κξάηε Μέιε. Η δηαδηθαζία απηή
πινπνηείηαη κέζσ Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο (Δληνιήο, Mandate M/515) κεηαμχ
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη CEN θαη ζηνρεχεη θπξίσο ζην λα ιεθζνχλ ππφςε ηα
κέρξη ηψξα επίζεκα ζρφιηα, αιιά θαη γηα λα επηρεηξεζνχλ απινπνηήζεηο
(θηιηθφηεξε ρξήζε, Ease of Use) θαη κείσζε ηνπ πιήζνπο ησλ Δζληθά
Πξνζδηνξηδφκελσλ Παξακέηξσλ (NDPs). Γίδνληαη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο
ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη νξηζκέλεο γεληθέο επηζεκάλζεηο. Δηδηθφηεξεο
αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ην ζθπξφδεκα γίλνληαη ζην πιαίζην άιισλ παξνπζηάζεσλ.
ABSTRACT : The procedure for the revision of the EN Eurocodes had been
already set since 2014, but essentially since 2015, as prescribed by CEN Internal
Regulations and following a few years’ postponement, in order that their use is
implemented in the Member States. The said procedure is established by means of
the mandate M/515 between the European Commission and CEN and is aiming to
considering the so far systematic review comments and to performing
simplifications (user friendliness, Ease of Use) and reducing the number of the
National Determined Parameters (NDPs). An overview of the current situation is
given together with some general observations. References specific to concrete
are given within other congress contributions.
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ΕΙΑΓΧΓΗ
Όπσο είλαη γλσζηφ ε ζχληαμε ησλ Δπξσθσδίθσλ πξνέθπςε απφ εξγψδεηο
πξνζπάζεηεο ηεο θνηλφηεηαο ησλ Δπξσπαίσλ Μεραληθψλ θαη νπζηαζηηθά ππήξμε
ην έξγν κηαο νιφθιεξεο γεληάο κεραληθψλ, δεδνκέλνπ φηη επηζήκσο κελ άξρηζε
ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, φηαλ ε ζρεηηθή επζχλε θαη αξκνδηφηεηα
αλαηέζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
Σππνπνίεζεο (Comité Européen de Normalisation, CEN), θαη’ νπζίαλ φκσο είρε
μεθηλήζεη ήδε κηα δεθαεηία λσξίηεξα κε ζχληαμε πξνζρεδίσλ θαλνληζκψλ
κειεηψλ κε κέξηκλα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζηεξηδφκελε ζε δεκνζηεχζεηο
δηεζλψλ ηερληθψλ επηηξνπψλ, φπσο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θπξνδέκαηνο
(Comité Européen du Béton, CEB) θαη ή Γηεζλήο Οκνζπνλδία Πξνέληαζεο
(Fédération Internationale de la Précontrainte, FIP). Δίλαη γλσζηή επίζεο ε
ζπκκεηνρή θαηαμησκέλσλ Διιήλσλ Μεραληθψλ ζ’ απηέο ηηο -αιιά θαη ζε άιιεοεπηζηεκνληθέο ελψζεηο κε πξνεμάξρνληα ηνλ Οκφηηκν Καζεγεηή ηνπ ΔΜΠ
Θενδφζε Π. Σάζην.
Η κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ζχληαμεο ησλ Δπξσθσδίθσλ ζηελ CEN είρε,
κεηαμχ άιισλ, ηελ ζπλέπεηα ηα θείκελα απηά λα απνθηήζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ
Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία
ζχληαμεο, ζρνιηαζκνχ, πηνζέηεζεο θαη αλαζεψξεζεο ησλ θεηκέλσλ. Δπίζεο,
φπσο ήηαλ θπζηθφ, ηα θείκελα απηά απνηεινχλ εθ ησλ πξαγκάησλ απνηέιεζκα
ζπγθιίζεσλ θαη ζπκβηβαζκψλ, αιιά θαη αληαλάθιαζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ
Κξαηψλ Μειψλ ζ’ φηη αθνξά ζηηο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη πξαθηηθέο άζθεζεο
ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ, ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κεραληθψλ αλά ηελ
Δπξψπε, αιιά θαη ζηηο δηαθνξέο ηνπ ζρεηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ κεηαμχ ησλ
Υσξψλ. Δπηπιένλ εμαξρήο έγηλε ζαθέο φηη ζα ρξεηαζηεί λα παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα γηα εζληθέο επηινγέο, ηφζν γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, νθεηιφκελνπο
ι.ρ. ζηηο ππάξρνπζεο γεσγξαθηθέο, θιηκαηνινγηθέο, ζεηζκνινγηθέο θ.ά. δηαθνξέο,
φζν θαη ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηάζκε αζθάιεηαο θαη αμηνπηζηίαο, ηα
νπνία απφ πιεπξάο Δλσζηαθνχ (πξψελ Κνηλνηηθνχ) Γηθαίνπ εκπίπηνπλ ζηελ
αξκνδηφηεηα ησλ Κξαηψλ Μειψλ θαη φρη ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο. Γηα ηνλ ιφγν
απηφ πξνβιέθζεθε ε χπαξμε Δζληθψλ Πξνζαξηεκάησλ (National Annexes, NA),
ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εζληθέο επηινγέο, θαηά θαλφλα κε ηε κνξθή
ησλ απνθαινχκελσλ Δζληθά Πξνζδηνξηδφκελσλ Παξακέηξσλ (Nationally
Determined Parameters, NDP).
Σα 58 Μέξε ησλ Δπξσθσδίθσλ ζεσξνχκελα σο απηνηειή Δπξσπατθά Πξφηππα
νινθιεξψζεθαλ ζηαδηαθά θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2002-2007, ελψ
αθνινχζεζε ε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο CEN ηξηεηήο
θαηαξρήλ πεξίνδνο ελζσκάησζεο ζην εζληθφ δίθαην ησλ θξαηψλ κειψλ κε
παξάιιειε απφζπξζε φζσλ εζληθψλ πξνηχπσλ/θαλνληζηηθψλ θεηκέλσλ

πεξηείραλ δηαηάμεηο αληηθξνπφκελεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Δπξσθσδίθσλ. Καηά
ηελ θάζε απηή δηαπηζηψζεθε επίζεο ε αλάγθε ηφζν γηα δηνξζψζεηο παξνξακάησλ
(corrigenda), φζν θαη γηα νξηζκέλεο ηερληθήο θχζεο ηξνπνπνηήζεηο (amendments)
πνπ θξίζεθαλ ζην κεηαμχ απαξαίηεηεο. Σαπηφρξνλα εθηηκήζεθε φηη ζα
ρξεηαδφηαλ ε εθαξκνγή ησλ Δπξσθσδίθσλ ζηελ πξάμε ηνπιάρηζηνλ γηα κεξηθά
ρξφληα πξηλ επηρεηξεζεί νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζή ηνπο, ε νπνία ζεκεησηένλ
ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο CEN πξνβιέπεηαη θαηαξρήλ αλά
πεληαεηία. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ιήθζεθαλ ζε επίπεδν Σερληθνχ πκβνπιίνπ (ΒΣ)
ηεο CEN νη απαξαίηεηεο απνθάζεηο γηα (ρξνληθή) παξέθθιηζε.
Σειηθά θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2013 άξρηζαλ νη πξψηεο ζπζηεκαηηθέο επαθέο
κεηαμχ Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη CEN, ψζηε λα πξνεηνηκαζζεί κε κέξηκλα ηεο
αξκφδηαο Δπξσπατθήο Σερληθήο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσθσδίθσλ (CEN/TC 250 :
«Structural Eurocodes») κηα ζπλνιηθή θαη ζπλεθηηθή πξφηαζε γηα ηελ πξψηε
αλαζεψξεζε ησλ Δπξσθσδίθσλ κε νξίδνληα δεθαεηίαο. Μεηά απφ ζρεηηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο κε εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνέθπςε ε ζρεηηθή
Πξνγξακκαηηθή χκβαζε – Δληνιή (Mandate) M/515 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
πξνο ηελ CEN, ε πινπνίεζε ηεο νπνίαο απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο παξνπζίαζεο
πνπ αθνινπζεί.
ΚΤΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕ ΣΗ ΕΝΣΟΛΗ ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ Μ/515
Η Δληνιή Αλαζεψξεζεο Μ/515 (EUROPEAN COMMISSION, 2012) έρεη ζέζεη
σο βαζηθνχο ηεο άμνλεο ηνπο αθφινπζνπο :








Σελ αλάπηπμε λέσλ πξνηχπσλ ή λέσλ κεξψλ πθηζηάκελσλ πξνηχπσλ
(«θάζεηε» πξνζέγγηζε) θαη
Σελ ελζσκάησζε λέσλ απαηηήζεσλ απφδνζεο θαη κεζφδσλ ζρεδηαζκνχ
(«νξηδφληηα» πξνζέγγηζε), θαζψο επίζεο θαη ηελ ζεψξεζε πιεπξψλ
ζρεδηαζκνχ φπσο ε απνηίκεζε, ε ελίζρπζε ή επηζθεπή θαη ε αιιαγή
ρξήζεο πθηζηάκελσλ θεξνπζψλ θαηαζθεπψλ
Σελ ελίζρπζε ή επέθηαζε ησλ απαηηήζεσλ επξσζηίαο (robustness)
Σελ εηζαγσγή ζε αξθεηά πθηζηάκελα πξφηππα κηαο πξνζέγγηζεο
πεξηζζφηεξν θηιηθήο πξνο ηνλ ρξήζηε («νξηδφληηα» πξνζέγγηζε),
ηδηαίηεξα ζ’ φηη αθνξά ζηνπο θαζεκεξηλνχο ππνινγηζκνχο
Σελ ελίζρπζε ηεο ελαξκφληζεο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ πιήζνπο ησλ εζληθά
πξνζδηνξηδφκελσλ παξακέηξσλ ή ηεο ζχγθιηζεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ
ηηκψλ
Σελ ζχληαμε κηαο Σερληθήο Δθζεζεο κε αληηθείκελν ηνλ ηξφπν
πξνζαξκνγήο ησλ πθηζηακέλσλ θαη ησλ λέσλ Δπξσθσδίθσλ (γηα ηα



δνκηθά παινζηάζηα) ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ ζρεηηθέο επηπηψζεηο
κηαο κειινληηθήο θιηκαηηθήο αιιαγήο
Σελ ελζσκάησζε ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Δπξσθσδίθσλ θάπνησλ δηεζλψλ
πξνηχπσλ ISO, φπσο γηα ηνλ αηκνζθαηξηθφ παγεηφ (atmospheric icing) θαη
γηα ηε δξάζε θπκάησλ θαη ξεπκάησλ ζε παξάθηηεο θέξνπζεο θαηαζθεπέο.

ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαζεψξεζεο, ηδηαίηεξε έκθαζε θαη κέξηκλα
πξνβιέπεηαη λα δνζεί γηα ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο ζχγθιηζεο/ελαξκφληζεο ζ’
φηη αθνξά, θαηά πεξίπησζε, ζηε ζεζκηθά δηθαηνινγεκέλε ή κε αλαγθαηφηεηα γηα
δπλαηφηεηα εζληθψλ επηινγψλ, αιιά θαη ζην θαηά πφζνλ απηέο είλαη φλησο
αηηηνινγεκέλεο κε βάζε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο CEN θαη ην Δλσζηαθφ
Γίθαην. Καη ηνχην, δηφηη θαηά ην παξειζφλ ππήξμαλ πεξηπηψζεηο θαηαρξεζηηθήο
ρξεζηκνπνίεζεο εζληθά πξνζδηνξηδφκελσλ παξακέηξσλ, πέξαλ δειαδή ησλ
γεσγξαθηθψλ θαη θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ επίπεδνπ αζθάιεηαο ζηα
επηκέξνπο Κξάηε Μέιε, φπσο ι.ρ. ελαιιαθηηθέο κέζνδνη ππνινγηζκνχ ή επηινγή
ζπγθεθξηκέλσλ ζπληειεζηψλ γηα έλα κεραληθφ πξνζνκνίσκα (CEN/TC250 doc.
N 1493, 2016). Με ην δήηεκα ησλ εζληθψλ επηινγψλ ζρεηίδνληαη θπζηθά ην
πεξηερφκελν θαη ην θαζεζηψο (ηππνπνηεηηθφ ή πιεξνθνξηαθφ) ησλ Δζληθψλ
Πξνζαξηεκάησλ (National Annexes), θαζψο θαη ν ηξφπνο αλαθνξάο ζ’ απηά.
Δπίζεο ζην πιαίζην ηεο Δληνιήο Μ/515 δίδεηαη έκθαζε ζηελ επηδίσμε λα
θαηαζηνχλ ηα ππάξρνληα θείκελα επθνιφηεξα ζηε ρξήζε ηνπο. Απηή πξνβιέπεηαη
λα ζηεξηρζεί ζε κηα δσδεθάδα αξρψλ-αμφλσλ δξάζεο, νη θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ
είλαη νη αθφινπζεο :







Βειηίσζε ηεο ζαθήλεηαο θαη ηεο επρέξεηαο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ
Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο επηκέξνπο ηερληθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη
ηεο πινήγεζεο ηνπ κεραληθνχ κεηαμχ απηψλ
Βειηίσζε ηεο ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ Δπξσθσδίθσλ
Τηνζέηεζε πεξηερνκέλσλ ζηελ αηρκή ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο
πξνφδνπ (state-of-the-art), ε ρξήζε ησλ νπνίσλ φκσο λα βαζίδεηαη ζε
απνηειέζκαηα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο πνπ λα έρνπλ δνθηκαζηεί επαξθψο
ζηελ πξάμε θαη λα είλαη γεληθά απνδεθηά
Αληηκεηψπηζε ησλ Δπξσθσδίθσλ δεχηεξεο γεληάο σο εμέιημεο (evolution)
θαη φρη σο αλαηξνπήο (revolution) ησλ ηζρπφλησλ, απνθεχγνληαο δειαδή
ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ θαη ζηελ δνκή ησλ
Δπξσθσδίθσλ, εθηφο εάλ απηφ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί επαξθψο κε
πεηζηηθφ ηξφπν

Σα πξναλαθεξφκελα πνπ εκπεξηέρνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζην έγγξαθν CEN/TC250
doc. N 1239 (2015) απνβιέπνπλ ζηελ πινπνίεζε πξνγελέζηεξεο ζρεηηθήο
απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δπξσθσδίθσλ (CEN/TC250 RESOLUTION 280, 2010),

ε νπνία έζεηε σο ζηφρνπο ηελ βειηίσζε ηεο ζαθήλεηαο, ηελ απινπνίεζε
παξαπνκπψλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηεο ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ
κεζφδσλ θαη ηελ απνθπγή ή θαη θαηάξγεζε θαλφλσλ εθαξκνγήο κηθξήο
ρξεζηκφηεηαο ζηνλ ζρεδηαζκφ.
Αιια δεηήκαηα, ηα νπνία επηρεηξείηαη λα δηεπζεηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο Δληνιήο
Μ/515 είλαη ηα αθφινπζα :






Η θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηεο δνκήο ηνπ Πξνιφγνπ ησλ Δπξσθσδίθσλ,
ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηζρχνλ λνκηθφ θαη γεληθφηεξν πεξηβάιινλ θαη
λα απνθεχγνληαη επαλαιήςεηο ζηα 58 Μέξε ησλ Δπξσθσδίθσλ
Η ζαθέζηεξε δηάθξηζε ζηελ ρξήζε ησλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ πξνθεηκέλνπ λα
δειψλεηαη κε αθξίβεηα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε απαίηεζε
(requirement), ε ζχζηαζε (recommendation), ε αδεηνδφηεζε (permission)
ή ε δπλαηφηεηα (possibility). Δηδηθφηεξα, ζα πξνβιέπεηαη εθεμήο κφλνλ
ζηηο εκεηψζεηο (Notes) ε αλαθνξά ζε Δζληθά Πξνζαξηήκαηα, θαζψο
επίζεο θαη ε αλαθνξά κφλνλ δπλαηφηεηαο ή πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Τηνζεηείηαη εληαία δηάξζξσζε ηνπ θεηκέλνπ ησλ Μεξψλ ησλ
Δπξσθσδίθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαζηαζηνιφγεζε («material»
Eurocodes)
Πξνβιέπεηαη εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ αλαθνξά, θαηαγξαθή θαη
θαηαρψξεζε φισλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ θεηκέλσλ (Background
Documents, BD), κε βάζε ηα νπνία ζα ζπληάζζνληαη νη αλαζεσξνχκελεο
δηαηάμεηο ησλ Δπξσθσδίθσλ.

Σα πξναλαθεξφκελα, θαζψο θαη ε γεληθφηεξε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ
αλαζεσξνχκελσλ Δπξσθσδίθσλ πεξηγξάθνληαη ζε έλα πνιχ βαζηθφ θαη
ζεκαληηθφ θείκελν ηεο Δπηηξνπήο Δπξσθσδίθσλ πνπ έρεη ιάβεη ηελ αξίζκεζε Ν
1250 (CEN/TC250, 2017), απνηειεί δε «δσληαλφ» έγγξαθν (living document),
επηθαηξνπνηνχκελν αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο θαηά θαηξνχο
ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο CEN/TC250.
ΟΙ ΦΑΕΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΝΣΟΛΗ ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ Μ/515
Λφγσ θπξίσο ησλ θαλφλσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ χκθσλνπ ηαζεξφηεηαο θαη
Αλάπηπμεο (Α) 2014-2020, ηδηαίηεξα ζ’ φηη αθνξά ζηελ δέζκεπζε ηνπ
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηηο εηήζηεο θαηαλνκέο ηνπ, αιιά θαη
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πην εθηθηή ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά 75 Οκάδσλ
Δξγαζίαο (Ο.Δ.), θαζψο θαη ε αιιειεμάξηεζε επηκέξνπο Μεξψλ ησλ
Δπξσθσδίθσλ, ρξεηάζηεθε ε Δληνιή Αλαζεψξεζεο Μ/515 λα δηαρσξηζζεί
εμαξρήο ζε 4 δηαθνξεηηθέο θαη αιιεινεπηθαιππηφκελεο ρξνληθά θάζεηο,
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 42 κελψλ ε θαζεκία, κε πξνβιεπφκελε θαη

πξαγκαηνπνηεζείζα έλαξμε ηεο 1εο Φάζεο ζηηο αξρέο ηνπ 2015 θαη ηεο 2εο Φάζεο
ζηηο αξρέο ηνπ 2017 (αληί ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ γηα ηηο αξρέο ηνπ 2016). ηελ 1ε
Φάζε ζπκπεξηιήθζεθαλ 25 Ο.Δ., ζηελ 2ε Φάζε 22, ζηελ 3ε θαη 4ε Φάζε
πξνβιέπνληαη 17 θαη 11 Ο.Δ., αληίζηνηρα.
Ωο βαζηθέο εκεξνκελίεο γηα ηηο Ο.Δ. ηεο 1εο Φάζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ
επηγξακκαηηθά νη αθφινπζεο :
Τπνβνιή 1νπ ρεδίνπ (ηνπ πξνο αλαζεψξεζε Μέξνπο ηνπ Δπξσθψδηθα) :
30 Απξηιίνπ 2016
Τπνβνιή 2νπ ρεδίνπ : 30 Απξηιίνπ 2017
Τπνβνιή Σειηθνχ ρεδίνπ : 30 Οθησβξίνπ 2017
Τπνβνιή Σειηθνχ Κεηκέλνπ (αθνχ κεζνιαβήζεη επίζεκε δηαβνχιεπζε
θαη ςεθνθνξία ησλ Κξαηψλ Μειψλ επί ηνπ Σειηθνχ ρεδίνπ), θαζψο θαη
παξάδνζε φισλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ θεηκέλσλ: 30 Απξηιίνπ 2018






εκεηψλεηαη φηη ζηα ελδηάκεζα ηεο ζχληαμεο ησλ ρεδίσλ ρξνληθά δηαζηήκαηα
πξνβιέπεηαη θαηάιιειε θαη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο Τπνεπηηξνπήο θαη ηειηθά ηεο CEN/TC250.
Γηα ηηο Ο.Δ. 2εο Φάζεο ηζρχνπλ αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο κεηαηνπηζκέλεο θαηά 2
ρξφληα, δειαδή νη ππνβνιέο ησλ 1σλ ρεδίσλ πξνβιέπνληαη ζηηο 30 Απξηιίνπ
2018. Η θαηαλνκή ησλ Ο.Δ. γηα ηηο Φάζεηο 1 θαη 2 πνπ είλαη ζε εμέιημε θαίλεηαη
αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί, κε βάζε ηηο πξνζθιήζεηο ησλ ζρεηηθψλ
δηαγσληζκψλ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Ο.Δ.
Πίνακαρ 1. Πξνζσξηλφο θαηάινγνο ησλ Ο.Δ. Φάζεσλ 1θαη 2 ζην πιαίζην νπ Μ/515
Task Ref.

Phase

Task Name

WG7.T1

P1

Evolution of EN1990 – General

SC10.T2

P2

Evolution of EN1990 – Bridges specific issues

SC1.T1

P1

EN 1991-1-2 ( Fire)

SC1.T2

P2

EN 1991-1-3 (Snow loads)

SC1.T3

P2

EN 1991-1-4 (Wind)

SC1.T4

P2

EN 1991-1-5 (Thermal actions)

SC1.T5

P1

Climate change

SC1.T7

P2

EN 1991-1-8 ( Waves and Currents)

SC 10

SC1

SC1.T8

P2

EN 1991-1-9 (Atmospheric Icing)

SC1.T9

P1

EN 1991-2 (Road and rail traffic loads)

SC1.T10

P2

EN 1991-4 (Silos and Tanks)

SC2.T1

P1

New and modified items in EN 1992-1-1, EN 1992-2, EN
1992-3

SC2.T2

P2

New Items in EN 1992-1-2

SC2.T3

P2

Further new items in EN 1992-1-1, EN 1992-2, EN 1992-3

SC3.T1

P1

Design of Sections and Members according to EN 1993-1-1

SC3.T2

P1

Joints and Connections according to EN 1993-1-8

SC3.T3

P2

Cold-formed members and sheeting. Revised EN 1993-1-3

SC3.T4

P2

Stability of Plated Structural Elements. Revised EN 1993-1-5

SC3.T5

P2

SC3.T6

P2

Harmonisation and Extension of Rules for Shells and Similar
Structures. Revised
EN 1993-1-6
ENStructures.
1993-1-7 Revised EN 1993-1-2
Fire
design ofand
Steel

SC2

SC3

SC4
SC4.T1

P1

Respond to demands from industry, including needs for
harmonization with EN1992 and EN1993

SC4.T2

P1

Composite beams with large web openings

SC4.T3

P1

Revised rules for shear connection in the presence of modern
forms of profiled sheeting

SC4.T4

P1

Develop new rules for composite columns (concrete filled
tubes) in fire

SC4.T5

P2

Development of rules covering shallow floor construction,
and other flooring types using precast concrete elements

SC5.T1

P1

New items in revised Eurocode 5, part 1-1

SC5.T2

P1

New Eurocode 5 Part on Timber Concrete Composites

SC5.T3

P2

Revisions to Eurocode 5, part 1-1

SC5

SC6
SC6.T1

P1

Revised version of EN 1996-1-1

SC6.T4

P2

Revised version of EN 1996-3

SC7.T1

P1

Harmonization and ease-of-use

SC7.T2

P1

General rules

SC7.T3

P2

Ground investigation

SC7.T4

P2

Foundations, slopes and ground improvement

SC7.T5

P2

Retaining structures, anchors, and reinforced ground

SC8.T1

P1

Material independent sections of EN 1998-1

SC8.T2

P2

Material dependent sections of EN 1998-1

SC8.T3

P1

Evolution of EN 1998-3

SC8.T4

P2

Evolution of EN 1998-5

SC9.T1

P1

Update and Simplification of all parts of EN 1999.

SC9.T2

P1

New types of Connection

P1

Bridges - consultation activities and ease of use review

P1

Harmonization of fire parts of Structural Eurocodes

P1

Assessment and Retrofitting of Existing Structures – General
Rules / Actions

WG3.T1

P1

Structural Glass – Preparation of Scientific and Policy Report

SC11.T2

P1

Structural Glass – Preparation of CEN TS

SC7

SC8

SC9

HG-B
HG-B.T1
HG-F
HG-F.T1
WG2
WG2.T1
SC 11

WG4

WG4.T1

P1

Fibre Reinforced Polymers – Preparation of Scientific and
Policy Report

P1

Membrane Structures – Preparation of Scientific and Policy
Report

P1

Robustness Framework

WG5
WG5.T1
WG6
WG6.T1

Απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ Πίλαθα κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θάπνηνο φηη ππάξρνπλ –
αλ θαη πεξηνξηζκέλεο – πεξηπηψζεηο ζπζρέηηζεο επηκέξνπο Μεξψλ Δπξσθσδίθσλ,
ησλ νπνίσλ ε αλαζεψξεζε πξνβιέπεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο θάζεηο.
Πάλησο γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ ππφινηπσλ 28 Ο.Δ. πξνβιέπεηαη εληαία
πξφζθιεζε γηα ηηο Φάζεηο 3 θαη 4, ε έλαξμε ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη κε δηαθνξά
θάζεο 6 κελψλ, κε έλαξμε ηηο αξρέο ηνπ 2018 γηα ηελ Φάζε 3.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην έξγν ηεο Ο.Δ. SC1.T5 (Climate Change) αθνξνχζε
ζηε ζχληαμε κηαο έθζεζεο γηα ηελ ηπρφλ επίδξαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζην
πεξηερφκελν ησλ Δπξσθσδίθσλ θαη νινθιεξψζεθε, φπσο πξνβιεπφηαλ, ηνλ
Απξίιην ηνπ 2017. Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ζηελ παξνχζα θάζε δελ
κπνξνχλ λα ηεθκεξησζνχλ επαξθψο πνζνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, ι.ρ. ε
ηξνπνπνίεζε ησλ αθξνηάησλ ηηκψλ θιηκαηηθψλ δξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηνπο Δπξσθψδηθεο.
ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΑΦΗ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΧΝ
ΕΤΡΧΚΧΔΙΚΧΝ
Ήδε απφ ηελ θάζε ζχληαμεο ησλ Δπξσθσδίθσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία,
αιιά θαη κεηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπο, είρε δηαπηζησζεί φηη ζε δηάθνξα άιια
επξσπατθά πξφηππα κε αληηθείκελν δνκηθά πξντφληα ή ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ
θαηαζθεπήο ππήξραλ απηνηειείο αλαθνξέο ζε θαλφλεο ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη
ζηηο ζρεηηθέο δξάζεηο θαη ζηνπο ζπλδπαζκνχο ηνπο. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ
πεξηπηψζεσλ πξνβιέπνληαη δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο ή θαη ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαη
δηαζηαζηνιφγεζεο, ζπλήζσο κε ζηφρν ηελ νηθνλνκία.
Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ην θαηλφκελν απηφ αθνξά πξφηππα πνπ ζπληάζζνληαη
απφ 60 πεξίπνπ δηαθνξεηηθέο Σερληθέο Δπηηξνπέο (TC) ηεο CEN. Πξνο
αληηκεηψπηζε ή έζησ απάιπλζή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχνληαη εθδφζεθαλ
θαηά θαηξνχο ζρεηηθέο απνθάζεηο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ φκσο ζηελ πξάμε
ζπλάληεζε δπζθνιίεο. Ωο ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο

πξνθξίζεθε ε πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ νκφινγσλ, θάζε θνξά,
ηερληθψλ (ζπληαθηηθψλ) νκάδσλ θαη ε εθπξνζψπεζε ζηελ Δπηηξνπή
Δπξσθσδίθσλ άιισλ Σερληθψλ Δπηηξνπψλ, κε ηα θείκελα ησλ νπνίσλ
δηαπηζηψλνληαη αζπκβαηφηεηεο πξνο ηνπο Δπξσθψδηθεο (ι.ρ. πξφηππα γηα ηα
ηθξηψκαηα). ρεηηθή ππήξμε ε απφθαζε C 036/2014 ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ
ηεο CEN/CENELEC, πνπ ζεκεησηένλ εκπεξηέρεηαη θαη ζην Παξάξηεκα Β ηνπ
εγγξάθνπ Ν 1250 (CEN/TC250, 2017) θαη ε νπνία κεηαμχ άιισλ νξίδεη ηα
αθφινπζα:






Δπηβεβαηψλεη φηη ε CEN/TC250 δηαηεξεί ηελ ζπλνιηθή επζχλε/
αξκνδηφηεηα γηα ηνλ δνκνζηαηηθφ θαη γεσηερληθφ ζρεδηαζκφ έξγσλ
Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ.
Όηη νη Σερληθέο Δπηηξνπέο ηεο CEN γηα πξντφληα θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ
ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ζηνπο Δπξσθψδηθεο,
εθφζνλ ρξεηάδεηαη παξαπνκπή ζε θαλφλεο δνκνζηαηηθνχ θαη γεσηερληθνχ
ζρεδηαζκνχ.
Όηη νη ζπλαθείο κε ηα πξναλαθεξφκελα θαλφλεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε πξφηππα πνπ ζπληάζζνπλ άιιεο Σερληθέο Δπηηξνπέο κφλν
κεηά απφ ζπκθσλία ηεο CEN/TC250.
ε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ήδε ζπκπεξηιεθζεί ηέηνηνη θαλφλεο ζρεδηαζκνχ
ζε άιια πξφηππα, ζα πξέπεη λα αλαδεηείηαη απφ θνηλνχ ν ηξφπνο
κεηαθνξάο ηνπο ζην νηθείν Μέξνο Δπξσθψδηθα ή, αλ απηφ δελ γίλεη, λα
αίξνληαη νη ηπρφλ αζπκβαηφηεηεο ή δηθνξνχκελεο αλαθνξέο.

Πξνο πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαινχληαη αθ’ ελφο κελ ε CEN/TC250,
λα απνθαηαζηήζεη επαθή κε άιιεο Σερληθέο Δπηηξνπέο, ζηα θείκελα πξνηχπσλ
ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ παξεκθεξή δεηήκαηα, εθείλεο δε λα αληαπνθξηζνχλ ζηα
νξηδφκελα ζηελ ππφςε απφθαζε, θαηαξρήλ αλαθέξνληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο
δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε Δπξσθψδηθεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλεξγαδφκελεο κε
ηελ CEN/TC250 κέζα ζην πξναλαθεξφκελν πιαίζην.
Πέξαλ φκσο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, ε CEN/TC250 ιακβάλνληαο ππφςε ην
πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηα
Κξάηε Mέιε ηνπ Καλνληζκνχ Γνκηθψλ Πξντφλησλ 305 (2011), αιιά θαη ηνπ
Καλνληζκνχ Σππνπνίεζεο 1025 (2012), θαζψο επίζεο θαη ηηο εθθξαζκέλεο
αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο, ζπγθξφηεζε κε ζρεηηθή απφθαζή ηεο επί ηνχηνπ Οκάδα
(Ad-Hoc Group) κε θχξην αληηθείκελν ηε ζπζρέηηζε Δπξσθσδίθσλ θαη
επξσπατθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαηαζθεπήο (Πνιηηηθνχ
Μεραληθνχ), φπσο άιισζηε θαη γηα ηα πξφηππα δνκηθψλ πξντφλησλ. πλαθψο κε
ην γεληθφηεξν απηφ δήηεκα ζπληάζζνληαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα δηάθνξα
έγγξαθα ηεο CEN/TC250 θαη έρνπλ ιεθζεί ζρεηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ

θαηαγξαθή ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ απαηηείηαη ζπζρέηηζε ή παξαπνκπή, κε
εμεηδίθεπζε ηνπ ηξφπνπ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηφ
επηρεηξείηαη κε δεκηνπξγία θνηλψλ (ζπληνληζηηθψλ) νκάδσλ.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΧΝ
ΕΤΡΧΚΧΔΙΚΧΝ
Όπσο είλαη βέβαηα γλσζηφ, ε εθαξκνγή ησλ Δπξσθσδίθσλ ζηελ Υψξα καο (ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα αληίζηνηρα Δζληθά Πξνζαξηήκαηα) ζεζκνζεηήζεθε ηειηθά κε
ζρεηηθή Κ.Τ.Α. (2014), αιιά - δπζηπρψο θαηά ηελ άπνςε ηνπ ζπληάθηε – φρη
απνθιεηζηηθήο θαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο, παξά ελαιιαθηηθά πξνο ην
πξνυπάξρνλ πιέγκα εζληθψλ θαλνληζκψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε κειέηε ησλ
θεξνπζψλ θαηαζθεπψλ. Απηφ πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο ησλ
δηαθφξσλ εκπιεθνκέλσλ, παξά ηηο επίπνλεο πξνζπάζεηεο νξηζκέλσλ εμ απηψλ, λα
πξνθχςεη απνδεθηή λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ λα δηαζθαιίδεη ηαπηφρξνλα ηηο
απαηηήζεηο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ κέζσ ηνπ ΔΛΟΣ.
Παξάιιεια, πξνέθπςε ζηαδηαθά θαη νπζηαζηηθφ πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ
εξγαζηψλ ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Δπξσθσδίθσλ (ΔΛΟΣ ΣΔ 67),
«θαηνπηξηθήο» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο CEN/TC250, σο απφξξνηα θπξίσο ηεο
δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, αιι’ φρη κφλνλ. Γπζηπρψο φκσο θαη ζηελ
πεξίπησζε απηή νη ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014 θαη ησλ
αξρψλ ηνπ 2015 απέβεζαλ άθαξπεο. Πξαθηηθή ζπλέπεηα απηνχ είλαη ζηελ πξάμε
ε Δπηηξνπή Δπξσθσδίθσλ λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο θαη ηα ζρεηηθά θείκελα
κφλν κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο
ζηνπο ζρεηηθνχο ηζηφηνπνπο, θαζψο θαη απφ ελεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, φηαλ
ζπκκεηέρεη ζε ζπλαληήζεηο ηεο CEN/TC250 κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο Πξνέδξνπ
θαη ηεο Τπνεπηηξνπήο CEN/TC250/SC1 (Γξάζεηο ζηηο θέξνπζεο θαηαζθεπέο), ή
αθφκε θαη απφ ελεκέξσζε πνιχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ κειψλ ηεο ή άιισλ
Διιήλσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί σο κέιε θάπνησλ Ο.Δ.
Η Δπηηξνπή Δπξσθσδίθσλ, αθνχ αλαζπζηάζεθε κε δχν ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ
ΔΛΟΣ άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ππφ ηε λέα ηεο ζχλζεζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ
2014, ζπλεξρφκελε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο
ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εμειίμεηο ζε επίπεδν
CEN/TC250. Καηά ην δηάζηεκα απηφ ζπκκεηείρε ζην κέηξν ηεο ζπκβνιήο ησλ
κειψλ ηεο, θαζψο θαη ησλ κειψλ επηκέξνπο νιηγνκειψλ Ο.Δ. (κηα αλά
Δπξσθψδηθα) πνπ ζπγθαινχληαη κε κέξηκλα ηνπ κέινπο ηεο ΔΛΟΣ ΣΔ 67 ζην
νπνίν έρεη αλαηεζεί ν ζπληνληζηηθφο ξφινο γηα ζέκαηα ηνπ αληίζηνηρνπ
Δπξσθψδηθα, ζηελ επηζθφπεζε θαη ηπρφλ ζρνιηαζκφ ησλ δηαδνρηθψλ ζρεδίσλ
θεηκέλσλ ησλ πξνο αλαζεψξεζε κεξψλ ησλ Δπξσθσδίθσλ ζην πιαίζην ηεο

Δληνιήο Μ/515. ην ζεκείν απηφ πάλησο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν ε
απαηηνχκελε ελαζρφιεζε είλαη ζεκαληηθή ιφγσ ηνπ πιήζνπο θαη ηεο έθηαζεο
ησλ θεηκέλσλ. Απφ πξαθηηθή άπνςε θξίζηκε ζεσξείηαη ε πεξίνδνο ζρνιηαζκνχ
ησλ Σειηθψλ ρεδίσλ (Final Drafts) πνπ γηα ηε Φάζε 1 είλαη ην δηάζηεκα
Ννέκβξηνο 2017 – Ιαλνπάξηνο 2018, κεηά ηελ νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ
Καλνληζκφ ηεο CEN/CENELEC εθιείπεη νπζηαζηηθά ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
ζρνιίσλ θαη αθνινπζεί ε επίζεκε ςεθνθνξία. Όπσο είλαη αλακελφκελν, νη
πξναλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζα ζπλερηζηνχλ ηα επφκελα ρξφληα κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο αλαζεψξεζεο φισλ ησλ Δπξσθσδίθσλ, ελψ ζηαδηαθά ζα
ρξεηαζηεί αθ’ ελφο κελ ε απφδνζε ησλ λέσλ θεηκέλσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, αθ’
εηέξνπ ε αλαζεψξεζε ησλ Δζληθψλ Πξνζαξηεκάησλ, φπνπ βέβαηα ζα απαηηεζεί ή
θξηζεί ζθφπηκν.
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