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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Από τα µέσα του 2017 έχει τεθεί σε εφαρµογή ο νέος Κανονισµός
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ 2016) ο οποίος διέπει την παραγωγή
σκυροδέµατος και την κατασκευή δηµόσιων και ιδιωτικών έργων από σκυρόδεµα
στον Ελλαδικό χώρο. Καθώς η Ελληνική νοµοθεσία διέπεται από τον Κανονισµό
∆οµικών Προϊόντων (305/11), γίνεται µία συγκριτική παρουσίαση του ΚΤΣ 2016
µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισµούς, µε τα οποία ο ΚΤΣ 2016 καλείται να
εναρµονισθεί. Με τον τρόπο πιστεύεται ότι θα γίνουν κατανοητές οι αλλαγές που
επέρχονται στη δόµηση, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας δοµικών έργων.
ABSTRACT : As of mid 2017, the new Concrete Technology Regulation (CTR
2016) is now in effect, the production of concrete and the execution of publicly
and privately owned concrete works in Greece. Since the Greek legislation is in
conformity with EU Regulation 305/11, a comparative presentation is given
between CTR 2016 and the European norms, with which the subject regulation
needs to be harmonized. In this way, the regulatory changes coming in effect in
construction within the European framework of building legislation, is clarified.
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• Ο ΚΤΣ 2016 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΤΣ 2016 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12620
Όσον αφορά στα αδρανή υλικά, στον ΚΤΣ 2016 καθορίζονται: τα διάφορα
χαρακτηριστικά των αδρανών που συνοδεύουν τη σήµανση CE και
περιλαµβάνονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, όπως, η κοκκοµετρική
διαβάθµιση, η περιεκτικότητα και ποιότητα παιπάλης, το σχήµα (και άλλα). Επί
πλέον, καθορίζονται και οι απαιτούµενες τιµές (όρια) στα χαρακτηριστικά των
αδρανών οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται προκειµένου ένα αδρανές υλικό να
θεωρείται κατάλληλο και να µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην παραγωγή
σκυροδέµατος. Ο ΚΤΣ 2016 δεν καλύπτει το σκυρόδεµα από ανακυκλωµένα
(recycled) και βιοµηχανικώς παραγόµενα αδρανή.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά στο χαρακτηρισµό των αδρανών µέσω της
κοκκοµετρικής διαβάθµισης, ο αγοραστής των αδρανών καθορίζει και/ή ελέγχει
το λόγο κλάσµατος d/D (σύµφωνα µε τον Πίνακα ΠΒ1-1). Εξ αυτών των
παραµέτρων, είτε απαιτείται (Dmax) είτε ενδέχεται (d) να καθορισθούν από τον
προδιαγράφοντα το σκυρόδεµα (συνήθως ο µελετητής), και άρα ζητούνται και
ελέγχονται προς πιστοποίηση από τον παραγωγό.
•
Κατά ΕΝ 1998-1-1 (2004), η απόσταση µεταξύ των οπλισµών στο έργο
σχετίζεται απ’ ευθείας µε τον κόκκο Dmax και άρα αφορά αποκλειστικά τη
µελέτη του έργου. Η διάταξη αυτή δεν αφορά τον ΕΚΩΣ (2000) και
πρέπει να εισαχθεί σε µελλοντική τροποποίηση αυτού.
ΚΤΣ 2016 και λοιπά πρότυπα και εγκρίσεις δοµικών υλικών και προϊόντων
Σε ότι αφορά τα λοιπά δοµικά υλικά που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα (νερό
και χηµικά πρόσθετα), ο ΚΤΣ 2016 υιοθετεί και παραπέµπει πλήρως στα σχετικά
ισχύοντα πρότυπα ΕΝ και µόνον, αντικαθιστώντας παλαιότερες παραποµπές των
προηγουµένων ΚΤΣ σε Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, σε πρότυπα άλλων
οργανισµών (π.χ. ASTM, DIN) και σε άλλες προδιαγραφές. Το γεγονός
δηµιουργούσε νοµικά προβλήµατα λόγω κυρίως ασυµβατοτήτων µεταξύ των
διαφόρων κειµένων. Παραµένουν ορισµένα θέµατα που σχετίζονται µε:
•
Τον έλεγχο καταλληλότητας προϊόντων και υλικών που διακινούνται µέσω
Τεχνικών Εγκρίσεων (Technical Approvals) που εκδίδονται από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Τεχνικών Εγκρίσεων (ΕΟΤΑ), ειδικά για χρήση
στη δόµηση µε απαιτήσεις αντισεισµικότητας είτε υγιεινής και ασφάλειας.
Σε αυτή τη φάση ο έλεγχος αυτός είναι σχεδόν ανύπαρκτος.
o Παρόµοιος προβληµατισµός υπάρχει, για τα υλικά στο σκυρόδεµα,
και στην Επιτροπή CEN TC104 που εκδίδει το ΕΝ 206 και τα
σχετικά πρότυπα υλικών (πλην των αδρανών).
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•

•

Την αναθεώρηση του εν ισχύει Κανονισµού Προκατασκευής, ο οποίος δεν
είναι ακόµη πλήρως συµβατός µε τους Ευρωκώδικες και τα ΕΛΟΤ ΕΝ
206 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13670.
Την εναρµόνισή του ΚΤΣ 2016 µε τις απαιτήσεις στη µελέτη σύνθεσης
ανάλογα µε την κατηγορία πυραντίστασης του έργου κατά ΕΝ 1992-1-2.

Ο ΚΤΣ 2016 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 13791
Ενσωµατώνονται στον ΚΤΣ 2016, σε περίπτωση αµφισβήτησης της αντοχής ενός
φορτίου ή µιας παρτίδας σκυροδέµατος, όλες οι σύγχρονες µέθοδοι ελέγχου του
υλικού µέσω των επανελέγχων σε σκληρυµένο σκυρόδεµα κατά ΕΛΟΤ EN
13791. Τηρείται όµως και µια συµβατότητα µε τα ισχύοντα παλαιότερα.
Το ΕΛΟΤ ΕΝ 13791 είναι ένα γενικό πρότυπο σχετικά µε την εκτίµηση της
αντοχής του σκυροδέµατος σε µια οποιαδήποτε κατασκευή, παλαιά ή νέα. Πρέπει
να σηµειωθεί ότι η εκτίµηση αντοχής σκυροδέµατος µίας υφιστάµενης
κατασκευής (κατά τα ζητούµενα στον Κανονισµό επεµβάσεων) είναι εκτός του
πεδίου αναφοράς του ΚΤΣ 16.
Αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω η διαδικασία του ΚΤΣ 2016 όπως είναι
αποτυπωµένη στο Κεφ. Γ2, αλλά και οι διαφορές σε σχέση µε το ΕΝ 13791:
•

•

Αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση που έχουν ήδη ληφθεί συµβατικά
δοκίµια και δεν έχουν αστοχήσει, η διαδικασία των επανελέγχων δεν
εξετάζει τη συµµόρφωση του ληφθέντος σκυροδέµατος, αλλά την
ποιότητα της διαδικασίας σκυροδέτησης. Ο ΚΤΣ 2016, ως ένα ελληνικό
κανονιστικό κείµενο, αποδίδει µε µεγαλύτερη σαφήνεια ευθύνες σε σχέση
µε τα ΕΝ, όπου αυτό είναι δυνατό. (δες Κεφ. Ε – Υποχρεώσεις).
Η διαδικασία λήψης, συντήρησης, προετοιµασίας και θραύσης των
πυρήνων δεν περιλαµβάνονται στο Κεφ. Γ2, αλλά στο παράρτηµα ΠΓ2.
Ακολουθούνται χωρίς παρεκκλίσεις τα σχετικά ΕΛΟΤ ΕΝ 12504.01 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.03. Στο ΠΓ2 έχουν επίσης περιληφθεί και όλες οι
προβλέψεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 13791 που σχετίζονται µε το εργαστηριακό
κοµµάτι των επανελέγχων (διαστάσεις των πυρήνων). Περιλαµβάνονται
επίσης και µια σειρά προβλέψεων επί των πρακτικών θεµάτων, που είτε
δεν αναφέρονται είτε αναφέρονται γενικόλογα στα σχετικά ΕΝ, όπως το τι
συνιστά ακριβώς «περιβάλλον εργαστηρίου», πρακτικές λεπτοµέρειες
σχετικά µε την προετοιµασία των πυρήνων, καθώς και πρακτικές
αποκατάστασής των σηµείων πυρηνοληψίας. Πρέπει πάντως εδώ να
τονιστεί ότι, αν και το Κεφ Γ2 µαζί µε το Παράρτηµα ΠΓ2 δίνουν µια
σχετικά ολοκληρωµένη παρουσίαση της διαδικασίας στα ενδιαφερόµενα
µέρη, είναι προφανές ότι ειδικά το εξωτερικό εργαστήριο που θα
πραγµατοποιήσει τους επανελέγχους πρέπει να ακολουθεί απευθείας και
τα σχετικά ΕΝ.
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Όσον αφόρα τη διαδικασία καθαυτή οι διαφορές ΚΤΣ 2016 και ΕΝ είναι οι εξής:
Εάν αµφισβητείται φορτίο σκυροδέµατος λόγω αστοχίας ενός δείγµατος,
λαµβάνονται 3 πυρήνες σκυροδέµατος και ο µέσος όρος των
αποτελεσµάτων θλιπτικής αντοχής, πολλαπλασιασµένος µε 0.85,
αντικαθιστά το δείγµα που αστόχησε στα αντίστοιχα κριτήρια
συµµόρφωσης. Πρόκειται για µια διαδικασία που δεν περιλαµβάνεται στο
ΕΛΟΤ ΕΝ 13791, αλλά απηχεί την εµπειρία του ΚΤΣ 97. Η χρησιµότητα
αυτής της διαδικασίας είναι η σχετικά γρήγορη επίλυση διαφορών που
περιορίζονται σε τυχόν κακή δειγµατοληψία συµβατικού δοκιµίου.
•
Εάν η παραπάνω διαδικασία δεν οδηγήσει σε αποδοχή ή κυρίως εάν
αµφισβητείται ολόκληρη παρτίδα, τότε ο ΚΤΣ 2016 προχωρά σε µια
διαδικασία πιο κοντά στις προβλέψεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 13791 (παράγραφος
9, assessment where conformity of concrete based on standard tests is in
doubt). Οι δυο ακραίες εναλλακτικές του ΕΛΟΤ ΕΝ 13971 έχουν
ενσωµατωθεί, προβλέποντας είτε 15 πυρηνες είτε 15 µη καταστροφικές
µετρήσεις + τουλάχιστον 2 πυρήνες (ακριβέστερα, 3 στον ΚΤΣ 2016). Τα
κριτήρια αποδοχής του ΕΛΟΤ ΕΝ 13791 έχουν παραµείνει αυτούσια.
•
Έχει προστεθεί µια ενδιάµεση επιλογή 6 πυρήνων µε κατάλληλα
προσαρµοσµένα κριτήρια αποδοχής.
•
Η εισαγωγή της χρήση µη καταστροφικών µεθόδων (κρουσιµέτρηση,
υπέρηχοι, δοκιµή εξόλκευσης), περιορίζεται στο να προσδιορισθούν τα
σηµεία στο έργο µε χαµηλότερη αντοχή και όχι σε απευθείας εκτίµηση της
αντοχής.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο ΚΤΣ 16 προβλέπει µια σειρά αποζηµιώσεων σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις µη συµµόρφωσης, αφού έχει ακολουθηθεί η
παραπάνω διαδικασία. (πχ. Καταβολή αποζηµίωσης από τον παραγωγό µετά από
αστοχία συµβατικών δοκιµίων και αστοχία των επανανελέγχων). Σε άλλες
περιπτώσεις ζητείται η σύνταξη πραγµατογνωµοσύνης ή/και άλλων έλεγχων για
τον επιµερισµό των ευθυνών, ιδιαίτερα εάν κριθεί ότι οι παραδοχές σχεδιασµού
της κατασκευής δεν ισχύουν πλέον.
•

Ο ΚΤΣ 2016 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΛΟΤ
ΕΝ 13670
Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13670 καλύπτει τα σχετικά µε την εκτέλεση των έργων
από σκυρόδεµα καθώς επίσης και τη διαχείριση της κατασκευής (διεύθυνση
έργου). ∆εν αφορά στην παραγωγή προκατασκευασµένων στοιχείων
σκυροδέµατος και δεν καλύπτει θέµατα υγιεινής και ασφάλειας κατά την
κατασκευή. Ως εκτέλεση νοείται το σύνολο των ενεργειών που
πραγµατοποιούνται για την κατασκευή ενός έργου, όπως η προµήθεια υλικών, η
ανέγερση ικριωµάτων και ξυλοτύπων, η όπλιση, διάστρωση, η συντήρηση, η
τοποθέτηση προκατασκευασµένων στοιχείων κλπ καθώς και οι συναφείς
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επιθεωρήσεις και έλεγχοι και η τεκµηρίωσή αυτών. Τµήµα των απαιτήσεων
αυτών εµπίπτει στο αντικείµενο του ΚΤΣ 2016.
Ο ΚΤΣ 2016 αλληλεπιδρά µέσω του ΕΛΟΤ ΕΝ 13670 στις σχετικές µε την
κατηγορία σπουδαιότητας του έργου κατηγορίες του δείκτη αξιοπιστίας της
κατασκευής, των συνεπειών αστοχίας του δοµήµατος, του ελέγχου µελετών, της
αξιοπιστίας της εκτέλεσης, επιθεώρησης και επίβλεψης που καθορίζει το ΕΛΟΤ
ΕΝ 1990. Σε εναρµόνιση µε το εν λόγω πρότυπο, εισάγει µεταξύ άλλων τα εξής:
•
Ο επιβλέπων του έργου σχετίζεται µε την κατηγορία επίβλεψης και την
κατηγορία εκτέλεσης έργου (ΕΛΟΤ ΕΝ 13670). Σηµειώνεται ότι κατά ΕΝ
1992-1-1, η κατηγορία επίβλεψης µπορεί να συσχετίζεται και µε τις
ανοχές της επικάλυψης στο έργο, ∆cdur,dev.
o Η κατηγορία εκτέλεσης του έργου θα µπορούσε να καθορισθεί στα
οικεία τεύχη δηµοπράτησης είτε µε νοµοθετική ρύθµιση.
•
Εισάγει για όλα τα έργα την τεκµηρίωση της εκτέλεσης και τη
διαµόρφωση του αρχείου κατασκευής που συνοδεύει το έργο στη διάρκεια
ζωής του, µετά το πέρας της κατασκευής (as built).
o Απαιτείται η εκπόνηση από το µελετητή του προγράµµατος
εκτέλεσης του έργου
o Απαιτείται υποβολή από το χρήστη (συνήθως ο ανάδοχος) του
προγράµµατος σκυροδέτησης
o Θεσµοθετείται το µητρώο έργου / φάκελος ποιότητας έργου
•
Θεσµοθετεί και ενθαρρύνει τη λήψη δοκιµίων έργου, για παρακολούθηση
της εξέλιξης της αντοχής, για καθορισµό του χρόνου συντήρησης και του
χρόνου αφαίρεσης ξυλοτύπων.
o Απαιτείται µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµάτων κατά ΕΝ 1991-1-6
o Για λόγους συµβατότητας µε την παλαιότερη πρακτική, τηρείται
και η παλαιά συνταγογραφική προσέγγιση ελάχιστης απαιτούµενης
διάρκειας (για την αφαίρεση ξυλοτύπων/στηριγµάτων)
o Η ελάχιστη κατηγορία συντήρησης είναι 3 (ΕΛΟΤ ΕΝ 13670).
o Λόγω των σχετικά υψηλών συνθηκών θερµοκρασίας στην Ελλάδα
κατ’ έτος, σε τµήµα της άνοιξης και το καλοκαίρι, καθορίζεται µία
ελάχιστη διάρκεια συντήρησης τριών ηµερών.
Εν τούτοις, παρά τις ανωτέρω αλλαγές και προσθήκες, ο ΚΤΣ 2016, δεν
ενσωµατώνει, λόγω έλλειψης σχετικής πρακτικής εµπειρίας στην εφαρµογή (και
ποιοτικών δεδοµένων ελέγχου) έννοιες που υπάρχουν στην εκτέλεση των έργων
από σκυρόδεµα, όπως:
•
Η διεύθυνση έργου (αφορά τη Συγγραφή Υποχρεώσεων)
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•

•

Οι κανόνες για την όπλιση, οι οποίοι καλύπτονται από τους ΚΤΧ, ΕΝ
1992-1-1 και ΕΚΩΣ 2000, ανάλογα µε το ποιός κανονισµός εφαρµόζεται
κατά την εκπόνηση της µελέτης
Τα προκατασκευασµένα, που αφορούν τον Κανονισµό Προκατασκευής

Άλλα θέµατα (π.χ. για το αρχιτεκτονικό σκυρόδεµα, τις ανοχές
κατασκευής) που πρέπει να καλυφθούν άµεσα σε ΕΤΕΠ
Πρέπει επίσης να σηµειωθούν οι δυσκολίες για εφαρµογή του ΚΤΣ 2016 που
προκύπτουν άµεσα στα δηµόσια έργα, λόγω, της έλλειψης αντίστοιχων άρθρων
και τιµολογίων των έργων (ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΥΕ κλπ) συµβατών µε την
πληθώρα προδιαγραφόµενων πλέον τύπων σκυροδέµατος που αναγκαστικά θα
προκύψουν στα δηµόσια έργα.
•

Ο ΚΤΣ 2016 ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΕΣ ΕΛΟΤ ΕΝ 199X
ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 και 1992
Ο ΚΤΣ 2016 θεσπίζει, σε συµβατότητα µε τα ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 και ΕΛΟΤ ΕΝ
1992, τη διάρκεια ζωής του έργου, η οποία ορίζεται ως η χρονική εκείνη
περίοδος, κατά την οποία η επιτελεστικότητα του σκυροδέµατος στην κατασκευή
θα τηρηθεί σε ένα επίπεδο συµβατό µε την εκπλήρωση των απαιτήσεων
επιτελεστικότητας του δοµήµατος, µε την προϋπόθεση ότι αυτό συντηρείται
κατάλληλα. Έτσι, για τα έργα εντός αντικειµένου του ΚΤΣ 2016 καθορίζεται
(Β2.2.5.1) ότι οι δεδοµένες απαιτήσεις για ανθεκτικότητα του Πίνακα Β2-7,
αναφέρονται σε σκυρόδεµα το οποίο θα ενσωµατωθεί σε κατασκευές µε
επιδιωκόµενη διάρκεια ζωής σχεδιασµού 50 χρόνια.
•
Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν όχι µόνο τη σύνθεση (λόγος Ν/Τ,
περιεκτικότητα σε τσιµέντο) αλλά και την ελάχιστη θλιπτική αντοχή και
την ελάχιστη επικάλυψη λόγω ανθεκτικότητας cmin,dur. (ΕΝ 1992-1-1) και
την ελάχιστη επικάλυψη κατά ΕΚΩΣ 2000.
o Η ενσωµάτωση απαιτήσεων της cmin,dur στον Πίνακα Β2-7
προκύπτει συµβατά µε αντίστοιχη στο ΕΠ του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1,
αν και δεν υπάρχει στο ευρωπαϊκό πρότυπο.
o Στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1 (κεφ. 4.4.1.2) αναφέρεται ότι δύναται να
καθορίζονται περαιτέρω ανοχές στην επικάλυψη λόγω
ανθεκτικότητας, λόγω ασφαλείας (∆cdur,γ), χρήσης ανοξείδωτων
χαλύβων (∆cdur,st) ή λόγω προστατευτικών µέτρων (∆cdur,add). Ο
ΚΤΣ 2016 και το ΕΠ του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 δεν εξειδικεύουν κάτι.
•
Στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1 υπάρχει η δυνατότητα ή υποχρέωση για αλλαγή
της κατηγορίας έκθεσης (άρα επικάλυψης, ελάχιστης αντοχής, ορίων της
σύνθεσης κλπ) µέσω αλλαγής της κατηγορίας του δοµήµατος, S1 έως S6.
o Η εν λόγω δυνατότητα ή υποχρέωση δεν υπάρχει στον ΕΚΟΣ
2000, γεγονός που δηµιουργεί σχετική ανακολουθία όσον αφορά
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την κοινή παραποµπή τους στον ΚΤΣ 2016. Απαιτείται άρα
τροποποίηση του ΕΚΩΣ 2000.
Στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1 (κεφ. 3.1.2) καθορίζεται η χαρακτηριστική αντοχή του
σκυροδέµατος fck ως τιµή σχεδιασµού, µε αναφορά στον Πίνακα 12 (ΕΛΟΤ ΕΝ
206). Ο ΚΤΣ 2016 διατηρεί αυτή τη συµβατότητα στον Πίνακα Α1-1.
Επί πλέον, στο ΕΝ1992-1-1, επιτρέπεται και ο καθορισµός τυχόν
ενδιάµεσων τιµών του Πίνακα ως προς το ΕΛΟΤ ΕΝ 206, µέσω των
µαθηµατικών σχέσεων του Πίνακα 3.1 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1 (2004).
Στον ΚΤΣ 2016 επιτρέπεται ο καθορισµός απευθείας της εφελκυστικής αντοχής
σε κάµψη (για δάπεδα και οδοστρώµατα από σκυρόδεµα).
•

ΕΛΟΤ ΕΝ 1998 και ΚΑΝΕΠΕ
Αν και ο ΚΤΣ 2016 δεν έχει µια απευθείας σχέση είτε σύγκρουση µε τον
κανονισµό σχεδιασµού κατασκευών σε σεισµό (ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1, 2004), εν
τούτοις θεωρείται σκόπιµο να διερευνηθούν οι ενδεχόµενες επιρροές των
απαιτήσεων που προκύπτουν για τη συµπεριφορά του έργου σε σεισµό λόγω
ενδεχόµενης αύξησης της ελάχιστης αντοχής του σκυροδέµατος λόγω
απαιτήσεων ανθεκτικότητας. Ως εκ τούτου, η επιλογή της κατηγορίας αντοχής
σκυροδέµατος στο έργο (ή τα τµήµατα αυτού) για ανθεκτικότητα θα προηγείται
οιουδήποτε σχεδιασµού έναντι σεισµικών δράσεων και των σχετικών ικανοτικών
ελέγχων (ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1).
•
Συγχρόνως, θα πρέπει να διερευνηθεί και ενδεχόµενη αναντιστοιχία µε τις
απαιτήσεις του Πίνακα Β2-7 (µέγιστος Ν/Τ, περιεκτικότητα σε τσιµέντο)
και της ελάχιστης κατηγορίας θλιπτικής αντοχής που προκύπτει.
Πέραν αυτού απαιτείται να διαχωρισθεί νοµικά είτε να γίνει εναρµόνιση των
εξής: α) διαδικασία επαλήθευσης της ποιότητας του σκυροδέµατος µέσω
επανελέγχων στο έργο µετά τη σκυροδέτηση (ΚΤΣ 2016) και β) πρόγραµµα
αποτίµησης των ιδιοτήτων του σκυροδέµατος σε µια υφιστάµενη κατασκευή µε
σκοπό τον επανέλεγχο σε σεισµό (ΕΝ 1998-3, Πίν. 3.2 και ΚΑΝΕΠΕ).
Για µια υφιστάµενη κατασκευή µικρής ηλικίας, οι δύο διαδικασίες αποσκοπούν
στο ίδιο αποτέλεσµα, ενδεχοµένως δε να απαιτηθεί επανέλεγχος του φορέα και
ενίσχυση. Τα θέµατα που χρήζουν αποσαφήνισης είναι, το όριο ηλικίας, οι
διαδικασίες και έκταση των ελέγχων, το πρόγραµµα δειγµατοληψίας, οι
υπευθυνότητες, ο συντελεστής αξιοπιστίας δεδοµένων.

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ως µέρος ενός συνόλου κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν την παραγωγή του
υλικού σκυροδέµατος και την εκτέλεση ενός έργου από σκυρόδεµα, ο ΚΤΣ
µελλοντικά, σε επόµενες αναθεωρήσεις του, θα πρέπει να αναφερθεί είτε/και να
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εναρµονισθεί µε τις θεσµοθετούµενες κατά διαστήµατα απαιτήσεις της
ευρωπαϊκής (ενωσιακής) νοµοθεσίας που αφορά την εκτέλεση των έργων από
σκυρόδεµα. Επιγραµµατικά, τέτοια θέµατα που άπτονται της κατασκευής των
έργων αφορούν:
•
Την ασφάλεια του έργου (µεταξύ άλλων, Ν.3850, Υ.Α. 460/15662) και τις
συνθήκες κατασκευής και οργάνωσης του εργοταξίου (Υ.Α. 37393/2028).
•
•

•

•

•

•

Τη διαχείριση των υλικών πριν και κατά την ανέγερση αλλά και µετά την
αποξήλωση, έως και την ενδεχόµενη επανάχρηση και / ή ενταφιασµό.
Τον καθορισµό και έλεγχο του συνολικού κόστους κύκλου ζωής του
παραγόµενου έργου από τη δηµιουργία έως και την αποµάκρυνσή του και
επανάχρησή του και, ισοδύναµα, του ενεργειακού του αποτυπώµατος.
Την ενσωµάτωση του ελέγχου του έργου µετά το πέρας της ανέγερσης και
της παράδοσης του, περιλαµβανοµένων και του προγράµµατος
συντήρησης και παρακολούθησης (monitoring).
Την εναρµόνιση του νοµικού πλαισίου και της οργάνωσης ενός ενιαίου
συστήµατος καθορισµού και ελέγχου των εµπλεκοµένων και του
προσωπικού τους στο έργο και των αντίστοιχων κατηγοριών αυτών των
διεργασιών, ανάλογα µε τη σπουδαιότητα και το κοινωνικό και
πραγµατικό κόστος του (πχ, Π.∆. 113/2012).
Την εκ των πραγµάτων ύπαρξη διπλοαναφορών σε Εθνικά Προσαρτήµατα
των προτύπων ΕΝ και στον ΚΤΣ 2016, εφόσον ισχύουν παράλληλες
χρήσεις µεταξύ των δύο αυτών οµάδων κανονιστικού πλαισίου.
Τη συντήρηση και εξέλιξη των παραπάνω, σε συνδυασµό µε την
παρακολούθηση και τον παρεµβατικό έλεγχο στην εκπόνηση των
προτύπων ΕΝ, ώστε να προασπίζονται τα εθνικά συµφέροντα.

ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συµπερασµατικά, ο ΚΤΣ 2016 αντικαθιστά µετά από την πάροδο
σηµαντικούχρονικού διαστήµατος και ισορροπίας, την προηγούµενη έκδοσή του,
γεγονός που ήταν απαραίτητο τόσο λόγω των αλλαγών στην τεχνολογία και στην
τεχνική των έργων, όσο και λόγω των αλλαγών στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία που
διέπει και την αντίστοιχη Ελληνική, µε έµφαση στην εξέλιξη (και, πλέον,
αναθεώρηση) των Ευρωκωδίκων (ειδικά ΕΝ 1990 και ΕΝ 1992) και προτύπων
(ΕΝ 206, ΕΝ 13670, ΕΝ 13791, ΕΝ 197, ΕΝ 12620, ΕΝ 934 και άλλων).
Με αυτόν τον τρόπο ο ΚΤΣ 2016 εναρµονίζεται µε τα παραπάνω ευρωπαϊκά
πρότυπα και Κανονισµούς χωρίς όµως να αποκοπεί από την προηγούµενη έκδοσή
του, εισάγοντας σηµαντικές καινοτοµίες σε ένα ήδη ισορροπηµένο σύστηµα
παραγωγής των έργων. Με αυτό το σκεπτικό, αποτελεί τη χρυσή τοµή για την
εξέλιξη των έργων στον Ελληνικό χώρο στο µέλλον, ενώ, συγχρόνως, εισάγει
σηµαντικές καινοτοµίες που, αν και δεν είναι πλήρως υιοθετηµένες, θα
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αποτελέσουν το εφαλτήριο για περαιτέρω εξέλιξη, όσο και τα αντίστοιχα
Ευρωπαϊκά πρότυπα εξελίσσονται.
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