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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆.Ε. 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ.ΣΥΝΤ.& ΚΩ∆/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ: α 

Τηλ: 210 64 29 185 ΠΡΟΣ: 
Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής 

ΘΕΜΑ   :      ∆ηµοσίευση   της   απόφασης   τροποποίησης   του   Ελληνικού 

Κανονισµού Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΚΩΣ 2000. 

Σας γνωρίζουµε ότι δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

(ΦΕΚ Β' 576 / 28.4.2005), η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης 

του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΚΩΣ 2000». 

Με την ανωτέρω απόφαση εγκρίνεται η αντικατάσταση τµήµατος των 

σχολίων της παρ. 18.4.9.1 του ΕΚΩΣ 2000. 

Το κείµενο της παραπάνω απόφασης επισυνάπτεται στην παρούσα 

εγκύκλιο για να λάβουν γνώση όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι της υπηρεσίας σας 

και παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή της. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Το αριθµ. 576 Β' /05 ΦΕΚ 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Γ. ΤΡΥΦΩΝΙ∆ΗΣ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 
Αθήνα, 17 Μαΐου 2005 

Αρ.Πρωτ.∆17α/02/65/ΦΝ429
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 576 
28 Απριλίου 2005 
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που πρέπει να περιλαµβάνει η αίτηση καθώς και κά 
θε αναγκαία λεπτοµέρεια για την επιδότηση των 
∆.Χ. Τουριστικών Λεωφορείων»............................   11 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

Αριθ. ∆17Ο/78/4/ΦΝ429 (2) 
Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού 
Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΚΩΣ 2000. 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 4 του άρθρου 21 του Ν. 

1418 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Α' 
23). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α' του Ν. 1558/1984 (Α' 
37) όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 
2081/1992 (Α' 154) και ανπκαταστάθηκε µε την παρ. 2α 
του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38) και το γεγονός ότι 
από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα 
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 

3. Την υπ' αριθµ. 4881/19.4.2004 απόφαση του Πρωθυ 
πουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Ανάθεση αρµοδιο- 
τήτωντου Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆η 
µοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χω 
ροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων» (Β' 754/2004). 

4. Τον Ελληνικό Κανονισµό για τη Μελέτη και Κατα 
σκευή Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα (ΕΚΩΣ 2000), ο 
οποίος εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. ∆17α/116/4/ΦΝ429/ 
18.10.2000 (Β' 1329) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, 
τροποποιήθηκε µε την υπ' αριθµ. ∆17α/160/5/ΦΝ 429/ 
11.12.2000 (Β' 1564) και συµπληρώθηκε µε την υπ' αριθµ. 
∆17α/32/10/ΦΝ 429/20.2.2004 ( Β' 447/5.3.2004). 
  5.Το υπ' αριθµ. οικ. 397/17.3.2005 έγγραφο του ΟΑΣΠ, 
που αφορά την ανάγκη αντικατάστασης του τµήµατος 
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των Σχολιων της παρ. 18.4.9.1 του ΕΚΩΣ 2000, αποφασί- 
ζουµε: 

1. Εγκρίνουµε την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου 
του τµήµατος των σχολίων της παρ. 18.4.9.1 του ΕΚΩΣ 
2000 (σελίδα 6157του ΦΕΚ 447 Β75.3.2004), ως ακολού 
θως: 

«Η συνθήκη α είναι δύσκολο να τηρηθεί αξιόπιστα µε τις 
συνήθεις διαστάσεις υποστυλωµάτων, όταν κατ' επέκταση 
της δοκού κατακορύφως υπάρχει µη-φέρον δύσκαµπτο 
διάζωµα µονολιθικά συνδεδεµένο µε τη δοκό και τα υπο-
στυλώµατα, το οποίο στην πραγµατικότητα επαυξάνε; 
την καµπτική αντοχή της δοκού». 

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευση της στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Απριλίου 2005 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Ο. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Σ.Α.Τ.Ε. 
 


