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ΠΕΤΕΠ Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή 
υλικά 05-03-03-00

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Αντικείµενο της προδιαγραφής αυτής είναι η κατασκευή στρώσεων από ασύνδετα αδρανή υλικά, οι 
οποίες χρησιµοποιούνται ως βάσεις και υποβάσεις σε οδοστρώµατα οδών, αεροδροµίων, 
δαπέδων στάθµευσης, κλπ. 

Ως βάση από ασύνδετα αδρανή ορίζεται η στρώση, συνολικού πάχους κατ' ελάχιστον 200 mm, 
κάτω από την κατώτατη ασφαλτική στρώση. Ως υπόβαση ορίζεται η στρώση(-εις), από ασύνδετα 
υλικά, κάτω από την προαναφερθείσα βάση. 

∆ιευκρινίζεται ότι στην κατασκευή των υποβάσεων ή βάσεων από ασύνδετα υλικά, υπάγονται και οι 
οι ισοπεδωτικές στρώσεις ή στρώσεις εξοµάλυνσης σε όποιες περιπτώσεις αυτά κατασκευάζονται 
από το προδιαγραφόµενο στην παρούσα Προδιαγραφή υλικό. 

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

2.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
1. EN 933-1:1997: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of 

particle size distribution - Sieving method -  ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - 
Μέρος 1: Προσδιορισµός του διαγράµµατος κοκκοµετρίας - Μέθοδος µε κόσκινα. 

2 EN 933-2:1995: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of 
particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures. ∆οκιµές γεωµετρικών 
ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισµός κατανοµής µεγέθους κόκκων. Εργαστηριακά 
κόσκινα, ονοµαστικό άνοιγµα βροχίδων. 

3. EN 933-3:1997: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of 
particle shape - Flakiness index - ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανώ. Μέρος 3: 
Προσδιορισµός της µορφής των κόκκων. ∆είκτης πλακοειδούς. 

4. EN 933-5:1998: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of 
percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles - ∆οκιµές 
γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5: Προσδιορισµός του ποσοστού % των 
συνθλιµµένων και θραυσµένων επιφανειών σε χονδρόκοκκα αδρανή. 

5. EN 933-8:1999: Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines - 
Sand equivalent test - Μέρος 8: ∆οκιµή ισοδυνάµου άµµου του λεπτόκοκκου υλικού. 

6. EN 932-1:1996: Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling - 
∆οκιµές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών. Μέρος 1: Μέθοδοι δειγµατοληψίας. 

7. EN 932-2:1999: Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing 
laboratory samples. - ∆οκιµές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι ελάττωσης 
ποσότητας δείγµατος. 2.1.2. ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων. 
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8. EN 1097-2:1998: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods 
for the determination of resistance to fragmentation. - ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των 
µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισµού της 
αντίστασης σε απότριψη. 

9. EN 1097-6:2000: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: 
Determination of particle density and water absorption - Έλεγχοι µηχανικών και φυσικών 
ιδιοτήτων αδρανών - Μέρος 6. Προσδιορισµός πυκνότητος κόκκων και υδατοαπορρόφυσης. 

10. EN 1367-2:1998: Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: 
Magnesium sulfate test - ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων των αδρανών σε 
θερµικές και καιρικές µεταβολές - Μέρος 2: ∆οκιµή θειικού µαγνησίου. 

11. EN 1744-1:1998: Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis - 
∆οκιµές για τον προσδιορισµό των χηµικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Χηµική 
ανάλυση. 

12. EN 13036-7:2003: Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7: Irregularity 
measurement of pavement courses : the straightedge test - Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών 
και αεροδροµίων - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 7: Μέτρηση ανωµαλιών των στρώσεων κύλισης 
των οδοστρωµάτων (τελική στρώση) : Μέθοδος κανόνα. 

13. EN 13286-2:2004: Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for the 
determination of the laboratory reference density and water content - Proctor compaction. - 
Μίγµατα µη σταθεροποιηµένα και σταθεροποιηµένα µε υδραυλικές κονίες. Μέρος 2: Μέθοδοι 
δοκιµής για τον προσδιορισµό της εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και του ποσοστού 
υγρασίας. Συµπύκνωση Proctor. 

14. ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ε 105-86/11, Μέθοδος προσδιορισµού της σχέσης υγρασίας-πυκνότητας εδαφών 
(Proctor τροποποιηµένη µέθοδος). 

15. ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ε 105-86/5: Μέθοδος προσδιορισµού του ορίου υδαρότητας. 

16. ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ε 105-86/6: Μέθοδος προσδιορισµού του ορίου πλαστικότητας και του δείκτη 
πλαστικότητας. 

17. ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ε 106-86/2: Προσδιορισµός πυκνότητας εδαφών επί τόπου µε τη µέθοδο της 
άµµου και τη βοήθεια κώνου. 

18. ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ε 106-86/4: ∆οκιµαστική φόρτιση εδαφών µε πλάκα. 
 

2.2. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται αδρανή υλικά. 

Aδρανή υλικά θεωρούνται: το θραυστό υλικό από λίθους λατοµείων, το αµµοχάλικο θραυστό ή µη, 
από ποταµούς, χείµαρρους, ρεύµατα και ορυχεία, τα τεχνητά υλικά ορυκτής προέλευσης που 
έχουν προκύψει µετά από θερµική ή άλλη βιοµηχανική επεξεργασία (σκωρίες κλπ.). 
 

2.3. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 
2.3.1 Γενικά 

Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι καθαρά, σκληρά, υγιή και ανθεκτικά. Να είναι απαλλαγµένα 
από φυτικές ή άλλες πάσης φύσεως ξένες προσµίξεις, όπως χώµατα, σβώλους αργίλου κλπ., 
καθώς και από επικαλύψεις οιασδήποτε φύσεως (ιδιαίτερα αργιλούχα). Επίσης τα αδρανή υλικά 
δεν πρέπει να περιέχουν πλακοειδή, αποσαθρωµένα, εύθρυπτα ή σχιστολιθικά τεµάχια. 
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2.3.2 Χονδρόκοκκο αδρανές υλικό 

Το χονδρόκοκκο αδρανές υλικό, δηλαδή το συγκρατούµενο υλικό στο κόσκινο 2.0mm και 
καλούµενο στο εξής χονδρόκοκκο υλικό, πρέπει να είναι, για την κατασκευή της βάσης, θραυστό 
υλικό από λίθους λατοµείου ή θραυστό αµµοχάλικο ή θραυστό υλικό άλλων πηγών όπως 
αναφέρονται στο κεφ. 2.2. 

Για την κατασκευή της υπόβασης, το χονδρόκοκκο υλικό µπορεί να είναι θραυστό υλικό, ως 
αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, αλλά και µη θραυστό υλικό όπως αναφέρεται στο κεφ. 
2.2. 

Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί θραυστό αµµοχάλικο ποταµού ή ορυχείων ως χονδρόκοκκο 
υλικό για την κατασκευή της βάσης ή της υπόβασης, ποσοστό τουλάχιστον 50% των τεµαχίων κατά 
βάρος πρέπει να είναι σπασµένα προερχόµενα από σύνθλιψη και/ή θραύση, όπως ορίζεται και 
ελέγχεται από το πρότυπο EN 933-5:1998, και το ποσοστό των 'τελείως' σφαιρικών κόκκων δεν 
πρέπει να ξεπερνά το 10% κατά βάρος. 

Η φθορά κατά τη δοκιµή θρυµµατισµού από τριβή και κρούση (κατά Los Angeles) σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ-1097-2: άρθρο 5, του χονδρόκοκκου υλικού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% 
για τη βάση και την υπόβαση. Κατ' εξαίρεση, η φθορά σε θρυµµατισµό από τριβή και κρούση (κατά 
Los Angeles) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% για την κατασκευή της υπόβασης σε υπεραστικούς 
ή αστικούς δρόµους µικρής ή µέσης κυκλοφορίας στο Επαρχιακό, ή Νοµαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, 
µε µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ή γενικότερα σε οδούς δευτερευούσης σηµασίας και 
µετά από σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. 

Το σχήµα του χονδρόκοκκου αδρανούς που καθορίζεται από το ∆είκτη πλακοειδούς σύµφωνα µε 
το πρότυπο EN 933-3:1997 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 35%. 

2.3.3 Λεπτόκοκκο αδρανές υλικό 

Το λεπτόκοκκο αδρανές υλικό, υλικό ονοµαστικού µεγέθους(1)1 2 mm καλούµενο στο εξής 
λεπτόκοκκο υλικό, θα πρέπει να προέρχεται από τη θραύση του πετρώµατος για την παραγωγή 
των χονδρόκοκκων αδρανών. Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιµη και κατάλληλη φυσική άµµος 
ή άλλο κατάλληλο λεπτόκοκκο υλικό µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο µίγµα των αδρανών για την 
επίτευξη της επιθυµητής κοκκοµετρικής διαβάθµισης. Στην περίπτωση αυτή το προστιθέµενο 
ποσοστό φυσικής άµµου δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% της συνολικής ποσότητας των αδρανών 
υλικών στο µίγµα. 

Το διερχόµενο από το κόσκινο 0,5 mm (ή 0,42 mm-No.40) υλικό πρέπει να έχει όριο υδαρότητος 
«µικρότερο ή ίσο του 25 και δείκτη πλαστικότητας PI µικρότερο ή ίσο του 3, για την κατασκευή της 
βάσης, και µικρότερο ή ίσο του 4, για την κατασκευή της υπόβασης, όπως αυτά προσδιορίζονται 
από την προδιαγραφή Ε 105-86/5 και Ε 105-86/6, αντίστοιχα µε προσέγγιση ακέραιας µονάδας. 
Κατ' εξαίρεση, ο δείκτης πλαστικότητας του υλικού µπορεί να είναι µικρότερος ή ίσος του 6 και το 
όριο υδαρότητας µικρότερο ή ίσο του 30 για την κατασκευή της υπόβασης σε υπεραστικούς ή 
αστικούς δρόµους µικρής ή µέσης κυκλοφορίας στο Επαρχιακό, ή Νοµαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, µε 
µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ή γενικότερα σε οδούς δευτερεύουσας σηµασίας σε 
περιπτώσεις όπου η υπόβαση εκτείνεται σε βάθος µεγαλύτερο των 400 mm από την τελική 
επιφάνεια του οδοστρώµατος, 

Το διερχόµενο από το κόσκινο 4 mm υλικό πρέπει να έχει ισοδύναµο άµµου µεγαλύτερο ή ίσο του 
40, όπως προσδιορίζεται από το πρότυπο EN 933-8:1999. 

                                                 
1 Το ονοµαστικό µέγεθος ορίζεται από το κόσκινο στο οποίο συγκρατείται έως και 15% αδρανές υλικό. 
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Η δοκιµή ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση (δοκιµή υγείας) για τα χονδρόκοκκα, τα λεπτόκοκκα 
αδρανή και για το µίγµα των αδρανών θα εκτελείται σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1367-2:1998, µε 
θειικό µαγνήσιο και η απώλεια βάρους πρέπει να είναι µικρότερη του 18%. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τη δοκιµή για τον προσδιορισµό της πυκνότητας κόκκων και 
απορρόφησης ύδατος, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1097-6:2000, καθώς επίσης και δοκιµή 
προσδιορισµού της σχέσης υγρασίας-πυκνότητας σύµφωνα µε το πρότυπο prEΝ 13286-2. Έως 
την ισχύ του νέου Ευρωπαϊκού Προτύπου θα ισχύει η Ε105-86/11. 

Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται τεχνητά υλικά για την κατασκευή της βάσης ή/και της 
υπόβασης θα πρέπει να υπάρχει εγκεκριµένη περιβαλλοντική µελέτη για τη χρήση του 
συγκεκριµένου υλικού στο συγκεκριµένο έργο και στρώση. Η περιβαλλοντική µελέτη θα αναφέρεται 
τουλάχιστον στα παρακάτω: α) τη βιοµηχανική διαδικασία παραγωγής από την οποία προέκυψε η 
σκωρία, β) τα αποτελέσµατα ελέγχου της στη δοκιµή έκπλυσης σε σχέση µε τα επιτρεπτά όρια και 
γ) την απουσία άλλων επικίνδυνων ουσιών για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επιπροσθέτως θα 
εκτελούνται και οι παρακάτω έλεγχοι: α) ευστάθεια όγκου, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1744-
1:1998, παράγραφος 19.3, όταν χρησιµοποιούνται σιδηροσκωρίες και β) αποσύνθεση 
διττανθρακικού πυριτίου ή/και αποσύνθεση σιδήρου, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1744-1:1998, 
παράγραφος 19.1 και 19.2, αντίστοιχα, όταν χρησιµοποιούνται 'αερόψυκτες' σκωρίες υψικαµίνου2. 
Η ευστάθεια όγκου, εκφραζόµενη σε ποσοστό διαστολής του όγκου των αδρανών από 
σιδηροσκωρίες, πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση του 5%. Σχετικά µε την αποσύνθεση των 
'αερόψυκτων' σκωριών υψικαµίνου, και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να είναι µηδενική. 

2.3.4 Κοκκοµετρική διαβάθµιση µίγµατος αδρανών υλικών 

Ο έλεγχος της κοκκοµετρικής διαβάθµισης θα γίνεται µετά από πλύσιµο, σύµφωνα µε το πρότυπο 
EN 933-1:1997. 

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού θα πρέπει πάντοτε να βρίσκεται εντός των ορίων που 
αναγράφονται στον Πίνακα 1. Ο Τύπος Ι χρησιµοποιείται για την κατασκευή της βάσης ή/και της 
υπόβασης, ενώ ο Τύπος II αποκλειστικά για την κατασκευή της υπόβασης. Η γραφική απεικόνιση 
των ορίων του Πίνακα 1 δίνεται στο Σχήµα 1 και 2, για τον Τύπο Ι και II, αντίστοιχα. 

Η διαβάθµιση του υλικού πρέπει να είναι οµαλή, έτσι ώστε το σχετικό διάγραµµα να µην 
παρουσιάζει απότοµες διακυµάνσεις. Επιπροσθέτως, το διερχόµενο ποσοστό από το κόσκινο 4mm 
(Π4), από το κόσκινο 2 mm (Π2) και από το κόσκινο 1 mm (Π^ θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις 
του Πίνακα 2. 

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος των αδρανών υλικών που συγκεντρώνονται ή 
αποθηκεύονται σε σωρούς προς χρήση, ή του µίγµατος των αδρανών υλικών που 
ενσωµατώνονται στο έργο, και γενικότερα της κάθε ποσότητας υλικών που παραδίδεται, δεν θα 
πρέπει να αποκλίνει από την κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος των αδρανών υλικών που 
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών, διάστρωσης (βλέπε κεφ. 4.1.) 
εφαρµόζοντας τις επιτρεπτές αποκλίσεις που δίνονται στον Πίνακα 3. Επιπροσθέτως θα πρέπει να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Πίνακα 4. 

 

 

 

 

                                                 
2 Air cooloed blast furnace slags 
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Πίνακας 1 Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µίγµατος αδρανών υλικών 
 

Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινου ∆ιερχόµενο ποσοστό κατά βάρος 
Κατά EN 933-2:1995 Τύπος I Τύπος II 

63 mm  100 
40 mm 100 85-99(1) 

31,5 mm 85-99(1)  
20 mm  55-85 
16 mm 55-85  

10 mm  35-65 

8 mm 35-65  
4 mm 25-50 25-50 
2 mm 19-40,5 19-44 
1 mm 13,5-31 13,5-38 

0,5 mm 8-24 8-32 
0,063 mm 0-11 0-12 

(1) Γίνεται αποδεκτό και το ποσοστό 100% 
 

Πίνακας 2 Ελάχιστο διερχόµενο ποσοστό αδρανών υλικών 
 

∆ιερχόµενο ποσοστό κατά βάρος 
Κόσκινο 4 mm Κόσκινο 2 mm Κόσκινο 1 mm
Π4 ≥ Π2 +6 Π2 ≥ Π1 +6 Π1 ≥ 1,8 x Π 0,063

 

Πίνακας 3 Μέγιστες επιτρεπόµενες αποκλίσεις 
 

Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινου ∆ιερχόµενο ποσοστό κατά βάρος  

Κατά ΕΝ 933-2 Τύπος Ι Τύπος II 
63 mm  

 0% 0% 
40 mm 0% ±5% 

 ±5% ±5% 
31,5 mm ±5% ±5% 
20 mm +8% ±8% 

 ±8% ±8% 
16 mm +8% ±8% 
10 mm ±8% ±8% 

 ±8% ±8% 
8 mm ±8% ±8% 

 ±8% ±8% 
4 mm ±8% ±8% 

 ±5% ±5% 
0,5 mm ±5% ±5% 

 ±3% ±3% 
0,063 mm ±3% ±3% 
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Πίνακας 4 Απαιτήσεις διερχόµενου ποσοστού αδρανών υλικών από συγκεκριµένα κόσκινα 

 
Τύπος µίγµατος ∆ιερχόµενο ποσοστό από συγκεκριµένα κόσκινα

Ι 10≤Π16-Π8≤25 
10≤Π8-Π4≤25 

II 10≤Π20-Π10≤25 
10 Π Π 25 

2.3.5 Παραγωγή του υλικού 

Το θραυστό υλικό θα παράγεται κατόπιν κατάλληλης θραύσης. Για το σκοπό αυτό θα 
χρησιµοποιούνται σε κάθε περίπτωση συγκροτήµατα θραύσεως, αναλόγων της προέλευσης του 
αδρανούς υλικού, της ορυκτολογικής και πετρογραφικής σύστασης του, της σκληρότητας, της 
αντοχής, της αρχικής διαβάθµισης του, όπως και αυτής που επιδιώκεται. 

Στην περίπτωση κατά την οποία το παραγόµενο υλικό δεν έχει την απαιτούµενη κοκκοµετρική 
διαβάθµιση θα πρέπει αυτό να διαχωρίζεται σε κλάσµατα και να επανασυντίθεται κατά την 
απαιτούµενη αναλογία που καθορίζεται από την επιδιωκόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση. Η 
παραπάνω εργασία θα εκτελείται σε µόνιµη εγκατάσταση, ώστε να επιτυγχάνεται καλή ανάµιξη του 
υλικού και οµοιόµορφη κοκκοµετρική διαβάθµιση. 
 

 

Σχήµα 1 Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µίγµατος αδρανών υλικών Τύπου I 
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Σχήµα 2 Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µίγµατος αδρανών υλικών Τύπου ΙΙ 
 

Η τροφοδότηση του συγκροτήµατος θραύσης πρέπει να γίνεται µε καθαρό υλικό, απαλλαγµένο 
σβώλων και κωµών αργίλου όπως και κάθε ξένων προσµίξεων, εκ του οποίου ποσοστό 90% 
τουλάχιστον να συγκρατείται στο κόσκινο 6 mm. 

Στην περίπτωση κατά την οποία τα προς θραύση τεµάχια του υλικού περιβάλλονται από ισχυρά 
συγκολληµένη άργιλο η οποία δεν µπορεί να αποχωρισθεί µε µηχανικά µέσα, το υλικό δεν θα 
χρησιµοποιείται ή θα υποβάλλεται σε πλύσιµο σε ειδικές για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις. 

Το παραγόµενο υλικό ελέγχεται από τον Ανάδοχο ή τον Προµηθευτή συνεχώς σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής, έτσι ώστε αυτό να πληροί όλους τους όρους της Προδιαγραφής αυτής. Καµία 
ποσότητα υλικού δεν επιτρέπεται να µεταφερθεί επί του έργου, εφ' όσον δεν πληροί όλους τους 
όρους της Προδιαγραφής αυτής. Τυχόν υλικό που παράχθηκε και µεταφέρθηκε στο έργο και δεν 
πληροί τους όρους της προδιαγραφής αυτής θα απορρίπτεται ενώ εάν ενσωµατώθηκε θα 
αποξηλώνεται και θα απορρίπτεται, αφού συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο µη συµµόρφωσης. 

 

3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

3.1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών της Προδιαγραφής αυτής, τα σχετικά µηχανήµατα και 
εργαλεία θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να συντηρούνται µε δαπάνες του 
Αναδόχου κανονικά και περιοδικά. 

Ο Ανάδοχος µε δικές του δαπάνες οφείλει να διατηρεί Εργοταξιακό Εργαστήριο για την συνεχή 
εξέταση των υλικών και την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής 
αυτής. Η άδεια λειτουργίας και η εποπτεία του Εργαστήριου θα υπόκειται στον εκάστοτε αρµόδιο 
φορέα. 

Για µικρής έκτασης έργα, µπορεί να συµπεριληφθεί στους Όρους ∆ηµοπράτησης όρος περί της µη 
υποχρεωτικής εγκατάστασης υπό του Αναδόχου του εν λόγω Εργαστηρίου, πλην όµως 
υποχρεώνεται µε µέριµνα και µε δαπάνες του να εξετάζει συνεχώς και αδιαλείπτως τα υλικά και τις 
εργασίες, σε άλλα αναγνωρισµένα Εργαστήρια (∆ηµόσια ή ιδιωτικά), που θα τυγχάνουν της 
έγκρισης της επίβλεψης. 
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3.2. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ της ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ 
Πριν την τοποθέτηση του υλικού πάνω στην επιφάνεια επί της οποίας θα κατασκευασθεί η 
στρώση, πρέπει να εκτελείται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου αναπασσάλωση του άξονα της 
οδού, χωροστάθµηση αυτού και λήψη εγκάρσιων διατοµών των χωµατουργικών, για τον έλεγχο 
της ακριβούς εφαρµογής των στοιχείων της µελέτης. 

Πλην του παραπάνω ελέγχου, θα ελέγχεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου ο βαθµός 
συµπύκνωσης της στρώσης έδρασης καθώς και η ικανοποίηση των λοιπών απαιτήσεων των 
ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00: Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων από ασύνδετα εδαφικά υλικά και 05-03-
02-01: Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων και επιχωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά µε 
άσβεστο. 

Ειδικότερα, πασσαλώνεται ο άξονας της οδού, εξασφαλίζοντας οριζοντιογραφικά τα αντιστοιχούντα 
σε εκατόµετρα της χιλιοµέτρησης σηµεία, λαµβάνονται διατοµές και χωροσταθµούνται µε εξάρτηση 
από µόνιµες χωροσταθµικές αφετηρίες. Υποχρεωτικά σηµαίνονται και λαµβάνονται διατοµές σε 
χαρακτηριστικά σηµεία των καµπυλών όπως και στα σηµεία που αντιστοιχούν στην αρχή και στο 
τέλος της αλλαγής των επικλίσεων. 

Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται και θεωρούνται από την Υπηρεσία, συµπεριλαµβάνονται στο 
πρωτόκολλο και συνιστούν βασικό στοιχείο επιµέτρησης των υπερκείµενων στρώσεων. 

Στην περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία δεν ανταποκρίνονται µε αυτά της µελέτης θα πρέπει 
να γίνονται διορθωτικές εργασίες ώστε η επιφάνεια του καταστρώµατος να ανταποκρίνεται πλήρως 
προς το προγραµµατισµένο γεωµετρικό σχήµα της διατοµής της οδού, (βλ. κεφ. 3.5.5.). 

Επί αυτής της έτοιµης επιφάνειας του καταστρώµατος της οδού, η οποία θα βεβαιώνεται µε 
πρωτόκολλο µεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου θα κατασκευασθεί η υπόβαση όπως 
καθορίζεται από την τυπική διατοµή της µελέτης. 

Η στρώση έδρασης, επί της οποίας εδράζεται η κατασκευαζόµενη στρώση µπορεί να είναι είτε η 
ανώτερη στάθµη των χωµατουργικών της οδού, είτε η υπόβαση, είτε η προηγουµένη στρώση 
βάσης, δεν πρέπει να παραµορφώνεται από τα χρησιµοποιούµενα µέσα διάστρωσης και 
µεταφοράς και θα πρέπει να έχει τον προβλεπόµενο από την οικεία Προδιαγραφή βαθµό 
συµπύκνωσης ο οποίος ελέγχεται κάθε 500m κλάδου οδού µε µέριµνα του Αναδόχου. 

Στα ορύγµατα σε βραχώδη τµήµατα της οδού όπου δεν απαιτείται υπόβαση, καθώς και σε 
ορισµένες περιπτώσεις επιχωµάτων, θα πρέπει να διαστρώνεται πριν την κατασκευή της βάσης 
µία ισοπεδωτική στρώση από υλικό βάσης µεταβλητού πάχους 75 mm έως 150 mm. 
 

3.3. ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Το υλικό της βάσης ή της υπόβασης θα διαστρώνεται επί της προπαρασκευασθείσης επιφάνειας 
έδρασης σε στρώσεις έτσι ώστε το συµπυκνωµένο πάχος της στρώσης να είναι 100 mm, ή 
150 mm, ή 200 mm. 

Όταν απαιτούνται περισσότερες της µίας στρώσης, κάθε στρώση θα διαστρωθεί, θα µορφωθεί και 
θα συµπυκνωθεί πριν τη διάστρωση του υλικού της επόµενης στρώσης, σύµφωνα µε τους όρους 
της Προδιαγραφής αυτής. 

Η παραγωγή του προς διάστρωση υλικού θα γίνεται σε κατάλληλη µονάδα ανάµιξης-διαβροχής. Η 
διάστρωση του υλικού θα γίνεται µε ειδικά µηχανήµατα διάστρωσης (finishers) και θα έχει την 
προκαθορισµένη υγρασία συµπύκνωσης. Το διαβρεγµένο υλικό θα µεταφέρεται, θα διαστρώνεται 
και θα συµπυκνώνεται µε υγρασία που µπορεί να µεταβάλλεται µεταξύ του εύρους των τιµών 1% 
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πάνω ή 2% κάτω της βέλτιστης υγρασίας για µέγιστη συµπύκνωση κατά Proctor (τροποποιηµένη), 
σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13286-2:2004, ή την προδιαγραφή Ε 105-86/11 του ΥΠΕΧΩ∆Ε, και 
δίχως να επέρχεται διαχωρισµός ή εξάτµιση του ύδατος. 

Εξαίρεση της διάστρωσης µε ειδικό µηχάνηµα αποτελεί η κατασκευή βάσης/υπόβασης σε 
υπεραστικούς ή αστικούς δρόµους µικρής ή µέσης κυκλοφορίας στο Επαρχιακό, ή Νοµαρχιακό, ή 
Εθνικό δίκτυο, µε µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ή γενικότερα σε οδούς δευτερεύουσας 
σηµασίας. Στις περιπτώσεις αυτές η διάστρωση του υλικού στο επιθυµητό πάχος µπορεί να γίνεται 
εναλλακτικά και µε διαµορφωτήρα (grader). Η διαβροχή για την επίτευξη της επιθυµητής υγρασίας, 
στην περίπτωση αυτή, µπορεί να γίνεται εναλλακτικά και µε κατάλληλα διαµορφωµένες υδροφόρες. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην οµοιόµορφη διασπορά του ύδατος και στην αποφυγή 
διαχωρισµού των κόκκων του υλικού. Προκειµένου η συµπυκνωµένη στρώση να έχει το 
απαιτούµενο πάχος, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε η ασυµπύκνωτη στρώση να έχει το 
κατάλληλο πάχος και τα σειράδια το ανάλογο µέγεθος. Οποιαδήποτε προσθήκη ή αφαίρεση υλικού 
για επίτευξη του απαιτούµενου πάχους θα γίνεται σύµφωνα µε το κεφ. 3.5.5.  

Σηµειώνεται ότι και στην παραπάνω περίπτωση το υλικό για την κατασκευή της βάσης ή της 
υπόβασης έρχεται προαναµιγµένο στην επιθυµητή κοκκοµετρική διαβάθµιση. Ανάµιξη επί της οδού 
από σωρούς ή από σειράδια για την επίτευξη της επιθυµητής κοκκοµετρικής καµπύλης 
απαγορεύεται, σε όλες τις περιπτώσεις. 
 

3.4. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 
Αµέσως µετά την τελική διάστρωση και µόρφωση, η κάθε στρώση θα συµπυκνώνεται σε ολόκληρο 
το πλάτος αυτής µε: α) στατικούς οδοστρωτήρες λείου µεταλλικού κυλίνδρου, βάρους >2700 kg 
ανά µέτρο πλάτους κυλίνδρου, ή β) δονητικούς οδοστρωτήρες, βάρους >700 kg ανά µέτρο 
πλάτους κυλίνδρου, η γ) λαστιχοφόρους οδοστρωτήρες, συνολικού βάρους ανά πλάτος 
διάστρωσης >4000 kg, ή δ) αυτοκινούµενους συµπυκνωτές µε δονητικές πλάκες, βάρους >1400 kg 
ανά τετραγωνικό µέτρο πλάκας. Για µικρές επιφάνειες µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ο δονητής 
επιφανείας (vibro-tamper), βάρους >50kg ή ο κρουστικός συµπυκνωτής (power rammer), βάρους > 
100kg. 

Η κυλίνδρωση αρχίζει παράλληλα προς τον άξονα της οδού, για µεν τα ευθύγραµµα τµήµατα της 
οδού από τα άκρα προς το κέντρο αυτής, για δε τα καµπύλα (σε επίκλιση) από το χαµηλότερο 
προς το υψηλότερο άκρο. Σε κάθε διαδροµή του οδοστρωτήρα οι πίσω τροχοί θα πρέπει να 
επικαλύπτουν επιµελώς κάθε ίχνος προηγουµένης διέλευσης των. Οποιεσδήποτε ανωµαλίες ή 
µετατοπίσεις του υλικού οι οποίες θα δηµιουργηθούν θα πρέπει να διορθώνονται µε χαλάρωση του 
υλικού (αναµόχλευση, κλπ.) στις θέσεις αυτές, µε προσθήκη ή αφαίρεση νέου υλικού, όπου 
απαιτείται και επανακυλίνδρωση µέχρι η επιφάνεια να καταστεί οµαλή και οµοιόµορφη. Όπου δεν 
είναι δυνατή η χρήση του οδοστρωτήρα, το υλικό θα συµπυκνώνεται µε άλλα µηχανικά µέσα (όπως 
προαναφέρθηκαν) µε ισοδύναµη απόδοση συµπυκνώσεως προς αυτήν των οδοστρωτήρων. 

Η κυλίνδρωση θα συνεχίζεται µε τον παραπάνω περιγραφέντα τρόπο µέχρι να επιτευχθεί 
πυκνότητα τουλάχιστον ίση προς το 98% της µεγίστης εργαστηριακής που υπολογίζεται µε το 
πρότυπο EN 13286-2:2004, ή την προδιαγραφή Ε 105-86/11, µέθοδος ∆, του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ή το 
95% για περιπτώσεις διάστρωσης µε διαµορφωτήρα (grader). Ο έλεγχος της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται στο έργο γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο κεφ. 3.5.4. 

Σε περίπτωση χρήσης της µεθόδου ∆ της Ε105-86/11 η εργαστηριακή πυκνότητα θα διορθώνεται 
για το ποσοστό (%) χονδρόκοκκου (συγκρατούµενου στα 20 mm) που βρέθηκε επί τόπου του 
έργου, µε βάση τον τύπο: 

d=(100)/[P/E + (100-P)/ds] 
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όπου, d = η διορθωµένη πυκνότητα ξηρού µίγµατος 

ds = η µέγιστη εργαστηριακή πυκνότητα του ξηρού υλικού του διερχόµενου από το κόσκινο 
20mm 

Ρ = το ποσοστό (%) χονδρόκοκκου υλικού συγκροτούµενου στο κόσκινο 20 mm  

Ε = το ειδικό βάρος του χονδρόκοκκου υλικού (του συγκρατούµενου στο κόσκινο 20mm) 
κεκορεσµένο επιφανειακά ξηρό 

Όταν το συγκρατούµενο επί του κόσκινου τετραγωνικής οπής πλευράς 4,00 mm υλικό είναι 
περισσότερο του 60%, δεν δύναται να εφαρµοστεί η Ε105-86/11, µέθοδος ∆. Στην περίπτωση αυτή 
θα εκτελείται πρότυπος κυλίνδρωση του υπόψη υλικού µέχρις αρνήσεως καθώς και δοκιµαστική 
φόρτιση, σύµφωνα µε την Ε 106-86/4. 

Η απαιτούµενη συµπύκνωση της κάθε στρώσης υπόβασης ή βάσης µπορεί να επιτευχθεί εάν ο 
αριθµός των διελεύσεων, ανά τύπο µηχανήµατος συµπύκνωσης που χρησιµοποιείται για 
συγκεκριµένο πάχος συµπυκνωµένης στρώσης, είναι σύµφωνος µε τον Πίνακα 5, µε την 
προϋπόθεση τήρησης των απαιτήσεων του κεφ. 3.3. Σε κάθε περίπτωση ο βαθµός συµπύκνωσης 
που έχει επιτευχθεί µε τη χρήση των µηχανηµάτων που αναφέρονται παραπάνω ή µε συνδυασµό 
αυτών, θα επιβεβαιώνεται εκτελώντας τον έλεγχο συµπύκνωσης, όπως προαναφέρθηκε.  
 

Πίνακας 5 Απαιτούµενες διελεύσεις µηχανηµάτων συµπύκνωσης υλικών βάσης και/ή υπόβασης 

 
Τύπος µηχανήµατος 

συµπύκνωσης Κατηγορία βάρους Αριθµός διελεύσεων για πάχος 
συµπυκνωµένης στρώσης 

 100 mm 150 mm 200 mm
Στατικός οδοστρωτήρας λείου 
κυλίνδρου (ή δονητικός που 
λειτουργεί δίχως τη δόνηση) 

(Ταχύτητα διέλευσης <5km/h) 

kg/m πλάτους κυλίνδρου 
2700-5400 

>5400 

 
16 
8 

 
Ακαταλ. 

16 

 
Ακαταλ. 
Ακαταλ. 

∆ονητικός οδοστρωτήρας 
(Ταχύτητα διέλευσης 1,5 - 

2,5km/h) 

kg/m πλάτους κυλίνδρου 
700-1300 

1300-1800 
1800-2300 
2300-2900 
2900-3600 
3600-4300 
4300-5000 

>5000 

 
16 
6 
4 
3 
3 
2 
2 
2 

 
Ακαταλ.(1) 

16 
6 
5 
5 
4 
4 
3 

 
Ακαταλ. 
Ακαταλ. 

10 
9 
8 
7 
6 
5 

Λαστιχοφόρος οδοστρωτήρας 
(Ταχύτητα διέλευσης <5km/h) 

Συν. βάρος οδοστρωτ. ανά 
πλάτος συµπύκνωσης 

4000-6000 
6000-8000 
8000-12000 

>12000 

 
 

12 
12 
10 
8 

 
 

Ακαταλ. 
Ακαταλ. 

16 
12 

 
 

Ακαταλ. 
Ακαταλ. 
Ακαταλ. 
Ακαταλ. 

Αυτοκινούµενος συµπυκνωτής 
δονητικής πλάκας (Ταχύτητα 

διέλευσης <1km/h) 

kg/m2 πλάκας 
1400-1800 
1800-2100 

>2100 

 
8 
5 
3 

 
Ακαταλ. 

8 
6 

 
Ακαταλ. 
Ακαταλ. 

10 
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Τύπος µηχανήµατος 
συµπύκνωσης Κατηγορία βάρους Αριθµός διελεύσεων για πάχος 

συµπυκνωµένης στρώσης 
 100 mm 150 mm 200 mm

∆ονητής επιφανείας (Vibro 
tamper) 

Βάρος 
50kg - 65kg 
65kg - 75kg 

>75kg 

 
4 
3 
2 

 
8 
6 
4 

 
Ακαταλ. 

10 
8 

Κρουστικός συµπυκνωτής 
(Power rammer) 

Βάρος 
100kg-500kg 

>500kg 

 
5 
5 

 
8 
8 

 
Ακαταλ. 

12 
(1) Ακαταλ. = Ακατάλληλο για συµπύκνωση της στρώσης αυτής 
 

Πριν την έναρξη των εργασιών και εφ’ όσον δεν κατασκευάζεται δοκιµαστικό τµήµα, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αποδεχθεί αναντίρρητα την οριζόµενη από την Υπηρεσία πειραµατική 
συµπύκνωση για τον καθορισµό του συγκεκριµένου αριθµού διελεύσεων του µηχανήµατος 
συµπύκνωσης για την επίτευξη της προκαθορισµένου βαθµού συµπύκνωσης, χωρίς αξίωση 
µεταβολής της συµβατικής τιµής της κατασκευής. 
 

3.5. ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΣΗΣ 
Μετά την συµπύκνωση η στρώση της βάσης ή της υπόβασης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που 
περιγράφονται παρακάτω. 

Η µη τήρησή τους συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας ευθύνεται ο Ανάδοχος. 

3.5.1 Απαιτήσεις πάχους στρώσης 

Το πάχος της κάθε στρώσης της βάσης ή της υπόβασης θα είναι σύµφωνο µε όσα αναφέρονται 
στο κεφ. 3.3. και δεν θα διαφέρει περισσότερο από ±20 mm από το συµβατικό πάχος. Το συνολικό 
όµως πάχος της στρώσης βάσης ή υπόβασης όπως και το συνολικό πάχος της βάσης και της 
υπόβασης µαζί δεν θα διαφέρει περισσότερο από ±10 mm από το συµβατικό πάχος. 

Αµέσως µετά την τελική συµπύκνωση της βάσης ή της υπόβασης, το πάχος θα µετριέται σε ένα ή 
περισσότερα σηµεία ανά 100 µέτρα µήκους. Οι µετρήσεις θα γίνονται µε διάνοιξη δοκιµαστικών 
οπών ή άλλων καταλλήλων µεθόδων. Τα σηµεία για τις µετρήσεις θα εκλέγονται από την Υπηρεσία 
σε τυχαίες θέσεις έτσι ώστε να περιλαµβάνονται διάφορα σηµεία της διατοµής της οδού. Εάν από 
τους ελέγχους που γίνονται δεν καταγράφονται αποκλίσεις µεγαλύτερες των επιτρεποµένων 
ανοχών, το µεταξύ των δοκιµών (µετρήσεων) τµήµα µπορεί να αυξηθεί κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας µέχρι 300 µέτρα µε τυχόν ενδιάµεσες µετρήσεις σε µικρότερα τµήµατα. 

Όπου µια µέτρηση πάχους δίνει απόκλιση µεγαλύτερη από την επιτρεπόµενη ανοχή, θα 
εκτελούνται επιπρόσθετες µετρήσεις σε διαστήµατα κατά προσέγγισιν 7,5 µέτρων µέχρις ότου οι 
µετρήσεις προσδιορίσουν επακριβώς την περιοχή που δεν πληροί τις παραπάνω τις απαιτήσεις. 

Η διάνοιξη των οπών και η επαναπλήρωση αυτών µε τα ίδια υλικά διάστρωσης, κατάλληλα 
συµπυκνωµένα, θα εκτελείται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπό την επίβλεψη της 
Υπηρεσίας. 

3.5.2 Απαιτήσεις στάθµης άνω επιφάνειας 

Η άνω στάθµη που προκύπτει µετά την κατασκευή της βάσης ή της υπόβασης (µεµονωµένα), ή της 
βάσης και της υπόβασης µαζί, δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες 
από ±15mm από την αντίστοιχη στάθµη της µελέτης. 
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Στην περίπτωση κατά την οποία επί της επιφάνειας της βάσης πρόκειται να διαστρωθεί πλάκα 
σκυροδέµατος, η άνω στάθµη που προκύπτει µετά την κατασκευή δεν πρέπει να παρουσιάζει 
υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες από ±10 mm από την αντίστοιχη στάθµη της µελέτης. 

Ο έλεγχος των υψοµετρικών αποκλίσεων θα γίνεται µε βάση χωροσταθµικές µετρήσεις σε κάναβο 
20 m x 2 m κατά τη διαµήκη και εγκάρσια διεύθυνση, αντίστοιχα, ή όπως άλλως αιτιολογηµένα 
ορίσει η Υπηρεσία. Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του κεφ. 3.4. θεωρείται όταν όχι περισσότερες 
από µία µέτρηση από τις δέκα διαδοχικές που λαµβάνονται κατά τη διαµήκη διεύθυνση ή µία 
µέτρηση κατά την οποιαδήποτε εγκάρσια γραµµή µέτρησης υπερβαίνει τις παραπάνω 
επιτρεπόµενες αποκλίσεις κατά 5 mm. O παραπάνω έλεγχος µπορεί να παραλείπεται στις 
περιπτώσεις υπεραστικών ή αστικών δρόµων µικρής ή µέσης κυκλοφορίας του Επαρχιακού, 
Νοµαρχιακού ή Εθνικού δικτύου µε µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση ή γενικώς σε οδούς 
δευτερεύουσας σηµασίας, όπου η διάστρωση του υλικού επιτρέπεται να γίνεται εναλλακτικά και µε 
διαµορφωτήρα (grader).  

3.5.3 Απαίτηση οµαλότητας άνω επιφάνειας 

Η άνω επιφάνεια της βάσης που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης δεν θα 
πρέπει να έχει εµφανείς τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµούς κατά την διαµήκη ή εγκάρσια διεύθυνση. 
Η οµαλότητα θα ελέγχεται, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13036-7:2003 µε 3µετρο ευθύγραµµο 
κανόνα παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού και οι αποκλίσεις από την επιφάνεια της 
στρώσης και την κάτω επιφάνεια του κανόνα δεν θα πρέπει να είναι, σε κανένα σηµείο, 
µεγαλύτερες από 15 mm. 

Στην περίπτωση κατασκευής δύσκαµπτου οδοστρώµατος (οδοστρώµατος από σκυρόδεµα), η άνω 
επιφάνεια της βάσης που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης ή/και της 
υπόβασης (ανάλογα µε πού εδράζεται η υπερκείµενη στρώση) θα πρέπει να ελέγχεται, σε όλο το 
µήκος της, για τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµούς κατά την διαµήκη ή εγκάρσια διεύθυνση. Η 
οµαλότητα θα ελέγχεται, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13036-7:2003 µε 3µετρο ευθύγραµµο 
κανόνα παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού και οι αποκλίσεις από την επιφάνεια της 
στρώσης και την κάτω επιφάνεια του κανόνα δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερες από 12 mm. 

Οι µετρήσεις οµαλότητας κατά τη διαµήκη διεύθυνση (παράλληλα προς τον άξονα) θα γίνονται στο 
µέσο του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας. 

Οι µετρήσεις οµαλότητας κατά την εγκάρσια διεύθυνση (κάθετα προς τον άξονα) θα γίνονται σε 
διατοµές που απέχουν µεταξύ τους 10 m. 

3.5.4 Έλεγχος συµπύκνωσης 

Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της κάθε στρώσης ή τµήµατος αυτής θα εκτελείται έλεγχος 
συµπύκνωσης για την εξακρίβωση του βαθµού της συµπύκνωσης που έχει επιτευχθεί, σύµφωνα 
µε την προδιαγραφή Ε106-86/2. 

3.5.5 ∆ιορθωτικές εργασίες 

Οποιαδήποτε περιοχή (τµήµα) δεν είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής 
για το πάχος στρώσης, τη στάθµη της άνω επιφάνειας, την οµαλότητα και την συµπύκνωση, ο 
Ανάδοχος κατόπιν υποδείξεως από την Υπηρεσία της έκτασης που πρόκειται να αποκατασταθεί, 
θα εκτελεί µε δική του δαπάνη όλες τις απαραίτητες διορθωτικές εργασίες. 

Οι διορθωτικές εργασίες συνίστανται σε αναµόχλευση των ανώτατων 75 mm της στρώσης, 
αφαίρεση ή προσθήκη υλικού (ότι είναι αναγκαίο), µόρφωση και επανασυµπύκνωση, σύµφωνα µε 
όσα αναγράφονται στα κεφ. 3.3. και 3.4.. Η περιοχή ή το τµήµα που θα αποκαθίσταται δεν θα 
πρέπει να είναι µικρότερα από 20 m µήκος και 2 m πλάτος. 
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3.5.6 ∆οκιµαστικό τµήµα  

Πριν την έναρξη των εργασιών οδοστρωσίας θα κατασκευάζεται από τον Ανάδοχο δοκιµαστικό 
τµήµα µήκους 100 m έως 300 m µε τα υλικά και το µηχανικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθούν. 
Σκοπός του δοκιµαστικού τµήµατος είναι να αποδείξει ο Ανάδοχος την ικανότητα του για την 
ανάµιξη, τη διάστρωση και τη συµπύκνωση του µίγµατος των ασύνδετων αδρανών υλικών 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής, όπως επίσης και να προσδιορισθεί ο ακριβής 
αριθµός διελεύσεων του µηχανήµατος συµπύκνωσης για επίτευξη της απαιτούµενης 
συµπύκνωσης. 

Το δοκιµαστικό τµήµα θα είναι επί του έργου και η θέση του θα επιλέγεται από τον Ανάδοχο 
κατόπιν συµφωνίας µε τον Επιβλέποντα µηχανικό. Όλο το κόστος κατασκευής του δοκιµαστικού 
τµήµατος καθώς και το κόστος δειγµατοληψίας και εκτέλεσης εργαστηριακών και µη-
εργαστηριακών δοκιµών βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Το δοκιµαστικό τµήµα θα πρέπει να έχει ένα διαµήκη αρµό µήκους τουλάχιστον 100m και 
τουλάχιστον έναν εγκάρσιο αρµό διακοπής, εάν η διάστρωση προβλέπεται να γίνεται µε ειδικά 
µηχανήµατα διάστρωσης (finishers) και σε λωρίδες. 

Κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται 
στο κεφ. 4.2. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να αυξήσει τον αριθµό των δοκιµών κατά το 
στάδιο κατασκευής του δοκιµαστικού τµήµατος. 

Εάν τα αποτελέσµατα των ελέγχων αποδειχθούν ικανοποιητικά, το δοκιµαστικό τµήµα 
ενσωµατώνεται στο έργο, αλλιώς θα πρέπει να γίνονται διορθωτικές εργασίες, ως περιγράφονται 
στο κεφ. 3.5.5. και στην περίπτωση κατά την οποία τα αδρανή υλικά βρεθούν ακατάλληλα, το 
δοκιµαστικό τµήµα θα πρέπει να αποξηλώνεται και τα υλικά να αποµακρύνονται από το έργο. Στις 
περιπτώσεις αυτές τα έξοδα κατασκευής/επανακατασκευής, ή αποξήλωσης και αποµάκρυνσης 
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Μετά την επιτυχή κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος, σε όλες τις µελλοντικές εργασίες πρέπει 
να χρησιµοποιηθούν τα ίδια µηχανήµατα ανάµιξης, διάστρωσης και συµπύκνωσης, τα ίδια υλικά 
και µίγµατα και το ίδιο κύριο προσωπικό, που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
δοκιµαστικού τµήµατος. Εάν, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τα παραπάνω µεταβληθούν θα 
κατασκευάζεται νέο δοκιµαστικό τµήµα από τον Ανάδοχο το οποίο θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται 
από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

Η κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος µπορεί να παραλειφθεί εάν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, 
είναι αποδεδειγµένη η εµπειρία και η καταλληλότητα του µηχανικού εξοπλισµού του Αναδόχου. 

 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

4.1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά υπόκεινται, πριν από τη χρησιµοποίηση τους, αλλά και σε 
οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής, σε έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι αυτά πληρούν τις 
απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής. Πριν την έναρξη των εργασιών διάστρωσης, ο Ανάδοχος 
υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία την πηγή λήψης αδρανών υλικών και να υποβάλει 
πλήρη σειρά εργαστηριακών ελέγχων για τα εν λόγω υλικά που προβλέπονται στο κεφ. 2.3. 
Αλλαγή στα χαρακτηριστικά του υλικού που χρησιµοποιείται (πχ. αλλαγή της κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης) ή και γενικότερη αλλαγή πηγών λήψεως υλικών, θα γίνεται µόνο κατόπιν έγκρισης 
της Υπηρεσίας και εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι. 
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Για τον παραπάνω λόγο, µε ευθύνη του Αναδόχου, λαµβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγµατα 
υλικών προς έλεγχο. Τα υλικά ελέγχονται από αναγνωρισµένο εργαστήριο και χρησιµοποιούνται 
µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής, ο Ανάδοχος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα των υλικών που ενσωµατώνονται στο έργο. Η Υπηρεσία, 
σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής, διατηρεί το δικαίωµα δειγµατοληπτικού ελέγχου προς 
επιβεβαίωση της ποιότητας ή την απόρριψη των υλικών. 
 

4.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της κατασκευής και η 
συνιστώµενη συχνότητα δειγµατοληψίας δίνονται στον Πίνακα 6. Σε καµία περίπτωση η συχνότητα 
που δίνεται στον Πίνακα 6 δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη να χρησιµοποιεί υλικά τα 
οποία πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής. 

Η δειγµατοληψία για τις δοκιµές επί των αδρανών υλικών κατά τη διάρκεια της κατασκευής γίνεται 
κατά προτίµηση από το διαστρωτήρα του µηχανήµατος διάστρωσης (finisher) και εφόσον αυτό δεν 
είναι εφικτό από τη συµπυκνωµένη στρώση. 
 

Πίνακας 6 Έλεγχοι κατά την διάρκεια της κατασκευής 
 

∆οκιµή Συχνότητα 
∆οκιµές εττί των αδρανών υλικών

Κοκκοµετρική ανάλυση µίγµατος αδρανών 1 δοκιµή ανά 500 m3 συµπυκνωµένου όγκου

Ισοδύναµο άµµου 1 δοκιµή ανά 500 m3 συµπ. όγκου 
∆είκτης πλαστικότητας 1 δοκιµή ανά 500 m3 συµπ. όγκου 
Αντίσταση σε θρυµµατισµό κατά Los Angeles0' 1 δοκιµή ανά 20.000 m3 συµπ. όγκου(1)

∆είκτης πλακοειδούς(1) 1 δοκιµή ανά 20.000 m3 συµπ. όγκου(1)

Ποσοστό θραύσης και ποσοστό τελείως σφαιρικών 
κόκκων(2) 1 δοκιµή ανά 5.000 m3 συµπ. όγκου(1) 

Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) (1) 1 δοκιµή ανά πηγή λήψης αδρανών 
Περιεκτικότητα υγρασίας κατά τη διάστρωση 3 ηµερησίως

Προσδιορισµός βέλτιστης υγρασίας για τις ανάγκες 
του κεφ. 3.3. 

Μόνο εάν αλλάξει η πηγή λήψης των υλικών 
και/ή κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος 
των αδρανών υλικών 

∆οκιµές επί της συµπυκνωµένης στρώσης
Έλεγχος συµπύκνωσης: α) µε τη µέθοδο κώνου- 
άµµου, ή 'µπαλονιού'  
β) µε πυρηνική συσκευή 

1 δοκιµή ανά 300 m κλάδου οδού(3)  

 
Κατά την κρίση του Αναδόχου και όχι 
λιγότερες από 1 ανά 50 µ διάστρωσης(3) 

Έλεγχος πάχους (ως ορίζεται στο κεφ. 3.5.1.) 
Έλεγχος στάθµης άνω επιφάνειας (ως ορίζεται στο κεφ. 3.5.2.) 
Έλεγχος οµαλότητας (ως ορίζεται στο κεφ. 3.5.3.) 

(1) Και κατ' ελάχιστο 1 δοκιµή ανά συµπυκνωµένη στρώση 
(2) Μόνο σε περίπτωση θραυστού αµµοχάλικου ποταµού ή ορυχείων 
(3) Για τον προσδιορισµό της πυκνότητας αναφοράς (proctor) απαιτείται µία δοκιµή υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν µεταβάλλεται η κοκκοµετρική καµπύλη των αδρανών υλικών από την αρχικά υποβληθείσα(βλ. κεφ. 
2.3.3.). 
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5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ο τρόπος επιµέτρησης καθορίζεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω, εκτός εάν στα 
Συµβατικά τεύχη περιγράφεται διαφορετικά. Σηµειώνεται ότι η ισοπεδωτική στρώση ή στρώση 
εξοµάλυνσης στην περίπτωση που η κάτω της βάσης ή υπόβασης κατασκευή δεν έχει 
κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο, δεν επιµετράται στην παρούσα προδιαγραφή.  
 

5.1. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
5.1.1 Επιµέτρηση ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής (εργασία και 

υλικά) µε χρήση µηχανήµατος διάστρωσης (finisher) 

Η κάθε στρώση πλήρως κατασκευασµένη (εργασία και υλικά) επιµετράται ανά τετραγωνικό µέτρο 
συµπυκνωµένου πάχους, εφόσον έχει εξακριβωθεί το συµβατικό συµπυκνωµένο πάχος, όπως 
ορίζεται παρακάτω.  

Το πλάτος της στρώσης είναι αυτό που ορίζεται από την απόσταση µεταξύ των ακµών της 
ανώτερης επιφάνειας της στρώσης, δίχως να υπολογίζονται τυχόν οριογραµµές της κεκλιµένης 
επιφάνειας της στρώσης. 

Επιµέτρηση πάχους στρώσης βάσης ή υπόβασης 

Το συµβατικό συµπυκνωµένο πάχος της κάθε στρώσης και το συνολικό πάχος της βάσης και της 
υπόβασης εξακριβώνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο κεφ. 3.5.2. 

Αφού διαπιστωθεί από την Επίβλεψη η εκτέλεση από τον Ανάδοχο του ακριβούς γεωµετρικού 
σχήµατος, του καθορισµένου βαθµού συµπύκνωσης κλπ., το συµπυκνωµένο πάχος επιµετράται µε 
αναπασσάλωση των ίδιων σηµείων του άξονα της οδού ή τµήµατος αυτής, σε σχέση µε την 
αποτύπωση που είχε γίνει στις υποκείµενες στρώσεις. Τα σηµεία αυτά προσδιορίζονται από την 
απόσταση τους (µετρούµενα µε κατάλληλη µετροταινία) από τις εξασφαλίσεις της χιλιοµέτρησης και 
τη λήψη διατοµών χωροσταθµισµένων γεωµετρικά µε εξάρτηση από τις υψοµετρικές αφετηρίες 
τους. Η απόσταση µεταξύ των διατοµών θα µειώνεται εφόσον ο έλεγχος που γίνεται δείξει 
αποκλίσεις στο πάχος µεγαλύτερες από τις επιτρεπτές. 

Σαν πάχος για την κάθε διατοµή λαµβάνεται το µικρότερο, εφ’ όσον αυτό βρίσκεται µέσα στα όρια 
ανοχών του κεφ. 3.5.1. Η µειωµένου πάχους επιφάνεια που καταλαµβάνει όλο το πλάτος της οδού 
και µέχρι τις γειτονικές διατοµές στις οποίες διαπιστώνεται κανονικό πάχος στρώσης, πληρώνεται 
µε τη σχετική συµβατική τιµή µονάδος µειωµένη, ποσοστιαία, κατά το αντίστοιχο έλλειµµα πάχους. 

Η µείωση της συµβατικής τιµής αφορά στην περίπτωση επιµέτρησης ανά τετραγωνικό µέτρο (βλ. 
κεφ. 5.1. και 5.2.). 

Σε περίπτωση που το πάχος βρεθεί εκτός των επιτρεπτών ανοχών, ανακατασκευάζεται η στρώση(-
εις) στο συµβατικό πάχος σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στο κεφ. 3.5.5. µε έξοδα του Αναδόχου. 

5.1.2 Επιµέτρηση ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής (εργασία και 
υλικά) µε χρήση διαµορφωτήρα (grader).  

Η κάθε στρώση πλήρως κατασκευασµένη (εργασία και υλικά) επιµετράται ανά τετραγωνικό µέτρο 
συµπυκνωµένου πάχους, εφόσον έχει εξακριβωθεί το συµβατικό συµπυκνωµένο πάχος, όπως 
αυτό ορίζεται στο κεφ. 5.1.1. 

Το πλάτος της στρώσης ορίζεται από την απόσταση µεταξύ των ακµών της ανώτερης επιφάνειας 
της στρώσης, δίχως να υπολογίζονται τυχόν οριογραµµές της κεκλιµένης επιφάνειας της στρώσης. 
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5.2. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Επιµετράται η εργασία κατασκευής ανά τετραγωνικό µέτρο συµπυκνωµένου πάχους, αφού έχει 
εξακριβωθεί το συµβατικό συµπυκνωµένο πάχος, όπως αυτό ορίζεται στο κεφ. 5.1.1. 

Το πλάτος της στρώσης ορίζεται από την απόσταση µεταξύ των ακµών της ανώτερης επιφάνειας 
της στρώσης, δίχως να υπολογίζονται τυχόν οριογραµµές της κεκλιµένης επιφάνειας της στρώσης.  
 

5.3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Τα αδρανή υλικά επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα µη συµπυκνωµένου όγκου και παραλαµβάνονται, 
µετά από ποιοτικό έλεγχο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτής της προδιαγραφής, από την Επιτροπή 
Παραλαβής συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 
 

5.4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Η δαπάνη µεταφοράς των υλικών προσµετράται στο κόστος ανά κυβικό µέτρο, το οποίο προκύπτει 
ως άθροισµα του κόστους του υλικού ανά κυβικό και του κόστους µεταφοράς (χιλιοµετρική 
απόσταση επί κόστος ανά χιλιόµετρο). 

 

5.5. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Η επιµέτρηση αυτή γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις µε χρήση διαµορφωτήρα (grader), όπως σε 
στρώσεις µεταβλητού πάχους, και η πλήρης κατασκευή της στρώσης από ασύνδετα αδρανή 
(εργασία και υλικά) επιµετράται σε συµπυκνωµένο όγκο, εφόσον εξακριβωθεί το συµβατικό πάχος 
αυτής.  
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[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για κτιριακή αποχέτευση εσωτερικών χώρων (υψηλής και χαµηλής 

θερµοκρασίας) - Μίγµατα συµπολυµερών Στυρενίου (SAN+PVC) - Μέρος 2: Οδηγίες για την εκτίµηση της 
συµµόρφωσης

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Styrene-
copolymer blends (SAN+PVC) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 1566-2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για αποχέτευση (χαµηλής και υψηλής θερµοκρασίας) εντός κτιριακών 

εγκαταστάσεων - Χλωριούχο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-C) - Μέρος 2: Καθοδήγηση για την αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - 
Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Guidance for assessment of conformity

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 13476-4 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγκιση και αποχέτευση χωρίς πίεση - Συστήµατα 

σωληνώσεων δοµηµένου τοιχώµατος από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), πολυπροπυλένιο 
(PP) και πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 4: Οδηγίες για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of 
unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 4: Guidance for the 
assessment of conformity

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 14632 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για αποχέτευση oµβρίων και λυµάτων και παροχής νερού, µε πίεση και χωρίς 

πίεση - Θερµοσκληρυνόµενα πλαστικά ενισχυµένα µε ίνες γυαλιού (GRP) µε βάση ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη 
(UP) - Οδηγίες για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Plastics piping systems for drainage, sewerage and water supply, pressure and non-pressure - Glass-reinforced 
thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Guidance for the assessment of conformity

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CLC TS 50131.05.04
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα συναγερµού - Συστήµατα παρείσδυσης και συγκράτησης - Μέρος 5-4: ∆οκιµές συµβατότητας συστήµατος 

για εξοπλισµούς  I&HAS τοποθετηµένους σε επιτηρούµενους χώρους
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 5-4: System compatibility testing for I&HAS equipments located 

in supervised premises
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CLC TS 50131.11
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα συναγερµού - Συστήµατα παρείσδυσης και συγκράτησης - Μέρος 11: ∆ιατάξεις συγκράτησης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 11: Hold-up devices
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου CLC/TR 50501.02
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχαίο υλικό - Ενδοεπικοινωνία µεταξύ οχηµάτων και συρµού/αποβάθρας - Μέρος 2: 

Τεχνικά περιεχόµενα της εργασίας τυποποίησης στο πεδίο της ενδοεπικοινωνίας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Rolling stock - Intercommunication between vehicles and train/wayside - Part 2: Technical 

contents of standardization work in the field of intercommunication
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου CLC TR  50579
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/29
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός µέτρησης ηλεκτρισµού - Επίπεδα δριµύτητας, απαιτήσεις ατρωσίας και µέθοδοι δοκιµής για αγόµενες 

διαταραχές σε περιοχή συχνοτήτων 2-150 kHz
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electricity metering equipment (a.c.) - Severity levels, immunity requirements and test methods for conducted 

disturbances in the frequency range 2 kHz - 150 kHz
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 30-1-2 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οικιακές µαγειρικές συσκευές αερίου - Μέρος 1-2: Ασφάλεια - Συσκευές µε φούρνους ή/και σχάρες βεβιασµένης 

κυκλοφορίας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Domestic cooking appliances burning gas - Safety - Part 1-2: Appliances having forced-convection ovens and/or grills
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 30-1-4 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οικιακές µαγειρικές συσκευές αερίου - Ασφάλεια - Μέρος 1-4: Συσκευές µε έναν ή περισσότερους καυστήρες µε 

αυτόµατο σύστηµα ελέγχου καυστήρα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Domestic cooking appliances burning gas - Safety - Part 1-4: Appliances having one or more burners with an 

automatic burner control system
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 31 E3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Νιπτήρες - ∆ιαστάσεις σύνδεσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Wash basins - Connecting dimensions
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 33 E4
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Λεκάνες WC και λεκάνες WC µε δοχείο πλύσεως - ∆ιαστάσεις σύνδεσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος WC pans and WC suites - Connecting dimensions
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 161 E4
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αυτόµατες βαλβίδες διακοπής παροχής για καυστήρες και συσκευές αερίου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 298 E3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αυτόµατα συστήµατα ελέγχου καυστήρων για καυστήρες και συσκευές καύσεως αερίου ή υγρών καυσίµων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Automatic burner control systems for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 303-5 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Λέβητες θέρµανσης - Μέρος 5: Λέβητες θέρµανσης για στερεά καύσιµα, που τροφοδοτούνται χειροκίνητα ή αυτόµατα,

µε µέγιστη ονοµαστική θερµική ισχύ εξόδου έως 500 kW - Ορολογία, απαιτήσεις, δοκιµές και σήµανση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up 

to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 325 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/17
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πανό µε βάση το ξύλο - Προσδιορισµός διαστάσεων δοκιµίων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Wood-based panels - Determination of dimensions of test pieces
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 594 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/17
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[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ξύλινες κατασκευές - Μέθοδοι δοκιµής - Αντοχή και ακαµψία διαχωριστικών φύλλων τοίχου µε ξύλινο πλαίσιο.
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Timber structures - Test methods - Racking strength and stiffness of timber frame wall panels
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 859+A2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - Μηχανές πλανίσµατος επιφανειών τροφοδοτούµενες µε το χέρι
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Safety of woodworking machines - Hand fed surface planing machines
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 860+A2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - Μηχανές εκχόνδρυσης µονόπλευρης επεξεργασίας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Safety of woodworking machines - One side thickness planing machines
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1024 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κεραµίδια από άργιλο για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών - Προσδιορισµός γεωµετρικών χαρακτηριστικών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of geometric characteristics
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1034-26
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/18
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφάλεια µηχανηµάτων - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασµό και την κατασκευή µηχανών παραγωγής και 

τελικής επεξεργασίας χαρτιού - Μέρος 26: Μηχανές συσκευασίας ρόλων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - 

Part 26: Roll packaging machines
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1096-1 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ύαλος για δοµική χρήση - Επιστρωµένη ύαλος - Μέρος 1: Ορισµοί και ταξινόµηση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Glass in building - Coated glass - Part 1: Definitions and classification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1096-2 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ύαλος για δοµική χρήση - Επιστρωµένη ύαλος - Μέρος 2: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για επιστρώσεις 

κατηγορίας Α, Β  και S
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Glass in building - Coated glass - Part 2: Requirements and test methods for class A, B and S coatings
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1096-3 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ύαλος για δοµική χρήση - Επιστρωµένη ύαλος - Μέρος 3 : Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για επιστρώσεις 

κατηγορίας C και D
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Glass in building - Coated glass - Part 3: Requirements and test methods for class C and D coatings
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1317-5+Α2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οδικά συστήµατα αναχαίτισης - Μέρος 5: Απαιτήσεις προϊόντος και αξιολόγηση της συµµόρφωσης για συστήµατα 

αναχαίτισης οχηµάτων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Road restraint systems - Part 5: Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1363-1 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆οκιµές πυραντίστασης - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fire resistance tests - Part 1: General Requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1467 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/09
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φυσικοί λίθοι - Όγκοι - Απαιτήσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Natural stone - Rough blocks - Requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1468 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/09
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φυσικοί λίθοι - Ακατέργαστες πλάκες - Απαιτήσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Natural stone - Rough slabs - Requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1554 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/18
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ταινιόδροµοι - ∆οκιµές τριβής τυµπάνου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Conveyor belts - Drum friction testing
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1570+A2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Απαιτήσεις ασφάλειας για τράπεζες ανύψωσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Safety requirements for lifting tables
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[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1863-1 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/17
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο-ασβέστιο-πυριτική ύαλος ενισχυµένη θερµικά - Μέρος 1: Ορισµός και περιγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 1: Definition and description
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 12004+A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/09
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της συµµόρφωσης, ταξινόµηση και χαρακτηρισµός
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Adhesives for tiles - Requirements, evaluation of conformity, classification and designation
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 12059+A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προϊόντα φυσικών λίθων - Λίθοι δόµησης - Απαιτήσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Natural stone products - Dimensional stone work - Requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 12226 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γεωσυνθετικά - Γενικές δοκιµές για αξιολόγηση µετά από δοκιµές ανθεκτικότητας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Geosynthetics - General tests for evaluation following durability testing
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 12266-1 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/18
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικές βαλβίδες - ∆οκιµές µεταλλικών βαλβίδων - Μέρος 1: ∆οκιµές πίεσης, διαδικασίες δοκιµής και κριτήρια 

αποδοχής - Υποχρεωτικές απαιτήσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial valves - Testing of metallic valves - Part 1: Pressure tests, test procedures and acceptance criteria - 

Mandatory requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 12326-2 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προϊόντα λίθινα και σχιστολιθικά για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιµής για 

σχιστόλιθους και ενανθρακωµένους σχιστόλιθους
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding - Part 2: Methods of test for slate and carbonate slate
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 12369-2 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/17
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆ιαχωριστικά φύλλα µε βάση το ξύλο - Χαρακτηριστικές τιµές για το σχεδιασµό δοµηµάτων - Μέρος 2: Κοντραπλακέ
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 2: Plywood
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 12697-26 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 26: ∆υσκαµψία
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 26: Stiffness
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13024-1 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υαλος για δοµική χρήση - Θερµικά σκληρυµένο βοριοπυριτικό γυαλί  ασφαλείας - Μέρος 1: Ορισµός και περιγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 1: Definition and description
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13032-1+A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φως και φωτισµός - Μέτρηση και παρουσίαση φωτοµετρικών δεδοµένων λαµπτήρων και φωτιστικών σωµάτων - 

Μέρος 1: Μέτρηση και µορφοποίηση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 1: 

Measurement and file format
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13126-19
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη κιγκαλερίας - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για παράθυρα και µπαλκονόπορτες - Μέρος 19: ∆ιατάξεις 

κλεισίµατος συροµένων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Building hardware - Requirements and test methods for windows and door height windows - Part 19: Sliding Closing 

Devices
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13126-3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη κιγκαλερίας - Κιγκαλερία για παράθυρα και µπαλκονόπορτες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής  - Μέρος 3: 

Πόµολα, εξοπλισµός κυρίως για Ανοιγόµενα και Ανακλινόµενα, Αρχικά-Ανακλινόµενα και απλά Ανοιγόµενα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Building hardware - Hardware for windows and door-height windows - Requirements and test methods - Part 3: 

Handles, primarily for Tilt&Turn, Tilt-First and Turn-Only hardware
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13172 E3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27

(c) ΕΛΟΤ 03/09/2012 ΣΕΛΙ∆Α 4



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµοµονωτικά προϊόντα - Αποτίµηση της συµµόρφωσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Thermal insulation products - Evaluation of conformity
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13228 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/17
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ξυλεία δαπέδων - Συµπαγή ξύλινα στοιχεία κολλητών παρκέτων µε οδηγό
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Wood flooring - Solid wood overlay flooring elements including blocks with an interlocking system
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13353+A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/17
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φύλλα από συµπαγές ξύλο (SWP) - Απαιτήσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Solid wood panels (SWP) - Requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13481-2 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/18
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Απαιτήσεις απόδοσης για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 2: Συστήµατα 

στερέωσης για στρωτήρες από σκυρόδεµα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 2: Fastening systems for 

concrete sleepers
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13481-3 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/18
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Απαιτήσεις απόδοσης για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 3: Συστήµατα 

στερέωσης για ξύλινους στρωτήρες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 3: Fastening systems for wood 

sleepers
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13481-4 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/18
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Απαιτήσεις απόδοσης για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 4: Συστήµατα 

στερέωσης για χαλύβδινους στρωτήρες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 4: Fastening systems for steel 

sleepers
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13481-5 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/18
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Απαιτήσεις απόδοσης για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 5: Συστήµατα 

στερέωσης για σταθερή επιδοµή στην επιφάνεια ή ενσωµατωµένες σε κανάλια
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 5: Fastening systems for slab 

track with rail on the surface or rail embedded in a channel
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13481-7 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/18
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Απαιτήσεις απόδοσης για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 7: Ειδικά συστήµατα 

στερέωσης για διακόπτες και διασταυρώσεις και για ράγες-οδηγούς
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 7: Special fastening systems 

for switches and crossings and check rails
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13523-17 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/10
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 17: Πρόσφυση προστατευτικών υµένων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Coil coated metals - Test methods - Part 17: Adhesion of strippable films
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13523-20 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/10
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 20: Πρόσφυση αφρού
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Coil coated metals - Test methods - Part 20: Foam adhesion
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13541 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ύαλος για δοµική  χρήση - Υαλοπίνακες ασφαλείας - ∆οκιµές και ταξινόµηση της αντίστασης έναντι πίεσης λόγω 

έκρηξης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13598-3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη 

πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U), πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 3: Οδηγίες 
για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) 
(PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Guidance for assessment of conformity

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13647 E2
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[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/17
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ξυλεία και παρκέτα δαπέδων και διαχωριστικά στοιχεία από ξύλο και ξύλινες επενδύσεις - Προσδιορισµός των 

γεωµετρικών χαρακτηριστικών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Wood flooring and wood panelling and cladding - Determination of geometrical characteristics
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 14081-3 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/17
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ξύλινες κατασκευές - ∆οµική ξυλεία ορθογωνικής διατοµής ταξινοµηµένη σύµφωνα µε την αντοχή της - Μέρος 3: 

Μηχανική ταξινόµηση, πρόσθετες απαιτήσεις για έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; 

additional requirements for factory production control
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 14617-10 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μωσαϊκοί λίθοι - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 10: Προσδιορισµός της αντίστασης σε χηµικά
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Agglomerated stone - Test methods - Part 10: Determination of chemical resistance
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 14617-12 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μωσαϊκοί λίθοι - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 12: Προσδιορισµός της διαστασιακής σταθερότητας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Agglomerated stone - Test methods - Part 12: Determination of dimensional stability
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 14617-4 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μωσαϊκοί λίθοι - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 4: Προσδιορισµός της αντίστασης σε τριβή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Agglomerated stone - Test methods - Part 4: Determination of the abrasion resistance
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 14617-5 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μωσαϊκοί λίθοι - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 5: Προσδιορισµός της αντίστασης σε ψύξη - απόψυξη
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Agglomerated stone - Test methods - Part 5: Determination of freeze and thaw resistance
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 14617-6 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μωσαϊκοί λίθοι - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 6: Προσδιορισµός της αντίστασης σε θερµικό πλήγµα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Agglomerated stone - Test methods - Part 6: Determination of thermal shock resistance
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 14992+A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία προκατασκευασµένων τοίχων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Precast concrete products - Wall elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 15050+A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία γεφυρών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Precast concrete products - Bridge elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 15609 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/18
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου - Συστήµατα προώθησης υγραερίου για σκάφη, θαλαµηγούς και άλλα µικρά 

σκάφη
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος LPG equipment and accessories - LPG propulsion systems for boats, yachts and other craft
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 15877-1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/18
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σήµανση οχηµάτων σιδηροδρόµων - Μέρος 1: Βαγόνια εµπορευµάτων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Marking on railway vehicles - Part 1: Freight wagons
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 16158
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ζωοτροφές - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε Ζωοτροφές - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε 

σεµδουραµικινικά άλατα - Μέθοδος υγρής χρωµατογραφίας µε αναλυτική προσέγγιση τύπου δένδρου άλατα - 
Μέθοδος υγρής χρωµατογραφίας µε αναλυτική προσέγγιση τύπου δένδρου

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Animal feeding stuffs - Determination of semduramicin content - Liquid chromatographic method using a "tree" 
analytical approach

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 16159
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ζωοτροφές - Προσδιορισµός σεληνίου µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης σχηµατισµού υδριδίων (SAAGH) 

µετά από χώνευση µικροκυµάτων (εκχύλιση µε νιτρικό οξύ 65% και υπεροξείδιο υδρογόνου 30 %
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Animal feeding stuffs - Determination of selenium by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) 

after microwave digestion (digestion with 65 % nitric acid and 30 % hydrogen peroxide)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 16160
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ζωοτροφές - Προσδιορισµός του υδροκυανικού οξέος µε HPLC
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Animal feeding stuffs - Determination of Hydrocyanic acid by HPLC
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 16162
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ζωοτροφές - Προσδιορισµός δεκοκινάτης µε HPLC και ανίχνευση φθορισµού
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Animal feeding stuffs - Determination of decoquinate by HPLC with fluorescence detection
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 16206
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ζωοτροφές - Προσδιορισµός αρσενικού µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης σχηµατισµού υδριδίων (HGAAS) 

µετά από χώνευση µικροκυµάτων υπό πίεση (εκχύλιση µε νιτρικό οξύ 65 % και υπεροξείδιο του υδρογόνου 30 %) 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Animal feeding stuffs - Determination of arsenic by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) 

after microwave pressure digestion (digestion with 65 % nitric acid and 30 % hydrogen peroxide)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 16215
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ζωοτροφές - Προσδιορισµός διοξινών και παρόµοιων PCBs µε GC/HRMS και δείκτες PCBs µε GC/HRMS 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Animal feeding stuffs - Determination of dioxins and dioxin-like PCBs by GC/HRMS and of indicator PCBs by GC/

HRMS
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 16277
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ζωοτροφές - Προσδιορισµός υδραργύρου µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης ψυχρού ατµού (CVAAS) µετά 

από χώνευση µικροκυµάτων (εκχύλιση µε νιτρικό οξύ 65% και υπεροξείδιο υδρογόνου 30 %)
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Animal feeding stuffs - Determination of mercury by cold-vapour atomic absorption spectrometry (CVAAS) after 

microwave pressure digestion (extraction with 65 % nitric acid and 30 % hydrogen peroxide)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 16278
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ζωοτροφές - Προσδιορισµός ανόργανου αρσενικού µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης σχηµατισµού 

υδριδίων (HG-AAS) µετά από εκχύλιση µε µικροκύµατα και διαχωρισµό εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE)
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Animal feeding stuffs - Determination of inorganic arsenic by hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-

AAS) after microwave extraction and separation by solid phase extraction (SPE)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 16279
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ζωοτροφές - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε φθόριο µετά από επεξεργασία µε υδροχλωρικό οξύ µε τη µέθοδο 

ιοντο-ευαίσθητων ηλεκτροδίων (ISE)
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Animal feeding stuffs - Determination of fluoride content after hydrochloric acid treatment by ion-sensitive electrode 

method (ISE)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 50132.05.03
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/29
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα συναγερµού - Συστήµατα επιτήρησης CCTV για χρήση σε εφαρµογές ασφαλείας - Μέρος 5-3: Μετάδοση 

βίντεο - Αναλογική και ψηφιακή µετάδοση βίντεο
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications - Part 5-3: Video transmission - Analogue 

and digital video transmission
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 50132.07 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα συναγερµού - Συστήµατα επιτήρησης καλωδιακής τηλεόρασης (CCTV) για χρήση σε εφαρµογές 

ασφαλείας - Μέρος 7: Κατευθυντήριες οδηγίες εφαρµογής
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications - Part 7: Application guidelines
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 50149 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σταθερές εγκαταστάσεις - Ηλεκτρική έλξη - Αυλακωτά σύρµατα επαφής χαλκού και 

κράµατος χαλκού
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Copper and copper alloy grooved contact wires
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 50177/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/17
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μόνιµος εξοπλισµός ηλεκτροστατικής εφαρµογής για αναφλέξιµες σκόνες επικάλυψης - Απαιτήσεις ασφαλείας 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating powders - Safety requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 50289.04.16
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καλώδια επικοινωνίας - Προδιαγραφές για µεθόδους δοκιµής - Μέρος 4-16: Μέθοδοι περιβαλλοντικών δοκιµών - 

Ακεραιότητα κυκλώµατος σε συνθήκες πυρκαγιάς
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[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Communication cables - Specifications for test methods - Part 4-16: Environmental test methods - Circuit integrity 
under fire conditions

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 50291.01/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση µονοξειδίου του άνθρακα σε οικίες - Μέρος 1: Μέθοδοι δοκιµών και 

απαιτήσεις επίδοσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and 

performance requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 50293 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/29
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα σήµανσης οδικής κυκλοφορίας - Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα- 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Road traffic signal systems - Electromagnetic compatibility
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 50411.03.01
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ταξινοµητές και περιβλήµατα ινών που χρησιµοποιούνται σε ινοοπτικά συστήµατα επικοινωνίας - Προδιαγραφές 

προϊόντος - Μέρος 3-1: Σύστηµα διαχείρισης ινών, επίτοιχο κουτί συνενώσεων για κατηγορία C και G
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 3-1: 

Fibre management system, splice wall box, for category C & G
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 50521/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συνδετήρες για φωτοβολταϊκά συστήµατα - Απαιτήσεις ασφαλείας και δοκιµές
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Connectors for photovoltaic systems - Safety requirements and tests
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 55103.02/IS1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα - Πρότυπο οικογένειας προϊόντων ακουστικών, οπτικών, οπτικοακουστικών 

συσκευών και συσκευών ελέγχου φωτισµού ψυχαγωγίας για επαγγελµατική χρήση - Μέρος 2: Ατρωσία
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electromagnetic compatibility - Product family standard for audio, video, audio-visual and entertainment lighting 

control apparatus for professional use - Part 2: Immunity
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60034.18.31 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 18-31: Λειτουργική αξιολόγηση των συστηµάτων µόνωσης - 

∆ιαδικασίες δοκιµής για προδιαµορφωµένες περιελίξεις - Θερµική αξιολόγηση και ταξινόµηση συστηµάτων µόνωσης 
που χρησιµοποιούνται σε περιστρεφόµενες µηχανές 

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Rotating electrical machines - Part 18-31: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for form-
wound windings - Thermal evaluation and classification of insulation systems used in rotating machines

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60034.18.34
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 18-34: Λειτουργική αξιολόγηση των συστηµάτων µόνωσης - 

∆ιαδικασίες δοκιµής  για προδιαµορφωµένες περιελίξεις - Αξιολόγηση της θερµοµηχανικής αντοχής των συστηµάτων 
µόνωσης

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Rotating electrical machines - Part 18-34: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for form-
wound windings - Evaluation of thermomechanical endurance of insulation systems

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60079.0 Ε4
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εκρήξιµες ατµόσφαιρες - Μέρος 0: Εξοπλισµός - Γενικές απαιτήσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60079.35.02
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/10
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εκρήξιµες ατµόσφαιρες - Μέρος 35-2: Κράνη µε φωτισµό για χρήση σε ορυχεία ευπαθή σε εκρηκτικά αέρια - Επίδοση 

και άλλα θέµατα σχετιζόµενα µε την ασφάλεια
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Explosive atmospheres - Part 35-2: Caplights for use in mines susceptible to firedamp - Performance and other 

safety-related matters
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60269.04/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφάλειες τήξης χαµηλής τάσης - Μέρος 4: Συµπληρωµατικές απαιτήσεις για φυσίγγια ασφαλειών τήξης για την 

προστασία ηµιαγώγιµων συσκευών 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Low-voltage fuses - Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60309.01/A2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/10
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ρευµατολήπτες, ρευµατοδότες και διατάξεις σύνδεσης για βιοµηχανικές χρήσεις - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 1: General requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

(c) ΕΛΟΤ 03/09/2012 ΣΕΛΙ∆Α 8



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60317.0.07
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/29
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προδιαγραφές για ειδικούς τύπους συρµάτων περιέλιξης - Μέρος 0-7: Γενικές απαιτήσεις - Χάλκινο σύρµα κυκλικής 

διατοµής, επιβερνικωµένο χωρίς σφάλµα ηλεκτρικής µόνωσης µε ονοµαστική διάµετρο αγωγού µεταξύ 0,040 mm και 
1,600 mm

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Specifications for particular types of winding wires - Part 0-7: General requirements - Fully insulated (FIW) zero-
defect enamelled round copper wire with nominal conductor diameter of 0,040 mm to 1,600 mm

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60317.56
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/29
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προδιαγραφές για ειδικούς τύπους συρµάτων περιέλιξης - Μέρος 56: Χάλκινο σύρµα κυκλικής διατοµής 

επικασσιτερωµένο, πλήρως µονωµένο (FIW) µε µηδενικό ελάττωµα, επιβερνικωµένο µε πολυουρεθάνη, µε 
ονοµαστική διάµετρο αγωγού 0,040 mm έως 1,600 mm, κλάσης 180

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Specifications for particular types of winding wires - Part 56: Solderable fully insulated (FIW) zero-defect polyurethane 
enamelled round copper wire with nominal conductor diameter of 0,040 mm to 1,600 mm, class 180

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60317.60
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προδιαγραφές για ειδικούς τύπους συρµάτων περιέλιξης - Μέρος 60: Σύρµατα χαλκού ορθογωνικής διατοµής γυµνά 

ή επιβερνικωµένα περιβεβληµένα µε υφαντό από υαλόϊνες πολυεστέρα εµποτισµένες ή µη µε ρητίνη µε δείκτη 
θερµοκρασίας 155

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Specifications for particular types of winding wires - Part 60: Polyester glass fibre wound minimum class 155 resin or 
varnish impregnated or not impregnated, bare or enamelled, rectangular copper wire, temperature index 155

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60335.02.06/A12
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/10
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-6: Ειδικές απαιτήσεις για µαγειρεία, 

βάσεις εστιών, φούρνους και παρόµοιες συσκευές
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges,

hobs, ovens and similar appliances
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60335.02.11/A11
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-11: Ειδικές απαιτήσεις για στεγνωτήρια 

µε τύµπανο 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60335.02.13/A11
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-13: Ειδικές απαιτήσεις για φριτέζες, 

τηγάνια και παρόµοιες συσκευές 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying 

pans and similar appliances
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60335.02.65/A11
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια  -  Μέρος 2-65: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές 

καθαρισµού αέρα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60335.02.67 Ε5
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Hλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-67: Ειδικές απαιτήσεις για µηχανές 

περιποίησης  δαπέδων  για επαγγελµατική χρήση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-67: Particular requirements for floor treatment machines 

for commercial use
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60335.02.68 Ε5
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-68: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές 

ψεκασµού και αναρρόφησης για  επαγγελµατική χρήση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-68: Particular requirements for spray extraction 

machines, for commercial use
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60335.02.69 Ε5
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-69: Ειδικές απαιτήσεις για 

αναρροφητήρες σκόνης και υγρών, συµπεριλαµβανοµένων µηχανοκίνητων βουρτσών για βιοµηχανική και 
επαγγελµατική χρήση

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-69: Particular requirements for wet and dry vacuum 
cleaners, including power brush for commercial use

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60335.02.72 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
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[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Μέρος 2-72: Ειδικές απαιτήσεις για µηχανές 
περιποίησης δαπέδων µε ή χωρίς οδηγό έλξης για επαγγελµατική  χρήση

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-72: Particular requirements for floor treatment machines 
with or without traction drive, for commercial use

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60335.02.79 Ε4
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-79: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές 

καθαρισµού υψηλής πίεσης και συσκευές καθαρισµού µε ατµό
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners 

and steam cleaners
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60358.01
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/10
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πυκνωτές ζεύξης και διαχωριστικά πυκνωτών - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Coupling capacitors and capacitor dividers - Part 1: General rules
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60432.02/A2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Λαµπτήρες πυράκτωσης -Προδιαγραφές ασφαλείας - Μέρος  2: Λαµπτήρες αλογόνου µε νήµα από βολφράµιο για 

οικιακές και παρόµοιες γενικές χρήσεις φωτισµού
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Incandescent lamps - Safety specifications - Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting 

purposes
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60440
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέθοδος µέτρησης µη γραµµικότητας σε αντιστάτες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Method of measurement of non-linearity in resistors
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60512.16.21
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/29
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συνδετήρες για ηλεκτρονικό εξοπλισµό - ∆οκιµές και µετρήσεις - Μέρος 16-21: Μηχανικές δοκιµές σε επαφές και 

ακροδέκτες - ∆οκιµή 16u: ∆οκιµή µεταλλικής προεξοχής µέσω εφαρµογής εξωτερικών µηχανικών καταπονήσεων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-21: Mechanical tests on contacts and 

terminations - Test 16u: Whisker test via the application of external mechanical stresses
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60695.04 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆οκιµές για κίνδυνο φωτιάς - Μέρος 4: Ορολογία σχετικά µε τις δοκιµές φωτιάς για ηλεκτροτεχνικά προϊόντα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60704.02.04 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οικιακές και παρόµοιες ηλεκτρικές συσκευές - Κώδικας δοκιµής για τον προσδιορισµό του αερόφερτου ακουστικού 

θορύβου - Μέρος 2-4: Ειδικές απαιτήσεις για πλυντήρια  και φυγοκεντρικές µηχανές στυψίµατος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-4: 

Particular requirements for washing machines and spin extractors
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60717
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέθοδος για τον προσδιορισµό του διαστήµατος που απαιτείται από πυκνωτές και αντιστάτες µε µονοκατευθυντικούς 

τερµατισµούς 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Method for the determination of the space required by capacitors and resistors with unidirectional terminations
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60728.03.01
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/31
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καλωδιακά δίκτυα για τηλεοπτικά σήµατα, ηχητικά σήµατα και διαδραστικές υπηρεσίες - Μέρος 3-1: Μέθοδοι 

µέτρησης µη-γραµµικότητας για  ψηφιακό κανάλι πλήρους φόρτου µε σήµατα DVB-C
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3-1: Methods of measurement of 

non-linearity for full digital channel load with DVB-C signals
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60728.13.01
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καλωδιακά δίκτυα για τηλεοπτικά σήµατα, ηχητικά σήµατα και διαδραστικές υπηρεσίες - Μέρος 13-1:Επέκταση 

εύρους ζώνης για σήµα ευρυεκποµπής πάνω από σύστηµα FTTH 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 13-1: Brandwith expansion for 

broadcast signal over FTTH system
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60794.01.22
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/10
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικά καλώδια - Μέρος 1-22: Γένια προδιαγραφή - Βασικές διαδικασίες δοκιµής οπτικών καλωδίων - Μέθοδοι 

περιβαλλοντικών δοκιµών 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Optical fibre cables - Part 1-22: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test 

methods
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[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60794.02.11 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/17
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικά καλώδια - Μέρος 2-11: Ινοοπτικά καλώδια εσωτερικής χρήσης - Λεπτοµερής προδιαγραφή για µονόδροµα 

και αµφίδροµα καλώδια για χρήση σε καλωδίωση χώρων 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Optical fibre cables - Part 2-11: Indoor optical fibre cables - Detailed specification for simplex and duplex cables for 

use in premises cabling
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60794.02.21 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικά καλώδια - Μέρος 2-21: Ινοοπτικά καλώδια εσωτερικής χρήσης - Λεπτοµερής προδιαγραφή για οπτικά 

καλώδια διανοµής πολλαπλών ινών για χρήση σε καλωδίωση χώρων 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Optical fibre cables - Part 2-21: Indoor optical fibre cables - Detailed specification for multi-fibre optical distribution 

cables for use in premises cabling
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.100
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά -Μέρος 100: Γενικά
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 100: General
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.201
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 201: Γενικές δοκιµές - Μέτρηση 

του πάχους µόνωσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 201: General tests - Measurement of 

insulation thickness
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.202
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 202: Γενικές δοκιµές - Μέτρηση 

του πάχους µη µεταλλικών µανδυών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 202: General tests - Measurement of 

thickness of non-metallic sheath
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.203
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 203: Γενικές δοκιµές - Μέτρηση 

των εξωτερικών διαστάσεων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 203: General tests - Measurement of 

overall dimensions
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.301
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής µη µεταλλικών υλικών  - Μέρος 301: Ηλεκτρικές δοκιµές - 

Μέτρηση της διηλεκτρικής σταθεράς στους 23  °C µειγµάτων πλήρωσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 301: Electrical tests - Measurement 

of the permittivity at 23 °C of filling compounds
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.302
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 302: Ηλεκτρικές δοκιµές - 

Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε συνεχές ρεύµα στους 23 °C και  100  °C µειγµάτων πλήρωσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 302: Electrical tests - Measurement 

of the d.c. resistivity at 23 °C and 100 °C of filling compounds
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.401
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 401: ∆ιάφορες δοκιµές - Μέθοδοι 

θερµικής γήρανσης - Γήρανση σε φούρνο αέρα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 401: Miscellaneous tests - Thermal 

ageing methods - Ageing in an air oven
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.402
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 402: ∆ιάφορες δοκιµές - ∆οκιµές 

απορρόφησης νερού
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 402: Miscellaneous tests - Water 

absorption tests
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.403
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 403: ∆ιάφορες δοκιµές - ∆οκιµές 

αντίστασης στο όζον σε µείγµατα διασταυρωµένου δεσµού
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[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 403: Miscellaneous tests - Ozone 
resistance test on cross-linked compounds

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.404
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 404: ∆ιάφορες δοκιµές - ∆οκιµές 

εµβάπτισης σε ορυκτό λάδι για µανδύες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 404: Miscellaneous tests - Mineral oil 

immersion tests for sheaths
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.405
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 405: ∆ιάφορες δοκιµές - ∆οκιµή 

θερµικής σταθερότητας για µονώσεις και µανδύες από PVC
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 405: Miscellaneous tests - Thermal 

stability test for PVC insulations and PVC sheaths
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.406
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 406: ∆ιάφορες δοκιµές - 

Αντίσταση µειγµάτων πολυαιθυλενίου και προπυλενίου στη δηµιουργία ρωγµών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 406: Miscellaneous tests - Resistance 

to stress cracking of polyethylene and polypropylene compounds
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.407
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 407: ∆ιάφορες δοκιµές - Μέτρηση 

της αύξησης µάζας µειγµάτων πολυαιθυλενίου και προπυλενίου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 407: Miscellaneous tests - 

Measurement of mass increase of polyethylene and polypropylene compounds
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.408
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά -Μέρος 408: ∆ιάφορες δοκιµές - ∆οκιµή 

σταθερότητας µακράς διάρκειας µειγµάτων πολυαιθυλενίου και προπυλενίου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 408: Miscellaneous tests - Long-term 

stability test of polyethylene and polypropylene compounds
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.409
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 409: ∆ιάφορες δοκιµές - ∆οκιµή 

απώλειας µάζας για θερµοπλαστικές µονώσεις και θερµοπλαστικούς µανδύες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 409: Miscellaneous tests - Loss of 

mass test for thermoplastic insulations and sheaths
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.410
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 410: ∆ιάφορες δοκιµές - Μέθοδος 

δοκιµής για τη µέτρηση της υποβάθµισης µε οξείδωση καταλύτη χάλκινων µονωµένων αγωγών από πολυολεφίνη
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 410: Miscellaneous tests - Test 

method for copper-catalyzed oxidative degradation of polyolefin insulated conductors
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.411
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 411: ∆ιάφορες δοκιµές - 

Ευθραυστότητα σε χαµηλή θερµοκρασία µειγµάτων πλήρωσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 411: Miscellaneous tests - Low-

temperature brittleness of filling compounds
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.412
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 412: ∆ιάφορες δοκιµές - Μέθοδοι 

θερµικής γήρανσης - Γήρανση σε οβίδα αέρα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 412: Miscellaneous tests - Thermal 

ageing methods - Ageing in an air bomb
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.501
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 501: Μηχανικές δοκιµές - ∆οκιµές 

για τον προσδιορισµό των µηχανικών ιδιοτήτων µειγµάτων µόνωσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 501: Mechanical tests - Tests for 

determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.502
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[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια -Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 502: Μηχανικές δοκιµές - ∆οκιµή 

συρρίκνωσης για µονώσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 502: Mechanical tests - Shrinkage 

test for insulations
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.503
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 503: Μηχανικές δοκιµές - ∆οκιµή 

συρρίκνωσης για µανδύες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 503: Mechanical tests - Shrinkage 

test for sheaths
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.504
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 504: Μηχανικές δοκιµές - ∆οκιµές 

κάµψης σε χαµηλή θερµοκρασία για µονώσεις και µανδύες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 504: Mechanical tests - Bending tests 

at low temperature for insulation and sheaths
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.505
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 505: Μηχανικές δοκιµές - 

Επιµήκυνση σε χαµηλή θερµοκρασία για µονώσεις και µανδύες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 505: Mechanical tests - Elongation at 

low temperature for insulations and sheaths
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.506
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 506: Μηχανικές δοκιµές - ∆οκιµή 

κρούσης σε χαµηλή θερµοκρασία για µονώσεις και µανδύες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 506: Mechanical tests - Impact test 

at low temperature for insulations and sheaths
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.507
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 507: Μηχανικές δοκιµές - ∆οκιµή 

επιµήκυνσης σε θερµότητα για υλικά διασταυρωµένου δεσµού
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 507: Mechanical tests - Hot set test 

for cross-linked materials
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.508
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 508: Μηχανικές δοκιµές - ∆οκιµή 

πίεσης σε υψηλή θερµοκρασία για µονώσεις και µανδύες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 508: Mechanical tests - Pressure test 

at high temperature for insulation and sheaths
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.509
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 509: Μηχανικές δοκιµές - ∆οκιµή 

αντίστασης στη δηµιουργία ρωγµών σε µονώσεις και µανδύες (δοκιµή θερµικού σοκ)
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 509: Mechanical tests - Test for 

resistance of insulations and sheaths to cracking (heat shock test)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.510
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 510: Μηχανικές δοκιµές - Ειδικές 

µέθοδοι για µείγµατα πολυαιθυλενίου και προπυλενίου - ∆οκιµή περιτύλιξης µετά από θερµική γήρανση στον αέρα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 510: Mechanical tests - Methods 

specific to polyethylene and polypropylene compounds - Wrapping test after thermal ageing in air
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.511
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 511: Μηχανικές δοκιµές - 

Μέτρηση του δείκτη ροής τήγµατος µειγµάτων πολυαιθυλενίου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 511: Mechanical tests - 

Measurement of the melt flow index of polyethylene compounds
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.512
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 512: Μηχανικές δοκιµές -  Ειδικές 

µέθοδοι σε µείγµατα πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου - Εφελκυσµός και επιµήκυνση κατά τη θραύση µετά τον 
εγκλιµατισµό σε ανυψωµένη θερµοκρασία
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[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 512: Mechanical tests - Methods 
specific to polyethylene and polypropylene compounds - Tensile strength and elongation at break after conditioning 
at elevated temperature

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.513
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 513: Μηχανικές δοκιµές - Ειδικές 

µέθοδοι σε µείγµατα πολυαιθυλενίου και προπυλενίου - ∆οκιµή περιτύλιξης µετά από εγκλιµατισµό
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 513: Mechanical tests - Methods 

specific to polyethylene and polypropylene compounds - Wrapping test after conditioning
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.601
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 601: Φυσικές δοκιµές - Μέτρηση 

του σηµείου στάλαξης µειγµάτων πλήρωσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 601: Physical tests - Measurement of 

the drop point of filling compounds
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.602
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 602: Φυσικές δοκιµές - 

∆ιαχωρισµός λαδιού σε µείγµατα πλήρωσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 602: Physical tests - Separation of oil 

in filling compounds
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.603
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 603: Φυσικές δοκιµές - Μέτρηση 

του ολικού αριθµού οξέος µειγµάτων πλήρωσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 603: Physical tests - Measurement of 

total acid number of filling compounds
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.604
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 604: Φυσικές δοκιµές - Μέτρηση 

απουσίας διαβρωτικών συστατικών σε µείγµατα πλήρωσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 604: Physical tests - Measurement of 

absence of corrosive components in filling compounds
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.605
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 605: Φυσικές δοκιµές - Μέτρηση 

της αιθάλης και/ή ορυκτού παρεµβύσµατος σε µείγµατα πολυαιθυλενίου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 605: Physical tests - Measurement of 

carbon black and/or mineral filler in polyethylene compounds
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.606
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 606: Φυσικές δοκιµές - Μέθοδοι 

για τον προσδιορισµό της πυκνότητας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 606: Physical tests - Methods for 

determining the density
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60811.607
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά και ινοοπτικά καλώδια - Μέθοδοι δοκιµής για µη µεταλλικά υλικά - Μέρος 607: Φυσικές δοκιµές - ∆οκιµή 

για την εκτίµηση της διασποράς της αιθάλης σε πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 607: Physical tests - Test for the 

assessment of carbon black dispersion in polyethylene and polypropylene
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60851.06 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σύρµατα περιέλιξης - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 6: Θερµικές ιδιότητες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Winding wires - Test methods - Part 6: Thermal properties
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60862.02 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φίλτρα αξιολογηµένης ποιότητας επιφανειακού ακουστικού κύµατος (SAW) - Μέρος 2: Οδηγίες χρήσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality - Part 2: Guidelines for the use
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60893.03.03/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/29
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[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά υλικά - Βιοµηχανικά δύσκαµπτα πολυστρωµατικά φύλλα για ηλεκτρικούς σκοπούς µε βάση τις 
θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες - Μέρος 3-3: Προδιαγραφές για µεµονωµένα υλικά - Απαιτήσεις για δύσκαµπτα  
πολυστρωµατικά φύλλα µε βάση µελαµινικές ρητίνες

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 3-3:
Specifications for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based on melamine resins

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60898.01/A13
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικά εξαρτήµατα - ∆ιακόπτες κυκλώµατος για προστασία από υπερένταση για οικιακές και παρόµοιες 

εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Αυτόµατοι διακόπτες κυκλώµατος για λειτουργία σε εναλλασσόµενο ρεύµα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electrical accessories - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: 

Circuit-breakers for a.c. operation
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60900 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση έως 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς 

ρεύµατος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Live working - Hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60947.04.02 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/29
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆ιατάξεις διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - Μέρος 4-2: Επαφείς και εκκινητήρες µε κινητήρα - Ηµιαγωγικοί 

ελεγκτές και εκκινητήρες µε κινητήρα  για εναλλασσόµενο ρεύµα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-2: Contactors and motor-starters - AC semiconductor motor 

controllers and starters
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60947.08/A2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/29
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - Μέρος 8: Ενσωµατωµένες µονάδες ελέγχου θερµικής προστασίας 

(PTC) για περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Low-voltage switchgear and controlgear - Part 8: Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating 

electrical machines
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60974.01 Ε4
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/10
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός συγκόλλησης µε τόξο - Μέρος 1: Πηγές ηλεκτρικής ενέργειας συγκόλλησης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61010.02.033
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Aπαιτήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικό εξοπλισµό µετρήσεων, ελέγχου και εργαστηριακής χρήσης - Μέρος 2-033: 

Ειδικές απαιτήσεις για χειρόφερτα πολύµετρα και άλλους χειρόφερτους µετρητές, για οικιακή και επαγγελµατική 
χρήση, ικανά για τη µέτρηση τάσης δικτύου

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-033: Particular 
requirements for hand-held multimeters and other meters, for domestic and professional use, capable of measuring 
mains voltage

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61010.02.091
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Απαιτήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικές συσκευές για µέτρηση, ρύθµιση και εργαστηριακή χρήση - Μέρος 2-091: Ειδικές 

απαιτήσεις για ερµάρια ακτίνων x
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-091: Particular 

requirements for cabinet x-ray systems
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61076.02.101 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συνδετήρες για ηλεκτρονικό εξοπλισµό - Απαιτήσεις προϊόντος - Μέρος 2-101: Κυκλικοί συνδετήρες - Λεπτοµερής 

προδιαγραφή για συνδετήρες Μ12 µε κλείδωµα κοχλία 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-101: Circular connectors - Detail specification 

for M12 connectors with screw-locking
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61076.03.110 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συνδετήρες για ηλεκτρονικό εξοπλισµό - Απαιτήσεις προϊόντος - Μέρος 3-110: Ειδική προδιαγραφή για 

θωρακισµένους,ελεύθερους και σταθερούς συνδετήρες για µετάδοση δεδοµένων σε συχνότητες µέχρι 1000 MHz 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-110: Detail specification for shielded, free and 

fixed connectors for data transmission with frequencies up to 1 000 MHz
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61076.04.116
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συνδετήρες για ηλεκτρονικό εξοπλισµό - Προδιαγραφές προϊόντος - Μέρος 4-116: Συνδετήρες τυπωµένων πλακετών 

- Ειδική προδιαγραφή για συνδετήρα δύο µερών υψηλής ταχύτητας µε ενοποιηµένη λειτουργία θωράκισης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 4-116: Printed board connectors - Detail 

specification for a high-speed two-part connector with integrated shielding function
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61124 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/10
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆οκιµή αξιοπιστίας - ∆οκιµές συµµόρφωσης για σταθερό ρυθµό αποτυχιών και σταθερή ένταση αποτυχιών 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensity
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.05.02 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 5-2: Ορισµός υπηρεσίας στρώµατος 

εφαρµογής  - Στοιχεία τύπου 2
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 

elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.05.03 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 5-3: Ορισµός υπηρεσίας στρώµατος 

εφαρµογής  - Στοιχεία τύπου 3
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-3: Application layer service definition - Type 3 

elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.05.10 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 5-10: Ορισµός υπηρεσίας στρώµατος 

εφαρµογής  - Στοιχεία τύπου 10
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 

elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.05.12 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 5-12: Ορισµός υπηρεσίας στρώµατος 

εφαρµογής  - Στοιχεία τύπου 12
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-12: Application layer service definition - Type 12 

elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.05.14 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 5-14: Ορισµός υπηρεσίας στρώµατος 

εφαρµογής  - Στοιχεία τύπου 14
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-14: Application layer service definition - Type 14 

elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.05.15 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 5-15: Ορισµός υπηρεσίας στρώµατος 

εφαρµογής  - Στοιχεία τύπου 15
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-15: Application layer service definition - Type 15 

elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.05.18 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 5-18: Ορισµός υπηρεσίας στρώµατος 

εφαρµογής  - Στοιχεία τύπου 18
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-18: Application layer service definition - Type 18 

elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.05.19 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 5-19: Ορισµός υπηρεσίας στρώµατος 

εφαρµογής  - Στοιχεία τύπου 19
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-19: Application layer service definition - Type 19 

elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.05.20 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 5-20: Ορισµός υπηρεσίας στρώµατος 

εφαρµογής  - Στοιχεία τύπου 20
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-20: Application layer service definition - Type 20 

elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.05.21
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 5-21: Ορισµός υπηρεσίας στρώµατος 

εφαρµογής  - Στοιχεία τύπου 21
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-21: Application layer service definition - Type 21 

elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.05.22
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 5-22: Ορισµός υπηρεσίας στρώµατος 

εφαρµογής  - Στοιχεία τύπου 22
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-22: Application layer service definition - Type 22 

elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.06.03 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 6-3: Προδιαγραφή πρωτόκολλων 

στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 3
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-3: Application layer protocol specification - Type 

3 elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.06.09 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 6-9: Προδιαγραφή πρωτόκολλων 

στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 9
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-9: Application layer protocol specification - Type 

9 elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.06.10 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 6-10: Προδιαγραφή πρωτόκολλων 

στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 10
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-10: Application layer protocol specification - Type 

10 elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.06.12 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 6-12: Προδιαγραφή πρωτόκολλων 

στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 12
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-12: Application layer protocol specification - Type 

12 elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.06.14 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 6-14: Προδιαγραφή πρωτόκολλων 

στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 14
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-14: Application layer protocol specification - Type 

14 elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.06.15 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 6-15: Προδιαγραφή πρωτόκολλων 

στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 15
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-15: Application layer protocol specification - Type 

15 elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.06.18 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 6-18: Προδιαγραφή πρωτόκολλων 

στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 18
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-18: Application layer protocol specification - Type 

18 elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.06.19 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 6-19: Προδιαγραφή πρωτόκολλων 

στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 19
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-19: Application layer protocol specification - Type 

19 elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.06.20 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 6-20: Προδιαγραφή πρωτόκολλων 

στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 20
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-20: Application layer protocol specification - Type 

20 elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.06.21
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 6-21: Προδιαγραφή πρωτόκολλων 

στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 21
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[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-21: Application layer protocol specification - Type 
21 elements

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61158.06.22
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 6-22: Προδιαγραφή πρωτόκολλων 

στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 22
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-22: Application layer protocol specification - Type 

22 elements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61182.02.02
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προϊόντα για τυπωµένες πλακέτες συναρµολόγησης - ∆εδοµένα  περιγραφής της παραγωγής και µεθοδολογία 

µεταφοράς - Μέρος 2-2: Επιµέρους απαιτήσεις για την υλοποίηση της περιγραφής δεδοµένων παραγωγής 
τυπωµένων πλακετών

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Printed board assembly products - Manufacturing description data and transfer methodology - Part 2-2: Sectional 
requirements for implementation of printed board fabrication data description

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61291.01 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/10
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οπτικοί ενισχυτές - Μέρος 1: Γένια προδιαγραφή 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Optical amplifiers - Part 1: Generic specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61300.03.38
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Βασικές διαδικασίες µέτρησης και δοκιµής - Μέρος 3-38:

Εξετάσεις και µετρήσεις - Καθυστέρηση οµάδας, χρωµατική διασπορά και κυµάτωση φάσης 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-38:

Examinations and measurements - Group delay, chromatic dispersion and phase ripple
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61362 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/31
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οδηγός για την προδιαγραφή συστηµάτων ρύθµισης υδραυλικών γεννητριών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Guide to specification of hydraulic turbine governing systems
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61375.01
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρονικός εξοπλισµός σιδηρόδροµου -∆ίκτυο επικοινωνιών σιδηρόδροµου (TCN) - Μέρος 1: Γενική αρχιτεκτονική
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 1: General architecture
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61375.02.01
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρονικός εξοπλισµός σιδηρόδροµου -∆ίκτυο επικοινωνιών σιδηρόδροµου (TCN) - Μέρος 2- 1: Ενσύρµατη 

αρτηρία σιδηρόδροµου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-1: Wire Train Bus (WTB)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61375.02.02
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρονικός εξοπλισµός σιδηρόδροµου -∆ίκτυο επικοινωνιών σιδηρόδροµου (TCN) - Μέρος 2- 2: ∆οκιµή 

συµµόρφωσης για ενσύρµατη αρτηρία σιδηρόδροµου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-2: Wire Train Bus conformance testing
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61375.03.01
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρονικός εξοπλισµός σιδηρόδροµου -∆ίκτυο επικοινωνιών σιδηρόδροµου (TCN) - Μέρος 3- 1: Πολυλειτουργική 

αρτηρία οχήµατος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 3-1: Multifunction Vehicle Bus (MVB)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61375.03.02
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρονικός εξοπλισµός σιδηρόδροµου - ∆ίκτυο επικοινωνιών σιδηρόδροµου (TCN) - Μέρος 3-2: ∆οκιµή 

συµµόρφωσης MVB (Πολυλειτουργική αρτηρία οχήµατος)
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 3-2: MVB (Multifunction Vehicle Bus) 

conformance testing
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61375.03.03
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρονικός εξοπλισµός σιδηρόδροµου -∆ίκτυο επικοινωνιών σιδηρόδροµου (TCN) - Μέρος 3- 3: Συνεπές δίκτυο 

CANopen (CCN)
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 3-3: CANopen Consist Network (CCN)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61439.06
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/31
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[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆ιατάξεις διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - Μέρος 6: Συστήµατα ζυγών διανοµής
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 6: Busbar trunking systems (busways)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61747.30.01
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆ιατάξεις απεικόνισης υγρών κρυστάλλων  - Μέρος 6: Μέθοδοι µετρήσεων για δοµοστοιχεία απεικόνισης υγρών 

κρυστάλλων - Μεταδοτικού τύπου 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Liquid crystal display devices - Part 30-1: Measuring methods for liquid crystal display modules - Transmissive type
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61754.20 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/10
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - ∆ιεπαφές ινοοπτικών συνδέσµων - Μέρος 20: 

Οικογένεια συνδέσµων τύπου LC 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 20: Type LC 

connector family
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61754.20.100
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - ∆ιεπαφές ινοοπτικών συνδέσµων - Μέρος 20-100: 

Πρότυπο διεπαφής για συνδέσµους LC µε προστατευτικά περιβλήµατα σχετικό µε το IEC 61076-3-106
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 20-100: 

Interface standard for LC connectors with protective housings related to IEC 61076-3-106
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61754.28
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικές συσκευές διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - ∆ιεπαφές ινοοπτικών συνδέσµων - Μέρος 28: 

Οικογένεια συνδέσµων τύπου LF3
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 28: Type LF3 

connector family
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61754.29
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - ∆ιεπαφές ινοοπτικών συνδέσµων - Μέρος 29: Σειρά 

συνδέσµων τύπου BLINK
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 29: Type BLINK 

connector series
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61757.01 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικοί αισθητήρες - Μέρος 1: Γένια προδιαγραφή 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fibre optic sensors - Part 1: Generic specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61837.01 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/17
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επιφανειακά  αρµολογηµένες πιεζοηλεκτρικές διατάξεις για έλεγχο και επιλογή συχνότητας - Πρότυπα περιγράµµατα 

και συνδέσεις ακροδεκτών - Μέρος 1: Περιγράµµατα πλαστικών χυτών περιβληµάτων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection - Standard outlines and terminal lead 

connections - Part 1: Plastic moulded enclosure outlines
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61988.02.05
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/17
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πίνακες οθόνης πλάσµατος - Μέρος 2-5: Μέθοδοι µέτρησης - Ακουστικός θόρυβος 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Plasma display panels - Part 2-5: Measuring methods - Acoustic noise
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62037.01
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆ιατάξεις RF και παθητικά µικροκύµατα, µέτρηση ενδοδιαµορφωµένου επιπέδου - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και 

µέθοδοι µέτρησης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 1: General requirements and 

measuring methods
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62271.107 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/03
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆ιατάξεις διακοπής και ελέγχου υψηλής τάσης - Μέρος 107: Εύτηκτοι αυτόµατοι διακόπτες κυκλώµατος 

εναλλασσοµένου ρεύµατος ονοµαστικής τάσης πάνω από 1 kV µέχρι και 52 kV
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος High-voltage switchgear and controlgear - Part 107: Alternating current fused circuit-switchers for rated voltages 

above 1 kV up to and including 52 kV
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62271.207 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆ιατάξεις διακοπής και ελέγχου υψηλής τάσης - Μέρος 207: Σεισµική αξιολόγηση για σύνολο διατάξεων διακοπής µε 

µόνωση αερίου ονοµαστικής τάσης πάνω από 52 kV
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος High-voltage switchgear and controlgear - Part 207: Seismic qualification for gas-insulated switchgear assemblies for 

rated voltages above 52 kV
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[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62282.02 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/10
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Τεχνολογίες κυψελών καυσίµου - Μέρος 2: ∆οµοστοιχεία κυψελών καυσίµου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fuel cell technologies - Part 2: Fuel cell modules
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62439.01/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/24
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - ∆ίκτυα αυτοµατισµών υψηλής διαθεσιµότητας - Μέρος 1: Γενικές έννοιες και 

µέθοδοι υπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένου του RSTP)
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 1: General concepts and calculation 

methods
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62474
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆ήλωση υλικών για προϊόντα από και για την ηλεκτροτεχνική βιοµηχανία
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62561.01
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξαρτήµατα συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας - Μέρος 1: Απαιτήσεις για εξαρτήµατα σύνδεσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 1: Requirements for connection components
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62561.02
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξαρτήµατα συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας - Μέρος 2: Απαιτήσεις για αγωγούς και ηλεκτρόδια γείωσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62561.03
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξαρτήµατα Συστήµατος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΕΣΑΠ) - Μέρος 3: Απαιτήσεις για διάκενα σπινθήρα µόνωσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 3: Requirements for isolating spark gaps
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62665
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα και εξοπλισµός πολυµέσων - Ηλεκτρονική έκδοση και ηλεκτρονικά βιβλία πολυµέσων - Χάρτης υφής για 

την ακουστική παρουσίαση έντυπων κειµένων 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-book technologies - Texture map for auditory 

presentation of printed texts
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 300176.02  V2.2.1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βελτιωµένες Ψηφιακές Ακόρδονες Τηλεπικοινωνίες (DECT) - Προδιαγραφή δοκιµής - Μέρος 2: Ακουστικά σήµατα 

και οµιλία
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Test specification - Part 2: Audio and speech 
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 300220.01  V2.4.1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/09
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα και Θέµατα Ραδιοφάσµατος (ERM) - Συσκευές µικρής εµβέλειας (SRD) - 

Ραδιοεξοπλισµός που προορίζεται να χρησιµοποιείται στην περιοχή συχνοτήτων 25 MHz ως 1 000 MHz µε στάθµες 
ισχύος µέχρι 500 mW - Μέρος 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά και µέθοδοι δοκιµής

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to 
be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW - Part 1: Technical 
characteristics and test methods

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 300220.02  V2.4.1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/09
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα και Θέµατα Ραδιοφάσµατος (ERM) - Συσκευές µικρής εµβέλειας (SRD) - 

Ραδιοεξοπλισµός που προορίζεται να χρησιµοποιείται στην περιοχή συχνοτήτων 25 MHz ως 1 000 MHz µε στάθµες 
ισχύος µέχρι 500 mW - Μέρος 2: Εναρµονισµένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας R&TTE

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Radio equipment to 
be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW - Part 2: Harmonized 
EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive 

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 300328   V1.8.1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/09
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα και Θέµατα Ραδιοφάσµατος (ERM) - Ευρυζωνικά συστήµατα µετάδοσης - 

Εξοπλισµός µετάδοσης δεδοµένων που λειτουργεί στη ζώνη ISM 2,4 GHz και χρησιµοποιεί τεχνικές ευρυζωνικής 
διαµόρφωσης - Εναρµονισµένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Wideband transmission systems - Data 
transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques - 
Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive 

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 300392.07  V3.3.1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επίγειες Συγκαναλικές Ραδιοεπικοινωνίες (TETRA) - Φωνή και δεδοµένα (V+D) - Μέρος 7: Ασφάλεια
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 7: Security 
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 301489.34  V1.3.1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/09
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα και Θέµατα Ραδιοφάσµατος (ERM) - Πρότυπο Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας 

(EMC) για ραδιοεξοπλισµό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 34: Είδιες συνθήκες για εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος (EPS) 
για κινητά τηλέφωνα

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for 
radio equipment and services - Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS) for mobile phones

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 301559.01  V1.1.2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/09
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα και Θέµατα Ραδιοφάσµατος (ERM) - ∆ιατάξεις  Μικρής Εµβέλειας (SRD) - Ενεργητικά 

Ιατρικά Εµφυτεύµατα χαµηλής ισχύος (LP-AMI) που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων από 2483,5 MHz έως 
2500 MHz - Μέρος 1 : Τεχνικά χαρακτηριστικά και µέθοδοι δοκιµής

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Low Power Active 
Medical Implants (LP-AMI) operating in the frequency range 2 483,5 MHz to 2 500 MHz - Part 1: Technical 
characteristics and test methods 

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 301559.02  V1.1.2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/09
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα και Θέµατα Ραδιοφάσµατος (ERM) - ∆ιατάξεις  Μικρής Εµβέλειας (SRD) - Ενεργητικά 

Ιατρικά Εµφυτεύµατα χαµηλής ισχύος (LP-AMI) που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων από 2483,5 MHz έως 
2500 MHz - Μέρος 2 : Εναρµονισµένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&
TTE

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Low Power Active 
Medical Implants (LP-AMI) operating in the frequency range 2 483,5 MHz to 2 500 MHz - Part 2: Harmonized EN 
covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 301575  V1.1.1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/09
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Περιβαλλοντική Μηχανίκευση (EE) - Μέθοδος µέτρησης για την κατανάλωση ενέργειας του εξοπλισµόυ στο χώρο του 

πελάτη (CPE)
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Environmental Engineering (EE) - Measurement method for energy consumption of Customer Premises Equipment 

(CPE) 
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 301893  V1.7.1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/09
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ευρυζωνικά ∆ίκτυα Ραδιοπρόσβασης (BRAN) - RLAN υψηλής επίδοσης 5 GHz - Εναρµονισµένο EN για την κάλυψη 

των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Broadband Radio Access Networks (BRAN) - 5 GHz high performance RLAN - Harmonized EN covering the 

essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 1133-1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλαστικά - Προσδιορισµός της µαζικής παροχής τήγµατος (MFR) και ογκοµετρικής παροχής τήγµατος (MVR) των 

θερµοπλαστικών - Μέρος 1: Τυποποιηµένη µέθοδος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 1:

Standard method
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 1133-2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλαστικά - Προσδιορισµός της µαζικής παροχής τήγµατος (MFR) και ογκοµετρικής παροχής τήγµατος (MVR) των 

θερµοπλαστικών - Μέρος 2: Μέθοδος για υλικά ευαίσθητα στο ιστορικό θερµοκρασιών και στην υγρασία
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 2:

Method for materials sensitive to time-temperature history and/or moisture
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 4254-12
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γεωργικά µηχανήµατα - Ασφάλεια - Μέρος 12: Περιστροφικοί δίσκοι και θεριστικές µηχανές και δοκάνια κοπής
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Agricultural machinery - Safety - Part 12: Rotary disc and drum mowers and flail mowers
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 5667-23
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/07
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ποιότητα νερού - ∆ειγµατοληψία - Μέρος 23: Καθοδήγηση για την παθητική δειγµατοληψία σε επιφανειακά ύδατα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Water quality - Sampling - Part 23: Guidance on passive sampling in surface waters
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 6498
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ζωοτροφές - Οδηγίες για την προετοιµασία δείγµατος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Animal feeding stuffs - Guidelines for sample preparation
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 8611-1 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/28
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Παλέτες για µεταφορά υλικών - Επίπεδες παλέτες - Μέρος 1: Μέθοδοι δοκιµής
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Pallets for materials handling - Flat pallets - Part 1: Test methods
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 8611-2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/28
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Παλέτες για µεταφορά υλικών - Επίπεδες παλέτες - Μέρος 2: Απαιτήσεις απόδοσης και επιλογή δοκιµών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Pallets for materials handling - Flat pallets - Part 2: Performance requirements and selection of tests
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 8611-3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/28
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Παλέτες για µεταφορά υλικών - Επίπεδες παλέτες - Μέρος 3: Μέγιστα φορτία λειτουργίας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Pallets for materials handling - Flat pallets - Part 3: Maximum working loads
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 9712
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Καταλληλότητα και πιστοποίηση προσωπικού ΜΚΕ
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 10077-2 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/17
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµική επίδοση παραθύρων, θυρών και εξώφυλλων - Υπολογισµός θερµικής αγωγιµότητας - Μέρος 2: Ψηφιακή 

µέθοδος για πλαίσια
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical 

method for frames
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 10545-16 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/17
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κεραµικά πλακίδια - Μέρος 16: Προσδιορισµός των µικρών διαφορών χρώµατος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Ceramic tiles - Part 16: Determination of small colour differences
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 10545-4 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/17
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κεραµικά πλακίδια και πλάκες - Μέρος 4: Προσδιορισµός της αντοχής σε κάµψη και της αντοχής σε θραύση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Ceramic tiles - Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 10545-6 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/17
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κεραµικά πλακίδια - Μέρος 6: Προσδιορισµός της αντίστασης σε βαθιά απότριψη για µη εφυαλωµένα πλακίδια
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Ceramic tiles - Part 6: Determination of resistance to deep abrasion for unglazed tiles
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 13585
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μπρουτζοκόλληση - ∆οκιµές ελέγχου καταλληλότητας συγκολλητών και χειριστές συγκόλλησης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Brazing - Qualification test of brazers and brazing operators
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 13791 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµική επίδοση κτιρίων - Υπολογισµός κατά τη θερινή περίοδο εσωτερικών θερµοκρασιών δωµατίου δίχως 

µηχανική ψύξη - Γενικά κριτήρια και διαδικασίες επικύρωσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical 

cooling - General criteria and validation procedures
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 13792 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµική επίδοση κτιρίων - Υπολογισµός κατά τη θερινή περίοδο εσωτερικών θερµοκρασιών δωµατίου δίχως 

µηχανική ψύξη - Απλοποιηµένες µέθοδοι
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical 

cooling - Simplified methods
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 15614-1/A2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης µεταλλικών υλικών - ∆οκιµή διαδικασίας 

συγκόλλησης - Μέρος 1: Συγκόλληση µε τόξο και αέριο για χάλυβες και συγκόλληση µε τόξο για νικέλιο και κράµατα 
νικελίου

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and 
gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 17076-1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆έρµα - Προσδιορισµός της αντοχής σε τριβή  - Μέρος 1: Μέθοδος Taber
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[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Leather - Determination of abrasion resistance - Part 1: Taber method
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 20344 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/10
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέσα ατοµικής προστασίας - Μέθοδοι δοκιµής για υποδήµατα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Personal protective equipment - Test methods for footwear
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 20345 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/10
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέσα ατοµικής προστασίας - Υποδήµατα τύπου ασφαλείας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Personal protective equipment - Safety footwear
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 30013
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εύκαµπτοι σωλήνες από ελαστικό - Μέθοδοι εκθέσεως σε πηγές φωτός εργαστηρίου - Προσδιορισµός των αλλαγών 

στο χρωµατισµό, την εµφάνιση και στις άλλες φυσικές ιδιότητες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Rubber and plastics hoses - Methods of exposure to laboratory light sources - Determination of changes in colour, 

appearance and other physical properties
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/07/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ISO 4269
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πετρέλαιο και Υγρά Προϊόντα Πετρελαίου - Βαθµονόµηση ∆εξαµενών µε Υγρά - ∆ιαφορική Μέθοδος µε Ογκοµετρητές
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Petroleum and liquid petroleum products - Tank calibration by liquid measurement - Incremental method using 

volumetric meters.
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ISO 4512
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πετρέλαιο και Υγρά Προϊόντα Πετρελαίου - Εξοπλισµός Μέτρησης στάθµης Υγρών σε δεξαµενές αποθήκευσης - Μη 

Αυτόµατοι Μέθοδοι
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Petroleum and liquid petroleum products - Equipment for measurement of liquid levels in storage tanks - Mnual 

Methods
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ISO 7507-1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πετρέλαιο και Υγρά Προϊόντα Πετρελαίου - Βαθµονόµηση κατακόρυφων κυλινδρικών δεξαµενών - Μέρος 1: Μέθοδος 

µε ταινία περιτύλιξης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 1: Strapping method
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ISO 7507-2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πετρέλαιο και Υγρά Προϊόντα Πετρελαίου - Βαθµονόµηση κατακόρυφων κυλινδρικών δεξαµενών - Μέρος 2: Γραµµική 

Μέθοδος Οπτικής Αναφοράς
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 2: Optical-reference-line 

method
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ISO 7507-3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πετρέλαιο και Υγρά Προϊόντα Πετρελαίου - Βαθµονόµηση κατακόρυφων κυλινδρικών δεξαµενών - Μέρος 3: 

Τριγωνική Οπτική Μέθοδος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 3: Optical-triangulation 

method
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ISO 7507-4
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πετρέλαιο και Υγρά Προϊόντα Πετρελαίου - Βαθµονόµηση κατακόρυφων κυλινδρικών δεξαµενών - Μέρος 4: Μέθοδος 

εσωτερικής ηλεκτρο-οπτικής µέτρησης της απόστασης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 4: Internal electro-optical 

distance-ranging method
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ISO 7507-5
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πετρέλαιο και Υγρά Προϊόντα Πετρελαίου - Βαθµονόµηση κατακόρυφων κυλινδρικών δεξαµενών - Μέρος 5: Μέθοδος 

εξωτερικής ηλεκτρο-οπτικής µέτρησης της απόστασης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 5: External electro-optical 

distance-ranging method
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ISO 12917-1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/14
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[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πετρέλαιο και Υγρά Προϊόντα Πετρελαίου - Βαθµονόµηση οριζόντιων κυλινδρικών δεξαµενών - Μέρος 1: Μη 
Αυτόµατοι Μέθοδοι

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of horizontal cylindrical tanks - Part 1: Manual methods
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ISO 12917-2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/08/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πετρέλαιο και Υγρά Προϊόντα Πετρελαίου - Βαθµονόµηση οριζόντιων κυλινδρικών δεξαµενών - Μέρος 2: Μέθοδος 

Εσωτερικής ηλεκτρο-οπτικής µέτρησης της απόστασης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of horizontal cylindrical tanks - Part 2: Internal electro-optical 

distance-ranging metod
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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