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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9318 (ΔΚΗ/Α) 488 (1)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας, μονίμων υπαλλήλων 

εργαζομένων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, του ν. 3205/2003, «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργιών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και Ο.ΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18, του ν. 3254/2004, (ΦΕΚ 
137/Α/22.7.2004).

3. Την ανάγκη πραγματοποίησης ενδιάμεσων και τελι−
κών ελέγχων ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, στα 
πλαίσια του 3ου Επιχειρησιακού Προγράμματος για την 
Ανταγωνιστικότητα καθώς και άλλων προγραμμάτων 
της ΓΓΕΤ, οι οποίοι γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη ποσού 320.000 ευρώ, σε βάρος του 
ειδικού φορέα 35/130, ΚΑΕ 0511, στον οποίο είναι εγγε−
γραμμένες οι απαιτούμενες πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εκατό 
(100) μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
οι οποίοι θα απασχοληθούν έως εξήντα (60) ώρες μη−
νιαίως, για απογευματινή υπερωριακή εργασία, από 
1.3.2006 έως 31.12.2006.

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
οικονομικού έτους 2006 της ΓΓΕΤ και μέσα στα πλαίσια 
των εγκεκριμένων πιστώσεων.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθμ. 9323 (ΔΚΗ/Α) 489 (2)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας, υπαλλήλων με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εργα−
ζομένων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνο−
λογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, του ν. 3205/2003, «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργιών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις».
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2. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
(ΦΕΚ 297/Α) Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α, κ.λπ.», το 
προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο−
ρίστου Χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ 
και ΟΤΑ (ΦΕΚ 215/Β/5.2.2004).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18, του ν. 3254/2004, (ΦΕΚ 
137/Α/22.7.2004).

4. Την ανάγκη πραγματοποίησης ενδιάμεσων και τελι−
κών ελέγχων ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, στα 
πλαίσια του 3ου Επιχειρησιακού Προγράμματος για την 
Ανταγωνιστικότητα καθώς και άλλων προγραμμάτων 
της ΓΓΕΤ, οι οποίοι γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του ειδικού φορέα 35/130, 
ΚΑΕ 0511, στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δέκα πέ−
ντε (15) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας 
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίοι 
θα απασχοληθούν έως εξήντα (60) ώρες μηνιαίως, για 
απογευματινή υπερωριακή εργασία, από 1.3.2006 έως 
31.12.2006.

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
οικονομικού έτους 2006 της ΓΓΕΤ και μέσα στα πλαίσια 
των εγκεκριμένων πιστώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθμ. οικ.9529/645 (3)
΄Ελεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων οπλι−

σμού σκυροδέματος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ/Α/1986) «Σύσταση και Οργά−
νωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 
172/Α/1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 342/1990 (ΦΕΚ 135/Α/1990) 
«Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας».

4. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ/.Α/1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Έρευνας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/2004) «Δι−
ορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/2004) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

7. Τις διατάξεις του ν. 372/1976 «Περί συστάσεως και 
λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης 
(ΕΛΟΤ)» (ΦΕΚ 166/Α/3.6.1976), το άρθρο 22 του ν. 1682/1987 
(ΦΕΚ 14/Α/16.2.1987) καθώς επίσης και το π.δ. 155/25.6.1997 
«Περί συστάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργα−
νισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε)».

8. Την υπ’ αριθμ. 10364.Φ7/221/20.7.1994 (ΦΕΚ 596/
Β/3.8.1994) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομη−
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Έλεγχος ποιότητας 
χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος». 

9. Την υπ’ αριθμ. οικ.15283/Φ7/422/8.8.1995 (ΦΕΚ 746/
Β/30.8.1995) απόφαση του Υπουργού Αναπληρωτή ΒΕΤ «Έλεγ−
χος χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος», όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 334/1994 ΦΕΚ 176/Α/25.10.1994 
«Προϊόντα δοκιμών κατασκευών».

11. Τις διατάξεις του π.δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/20.2.2001) 
«Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον το−
μέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/
ΕΚ και 98/48/ΕΚ».

12. Tην υπ’ αριθμ. οικ. 1058/1015/19.5.2005 (ΦΕΚ 706/
Β/25.5.2005) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Σύστημα 
Εποπτείας της Αγοράς από τη Γενική Γραμματεία Βιο−
μηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».

 13. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/ΦΙ9/4040/24.2.2006 (ΦΕΚ 249/
Β/27.2.2006) απόφαση του Πρωθυπουργού  και Υπουρ−
γού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Ανάπτυξης Α. Νεράντζη και Ι. Παπαθανασίου», 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος πρέπει να έχουν 
τα χαρακτηριστικά μιας των τεχνικών κατηγοριών Β 
500 Α και Β 500 C, όπως αυτά ορίζονται στα Πρότυπα 
ΕΛΟΤ EN 10080, ΕΛΟΤ 1421−2 και ΕΛΟΤ 1421−3, τα οποία 
καθίστανται υποχρεωτικά και πρέπει να αναγράφονται 
στα παραστατικά έγγραφα εμπορίας και διακίνησής 
τους (τιμολόγια, δελτία αποστολής, δικαιολογητικά 
ανοίγματος πίστωσης κ.λπ.). 

Άρθρο 2

Απαγορεύεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και 
ανάλωση καθώς και η διάθεση και πώληση χαλύβων 
οπλισμού σκυροδέματος, που δεν ανταποκρίνεται σε μία 
από τις τεχνικές κατηγορίες B 500 A και B 500 C και 
δεν συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά 
ελέγχου τεχνικών χαρακτηριστικών ή πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης.

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση χαλύ−
βων οπλισμού σκυροδέματος προϋποθέτει την προσκό−
μιση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του πιστοποιητικού 
ελέγχου.

Τα πιστοποιητικά ελέγχου τεχνικών χαρακτηριστικών 
καθώς και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης εκδίδονται 
από τον ΕΛΟΤ, ο οποίος μπορεί να συνεργάζεται για 
το σκοπό αυτό με κατάλληλα εργαστήρια.

Οι απαραίτητες δειγματοληψίες για την έκδοση των 
αντίστοιχων πιστοποιητικών διενεργούνται:

α) Για τους εγχωρίας παραγωγής χάλυβες οπλισμού 
σκυροδέματος στη μονάδα παραγωγής τους.

β) Για τους εισαγομένους τρίτων χωρών (περιλαμβα−
νομένων και αυτών των χωρών της ΕΖΕΣ) στα τελωνεία 
εισαγωγής τους ή σε εγκεκριμένους από τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές χώρους και

γ) Για τους χάλυβες που παράγονται σε χώρες μέλη 
της Ε.Ε., στους αποθηκευτικούς τους χώρους. 

Τα σχετικά με τη διενέργεια των δειγματοληψιών και 
την εκτέλεση των αναγκαίων δοκιμών αναφέρονται στο 
παράρτημα της παρούσας.
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Οι οικονομικοί όροι για την έκδοση των παραπάνω 
πιστοποιητικών, ορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΛΟΤ. 

Άρθρο 3
Των δειγματοληψιών απαλλάσσονται τα προϊόντα τα 

οποία καλύπτονται ήδη από σήμα συμμόρφωσης ή συ−
νοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης τα οποία 
αντίστοιχα χορηγούνται ή εκδίδονται από τον ΕΛΟΤ.

Άρθρο 4
Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος που παράγονται σε 

κράτος−μέλος της Ε.Ε., ή σε μία από τις χώρες ΕΖΕΣ που 
δεν προσχώρησαν στην Ε.Ε., εξαιρούνται από τους ελέγ−
χους του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, εφόσον: 

• είναι σύμφωνοι με τα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας 
των τεχνικών κατηγοριών που αναφέρονται στα πρότυ−
πα ΕΛΟΤ EN 10080, ΕΛΟΤ 1421−2 και ΕΛΟΤ 1421−3.

• η ανωτέρω συμφωνία πιστοποιείται, σύμφωνα με 
το ελληνικό σχήμα πιστοποίησης χαλύβων οπλισμού 
σκυροδέματος ή άλλο ισοδύναμο σχήμα, από φορέα 
πιστοποίησης τρίτου μέρους, ο οποίος είναι διαπιστευ−
μένος από φορέα διαπίστευσης ενός κράτους μέλους.

Υποχρεούνται όμως να αναγράφουν στα παραστατικά 
έγγραφα εμπορίας και διακίνησής τους τις τεχνικές 
κατηγορίες που αναφέρονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 
10080, ΕΛΟΤ 1421−2 και ΕΛΟΤ 1421−3.

Άρθρο 5
Αν οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι χάλυβες οπλι−

σμού σκυροδέματος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 1 της παρούσας ή και δεν έχουν τα χαρακτηρι−
στικά μιας των τεχνικών κατηγοριών του ιδίου άρθρου, 
απαγορεύεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Βιομηχανίας, ύστερα από γνωμοδότηση του ΕΛΟΤ, η 
διάθεση στην αγορά των υλικών αυτών.

Στην απόφαση απαγόρευσης ορίζεται όπως εντός 
ενός μηνός από της κοινοποίησής της στον ενδιαφε−
ρόμενο αποσύρεται όλη η ακατάλληλη ποσότητα του 
εισαγόμενου χάλυβα και επανεξάγεται στον τόπο προ−
έλευσής της, με μέριμνα του εισαγωγέα.

Ο εισαγωγέας ή ο διαθέτης υποχρεούται μετά την 
επανεξαγωγή να υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση του 
ΥΠΑΝ, με κοινοποίηση στον ΕΛΟΤ, εντός δεκαπενθημέ−
ρου, όλα τα παραστατικά επανεξαγωγής του ακατάλ−
ληλου προϊόντος (αντίγραφο διασάφησης επανεξαγω−
γής βεβαιωμένο ως προς την έξοδο από την αρμόδια 
Τελωνιακή αρχή).

Σε περίπτωση διάθεσης στην αγορά ακατάλληλης 
ποσότητας χάλυβα εγχώριας παραγωγής ή παραγωγής 
χώρας κράτους μέλους της Ε.Ε., διατάσσεται με έξοδα 
του κατόχου η καταστροφή του. 

 Η αρμόδια Δ/νση μετά την έκδοση της σχετικής από−
φασης απαγόρευσης από την κυκλοφορία του ακατάλ−
ληλου προϊόντος, δύναται να εκτελεί ελέγχους για την 
πιστοποίηση της επανεξαγωγής αυτού. 

Άρθρο 6
Σε οποιονδήποτε πωλεί και γενικά θέτει σε κυκλο−

φορία χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος, ή εμποδίζει 
τον έλεγχο αυτών κατά παράβαση των διατάξεων της 
παρούσας εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται 
από άλλες διατάξεις, επιβάλλεται υπέρ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης με απόφαση της 3ης Δ/νσης Κλαδικής Βι−
ομηχανικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης/ΓΓΒ, 
πρόστιμο μέχρι και 50.000,00 Ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρούνται 
με χρηματική ποινή μέχρι 100.000,00 Ευρώ.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιβολής προστίμου, 
οι παραβάτες έχουν δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του 
Υπουργού Ανάπτυξης εντός προθεσμίας 30 ημερών από 
την έκδοση της απόφασης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Έκταση ελέγχου, δειγματοληψία
1.1. Για τη διενέργεια του ελέγχου, το προϊόν πρέπει 

να υποδιαιρείται σε παρτίδες ελέγχου με μέγιστη πο−
σότητα 100 τ. κάθε μία. Κάθε παρτίδα ελέγχου πρέπει 
να περιλαμβάνει προϊόντα χάλυβα της ίδιας ποιότητας 
και της ίδιας ονομαστικής διαμέτρου από το ίδιο χυ−
τήριο. H χημική σύνθεση (ανάλυση χυτηρίου) πρέπει να 
αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου. 

1.2. Τα δοκίμια πρέπει να λαμβάνονται από κάθε παρ−
τίδα ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.1. κατά 
τον ακόλουθο τρόπο:

α) 15 δοκίμια (60 δοκίμια όπου απαιτείται) από δια−
φορετικές ράβδους για έλεγχο σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1.2.1. (α) και 1.2.1 (β).

β) 2 δοκίμια από διαφορετικές ράβδους για τον 
έλεγχο της χημικής σύνθεσης τελικού προϊόντος 
κατά το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10080.

γ) 5 δοκίμια από διαφορετικές ράβδους για την δο−
κιμή κόπωσης.

1.3. Η προετοιμασία των δοκιμίων και δειγμάτων πρέ−
πει να διενεργείται όπως περιγράφεται στο Ελληνικό 
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10080.

2. Ιδιότητες που πρέπει να ελεγχθούν.
2.1. Οι ακόλουθες ιδιότητες πρέπει να προσδιοριστούν 

κατά τον έλεγχο των δοκιμίων τα οποία έχουν ληφθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.2. :

α) Έλεγχος βασιζόμενος σε μεταβλητές:
i Όριο διαρροής Re
ii Λόγος εφελκυστικής αντοχής / όριο διαρροής Rm/

Re
iii Συνολική επιμήκυνσης στο μέγιστο φορτίο Agt, (%).
iv Λόγος πραγματικής τιμής ορίου διαρροής / ονομα−

στική τιμή ορίου διαρροής Re,act/Re,nom 
β) Έλεγχος βασιζόμενος σε χαρακτηριστικά :
i Καταλληλότητα σε κάμψη.
Δοκιμή αναδίπλωσης, σύμφωνα με Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 

10080, ΕΛΟΤ 1421−2, ΕΛΟΤ 1421−3.
ii Καταλληλότητα σε κόπωση.
Οι ιδιότητες σε κόπωση θα μετρούνται σύμφωνα με 

το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10080 και ΕΛΟΤ 1421−3. 
iii Διαστάσεις, μάζα και ανοχές.
Έλεγχος σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 

10080, ΕΛΟΤ 1421−2, ΕΛΟΤ 1421−3.
iv Αντοχή συνάφειας και γεωμετρία επιφάνειας.
Έλεγχος σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 

10080, ΕΛΟΤ 1421−2, ΕΛΟΤ 1421−3 
γ) Χημική σύνθεση σύμφωνα με την ανάλυση τελικού 

προϊόντος.
Πρέπει να προσδιοριστούν όλα τα στοιχεία τα οποία 

αναφέρονται στην Παράγραφο 7.1. και στον Πίνακα 2 
του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 καθώς και το 
ισοδύναμο άνθρακα. 
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2.2. Οι διαδικασίες ελέγχου πρέπει να γίνονται όπως 
περιγράφονται στα Ελληνικά Πρό τυπα ΕΛΟΤ EN 10080, 
ΕΛΟΤ 1421−2, ΕΛΟΤ 1421−3.

3. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
3.1 Έλεγχος βασιζόμενος σε μεταβλητές.
Κατά τον έλεγχο πρέπει να προσδιοριστούν οι ακό−

λουθες τιμές για τις ιδιότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.1. (α) :

i  όλες οι επιμέρους τιμές των 15 δοκιμίων (n=15)
ii  η μέση τιμή x―  15 (n=15)
iii η τυπική απόκλιση s 15 (n=15)
3.1.1. Η ακόλουθη απαίτηση θα πρέπει να ικανοποιείται 

για τα Re, Agt καθώς και για το Rm/Re, όταν καθορίζεται 
ως κατώτατο όριο:

α) όλα τα μεμονωμένα αποτελέσματα δοκιμών να είναι 
μεγαλύτερα από την χαρακτηριστική τιμή

είτε
β) η μέση τιμή να ικανοποιεί την σχέση:

x―  ― ks ≥Cv
3.1.2. Η ακόλουθη απαίτηση θα πρέπει να ικανοποιείται 

για το Re,act/Re,nom καθώς και το Rm/Re, όταν καθορίζεται 
ως ανώτατο όριο:

α) όλα τα μεμονωμένα αποτελέσματα δοκιμών να είναι 
μικρότερα από τη χαρακτηριστική τιμή 

είτε
β) η μέση τιμή να ικανοποιεί την σχέση:

x―   + ks ≤ Cv
όπου
x―   η μέση τιμή των αποτελεσμάτων
s η τυπική απόκλιση των αποτελεσμάτων
k στατιστικός συντελεστής που δίνεται στον Πί−

νακα 1 για το Re (Κ=2,33 για  n=15) και στον Πίνακα 2 για 
τα Agt, Rm/Re, και Re,act/Re,nom (Κ=1,87 για n=15)

Cv η καθορισμένη χαρακτηριστική τιμή.
3.1.3. Αν δεν πληρούται η συνθήκη για τις μεταβλητές 

της παραγράφου 3.1.1. τότε ο δείκτης

k =

_
x15 - Cv

s15

πρέπει να καθοριστεί από τα υπάρχοντα αποτελέ−
σματα δοκιμών.

Αν k≥2,0 για το όριο διαρροής Re και k≥1,60 για το 
Agt, καθώς και το Rm/Re, όταν καθορίζεται ως κατώτατο 
όριο, ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ληφθούν 45 επιπλέον 
δοκίμια από διαφορετικές ράβδους της παρτίδας ελέγ−
χου, έτσι ώστε να υπάρξουν 60 συνολικά αποτελέσματα 
δοκιμών (n=60).

Η παρτίδα ελέγχου είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις 
του παρόντος, εφόσον πληρούται η σχέση:

x―  60 – 1,93 s60 ≥ Cv  (k=1,93 για n=60, σύμφωνα με τον
 Πίνακα 1)
για το Re 
και
x―  60 – 1,53 s60 ≥ Cv  (k=1,93 για n=60, σύμφωνα με 
 τον Πίνακα 2)
για το Agt, καθώς και για το Rm/Re
3.1.4. Αν δεν πληρούται η συνθήκη για τις μεταβλητές 

της παραγράφου 3.1.2., τότε ο δείκτης

k =

         _ 
Cv - x15

s15

πρέπει να καθοριστεί από τα υπάρχοντα αποτελέ−
σματα των δοκιμών.

Αν k≥1,60 τότε ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να ληφθούν 45 πλέον δοκί−
μια από διαφορετικές ράβδους της παρτίδας ελέγχου, 
έτσι  ώστε να υπάρξουν 60 συνολικά αποτελέσματα 
δοκιμών (n=60).

Η παρτίδα ελέγχου είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις 
του παρόντος, εφόσον πληρούται η σχέση:

x―  60 + 1,53 s60 ≤ Cv  (k=1,53 για n=60, σύμφωνα με
  τον Πίνακα 2)
3.2 Έλεγχος βασιζόμενος στα χαρακτηριστικά.
α) Όταν γίνεται έλεγχος των ιδιοτήτων που αναφέρο−

νται στην παράγραφο 2.1.(β) όλα τα προσδιορισθέντα 
αποτελέσματα των 15 δοκιμών πρέπει να συμφωνούν 
με τις απαιτήσεις του παρόντος.

Στην περίπτωση αυτή η παρτίδα ελέγχου γίνεται 
αποδεκτή.

β)  Οι δοκιμές συνεχίζονται όταν το πολύ 2 αποτε−
λέσματα δεν συμφωνούν με τις απαιτήσεις του παρό−
ντος.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ληφθούν και να ελεγ−
χθούν 45 επιπλέον δοκίμια από διαφορετικές ράβδους 
της παρτίδας ελέγχου, ώστε να υπάρχει ένα σύνολο 60 
αποτελεσμάτων δοκιμών. Η παρτίδα ελέγχου γίνεται 
αποδεκτή αν το πολύ 2 από τα 60 αποτελέσματα δεν 
συμφωνούν με τις απαιτήσεις του παρόντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμές του συντελεστή k για την απαίτη−
ση του Re ως συνάρτηση του αριθμού (n) των αποτε−
λεσμάτων δοκιμών (για αστοχία 5% [p=0,95] με 90% 
πιθανότητα).

n   k    n   k
5  3,40    30  2,08
6  3,09    40  2,01
7  2,89    50  1,97
8  2,75    60  1,93
9  2,65    70  1,90
10  2,57    80  1,89
11  2,50    90  1,87
12  2,45   100  1,86
13  2,40   150  1,82
14  2,36   200  1,79
15  2,33   250  1,78
16  2,30   300  1,77
17  2,27   400  1,75
18  2,25   500  1,74
19  2,23  1000  1,71
20  2,21   ∞  1,64

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Τιμές του συντελεστή k για την απαίτηση 
των Agt, Rm/Re και Re,act/ Re,nom, ως συνάρτηση του αριθ−
μού (n) των αποτελεσμάτων δοκιμών (για αστοχία 10% 
[p=0,90] με 90% πιθανότητα).

n   k    n   k
5  2,74    30  1,66
6  2,49    40  1,60
7  2,33    50  1,56
8  2,22    60  1,53
9  2,13    70  1,51
10  2,07    80  1,49
11  2,01    90  1,48
12  1,97   100  1,47
13  1,93   150  1,43
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14  1,90   200  1,41
15  1,87   250  1,40
16  1,84   300  1,39
17  1,82   400  1,37
18  1,80   500  1,36
19  1,78  1000  1,34
20  1,77   ∞           1,282

Άρθρο 7

Α. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει ένα (1) μήνα από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως, οπότε παύει και η ισχύς της υπ’ αριθμ. οικ.15283/
Φ7/422/8.8.1995 Υπουργικής Απόφασης «Έλεγχος ποι−
ότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος» καθώς και 
των υπ’ αριθμ. 27720/Φ.7/ 342/24.7.1997 και 27907/Φ7α9/
571α/20.11.2000 τροποποιητικών αυτής αποφάσεων.

Β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτι−
μάται ότι δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

F
Αριθμ. 22051/Β1 (4)

Σύσταση θέσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατ’ 
εφαρμογή του π.δ. 164/2004 (συμπληρωματική).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1, παρ. 2 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48).
β) Του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

δ) Της υπ’ αριθμ ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 κοινής από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).

ε) Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432).

2. Την υπ’ αριθμ. 26/20.12.2004 απόφαση του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσωπικού του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

3. Την υπ’ αριθμ. 693/16.2.2006 απόφαση του Δ΄ Τμήμα−
τος του Α.Σ.Ε.Π., περί υπαγωγής στις ρυθμίσεις του π.δ. 
164/2004 συμβασιούχων του Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Το υπ’ αριθμ. 2907/28.2.2006 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Πατρών, όπου προκύπτει ότι δεν υπάρχουν κε−
νές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας και

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 45.000 
ευρώ περίπου. Για το οικονομικό έτος 2006 η σχετική 

δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.000 ευρώ περίπου 
και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ. 19−250 ΚΑΕ ομάδας 
0200). Για την πενταετία 2007−2011 θα ληφθεί μέριμνα 
για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους οι−
κείους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων ετών, απο−
φασίζουμε:

Συστήνονται δύο (2) οργανικές θέσεις προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να καλυφθούν 
οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κατ’ 
εφαρμογή του π.δ. 164/2004. Οι θέσεις κατά κατηγορία 
και κλάδο έχουν ως εξής:

α) Μία (1) θέση Κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού−Οικονο−
μικού.

β) Μία (1) θέση Κατηγορίας Τ.Ε. Διοικητικού−Λογιστι−
κού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΕΟΥΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 7857/Β1 (5)

Σύσταση θέσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατ’ 
εφαρμογή του π.δ. 164/2004.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1. παρ. 2 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48).
β) Του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

δ) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινής από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).

ε) Της υπ’ αριθμ 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινής από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432).

2. Την 26/20.12.2004 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

3. Την υπ’ αριθμ. 113/12.1.2006 απόφαση του Γ΄ Τμήμα−
τος του Α.Σ.Ε.Π., περί υπαγωγής στις ρυθμίσεις του π.δ. 
164/2004 συμβασιούχων του Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Το υπ’ αριθμ. 855/23.1.2006 έγγραφο του Πανεπιστη−
μίου Πατρών, όπου προκύπτει ότι δεν υπάρχουν κενές 
οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας και




