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Τεχνικός Διευθυντής Κτηριακού τομέα 



CPR 305/2011 
• Εφαρμοσμένος από την 1η Ιουλίου 2013 

 

• Ακυρώνει την οδηγία 89/106/ΕΟΚ 

 

• Μεταφράσεις σε όλες τις επίσημες και εργαζόμενες 

γλώσσες της ΕΕ διατίθενται στη σελίδα της Επίσημης 

Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (click) 

συμπεριλαμβανομένων όλων των επιπρόσθετων 

πληροφοριών (κωδικοποιήσεις, διορθώσεις, 

δίγλωσσες μεταφράσεις κλπ) 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&val=568627:cs&pos=8&page=1&lang=en&pgs=10&nbl=8&list=725132:cs,725091:cs,725035:cs,725040:cs,725090:cs,725039:cs,725063:cs,568627:cs,&hwords=&action=GO&visu=


EΕA επικεντρώνεται σχετικά: 
• Παρακολούθηση διαδικασιών και εκπροσώπηση του 

κλάδου 

• Διαρκής επικοινωνία με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 

• Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού σε συνεργασία με το 

συνδικάτο FAECF (μεταλλο-κατασκευαστές) 

• Εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας αλουμινίου 

στην πλατφόρμα Construction Products Europe 

• Εκπροσώπηση του Construction Products Europe στις 

συναντήσεις των υπηρεσιών εποπτείας της αγοράς  

• Συμμετοχή σε όλες τις σχετικές τεχνικές επιτροπές CEN 

• Συμμετοχή στις συζητήσεις μεταξύ EOTA - Construction 

Products Europe 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/index_en.htm
http://www.faecf.org/
http://www.construction-products.eu/
http://www.construction-products.eu/
http://www.construction-products.eu/
http://www.cen.eu/
http://www.eota.eu/
http://www.construction-products.eu/
http://www.construction-products.eu/
http://www.construction-products.eu/


CPR: Evolution and not revolution 

Construction Products Directive 

Οδηγία 89/106/ΕΟΚ 

Construction Products Regulation 

Κανονισμός ΕΕ 305/2011 

6 Essential Requirements (ERs) – Βασικές Απαιτήσεις 
7 Basic Requirements of Construction Works (BRCWs) – 

Βασικές Απαιτήσεις Δομικών Κατασκευών 

Declaration of Conformity (DoC) – Δήλωση 

Συμμόρφωσης 
Declaration of Performance (DoP) – Δήλωση Επίδοσης 

Attestation of Conformity (AoC) – Βεβαίωση της 

συμμόρφωσης 

Assessment and Verification of Constancy of 

Performance (AVCP) – Αξιολόγηση και Επαλήθευση της 

Σταθερότητας της Επίδοσης 

6 διακριτά συστήματα AoC 5 διακριτά συστήματα AVCP (κατάργησή του συσ. 2) 

European Organisation of Technical Approvals (EOTA) – 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικών Εγκρίσεων 

European Organisation of Technical Assessment (EOTA) 

– Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικών Αξιολογήσεων 

European Technical Approval Guidelines (ETAGs) – 

Οδηγοί Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων 

Common Understanding Approaches (CUAPs) 

European Assessment Documents (EADs) – Ευρωπαϊκά 

Έγγραφα Αξιολογήσεων 

European Technical Approval (ETA) – Ευρωπαϊκές 

Τεχνικές Εγκρίσεις 

European Technical Assessment (ETA) – Ευρωπαϊκές 

Τεχνικές Αξιολογήσεις 

Guidance Paper M describing Simplified Procedures 

(Sharing & Cascading) – Φύλλο Οδηγίας Μ περιγράφει 

τις Απλουστευμένες Διαδικασίες 

Simplified procedures are in the CPR now – 

Απλουστευμένες Διαδικασίες συμπεριλαμβάνονται 

CPR: Εξέλιξη και όχι επανάσταση 



Βασικά Έγγραφα (1) 

Δήλωση Επίδοσης (DoP) 

• Υποχρεωτικό όταν τουλάχιστον μια επίδοση απαιτείται να 

δηλωθεί σε Κράτος μέλος ή από απαίτηση της Ένωσης 

(σε όλα τα κράτη μέλη έχουν τεθεί ελάχιστες απαιτήσεις βάση της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή αποδοτικότητα των 

κτηρίων) 

• Ο πελάτης να λαμβάνει από τον κατασκευαστή τη DoP εγγράφως 

ή με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (email, USB, fax) 

• Σύντομα η DoP θα μπορεί εναλλακτικά να αναρτάται σε 

ιστοσελίδες (αναμένεται κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ~ αρχές 2014) 

 

 

Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί αρχείο με τις DoP για περίοδο 

δέκα ετών από τη μέρα που το προϊόν έχει ‘διατεθεί στην αγορά’ 



Βασικά Έγγραφα (2) 

Τεχνική τεκμηρίωση (διατηρείται στα αρχεία του 

κατασκευαστή): 

• Αναφορές δοκιμών ή μεθόδων αξιολογήσεων (υπολογισμοί) 

• Δείγματα 

• Αναλυτικό αρχείο ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας (FPC) 

• Αρχείο παραπόνων, μη συμμορφούμενων προϊόντων, 

αποσυρμένων ή ανακαλεσμένων προϊόντων και διορθωτικά 

μέτρα 

 

 

Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί αρχείο με την τεχνική 

τεκμηρίωση για περίοδο δέκα ετών από τη μέρα που το προϊόν έχει 

‘διατεθεί στην αγορά’ 



Βασικά Έγγραφα (3) 

Σήμανση CE  

• Χωρίς σύνταξη DoP, η σήμανση CE δεν μπορεί να τοποθετηθεί 

• Πρέπει να συνοδεύει το προϊόν (έντυπη): 

- Επί του προϊόντος 

- Επί της συσκευασίας 

- Με τα συνοδευτικά έγγραφα 

• Για κάθε δομικό προϊόν που διέπεται από εναρμονισμένο 

πρότυπο (hEN), η σήμανση CE είναι η μόνη σήμανση που 

βεβαιώνει τη συμφωνία του προϊόντος του τομέα δομικών 

κατασκευών με τη δηλωθείσα επίδοση σε σχέση με τα ουσιώδη 

χαρακτηριστικά, που διέπονται από το εν λόγω εναρμονισμένο 

πρότυπο. 

• Τα κράτη μέλη δεν εισάγουν μνεία ή αφαιρούν κάθε μνεία 

εθνικών μέτρων σε σήμανση που βεβαιώνει τη συμφωνία με τη 

δηλωθείσα δήλωση επίδοση σε σχέση με τα ουσιώδη 

χαρακτηριστικά που καλύπτονται από εναρμονισμένο πρότυπο 

διαφορετικό από τη σήμανση CE. 



DoP & σήμανση CE (συνδυασμός εγγράφων) 
Η ιδέα είναι ότι: 

• Ο κατασκευαστής οφείλει να πληροί απόλυτα με τον 

Κανονισμό εσωκλείοντας όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για τη DoP όπως επίσης για τη σήμανση 

CE στο ίδιο έγγραφο 

• Σε τέτοια περίπτωση το έγγραφο πρέπει να πληροί τις 

απαιτήσεις και των δύο εγγράφων και να διατίθεται 

και για τις δύο ανάγκες.  

 



Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP) 

Δραστηριότητες Σύστημα AVCP 
1+ 1 2+ 2 3 4 

Κατασκευαστής       A     

Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο (FPC) ● ● ● K ● ● 

Περαιτέρω δοκιμές δειγμάτων ● ● ● Y     

Προσδιορισμός του τύπου προϊόντος βάσει της αρχικής δοκιμής τύπου (ITT)     ● Ρ   ● 

Κοινοποιημένος φορέας       Ω     

Προσδιορισμός του τύπου προϊόντος βάσει της αρχικής δοκιμής τύπου (ITT) ● ●   Θ ●   

Αρχική επιθεώρηση και του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (FPC) ● ● ● Η     

Εποπτεία, εξέταση & αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (FPC) ● ● ● Κ     

Δειγματοληπτική δοκιμή δειγμάτων λαμβανόμενων  πριν διατεθεί το προϊόν ●     Ε     

Εξωτερικές θύρες - παράθυρα χωρίς χαρακτηριστικά φωτιάς/καπνού (hEN 14351-1) & Υαλοπετάσματα(hEN 13830) 

Παντζούρια και συστήματα σκίασης (hEN 13659) & περσίδες και τέντες ηλιοπροστασίας (hEN 13561) 

Εξωτερικές θύρες σε εξόδους διαφυγής χωρίς χαρακτηριστικά φωτιάς/καπνού(hEN 14351-1)  

Μελλοντικά: Εσωτερικές θύρες και παράθυρα χωρίς χαρακτηριστικά φωτιάς/καπνού (prEN 14351-2) 

Μελλοντικά: Θύρες - παράθυρα με χαρακτηριστικά φωτιάς/καπνού (prEN 16034 & hEN 14351-1 // prEN 16034 & prEN 14351-2) 

Αξιολόγηση και Επαλήθευση της Σταθερότητας της Επίδοσης 



Τρόποι συμμόρφωσης στο AVCP σύστημα 3 
Συμμόρφωση CPR Κατασκευαστής (ΤΤ) Shared TT Cascading TT 

Type Testing  (TT) 

Δοκιμή τύπου 

Έλεγχος παραγωγικής 

διαδικασίας (FPC) 
Υποχρέωση του κατασκευαστή 

Σήμανση CΕ Υποχρέωση του κατασκευαστή βάση DoP & τεχνικής τεκμηρίωσης 

Προμηθευτής 

κατέχει TT 

Ο κατασκευαστής 

κάνει χρήση τη ΤΤ 

με συμφωνητικό στο 

οποίο σημειώνεται 

ότι ακολουθεί τις 

προδιαγεγραμμένες 

μεθόδους για να 

δηλώσει επιδόσεις 

Ο κατασκευαστής Α 

κατέχει TT 

Ο κατασκευαστής B 

κάνει χρήση τη ΤΤ 

κατασκευαστή A με 

συμφωνητικό στο 

οποίο σημειώνεται 

ότι ακολουθεί τις 

προδιαγεγραμμένες 

μεθόδους για να 

δηλώσει επιδόσεις 

Ο κατασκευαστής 

κατέχει ΤΤ μετά τη 

δοκιμή ουσιωδών 

χαρακτηριστικών σε 

κοινοποιημένο 

φορέα, 

χρησιμοποιώντας , 

ταξινομημένες τιμές 

ή ειδική τεχνική 

τεκμηρίωση 

(Specific Technical 

Documentation / 

μόνο για πολύ 

μικρές επιχειρήσεις) 

Η πλειονότητα των κατασκευαστών στην ΕΕ – 28 κάνει χρήση του cascading  



Συχνές Ερωτήσεις (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm 

 

Τακτική ενημέρωση σελίδας με θέματα που προκύπτουν. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm


Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις: 
• Δυνατότητα ανάρτησης DoPs σε ιστοσελίδες (e-supply)  

• Αναθεώρηση παραρτήματος III (περιεχόμενο DoP) 

• Αναθεώρηση παραρτήματος V (AVCP συστήματα) 

• Χωρίς Δοκιμή – Χωρίς Περαιτέρω Δοκιμή (WT-WFT) 

Εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να 

λάβουν χώρα ανά πάσα στιγμή δεδομένων των αναγκών 

 



Εναρμονισμένα πρότυπα (hENs) 
Προκαταρτικά πρότυπα (prENs) 



Εναρμονισμένα πρότυπα (hENs) και prENs 
Εκδομένα εναρμονισμένα πρότυπα 

• hEN 14351-1:2006+A1:2010 

• hEN 13830:2003 (υπό αναθεώρηση) 

• hEN 13659:2004+A1:2008 (υπό αναθεώρηση) 

• hEN 13561:2004+A1:2008 (υπό αναθεώρηση) 

Τα hENs εκδίδονται από την Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Προκαταρκτικά πρότυπα – Μελλοντικά hENs 

• prEN 14351-2 

• prEN 16034 

http://esearch.cen.eu/esearch/Details.aspx?id=11542440
http://esearch.cen.eu/esearch/Details.aspx?id=11542440
http://esearch.cen.eu/esearch/Details.aspx?id=11542440
http://esearch.cen.eu/esearch/Details.aspx?id=11562820
http://esearch.cen.eu/esearch/Details.aspx?id=11539275
http://esearch.cen.eu/esearch/Details.aspx?id=11539274
http://esearch.cen.eu/esearch/Details.aspx?id=11539274
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:059:0001:0033:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:059:0001:0033:EN:PDF


Παράδειγμα 



DoP – Υαλοπετάσματα (prEN 13830) 



CE – Υαλοπετάσματα (prEN 13830) 



Παραδείγματα (συνέχεια) 

Αναμένοντας την Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για 
την αναθεώρηση του Παραρτήματος ΙΙΙ 



Παραδείγματα (1) 



Παραδείγματα (2) 



Παραδείγματα (3) 
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Window and Door Manufacturer ltd 
PO Box 21, B-1050, Brussels 

 

No DOEEI30GD001-4 
 

 

EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

9999 
 

External Door 
 

Watertightness 3A 

Resistance to wind load B1 

Height [mm] 2100 

Thermal transmittance (UD) [W/m
2
K] 1,8 

Solar factor (g) [%] 60 

Light transmittance (tν) [%] 72 

Air permeability 1 

 



Παραδείγματα (4) 



Εφαρμογή 





Υποστηρικτικό υλικό 



CPR Οδηγός (για τον κατασκευαστή) 

• English 

• German 

• Dutch 

• Spanish 

• Italian 

http://www.alueurope.eu/wp-content/uploads/2012/12/CPR_guideline_Dec_2012_ver-1.pdf
http://www.alueurope.eu/wp-content/uploads/2013/01/CPR_guideline_de_v.1.pdf
http://www.alueurope.eu/wp-content/uploads/2013/06/CPR_guideline_nl_v.1.pdf
http://www.alueurope.eu/wp-content/uploads/2013/01/CPR_guideline_es_v.1.pdf
http://www.alueurope.eu/wp-content/uploads/2013/07/CPR_guideline_Dec_2012_Italian_ver-1.pdf


CPR Οδηγός (για τον πελάτη) 



DoP and CE marking European definitions 
• Matrix of all CPR relevant definitions in most (21 out of 24) 

Official and Working European languages 

 

 

 

 

Terms from the following hENs/prENs are enclosed: 

• hEN 14351-1:2006+A1:2010 

• hEN 13830:2003; prEN 13830:2013 

• prEN 14351-2:2013 

• prEN 16034:2013 

 

 



Contact details 
• Bernard Gilmont: gilmont@eaa.be  

• Pavlos Vatavalis: vatavalis@eaa.be 

• Christian Leroy: leroy@eaa.be  

 

 

www.alubuild.eu   
 

mailto:gilmont@eaa.be
mailto:vatavalis@eaa.be
mailto:leroy@eaa.be
http://www.alubuild.eu/


OK. Δε βαριέσαι… εγώ θα 

συνεχίσω όπως ήξερα 



Ακραία Περίπτωση – Υφίσταται στον Κλάδο 

Μπορεί ένας κατασκευαστής να διατηρεί ορθή τεχνική τεκμηρίωση; 



Προσοχή! 

Κανονισμός σημαίνει εφαρμοστέος για όλες τις 

οικοδομικές εργασίες από 1ης Ιουλίου 2013 

 

• Ζητήματα οικονομικής φύσης με πελάτες 

‘δε μου έδωσες DoP & CE δε σε πληρώνω’ 

• Εποπτεία της αγοράς 

• Εξαγωγές 

• Εξαγωγές & εποπτεία της αγοράς άλλου κράτους 

• Καταγγελίες καλοθελητών 

• Ατυχήματα μπορούν να οδηγήσουν σε δικαστήρια 

• Σύνδεση με εφορία 

 



Κανονισμός Δομικών Κατασκευών 

Παύλος Βαταβάλης 

Τεχνικός Διευθυντής Κτηριακού τομέα 


