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Πρόλογος της 20ης έκδοσης

Οι «Πίνακες Schneider», εδώ και σαράντα, σχεδόν, χρόνια ένα πρότυπο εργαλείο για δομοστατικούς μηχα-
νικούς και αρχιτέκτονες, δημοσιεύονται τώρα ως επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη νέα έκδοση. Στην 
20η έκδοση των ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ εκπροσωπείται ένα ευρύ 
φάσμα της τεχνολογίας των κατασκευών, λαμβάνοντας υπόψη τους πιο σύγχρονους κανονισμούς και τις 
τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις στη δόμηση.
Το κεφάλαιο Διαχείριση Διαδικασίας Δόμησης / Λειτουργίας Έργου επικαιροποιήθηκε και επεκτάθηκε. Στη 
Συντήρηση Κατασκευών αναπροσαρμόσθηκαν τα θέματα Αποτίμησης, Ενίσχυσης και Τεχνολογίας Στερεώ-
σεων, καθώς και Δομικών Υλικών και εμπλουτίσθηκαν. Το θέμα Οδοποιία επικαιροποιήθηκε, το ίδιο και το 
κεφάλαιο Υδραυλική Μηχανική / Διαχείριση Υδάτων / Τεχνική Περιβάλλοντος. Το ολοένα και πιο σημαντικό 
πρόβλημα της αντιπλημμυρικής προστασίας αντιμετωπίζεται στη νέα παράγραφο Αντιπλημμυρική Προστα-
σία και Παράκτια Μηχανική.
Επίκειται η εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τις κατασκευές πολιτικού μηχανικού. Τέλος του 2010 
και αρχές του 2011 δημοσιεύθηκαν σημαντικά μέρη των Ευρωκωδίκων με τα Εθνικά Προσαρτήματά τους. 
Την 1η Ιουλίου 2012 (θέσπιση τελικής προθεσμίας!) αναμένεται η εφαρμογή τους στην οικοδομική νομοθε-
σία. Φοιτητές και επαγγελματίες μηχανικοί πρέπει να προσαρμοσθούν στους νέους κανονισμούς. Ένα από 
τα κύρια σημεία που εστίασε η παρούσα έκδοση ήταν να ενημερώσει τα αντίστοιχα κεφάλαια με βάση τους 
Ευρωκώδικες και να θέσει στη διάθεση πανεπιστημίων και μελετητικών γραφείων εργασίες με πρακτικό 
προσανατολισμό. Η εμπειρία της προηγούμενης έκδοσης αποτέλεσε τη βάση για την ύπαρξη της παρούσας 
δοκιμασμένης και βελτιωμένης έκδοσης. Οι Δράσεις σε Δομήματα, το κεφάλαιο Σκυρόδεμα, Οπλισμένο και 
Προεντεταμένο Σκυρόδεμα, το κεφάλαιο Κατασκευές από Χάλυβα, Γερανοδοκοί και Σύμμεικτες Κατασκευές, 
τα κεφάλαια Ξύλινες Κατασκευές και Κατασκευές από Τοιχοποιία, καθώς και Γεωτεχνική προσαρμόσθηκαν 
πλήρως στους Ευρωκώδικες. Με σκοπό ο αναγνώστης να έχει τα καλύτερα εφόδια κατά τη μεταβατική πε-
ρίοδο και να μην χρειάζεται να καταφεύγει σε παλαιότερες εκδόσεις, το σύμφωνο με τους εθνικούς κανονι-
σμούς περιεχόμενο της 18ης και της 19ης έκδοσης παραμένει διαθέσιμο για λήψη απ’ τους αναγνώστες μας 
(www.schneider-bautabellen.de, βλ. και οδηγίες στην τελευταία σελίδα του βιβλίου).
Η ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο www.schneider-bautabellen.de σας προσφέρει, ξεκινώντας από την 20η 
έκδοση, πάρα πολλές συμπληρωματικές πληροφορίες (στα γερμανικά), οι οποίες είναι διαθέσιμες για λήψη. 
Η λήψη αντικαθιστά το μέχρι πρότινος συνοδευτικό CD, με συνέπεια οι αναγνώστες μας να μπορούν να 
αντλήσουν πιο ευέλικτες και σύγχρονες πληροφορίες. Η περιοχή λήψεων ολοκληρώνει το ήδη πολύ εκτενές 
κείμενο με πρόσθετα σημαντικά τεχνικά άρθρα και ηλεκτρονικές εφαρμογές. Πέρα από τα προαναφερθέντα 
άρθρα σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, διατίθενται εδώ συμπληρώσεις στη στατική κατασκευών 
και τα Εργαλεία Ηλεκτρονικών Εφαρμογών για τον σχεδιασμό τεχνικών έργων, τα οποία έτυχαν ευνοϊκής 
αποδοχής από τους αναγνώστες. Στην παρούσα έκδοση αυτά ενημερώθηκαν, με συνέπεια οι εφαρμογές να 
ισχύουν τώρα για ελέγχους σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Παράγραφοι, για τις οποίες διατί-
θενται εργαλεία ηλεκτρονικών εφαρμογών, διακρίνονται στο βιβλίο από το σύμβολο @ στο πλευρικό περι-
θώριο της σελίδας. Ως μόνιμο βοήθημα για θέσεις εργασίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές διατίθεται και 
πάλι το γνωστό και καθιερωμένο Στατικό Πρόγραμμα IQ100 – σε πλήρη έκδοση (!). 
Επιπλέον θα ενημερώνουμε για σας την ιστοσελίδα www.schneider-bautabellen.de με τις πιο πρόσφατες 
εξελίξεις και πληροφορίες π.χ. σε περίπτωση σημαντικών τροποποιήσεων κανονισμών και διορθώσεων πα-
ροραμάτων.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επαγγελματίες και φοιτητές διαθέτουν με την 20η έκδοση ένα πολύτιμο συνοπτικό 
βοήθημα, το οποίο παρέχει σύγχρονες και έγκυρες πληροφορίες για τους σημαντικότερους τομείς της μελέ-
της και της κατασκευής.
Όλοι οι συγγραφείς έχουν τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου. Εκτός των γνωστών από τις προηγούμενες εκδό-
σεις, συγγραφέων, προστέθηκαν και μερικοί νέοι, οι οποίοι επεξεργάστηκαν τα τεχνικά άρθρα τους με μεγά-
λη δέσμευση και ειδημοσύνη. 
Θέλω να εκφράσω ευχαριστίες και σε όλους τους αναγνώστες, οι οποίοι έχουν συμβάλει με καθοριστικές 
παρατηρήσεις και βελτιωτικές προτάσεις στην επιτυχία αυτού του πονήματος.
Η συνεργασία με τις Εκδόσεις Werner υπήρξε όπως και στο παρελθόν πολύ καλή. Απευθύνω γι’ αυτήν τις 
ευχαριστίες μου εκ μέρους όλων των συγγραφέων.

Siegen, Ιανουάριος 2012  Alfons Goris



Εισαγωγικό Σημείωμα

Το παρόν βιβλίο «Πίνακες για Μελέτες Έργων Πολιτικού Μηχανικού - Mε οδηγίες υπολογισμού και 
παραδείγματα σύμφωνα με τους νεότερους κανονισμούς» αποτελεί εδώ και 40 περίπου χρόνια ένα πο-
λύτιμο εργαλείο για τους πολιτικούς μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (δομοστατικούς, υδραυλικούς, οδο-
ποιούς κ.λπ.) καθώς και τους αρχιτέκτονες. Αποτελεί αναντικατάστατο βοήθημα τόσο για μελετητές και 
κατασκευαστές μηχανικούς, όσο και για φοιτητές πολυτεχνικών σχολών, καθώς το περιεχόμενό του καλύ-
πτει ευρύ φάσμα από τους τομείς σχεδιασμού και εκτέλεσης τεχνικών έργων. Η συγγραφή και η επιμέλεια 
των κειμένων των διαφόρων κεφαλαίων έχει γίνει από καθηγητές πολυτεχνικών σχολών, με εκτενή γνώση 
των αντίστοιχων αντικειμένων.
Περιλαμβάνονται: γενικά κεφάλαια με μαθηματικούς τύπους, αρχές στατικής ανάλυσης και παραδοχές φορ-
τίσεων δομημάτων συνοδευόμενα από κεφάλαια με θεωρία, πινακοποιημένες πληροφορίες, οδηγίες και παρα-
δείγματα υπολογισμού για τομείς, όπως οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές, σύμμεικτες και 
ξύλινες κατασκευές, κατασκευές από δομικό γυαλί και τοιχοποιία. Καλύπτονται επίσης οι τομείς δομικής φυ-
σικής, γεωτεχνικού σχεδιασμού, οδοποιίας, διαχείρισης υδάτων και περιβαλλοντικής μηχανικής, συντήρησης 
και επισκευής, καθώς και δομικής αποτύπωσης των κατασκευών. Επιπλέον, δίνονται στοιχεία για τη (Γερμα-
νική) νομοθεσία που διέπει την αδειοδότηση, τη δημοπράτηση, την ανάθεση και την εκτέλεση της κατασκευής 
δομικών έργων, καθώς και τις προδιαγραφές σχεδίασης και παρουσίασης των απαιτούμενων για την κατα-
σκευή σχεδίων και εγγράφων.
Οι μέθοδοι ανάλυσης και οι οδηγίες του βιβλίου είναι συμβατές με τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις Κανονι-
σμών, που ίσχυαν την εποχή της έκδοσης της Γερμανικής έκδοσης, είτε αυτοί αφορούν σε Ευρωκώδικες είτε 
σε προσαρμοσμένα και επικαιροποιημένα Γερμανικά Πρότυπα και Προδιαγραφές Υλικών. Περιλαμβάνεται 
επίσης πλούσια βιβλιογραφία για όσους θέλουν να διερευνήσουν περαιτέρω κάποια αντικείμενα. 
 

   Αριστόνους Μ. Τροχάνης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
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