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1. Εισαγωγή 

1.1 Γενικά 
 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2015 δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 2774Β, με θέμα:  

«Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών 
αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν 
υποστεί βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής» 

 

 

Κατηγορίες Υφισταμένων Κτιρίων σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ 

(Ανάλογα με τη μέθοδο αντισεισμικού υπολογισμού) 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙ 

(Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα πυρόπληκτα 
κτίρια τα οποία δεν μελετήθηκαν με χρήση φάσματος 

απόκρισης σε όρους επιτάχυνσης και τα οποία:) 

• Μελετήθηκαν ή/και κατασκευάστηκαν πριν την 

εφαρμογή του Αντισεισμικού Κανονισμού του 1959 

(Φ. Ε. Κ. 36/Α΄, 26/02/1959).  

• Μελετήθηκαν σύμφωνα με τον Αντισεισμικό 

Κανονισμό του 1959 (Φ.Ε.Κ. 36/Α΄, 26/02/1959).  

• Μελετήθηκαν σύμφωνα με τον Αντισεισμικό 

Κανονισμό του 1959 (Φ.Ε.Κ. 36/Α΄, 26/02/1959) και 

τα πρόσθετα άρθρα του 1984−85 (Φ.Ε.Κ. 239/Β΄, 

16/04/1984).  

• Μελετήθηκαν/ελέγχθηκαν με διαφορετικούς 

αντισεισμικούς κανονισμούς και ένα τμήμα τους 

ελέγχθηκε με χρήση συντελεστή σεισμικής 

επιβαρύνσεως ε (π.χ. σε περίπτωση προσθηκών) 

ή/και απαλλάχτηκε από αντισεισμικό έλεγχο.  

• Έχουν κατασκευαστεί χωρίς οικοδομική άδεια 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΙ 

(Στη κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα πυρόπληκτα 
κτίρια τα οποία μελετήθηκαν ή ελέγχθηκαν με χρήση 
φάσματος απόκρισης σε όρους επιτάχυνσης και την 

εφαρμογή μιας εκ των επομένων μεθόδων 
αντισεισμικού υπολογισμού:) 

 

α) Δυναμική Φασματική Μέθοδος (γενική) ή,  

β) Απλοποιημένη Φασματική Μέθοδος/Ισοδύναμη 

Στατική Μέθοδος (υπό προϋποθέσεις).  

Δηλαδή κτίρια τα οποία:  

• Μελετήθηκαν σύμφωνα με τον Αντισεισμικό 

Κανονισμό ΝΕΑΚ1992−95 (Φ.Ε.Κ. 613/Β΄, 

12/10/1992).  

• Μελετήθηκαν σύμφωνα με τον Αντισεισμικό 

Κανονισμό ΕΑΚ2000−2003 (Φ.Ε.Κ. 2184/Β΄, 

20/12/1999). 

 

  

http://www.3dr.eu/images/files/codes/5_Fire/1.pdf
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2. Διάκριση & Καταγραφή Βλαβών - Χαρακτηρισμός Κτιρίων  
 

2.1 Ελαφριές Βλάβες 
- Σε στύλους εκτινάξεις επιχρισμάτων, απολεπίσεις/αποφλοιώσιες σκυροδέματος, 
εκτινάξεις σκυροδέματος, εκτεταμένες επιφανειακές μικρο - ρηγματώσεις, όχι 
αισθητές παραμορφώσεις, όχι αποκολλήσεις οπλισμών, καπνιά και ροζ χρώμα 
σκυροδέματος  

 

 

2.2 Σοβαρές Βλάβες 
- Σε στύλους  εκτεταμένες εκτινάξεις και αποκολλήσεις επικαλύψεως σκυροδέματος, 
όχι αποκολλήσεις οπλισμών, λυγισμένες ράβδοι οπλισμού, γκρι και ροζ χρώμα 
σκυροδέματος. 

- Σε πλάκες όχι αισθητά βέλη κάμψεως, ελαφρές ρωγμές, όχι αποκολλήσεις ράβδων 
οπλισμού, ράβδοι οπλισμού εκτεθειμένες, καπνιά και ροζ χρώμα σκυροδέματος. 

- Σε δοκούς όχι αισθητά βέλη κάμψεως, ελαφρές ρωγμές, όχι αποκολλήσεις ράβδων 
οπλισμού, ράβδοι οπλισμού εκτεθειμένες, καπνιά και ροζ χρώμα σκυροδέματος.   
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2.3 Βαριές Βλάβες 
- Αισθητές παραμορφώσεις και ρηγματώσεις, εκτεταμένες αποκολλήσεις οπλισμών, 
όλες οι ράβδοι οπλισμού εκτεθειμένες, λυγισμός ράβδων οπλισμού, γκρι ή 
κιτρινωπό χρώμα σκυροδέματος, τοπική αποδιοργάνωση δομικού στοιχείου και 
θραύση  

- Όλα όσα αναφέρονται στις σοβαρές βλάβες και επιπλέον τοπική ή γενικότερη 
αποδιοργάνωση της τοιχοποιίας, κυρτώσεις τοίχων. 

 

 

 

2.4 Χαρακτηρισμός Κτιρίου 
Λαμβάνοντας υπόψη τις βλάβες που έχουν προκληθεί από την πυρκαγιά και την 
επιρροή τους στην γενική ευστάθεια του κτιρίου, τα κτίρια με βλάβες 
χαρακτηρίζονται:  

1. ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)  

Ο χαρακτήρας και η έκταση των βλαβών στα κατακόρυφα στοιχεία δεν επηρεάζουν 
τη γενική ευστάθεια του κτιρίου. Στα κτίρια αυτά είναι δυνατόν να συνυπάρχουν και 
ελαφρές, σοβαρές ή βαριές βλάβες στους τοίχους πλήρωσης.  

 

2. ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
(ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) 

Ο χαρακτήρας και η έκταση των βλαβών στα κατακόρυφα στοιχεία επηρεάζουν τη 
γενική ευστάθεια του κτιρίου. 

 

 

[Η κατάταξη των βλαβών (εάν δηλ. επηρεάζουν ή όχι τη γενική ευστάθεια του 
κτιρίου) προκύπτει με βάση την προαναφερόμενη περιγραφή και πλήθος των 
βλαβών εκτιμάται και προτείνεται από το μελετητή.] 
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3. Κτίρια με Βλάβες Περιορισμένης Σπουδαιότητας  (Τοπικού  

Χαρακτήρα) 
 

Σε αυτή την περίπτωση οι βλάβες στο φέροντα οργανισμό του κτιρίου 
αποκαθίστανται με επεμβάσεις μόνο στα στοιχεία που έχουν υποστεί βλάβες, χωρίς 
επανυπολογισμό του φέροντος οργανισμού. Η μελέτη επισκευής περιλαμβάνει 
μόνο τις επεμβάσεις στα στοιχεία που έχουν υποστεί βλάβες. 

 

Βήμα 1 >  Νέα Μελέτη με σύγχρονο αρχείο υλικών. 

Βήμα 2 > Περιγραφή (Εισαγωγή) μόνο των  στοιχείων  που έχουν  υποστεί βλάβη 

Βήμα 3 > Διάφορα  > Αποκατάσταση (Υποστύλωμα ή Δοκός) > Επιλογή Στοιχείου 
προς αποκατάσταση  
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Βήμα 4 > Περιγραφή  Βλάβης (Ελαφριά, Σοβαρή ή Βαριά)  

 

 

 

Βήμα 5 > Συμπλήρωση της Φόρμας  
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Διάγραμμα Αλληλεπίδρασης Διατομής και Διατομής με Μανδύα 

 

 

 

 

Έλεγχος Τέμνουσας 

 

 

 

Βήμα 6 > Εκτυπώσεις  
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4. Κτίρια με Βλάβες που Επηρεάζουν την Ασφάλεια του Κτιρίου 

(Γενικού Χαρακτήρα) 
 

4.1 Γενικά βήματα επίλυσης που απαιτείται να εφαρμοστούν: 
 

• Βήμα 1ο: Επιλύεται ο φορέας ως είχε πριν τις βλάβες. Ο έλεγχος επάρκειας (έναντι 
εντατικών ή/και παραμορφωσιακών μεγεθών) από την επίλυση αυτή θα 
χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη απόκριση της 
κατασκευής και για την επιλογή των απολύτως αναγκαίων επεμβάσεων, που θα 
ληφθούν υπόψη στην επόμενη επίλυση, (π.χ. ένα μέλος με ελαφριές βλάβες, που 
δεν εμφανίζει ανεπάρκεια δεν απαιτείται να ενισχυθεί με μανδύα) 

 

• Βήμα 2ο: Επιλύεται ο φορέας με τις απολύτως αναγκαίες επεμβάσεις στα 
βλαβέντα στοιχεία (π.χ. μέλος με ελαφριές βλάβες, που εμφανίζουν ανεπάρκεια) Ο 
έλεγχος επάρκειας (έναντι εντατικών ή/και παραμορφωσιακών μεγεθών) από την 
επίλυση αυτή θα οδηγήσει (ενδεχομένως) σε επεμβάσεις και σε μη βλαβέντα 
στοιχεία, που εμφανίζουν ανεπάρκεια. Σε περίπτωση που εμφανίζονται εκτεταμένες 
ανεπάρκειες είναι δυνατή η προσθήκη νέων δομικών στοιχείων εφόσον αυτά 
αίρουν την ανάγκη εκτεταμένων επεμβάσεων. 

 

• Βήμα 3°: Επιλύεται ο φορέας με τις επεμβάσεις που θα υλοποιηθούν. Ακολουθεί ο 
τελικός έλεγχος επάρκειας (έναντι εντατικών ή/και παραμορφωσιακών μεγεθών) για 
τα στοιχεία χωρίς επεμβάσεις και η διαστασιολόγηση των νέων δομικών στοιχείων 
και των στοιχείων με επεμβάσεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στη σύνδεση 
των νέων στοιχείων με τον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό. 

 

Ο έλεγχος επάρκειας των πλακών και δοκών θα γίνεται έναντι μη σεισμικών 
δράσεων. Ο έλεγχος επάρκειας των δοκών έναντι σεισμικών δράσεων επιτρέπεται 
να παραλείπεται, εκτός από τις περιπτώσεις δοκών που θα κριθούν ως ιδιαίτερα 
κρίσιμες. 
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4.2.α Κτίρια Κατηγορίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙ με Εφαρμογή Γραμμικών Μεθόδων 
Ανάλυσης 
 

Βήμα 1 >  Νέα Μελέτη με σύγχρονο αρχείο υλικών. 

Βήμα 2 > Περιγραφή Φορέα  

Βήμα 3 > Επιλογή Αντισεισμικού Κανονισμού (Προκαταρκτική Ανάλυση ΚΑΝ.ΕΠΕ) 
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 Ζώνη : Συμπληρώνεται η σημερινή σεισμική  ζώνη 

 Σπουδαιότητα:  Συμπληρώνεται η Σπουδαιότητα ανάλογα με την σημερινή 
τους χρήση  

 

 

 Διόρθωση της τιμής γ = 1 (Πάντα μονάδα, ανεξάρτητα της σπουδαιότητας) 

 Έδαφος (πάντα) Α  
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 ΤB(sec) = 0.00  , TC(sec) = 1.20  και ΤD(sec) = 4.00 (Πάντα) 

 

 qo = 1 (Πάντα) 

 Εκθέτης του Τc/T = 2/3 = 0.666 (Πάντα) 

 ζ = 5% (Πάντα) 

 Τx , Ty = n/10 (οπού n, ο αριθμός των ορόφων). Η τιμή αυτήν θα υπολογιστεί 
στη συνέχεια  από το πρόγραμμα.  

 agR = τιμή από τον παρακάτω πίνακα, διαιρεμένη δια 2.5  

(= τιμή πίνακα / 2.5) 

 

 

  



13 
 

Παράδειγμα:  Έστω μονώροφη κατοικία του 1975' στο Μάτι της Αττικής. 

 Ζώνη = Ι 

 Σπουδαιότητα: Σ2 

 γ = 1 

 Έδαφος : A 

 ΤB(sec) = 0.00  , TC(sec) = 1.20  και ΤD(sec) = 4.00 

 qo = 1 

 Εκθέτης του Τc/T = 0.666  

 ζ = 5% 

 Τx , Ty = 1/10 = 0.1 

 agR = (ε = 0.04 | ζώνη = 1 | σπουδαιότητα ΣΙΙ) = 0.09 / 2.5 = 0.036 

 

Βήμα 4 > [Υπολογισμοί] >  Ενημέρωση Παραμέτρων ΚΑΝ.ΕΠΕ ή EC8-3 

Βήμα 5 > Επίλυση Πλακών | Χωρικό Μοντέλο | Προκαταρκτική Ανάλυση ΚΑΝ.ΕΠΕ 

 

Βήμα 6 >  Επιλογή Αντισεισμικού Κανονισμού (Ελαστική ή Δυναμική Ανάλυση με 
Δείκτες q ή m) και ενημέρωση τιμών από προελέγχους ΚΑΝ.ΕΠΕ 
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 Στάθμη Επιτελεστικότητας Φέροντος Οργανισμού = Β = Προστασία Ζωής 
(Πάντα) 

 Εφαρμοσθέντες κανονισμοί = Επιλογή έτους 

 Τιμή δείκτης συμπεριφοράς q' και q* = 1 (Πάντα) 

 Bd(0) = 2.5 (Πάντα) 

 Βdmin = 0.18 (Πάντα) 

 

Βήμα 7 > [Υπολογισμοί] >  Ενημέρωση Παραμέτρων ΚΑΝ.ΕΠΕ ή EC8-3 

Βήμα 8 > Χωρικό Μοντέλο | Επίλυση | Σχεδιασμός 

Βήμα 9 > Ενισχύσεις σύμφωνα με 4.1 Γενικά βήματα επίλυσης που απαιτείται να 
εφαρμοστούν 

Βήμα 10 > Σχέδια και εκτυπώσεις  

 

 

4.2.β Κτίρια Κατηγορίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙ με Εφαρμογή Μη Γραμμικών Μεθόδων 
Ανάλυσης 

 
Ισχύει ότι και για το 4.1.α,  εκτός από το βήμα 5, όπου: 

 

Βήμα 5 >  Επιλογή Αντισεισμικού Κανονισμού (Στατική Ανελαστική) και ενημέρωση 
τιμών από προελέγχους ΚΑΝ.ΕΠΕ 
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 Στάθμη Επιτελεστικότητας Φέροντος Οργανισμού = Β = Προστασία Ζωής 
(Πάντα) 

 Εφαρμοσθέντες κανονισμοί = Επιλογή έτους 

 Τιμή δείκτης συμπεριφοράς q' και q* = 1.25  

ή = 10 Εάν δεν επιθυμούμε να γίνει συνδυασμός Push Over και ελαστικής 
δυναμικής ανάλυσης 

 Bd(0) = 2.5 (Πάντα) 

 Βdmin = 0.18 (Πάντα) 

 Εκθέτης T2/T = 1 (Πάντα) 

 α = α x 1.50 (Εάν το κτίριο είναι προ του 1985) 

ή = α x 2.00 (Εάν το κτίριο είναι μετά το 1985) 
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4.3. Κτίρια Κατηγορίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΙ  

 
Βήμα 1 >  Νέα Μελέτη με σύγχρονο αρχείο υλικών. 

Βήμα 2 > Περιγραφή Φορέα  

Βήμα 3 > Επιλογή Αντισεισμικού Κανονισμού (Προκαταρκτική Ανάλυση ΚΑΝ.ΕΠΕ) και 
συμπληρώνονται οι τιμές σύμφωνα με τις παραδοχές που είχαν ληφθεί υπόψη κατά 
τη φάση μελέτης του πυρόπληκτου κτιρίου 
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 Ζώνη : Συμπληρώνεται η ζώνη της αρχικής μελέτης  

 Σπουδαιότητα:  Συμπληρώνεται η Σπουδαιότητα της αρχικής μελέτης 

 Τιμή γ = Συμπληρώνεται η τιμή σύμφωνα με την αρχική μελέτη  

 Έδαφος = Συμπληρώνεται το έδαφος από την αρχική μελέτη  

(Αλλά ο συντελεστής = 1.00  πάντα) 

 ΤB(sec), TC(sec), ΤD(sec) = Συμπληρώνονται σύμφωνα με την αρχική μελέτη  

 qo = Το q της αρχικής μελέτης  

 Εκθέτης του Τc/T = 2/3 = 0.666 (Πάντα) 

 ζ = το ζ της αρχικής μελέτης 

 agR = Το α της αρχικής μελέτης  

 

 

Βήμα 4 > [Υπολογισμοί] >  Ενημέρωση Παραμέτρων ΚΑΝ.ΕΠΕ ή EC8-3 

Βήμα 5 > Επίλυση Πλακών | Χωρικό Μοντέλο | Προκαταρκτική Ανάλυση ΚΑΝ.ΕΠΕ 

Βήμα 6 >Επιλογή Αντισεισμικού Κανονισμού και ενημέρωση τιμών από προελέγχους 
ΚΑΝ.ΕΠΕ με  Στάθμη Επιτελεστικότητας Φέροντος Οργανισμού = Β = Προστασία 
Ζωής (Πάντα) 

Βήμα 7 > [Υπολογισμοί] >  Ενημέρωση Παραμέτρων ΚΑΝ.ΕΠΕ ή EC8-3 

Βήμα 8 > Χωρικό Μοντέλο | Επίλυση | Σχεδιασμός 

Βήμα 9 > Ενισχύσεις σύμφωνα με 4.1 Γενικά βήματα επίλυσης που απαιτείται να 
εφαρμοστούν 

Βήμα 10 > Σχέδια και εκτυπώσεις  
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