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Περίληψη: Συγκρίνονται οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις για την σύνταξη 
µελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισµένο σκυρόδεµα και φέρουσα 
τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισµό, µε τις απαιτήσεις των 
ισχυόντων κανονισµών.  
Με τις διατάξεις των ΦΕΚ για καθορισµό των ελαχίστων υποχρεωτικών 
απαιτήσεων για την σύνταξη µελετών αποκατάστασης, υπολογίζεται  η δαπάνη 
για τις επεµβάσεις, η οποία τυγχάνει στεγαστικής συνδροµής. Συγκρίνεται µε την 
δαπάνη που προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων των κανονισµών. 
Από τις διαφορές που προκύπτουν, εξάγονται συµπεράσµατα για την οικονοµική 
επιβάρυνση των σεισµοπαθών. 

 

Abstract:  Government's Guidelines for Seismic Rehabilitation of Buildings are 
compared to the applicable Greek codes and standards. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ο σεισµός της Θεσσαλονίκης 1978 κατέδειξε την αναγκαιότητα ενός νέου 
αντισεισµικού κανονισµού την Έκδοση οδηγιών και αποφάσεων για τεχνική και 
οικονοµική Υποστήριξη των σεισµόπληκτων,  την δηµιουργία πλαισίου που 
εφαρµόστηκε σε αυτόν και σε άλλους σεισµούς.( Κλαίρη ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗ 2008). 
Μετά τον σεισµό της Αθήνας 1999, ο ΟΑΣΠ to 2001 εξέδωσε τις «ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ» 
και αναφέρει ότι “Οι παρούσες «Συστάσεις» ισχύουν για φέροντα δοµικά 
στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα, λιθοδοµή ή πλινθοδοµή, καθώς και για τον 
οργανισµό πληρώσεως από πλινθοδοµή.“. Η ανάλυση γινόταν κατά ΕΑΚ µε 
q=1.5-2 για τα παλαιά κτίρια. 
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Τον 4/3/2011 ο ΕΛΟΤ ολοκλήρωσε την Ελληνική έκδοση των Ευρωπαϊκών 
Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 199x (x=0,1,…9) που είναι γνωστά ως «Ευρωκώδικες». Η 
σειρά αυτή περιλαµβάνει 58 κύρια πρότυπα και συµπληρώνονται από τα Εθνικά 
Προσαρτήµατα. Ένα εξ αυτών είναι το «ΕΛΟΤ EN 1998-3:2005 Ευρωκώδικας 8: 
Αντισεισµικός σχεδιασµός των κατασκευών - Μέρος 3: Αποτίµηση της φέρουσας 
ικανότητας κτιρίων και επεµβάσεις και το εθνικό προσάρτηµά του.» Το πρότυπο 
περιέχει οδηγίες για την µελέτη αποτίµησης και επεµβάσεις σε φορείς : 
Οπλισµένου σκυροδέµατος, Μεταλλικούς και Φέρουσας τοιχοποιίας. Τον 
Ιανουάριο του 2012 δηµοσιεύτηκε το ΦΕΚ Β/42/20-1-2012 το οποίο περιέχει τον 
κανονισµό επεµβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Από το 2011, υπήρχαν τα πλήρη κανονιστικά 
κείµενα για την µελέτη αποτίµησης και επεµβάσεων για κτίρια οπλισµένου 
σκυροδέµατος και φέρουσας τοιχοποιίας.  
Έως το 2011 µετά από ένα ισχυρό σεισµό εκδιδόταν ΦΕΚ για την διαδικασία 
αποτίµησης των κτιρίων σε σεισµικές δράσεις. Η ¨διαδικασία αυτή συνεχίζεται 
και µετά το 2011 παρά την ύπαρξη θεσµοθετηµένων κανονιστικών κειµένων και 
προτύπων. Τα ΦΕΚ που συνέχισαν να εκδίδονται, υποβαθµίζουν τις σεισµικές 
δράσεις, έναντι των θεσµοθετηµένων κανονισµών αποτίµησης. 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Τιµολόγια 

Πρόσφατα τιµολόγια υπολογισµού δαπάνης για επισκευές για την αποκατάσταση 
ζηµιών, εκδόθηκαν το 2008 και τελευταίο το 2011. 
Τα τιµολόγια έχουν αρκετές διαφορές ως προς τον τρόπο υπολογισµού της 
δαπάνης (προσµετρούνται ή όχι τα ανοίγµατα - χρωµατισµοί κλπ).  Οι 
περιπτώσεις  µέτρησης µε τον ίδιο τρόπο είναι λίγες. Συνήθως εµφανίζεται άµεση 
µείωση στα τιµολόγια του 2011, έναντι του 2008. Πχ. ΥΠΕΧΩ∆Ε 2008 Αρ. 
Πρωτ.: οικ: /Β11Σ08Α “Τιµολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε 
σεισµόπληκτα κτίρια …” ,Άρθρο 18 , γ. Παράγραφο 5.2.3.1 (ζώνες ραφής). 
«Αυτός ο τρόπος επισκευής χρησιµοποιείται και σε περιπτώσεις φέρουσας και µη 
φέρουσας τοιχοποιίας. ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (24 €) Η µέτρηση γίνεται για 
επιφάνεια ενός µέτρου εκατέρωθεν της ρωγµής». 
Στο τιµολόγιο του 2011 ΦΕΚ Β/3201/2011 άρθρο Γ1 δ. Ζώνες ραφής. (Η 
µέτρηση γίνεται για επιφάνεια ενός µέτρου εκατέρωθεν της ρωγµής). ΕΙΚΟΣΙ 
ΕΥΡΩ (20 €) µείωση δηλαδή 4€ 
Άλλοτε, εµφανίζεται έµµεση µείωση. Πχ. στα τιµολόγια του 2008 : Για ένα 
τετραγωνικό µέτρο επισκευής βλαβείσας τοιχοποιίας πλήρωσης η οποία 
παρουσιάζει ελαφριές ή έντονες διαµπερείς ρηγµατώσεις ή προβλήµατα στα 
επιχρίσµατα που επισκευάζονται ή αποκολλήσεις από τα στοιχεία του φέροντος 
οργανισµού. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη για τα επιχρίσµατα και το  
χρωµατισµό της επιφάνειας. Η µέτρηση γίνεται για ολόκληρο το φάτνωµα χωρίς 
να αφαιρούνται τα ανοίγµατα, στη µία ή δύο πλευρές του, ανάλογα αν η µία ή και 
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οι δύο επιφάνειες του τοίχου είναι επισκευάσιµες. Για ζηµιές και τρόπο 
επισκευής, που ανταποκρίνονται στις παραγράφους  του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ». 
α1.Παράγραφο 2.4.2.1. όταν η επιφάνεια είναι χωρίς επίχρισµα (αρµολόγηµα) 
∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (14€). α2. Παράγραφο 2.4.2.1. όταν η επιφάνεια είναι 
επιχρισµένη (αρµολόγηµα) ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €) . 
Το 2011 Άρθρο ∆.2 : Για την επισκευή τοιχοποιίας πλήρωσης που φέρει βλάβες. 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη για το χρωµατισµό της επιφάνειας. Η 
µέτρηση γίνεται για την πραγµατική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγµατα. Τιµή 
µονάδος ενός τετραγωνικού µέτρου (µ2): α. Αρµολόγηµα σε επιφάνεια χωρίς 
επίχρισµα. ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 €) β. Για επίχρισµα µε οποιοδήποτε τρόπο 
κατασκευής χωρίς δοµικό πλέγµα. ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €)  γ. Για επίχρισµα µε 
οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής µε δοµικό πλέγµα ή πλέγµα συνθετικών ινών. 
∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €). Άρθρο ∆.4: Για τον χρωµατισµό επιφάνειας. Στην 
τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες ανεξάρτητα από το αν η ίδια επιφάνεια 
χρωµατίζεται µε δύο ή περισσότερες στρώσεις. Η µέτρηση γίνεται για την 
πραγµατική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγµατα.  
Τιµή µονάδος ενός τετραγωνικού µέτρου (µ2): Με οποιοδήποτε τύπο χρώµατος 
χωρίς σπατουλάρισµα ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 €) 
 

Στεγαστική συνδροµή 

Για τους σεισµούς του 2011 το ΦΕΚ Β/656/2012 προέβλεπε ότι: Η στεγαστική 
συνδροµή  συνίσταντο από 50% δωρεάν κρατική αρωγή και 50% από άτοκο 
δάνειο. Για κατοικίες, η Στεγαστική συνδροµή προβλεπόταν, για ανακατασκευή 
800 €/m2 ενώ για κατασκευές από ευτελή υλικά 600 €/ m2. Για την επισκευή 
κατοικιών 400 € /m2 χωρίς όριο τετραγωνικών µέτρων. Για την επισκευή 
διατηρητέων  600€ /m2 χωρίς όριο τετραγωνικών µέτρων. Για την επισκευή 
επαγγελµατικών χώρων 250 € /m2 χωρίς όριο τετραγωνικών. Επίσης προβλεπόταν 
στο ίδιο ΦΕΚ επιδότηση ενοικίου 200€ για ένα άτοµο, ποσό  κλιµακούµενο 
ανάλογα µε τον αριθµό µελών. Υπήρχαν ειδικές πρόνοιες για άτοµα µε αναπηρία 
67% και πάνω καθώς και για άτοµα άνω των 70 ετών 
 
Στο τέλος του ίδιου χρόνου, εκδίδεται το ΦΕΚ 1388/Β/2012. Η στεγαστική 
συνδροµή  συνίσταντο από 50% δωρεάν κρατική αρωγή και 50% από άτοκο 
δάνειο. Για δευτερεύουσες κατοικίες και ναούς 33% δωρεάν κρατική αρωγή και 
67% από άτοκο δάνειο Για κατοικίες η Στεγαστική συνδροµή προβλεπόταν για 
ανακατασκευή 700 €/m2 µε όριο τα 120 m2 ενώ για κατασκευές από ευτελή υλικά 
500 €/ m2. Για επισκευές κατοικιών 300 € /m2 για φέροντα και µη φέροντα 
στοιχεία έως τα 120 m2 µε όριο για τα µη φέροντα 210  € /m2. Μένουν οι 
πρόνοιες για άτοµα µε  αναπηρία  67% και άνω, ενώ απαλείφονται οι πρόνοιες 
για άτοµα µε ηλικία 70 ετών και άνω. Η επιδότηση ενοικίου γίνεται 100 € για ένα 
άτοµο κλιµακούµενο ανάλογα µε τα προστατευόµενα τέκνα. 
 
Στα τελευταία ΦΕΚ 2584/Β/2017 για τον σεισµό στην Λέσβο και 3248/Β/2017 
για τον σεισµό στην Κω προβλέπεται: Η στεγαστική συνδροµή  συνίσταται από 
80% ∆ωρεάν κρατική αρωγή και 20% από άτοκο δάνειο. Για κατοικίες η 
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Στεγαστική συνδροµή προβλεπόταν για ανακατασκευή 1000 €/m2 Για την 
επισκευή κατοικιών 450 € /m2 µε 300 € /m2 για τα φέροντα στοιχεία και 150€ 
/m2 για τα µη φέροντα, µε όριο τα 150 m2. Η επιδότηση ενοικίου καλύπτεται 
πλέον µε ΚΥΑ, µε 300€ ανά άτοµο κλιµακούµενο ανάλογα µε τα 
προστατευόµενα τέκνα. Μένουν οι πρόνοιες για άτοµα µε  αναπηρία  67% και 
άνω, καµία αναφορά για άτοµα µε ηλικία 70 ετών και άνω,  
 
Φαίνεται βελτίωση των οικονοµικών όρων για τους σεισµόπληκτους. Η 
στεγαστική συνδροµή προκύπτει ανάλογα µε την µελέτη επισκευής.  
Εξετάζεται κατά πόσο η βελτίωση των οικονοµικών όρων της στεγαστικής 
συνδροµής και η συσσώρευση γνώσης σε θέµατα επισκευών ενισχύσεων καθώς 
και η έκδοση κανονιστικών κειµένων και προτύπων διασφαλίζει τους 
σεισµοπαθείς. 
 
Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία. 

Θεσµικό πλαίσιο. Στις 4/3//2011 ο ΕΛΟΤ δηµοσιοποίησε την διάθεση του EN 
1998-3:2005 Ευρωκώδικας 8: Αντισεισµικός σχεδιασµός των κατασκευών - 
Μέρος 3. Αποτίµηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων και επεµβάσεις. Στον 
πρόλογο, στις Πρόσθετες πληροφορίες, ειδικά για το EN 1998-3, αναφέρεται ότι 
αφορά κτίρια µε βλάβες από σεισµό. Στο παράρτηµα Γ περιέχει πληροφορίες για 
κτίρια από τοιχοποιία. Προς διάλυση κάθε παρεξήγησης για την ισχύ του, στις 
5/6/2014 δηµοσιεύεται το ΦΕΚ Β/1457/2014 για την εφαρµογή και χρήση των  
Ευρωκωδίκων. Τον Ιανουάριο του 2012 δηµοσιεύεται το ΦΕΚ Β/42/2012, για τον 
ΚΑΝ.ΕΠΕ, ο οποίος επιπλέον αποτελεί συµπλήρωµα στο εθνικό προσάρτηµα του 
EN 1998-3. Στις 5/9/2013 εκδίδεται το ΦΕΚ 2187/Β/2013, πρώτη αναθεώρηση 
του ΚΑΝΕ.ΕΠΕ. Στην παράγραφο 1.2.1  συµπληρώνεται ότι οι βασικές αρχές 
όπως πχ. στάθµες επιτελεστικότητας, στάθµες αξιοπιστίας δεδοµένων, στόχοι 
αποτίµησης – ανασχεδιασµού εφαρµόζονται και για άλλα υλικά του φέροντος 
οργανισµού και όχι µόνο για οπλισµένο σκυρόδεµα. Στις 30/8/2017 εκδίδεται η 
δεύτερη αναθεώρηση στο ΦΕΚ 2984/Β/2017. Στο νέο παράρτηµα 2.1 ορίζεται 
ελάχιστος ανεκτός στόχος αποτίµησης Γ1 ή Β2. Τον 9 του 2014, καταρτίζεται και 
το πρώτο σχέδιο για κανονισµό επεµβάσεων για τοιχοποιία. Η ελαχίστη τέµνουσα 
που προβλέπουν όλα τα παραπάνω κανονιστικά κείµενα είναι για σεισµό µε 
περίοδο επανάληψης 75. Για ζώνη ΙΙΙ όπως Κεφαλονιά, Μυτιλήνη κλπ η 
τέµνουσα είναι ίση µε  0.36 x g x 2.5 x 0.6 (50% στα 50 χρόνια) x 1.2 (έδαφος Β)  
/ 1.5 (το q για κτίρια από τοιχοποιία) x (1.1 x G (ΣΑ∆ ικανοποιητική) + 0.3Q) /g 
= 0.50   x G. 
 
Τα ίδια χρόνια, σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση κινούνται τα ΦΕΚ, για 
µελέτες κτιρίων βλαµµένων από σεισµό από φέρουσα τοιχοποιία. Αρχές του 2013 
δηµοσιεύεται το ΦΕΚ Β/41/2013. Στο ΦΕΚ αυτό ορίζεται ότι οι µελέτες 
φέρουσας γίνονται µε τον κανονισµό που είχε µελετηθεί το κτίριο 1959,1985 κλπ. 
Η τέµνουσα δηλαδή για ζώνη ΙΙΙ  0.12 x g x (G+Q)/g. Η αναλογία Q/G για κτίρια 
τοιχοποιίας είναι της τάξης του 10% δηλαδή 0.132 x G. Ακόµα και αν 
θεωρούσαµε την αναλογία 1.75 που προβλεπόταν στην απόφαση 23/1/2013 µε 
Αρ.  Πρωτ.: οικ 554/Β5β  για το οπλισµένο σκυρόδεµα, θα ήταν .23 x  G. 



 
 
 
 
 
 

5 

 

Λιγότερο από  1/2 της τέµνουσας για σεισµό 50% στα 50 χρόνια.. Το ΦΕΚ 
Β/41/2013 προέβλεπε ότι εάν η απώλεια φέρουσας ικανότητας ήταν πάνω από 
10% για νέα κτίρια ή 15% για παλιά η µελέτη γινόταν για όλο το κτίριο (αυτό 
κατά κανόνα οδηγεί σε αυξηµένο κόστος µελέτης και πιθανά εκτεταµένων 
ενισχύσεων). Η πολιτεία εξέδωσε το ίδιο χρόνο το ΦΕΚ 2661/Β/2013 µε το οποίο 
τα αντίστοιχα ποσοστά διαµορφωνόταν σε 15% και 20% ώστε να διευρυνθεί ο 
αριθµός κτιρίων µε βλάβες τοπικού χαρακτήρα και άρα µειωµένου 
προϋπολογισµού που τυγχάνει της στεγαστικής συνδροµής,  
. 
Κτίρια από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Στο ΦΕΚ Β/41/2013 προβλεπόταν στο άρθρο 2 και η διαδικασία εκπόνησης 
µελέτης για την επισκευή κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος. Προέβλεπε ότι η 
µελέτη θα γινόταν για επιτελεστικότητα Β και σεισµό σχεδιασµού µε περίοδο 
επανάληψης 475 χρόνια (Πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια) άρθρο 2 
«(Β1) (ΚΑΝ.ΕΠΕ. παρ. 2.2.1)». Στο ίδιο ΦΕΚ εµφανιζόταν οι διερευνητικές 
εργασίες παραγράφου 3 του ΚΑΝ.ΕΠΕ να είναι υποχρεωτικές για το οπλισµένο 
σκυρόδεµα όπως αναφερόταν στο Παράρτηµα ΙΙΙ έτσι ώστε να τυγχάνουν 
στεγαστικής συνδροµής. Με το ΦΕΚ 455/Β/2014 καθιερώνεται νέα διαδικασία 
υπολογισµού του στόχου αποτίµησης, παρά την ύπαρξη θεσµοθετηµένων 
κανονισµών προτύπων. Ο καθορισµός των βλαβών, σαν βλάβες τοπικού ή 
καθολικού χαρακτήρα, γίνεται αποκλειστικά από τις βλάβες υποστυλωµάτων. Στα 
κτίρια µε βλάβες τοπικού χαρακτήρα, είναι δυνατόν να συνυπάρχουν και 
ελαφρές, σοβαρές ή βαριές βλάβες στους τοίχους πλήρωσης καθώς και ελαφρές ή 
σοβαρές βλάβες σε δοκούς και πλάκες. 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 
Πχ ∆ιώροφο Κτίριο 1983 135 m2, 18 Υποστυλώµατα/ όροφο και 2 τοιχώµατα/ 
όροφο, Ισόγειο και πρώτο  µε 

� Σοβαρές βλάβες στο σύνολο των δοκών. 
� Καταστροφή τοίχων  Πλήρωσης.  
� ∆ιατµητικές ρωγµές 1mm  στα 8 υποστυλώµατα και στους 2 ορόφους και 

στα 2 τοιχώµατα διατµητικές ρωγµές 2 mm 
� Αφισογείου= Αφορόφου= 1-(7x0.8+2x0.45+11)/20= 0.12   

Σύµφωνα µε το ΦΕΚ κατατάσσεται κτίριο µε βλάβες τοπικού χαρακτήρα. 
  
Για τις βλάβες γενικού χαρακτήρα το ΦΕΚ προβλέπει: Τα κτίρια µετά το 1995 
(δηλαδή µικρό ποσοστό των κτιρίων) µελετώνται µε στόχο αποτίµησης Β1 µε 
παραδοχές αρχικής µελέτης. Για κτίρια προ του 1995 θα εφαρµόζεται ο 
ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ενώ το Β/41/15-1-2013 όριζε στόχο το Β1 για κτίρια σπουδαιότητας 
ΙΙ και Α1 για κτίρια σπουδαιότητας IV, τα νέα ΦΕΚ ορίζουν στάθµη 
επιτελεστικότητας Β αλλά όχι σεισµό σχεδιασµού µε πιθανότητα υπέρβασης 10% 
ή έστω 50% στα 50 χρόνια. Για τον καθορισµό της σεισµικής δράσης δεν 
υιοθετείται το φάσµα απόκρισης σε όρους επιτάχυνσης του ΕΚ8–1 που 
χρησιµοποιείται εν µέρει και στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ έδινε σαν φάσµα 
σχεδιασµού για τις γραµµικές µεθόδους ανάλυσης  Sd = γI x agR x 2.5 / q . Το 
ΦΕΚ Β/455/2014 χρησιµοποιεί σαν φάσµα Sd = a*. Πχ. για στόχο Β1 σε ζώνη ΙΙΙ  
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κτιρίου του 1987, έδαφος Β ο ΚΑΝ.ΕΠΕ δίδει φάσµα  επιταχύνσεων σχεδιασµού 
Sd = 0.36 g x 1.2 x 2.5 / q = 1.08 g / q για ιδιοπεριόδους του κτιρίου στο πλατό. 
Για το ίδιο κτίριο, σε στόχο Β2 (ο ελάχιστος επιτρεπόµενος) το φάσµα 
επιταχύνσεων σχεδιασµού προκύπτει ίσο µε Sd = (0.36 g x 0.58) x 1.2 x 2.5 / q = 
0.63 g / q 
Για το ίδιο κτίριο το ΦΕΚ  Β/455  δίνει Sd=0.21 g  
Πχ Περιοχή Μυτιλήνη ή Ληξούρι: Έστω διώροφο Κτίριο 1983 Ισόγειο 
κατάστηµα. Όροφος κατοικία. Στόχος ο ελάχιστα επιτρεπόµενος. Με ΚΑΝ.ΕΠΕ 
(min Β2) Sd=0.36 x 0.58 x 1.2 x 2.5 / 1.1 = 0.57 g. Με το ΦΕΚ 15/1/2013  (Β1) 
Sd=0.36 x 1.2 x 2.5 /1.1 = 0.90 g. Με τα νέα ΦΕΚ που κάνουν αναφορά στο ΦΕΚ 
25/2/2014 η Sd= 0.21 g – 0.28 g. Αν θελήσουµε να συγκρίνουµε την πιθανότητα 
υπέρβασης µε βάσει τον ΚΑΝ.ΕΠΕ, για  την τιµή Sd=0.21g, θα οδηγούµαστε σε 
Sd = agR x 1.2 x 2.5 /1.1 = 0.21g � agR = 0.077g ή  0.077/0.36 = 0.21. 
Πιθανότητα Υπέρβασης 99% στην συµβατική διάρκεια ζωής του έργου ή 
Σεισµός µε περίοδο επανάληψης 10 Χρόνια. 
Ακόµα και σύγκριση µε σεισµό Αθήνας 1999, που προέβλεπε τέµνουσα ίση µε  
1.7 x ε (Μόνιµα + κινητά), µε νέα υλικά. Σεισµός Αθήνας 1.7xε µε fcd = fck /1.5. 
Σεισµός Κεφαλονιάς - Λέσβου 1.7 x ε (0.21g) αλλά µε επίλυση µε µέθοδο m fcd 
= fcm / (1.0-1.2) για τον σχεδιασµό σε κάµψη Μ, Ν. Η χρήση µέσης τιµής είναι 
αλλαγή στην πρώτη αναθεώρηση του ΚΑΝ.ΕΠΕ το 2013 στον πίνακα Π4.1 
υποσηµείωση 3 και οδηγεί σε υποπολλαπλάσιο της Αθήνας !!!. Για στόχο Β2 η 
µείωση της τέµνουσας υπολογισµού  είναι (0.21g-0.28 g)/0.57g = 40%. Αν, και 
δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία µεταξύ της µείωσης της τέµνουσας υπολογισµού 
και της απώλειας φέρουσας ικανότητας, υπολογίσουµε το κόστος επισκευής λόγω 
της µείωσης: 
Κόστος επισκευής / Κόστος ανακατασκευής  = 0.9485φ2+0.0291φ+0.1501 
(Κάππος et al., 2006) . Με φ=0.6  προκύπτει ο λόγος Κόστος επισκευής / Κόστος 
ανακατασκευής  = 0.5. Για κόστος ανακατασκευής που προβλέπει το ΦΕΚ Β/455 
έχουµε µία µείωση της δαπάνης που τυγχάνει στεγαστική για τον φέροντα και µη 
φέροντα οργανισµό της τάξης των 500 Ευρώ /m2. ∆εδοµένου ότι τα 150 ευρώ 
αφορούν τον µη φέροντα  ή αύξηση της ∆ωρεάν κρατικής αρωγής, εξαφανίζεται, 
και οδηγείται ο ιδιοκτήτης του σεισµόπληκτου σε µεγάλη δαπάνη η οποία θα 
χαρακτηριστεί ως δαπάνη ενίσχυσης και δεν τυγχάνει στεγαστικής συνδροµής. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η πολιτική των κυβερνήσεων από το 2014 έως σήµερα, είναι να βελτιώνει τους 
όρους της στεγαστικής συνδροµής, υποβαθµίζοντας δραστικά τον σεισµό 
σχεδιασµού, έτσι ώστε να µεταφέρεται τελικά το κόστος αποκατάστασης στους 
σεισµοπλήκτους.  
 
Οι σεισµόπληκτοι που δεν έχουν οικονοµική δυνατότητα ουσιαστικής επισκευής, 
οδηγούνται σε επισκευές οι οποίες σχεδιάζονται για σεισµό µε περίοδο 
επανάληψης 10 χρόνια ή µε πιθανότητα υπέρβασης 99% στα 50 χρόνια. 
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Η κάθε κυβέρνηση οφείλει να δει το πρόβληµα αποκατάστασης σεισµοπλήκτων 
και να εφαρµόσει τους θεσµοθετηµένους κανονισµούς και πρότυπα αντί να 
«παρέχει» νέες εξισώσεις σχεδιασµού. 
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