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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. οικ. 5053 /B9
Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για 

την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων που έχουν 
υποστεί βλάβες α) από τους σεισμούς του Αυγού−
στου και Οκτωβρίου 2011 σε περιοχές της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Μεσσηνίας και β) από το σεισμό 
της 7ης Αυγούστου 2011 σε περιοχές των Περιφε−
ρειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, παρ. 2 και του άρθρου 3 

της από 28.7.78 πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του 
Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως 
ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος 
κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» 
που κυρώθηκε με το Ν. 867/79 (ΦΕΚ Α΄24), και του άρ−
θρου 10 του Ν.2576/98 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.98).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.81), ο 
οποίος κυρώνει την από 26.3.81 πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως 
ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του 
Ν. 2412/96 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργι−
κό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α/17.6.96).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.3, τελευταίο εδάφιο 
του Ν.1266/82 (Φ.Ε.Κ. 81/Α) «Περί οργάνων ασκήσεως της 
νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτι−
κής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν με το 
άρθρο 25, παρ.6 του Ν.1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων 
και ρυθμίσεις άλλων συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23/Α).

4. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων» όπως ισχύει σήμερα.

5. Την Κοινή απόφαση Δ16α/04/773/29.11.90 του Υπουρ−
γού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «περί 
εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγράφων από τον 
κανόνα των τριών υπογραφών».

6. Τις με αριθμ. πρωτ. οικ/3828/ΤΣΕΠ 31.1/08.11.95 
(ΦΕΚ 954/Β/20.11.95) και ΔΟ/114/1/Φ.1331/27.09.2002 (ΦΕΚ 

1283/Β/02.10.02) αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 
σχετικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.

7. Την παρ. 5 της με αριθμ. οικ/4767/Α312/21.09.2005 
(ΦΕΚ 1403/Β/11.10.05) απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
και την με αριθμ. οικ/7235/Α311/16.9.2008 (ΦΕΚ 1997/Β/ 
26.9.2008) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά 
με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.

8. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Β/21.6.2012) 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών».

9. Το Π.Δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Β/21.6.2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ’ αριθμ. Υ43/5.7.2012 (Φ.Ε.Κ. 2094/Β/6.7.2012) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
Σταύρου Ελ. Καλογιάννη».

11. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και 
Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» 
(«Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο Δη−
μοσίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 5.8.78.

12. Την απόφαση με αριθμό οικ./1356/4/24.6.91 (ΦΕΚ 
430Β΄) περί καθορισμού αμοιβών μηχανικών για εκπό−
νηση μελετών και επίβλεψη αποκατάστασης κτιρίων 
που υπέστησαν βλάβες από τον σεισμό.

13. Το τεύχος «Συνοπτικές Οδηγίες για Επισκευή του 
Φέροντος Οργανισμού Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρό−
δεμα με Βλάβες από Σεισμό», που εκδόθηκε από το τ. Υ.
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τον ΟΑΣΠ, στην Αθήνα το Σεπτέμβριο 
του 1999. 

14. Το τεύχος «Συστάσεις για Προσεισμικές και Μετα−
σεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια» που εκδόθηκε από το 
τ.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τον ΟΑΣΠ, στην Αθήνα τον Απρίλιο 
του 2001.

15. Τη με αριθμ. οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 απόφαση Υφυ−
πουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (Φ.Ε.Κ. 3201/B/30.12.2011) με θέμα 
«Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών 
επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, 
πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης 
Στεγαστικής Συνδρομής».

16. Τη με αρ. Δ17α/04/5/ΦΝ 429.1/13.1.2012 (Φ.Ε.Κ. 
42/Β/20.1.2012) απόφαση Υφυπουργού Υποδομών Μετα−
φορών και Δικτύων με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού 
Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) σε κτίρια από οπλισμένο σκυ−
ρόδεμα». 
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17. Τη με αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012(Φ.Ε.Κ. 2221/Β/ 
30.7.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα 
(440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υπο−
χρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα».

18. Τη με αριθμ. 5906/Π.Ε./Α325/05−03−2012 κοινή 
υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 656/Β/07−03−2012) με θέμα 
«Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις 
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια και προ−
σωρινή στέγαση των πληγέντων από τους σεισμούς 
του Αυγούστου και Οκτωβρίου 2011 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας».

19. Τη με αριθμ. 4749/Π.Ε./Α325/17−04−2012 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1388/Β΄/27−04−2012) με θέμα «Οριο−
θέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια και προσωρινή 
στέγαση των πληγέντων από το σεισμό της 7ης Αυγού−
στου 2011 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας».

20. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που 
έχουν δημιουργηθεί α) στους κατοίκους περιοχών της 
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας από τους σεισμούς 
του Αυγούστου και Οκτωβρίου 2011 και β) στους κατοί−
κους περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοα−
καρνανίας και Αχαΐας από το σεισμό της 7ης Αυγούστου 
2011, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση 
των βλαβών που προκάλεσαν α) οι σεισμοί του Αυγού−
στου και Οκτωβρίου 2011 σε περιοχές της Περιφερει−
ακής Ενότητας Μεσσηνίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
Υ.Α.Σ. 5906/Π.Ε./Α325/05−03−2012 κοινή υπουργική από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 656/Β/07−03−2012) και β) ο σεισμός της 7ης 
Αυγούστου 2011 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτή−
των Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. Υ.Α.Σ. 4749/Π.Ε./Α325/17−04−2012 κοινή υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1388/Β΄/27−04−2012) ως εξής: 

Από την αρμόδια Υπηρεσία (όπως αυτή αναφέρεται 
στην κοινή υπουργική απόφαση οριοθέτησης της πε−
ριοχής) εκδίδεται Άδεια Επισκευής για τις εργασίες 
αποκατάστασης των βλαβέντων στοιχείων του σεισμό−
πληκτου κτιρίου ως ακολούθως:

1. ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ Φ.Ο. ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 
α. Άδεια εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση 

βλαβών περιορισμένης σπουδαιότητας. Σε αυτή την πε−
ρίπτωση οι βλάβες στο φέροντα οργανισμό του κτιρίου 
αποκαθίστανται με επεμβάσεις μόνο στα στοιχεία που 
έχουν υποστεί βλάβες, χωρίς επανυπολογισμό του φέ−
ροντα οργανισμού.

Για τη χορήγηση της προαναφερόμενης άδειας επι−
σκευής απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιο−
λογητικών: 

i. Στοιχεία από το φάκελο του κτιρίου (άδειες, μελέτες, 
σχέδια, κτλ, εφόσον υπάρχουν).

ii. Δήλωση ανάθεσης−ανάληψης μελέτης και επίβλεψης 
(εις διπλούν).

iii. Τοπογραφικό διάγραμμα Ε.Γ.Σ.Α.΄87 (εις διπλούν).
iv. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός (σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο Τιμολόγιο της Υπηρεσίας) (εις διπλούν).
v. Καθορισμός αμοιβής μηχανικού (εις διπλούν).
vi. Δήλωση για το χαρακτήρα των ζημιών (εις διπλούν).
vii. Φωτογραφίες των βλαβέντων στοιχείων υπογε−

γραμμένες από τον ιδιώτη μηχανικό και τον ιδιοκτήτη.

viii. Σχέδια αποτύπωσης της υπάρχουσας κατασκευής 
με απεικόνιση βλαβών σε κλίμακα 1:50 (εις διπλούν) 

ix. Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει περιγραφή 
του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού (και τοιχοπλη−
ρώσεων), περιγραφή βλαβών, περιγραφή επεμβάσεων 
(εις διπλούν). 

x. Για τους τοίχους πλήρωσης που παρουσιάζουν σο−
βαρές ή βαριές βλάβες δεν συντάσσεται μελέτη επι−
σκευής αλλά αποτυπώνονται στην κάτοψη του κτιρίου 
και περιγράφονται στην τεχνική έκθεση οι τεχνικές 
αποκατάστασης που θα χρησιμοποιηθούν.

xi. Τεχνικές προδιαγραφές για υλικά στην περίπτωση 
τοπικής επέμβασης σε στοιχεία φέροντος οργανισμού 
(π.χ. υαλουφάσματα).

xii. Εφόσον απαιτείται ανακατασκευή στέγης, θα πρέ−
πει να συντάσσεται μελέτη υπολογισμού της με τους 
ισχύοντες κανονισμούς, η οποία θα συνυποβάλλεται στο 
φάκελο της μελέτης επισκευής, μαζί με τα αντίστοιχα 
κατασκευαστικά σχέδια (εις διπλούν).

β. Άδεια εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση 
βλαβών που επηρεάζουν εν γένει την ασφάλεια του 
συνόλου ενός κτιρίου. Σε αυτήν την περίπτωση απαι−
τείται επανυπολογισμός του φέροντος οργανισμού του 
κτιρίου. 

Για τη χορήγηση της προαναφερόμενης άδειας επι−
σκευής απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιο−
λογητικών:

i. Στοιχεία από το φάκελο του κτιρίου (άδειες, μελέτες, 
σχέδια, κτλ, εφόσον υπάρχουν).

ii. Δήλωση ανάθεσης−ανάληψης μελέτης και επίβλεψης 
(εις διπλούν).

iii. Τοπογραφικό διάγραμμα Ε.Γ.Σ.Α. ΄87 (εις διπλούν).
iv. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός (σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο Τιμολόγιο της Υπηρεσίας) (εις διπλούν).
v. Καθορισμός αμοιβής μηχανικού (εις διπλούν).
vi. Δήλωση για το χαρακτήρα των ζημιών (εις διπλούν).
vii. Φωτογραφίες των βλαβέντων στοιχείων υπογε−

γραμμένες από τον ιδιώτη μηχανικό και τον ιδιοκτήτη.
viii. Σχέδια αποτύπωσης της υπάρχουσας κατασκευής 

με απεικόνιση βλαβών σε κλίμακα 1:50 (εις διπλούν) 
ix. Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει περιγραφή του 

υφιστάμενου φέροντος οργανισμού (και τοιχοπληρώσε−
ων), περιγραφή βλαβών, κρίση για τη συμπεριφορά της 
κατασκευής και πιθανά αίτια των βλαβών, παραδοχές 
μελέτης και υλικών επεμβάσεων, κανονισμοί που εφαρ−
μόζονται, περιγραφή επεμβάσεων, αναλυτική περιγραφή 
των στοιχείων των επεμβάσεων και της σύνδεσής τους 
με τον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό (εις διπλούν).

x. Μελέτη επισκευής (εις διπλούν).
Η μελέτη επισκευής περιλαμβάνει επεμβάσεις σε βλα−

βέντα στοιχεία του κτιρίου και τις απόλυτα αναγκαίες 
ενισχύσεις σε μη βλαβέντα στοιχεία του φέροντα ορ−
γανισμού που απαιτούνται από την εντατική κατάσταση 
που δημιουργείται μετά την επισκευή των βλαβέντων 
στοιχείων εφόσον τούτο ήθελε προκύψει από τους υπο−
λογισμούς, σύμφωνα με τα παρακάτω:

• Επιλύεται ο φορέας στο χώρο (πραγματική κατά−
σταση χωρικού μοντέλου πριν τις βλάβες). Ο έλεγχος 
επάρκειας που θα βασισθεί σε αυτήν την επίλυση θα 
χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων για 
τη συμπεριφορά της κατασκευής, τα οποία θα κατα−
γράφονται στην τεχνική έκθεση. 
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• Επιλέγονται οι αναγκαίες επεμβάσεις στα βλαβέντα 
στοιχεία και επιλύεται ο νέος φορέας. Ακολουθεί έλεγ−
χος επάρκειας σε κάμψη και διάτμηση. Στη συνέχεια, 
σύμφωνα με τις ανεπάρκειες που διαπιστώθηκαν, επι−
λέγονται οι απαιτούμενες επεμβάσεις σε μη βλαβέντα 
στοιχεία στην περίπτωση που εμφανίζονται εκτεταμέ−
νες ανεπάρκειες.

• Επιλύεται ο τελικός φορέας και ακολουθεί:
− Έλεγχος επάρκειας των μη επισκευαζόμενων στοι−

χείων,
− Διαστασιολόγηση των επισκευαζόμενων στοιχείων.
Ο επανυπολογισμός και ανασχεδιασμός του Φ.Ο. του 

κτιρίου θα γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
• Κτίρια με οικοδομική άδεια. Σε αυτή την περίπτωση 

απαιτείται ανάλυση και ανασχεδιασμός του Φ.Ο. του 
πληγέντος κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Αντι−
σεισμικού Κανονισμού που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης 
της οικοδομικής αδείας.

• Κτίρια προ του 1959. Σε αυτή την περίπτωση απαιτεί−
ται ανάλυση και ανασχεδιασμός του Φ.Ο. του πληγέντος 
κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Αντισεισμικού 
Κανονισμού του 1959. 

• Κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί τμηματικά, με 
εφαρμογή διαφορετικών Αντισεισμικών Κανονισμών. Σε 
αυτή την περίπτωση απαιτείται ανάλυση και ανασχε−
διασμός του Φ.Ο. του πληγέντος κτιρίου σύμφωνα με 
τις διατάξεις του τελευταίου Αντισεισμικού Κανονισμού 
που εφαρμόστηκε σε αυτά. 

• Κτίρια των οποίων τμήμα έχει κατασκευαστεί αυ−
θαίρετα. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ανάλυση 
και ανασχεδιασμός του Φ.Ο. του πληγέντος κτιρίου σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του τελευταίου Αντισεισμικού 
Κανονισμού που εφαρμόστηκε σε αυτά. 

• Κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου 
αυθαίρετα. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ανάλυση 
και ανασχεδιασμός του Φ.Ο. του πληγέντος κτιρίου σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. της 19/26.2.1959 (Φ.Ε.Κ. 
36/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε με: 1)την απόφαση 
ΕΔ2α/01/44/ΦΝ275/4.4.84(Φ.Ε.Κ. 239/Β) «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Β.Δ. της 19/26.2.1959» και 2)την απόφα−
ση ΕΔ2γ/01/94/ΦΝ275/30.9.85(Φ.Ε.Κ. 587/Β) «Αντικατάστα−
ση του άρθρου 12 του Β.Δ. της 19/26.2.1959». 

Στα τεύχη στατικών υπολογισμών θα πρέπει να ανα−
φέρονται οι παραδοχές του ανασχεδιασμού, τα φορτία, 
τα χαρακτηριστικά των υλικών, τα προσομοιώματα των 
αναλύσεων, καθώς και, εφόσον ζητηθεί, συνοπτική περι−
γραφή του λογισμικού που έχει χρησιμοποιηθεί. Επίσης 
για κάθε απαιτούμενη επίλυση αυτά θα συνοδεύονται 
από πίνακες επάρκειας των φερόντων τοιχοποιιών.

Τα κατασκευαστικά σχέδια θα είναι σε κλίμακα 1:50 
και θα περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία για 
υλικά, τεχνικές και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες.

xi. Για τους τοίχους πλήρωσης που παρουσιάζουν 
σοβαρές ή βαριές βλάβες δε συντάσσεται μελέτη επι−
σκευής αλλά αποτυπώνονται στην κάτοψη του κτιρίου 
και περιγράφονται στην τεχνική έκθεση οι τεχνικές 
αποκατάστασης που θα χρησιμοποιηθούν.

xiv. Εφόσον απαιτείται ανακατασκευή στέγης, θα πρέ−
πει να συντάσσεται μελέτη υπολογισμού της με τους 
ισχύοντες κανονισμούς, η οποία θα συνυποβάλλεται στο 

φάκελο της μελέτης επισκευής, μαζί με τα αντίστοιχα 
κατασκευαστικά σχέδια (εις διπλούν).

γ. Για τη διάκριση των βλαβών, εάν δηλ. είναι περι−
ορισμένης σπουδαιότητας ή επηρεάζουν εν γένει την 
ασφάλεια ενός κτιρίου, λαμβάνονται υπόψη τα παρα−
κάτω:

• Βλάβες περιορισμένης σπουδαιότητας 
Στα κτίρια αυτά μπορεί να εμφανίζονται:
i. τοπικές ρωγμές σε πεσσούς, σε υπέρθυρα, στην 

περιοχή στήριξης της στέγης
ii. ελαφρές βλάβες, σύμφωνα με την ταξινόμηση των 

βλαβών που ακολουθεί, σε ποσοστό μικρότερο του 30% 
των φερόντων τοίχων ανά κατεύθυνση

iii. βλάβες στους τοίχους πλήρωσης οι οποίες χαρα−
κτηρίζονται:

− ελαφρές: όταν εμφανίζονται ρηγματώσεις σε επιχρί−
σματα και ειδικότερα στις γραμμές επαφής τοιχοποιίας 
και φέροντα οργανισμού για την αποκατάσταση των 
οποίων απαιτείται τοπική επισκευή.

− σοβαρές: όταν εμφανίζονται έντονες διαμπερείς 
ρωγμές, διαγώνιες ή χιαστί.

− βαριές: όταν εμφανίζεται θλιπτοδιατμητική θραύση, 
έντονες διαμπερείς δυσδιαγώνιες ρηγματώσεις, πλήρης 
αποσύνθεση τοιχοποιίας, σπάσιμο τούβλων, απόκλιση 
από την κατακόρυφο.

Οι βλάβες αυτές πιθανόν να υποδηλώνουν:
i. ότι οφείλονται στη στέγη ή γενικότερα ότι η στέγη 

ήταν ασύνδετη στη δομή της ή δεν συνεργάσθηκε με 
τις τοιχοδομές, 

ii. ότι οφείλονται σε συγκεκριμένα τοπικά αίτια, όπως 
μεγάλο άνοιγμα, μικρός πεσσός, ελαττωματικό υπέρ−
θυρο.

• Βλάβες που επηρεάζουν εν γένει την ασφάλεια ενός 
κτιρίου

Στα κτίρια αυτά μπορεί να εμφανίζονται:
i. ελαφρές βλάβες, σύμφωνα με την ταξινόμηση των 

βλαβών που ακολουθεί, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
30% των φερόντων τοίχων ανά κατεύθυνση

ii. δισδιαγώνιες ανοιχτές ρωγμές σε σημαντικούς τοί−
χους ή πεσσούς (ή σε μεγάλο ποσοστό τους)

iii. θλιπτικές θραύσεις στις εδράσεις τοίχων ή σε πεσ−
σούς

iv. εκτεταμένη αποκόλληση εγκάρσιων φερόντων τοί−
χων. 

• Τα κάτωθι σκαριφήματα μπορούν να χρησιμοποιη−
θούν για την ταξινόμηση των βλαβών:
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• Όταν η ταξινόμηση των βλαβών δεν προκύπτει ευ−
χερώς με βάση την προαναφερόμενη περιγραφή, θα 
εκτιμάται η απομένουσα φέρουσα ικανότητα και αντί−
στοιχα η απώλεια της φέρουσας ικανότητας του κτι−
ρίου, σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του κεφ. 1, της 
παρούσας απόφασης.

Η απομένουσα φέρουσα ικανότητα ενός κτιρίου ή στα−
τικά ανεξάρτητου τμήματος θεωρούμε ότι καθορίζεται 
από την απομένουσα φέρουσα ικανότητα στη στάθμη 
του κτιρίου που εμφανίζει τη μεγαλύτερη απώλεια φέ−
ρουσας ικανότητας και στη διεύθυνση της στάθμης με 
τις περισσότερες βλάβες.

Για την εκτίμηση της απομένουσας φέρουσας ικανό−
τητας μιας διεύθυνσης χρησιμοποιούνται απλουστευ−
μένα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη:

α) το βαθμό της βλάβης σε κάθε κατακόρυφο στοιχείο 
της διεύθυνσης

β) την ηλικία του κτιρίου
γ) το πλήθος των βλαβέντων στοιχείων (έκταση της 

βλάβης)
Το κριτήριο της απώλειας της φέρουσας ικανότητας 

μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε περίπτωση εάν το επι−
θυμεί ο μελετητής μηχανικός. Η εκτίμηση της απώλειας 
της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου γίνεται από το 

μελετητή μηχανικό (είτε προαιρετικά είτε μετά από υπό−
δειξη του ελέγχοντα μηχανικού) και εγκρίνεται από την 
ελέγχουσα Υπηρεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά 
με την κατάταξη του κτιρίου, ο ιδιοκτήτης μπορεί να 
υποβάλλει ένσταση, η οποία εκδικάζεται από την Υ.Α.Σ.

δ. Εκτίμηση της απώλειας της φέρουσας ικανότητας
• Ορισμοί:
Αποτίμηση: Η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του 

κτιρίου.
Αρχική Φέρουσα Ικανότητα: Η αρχική, πριν από το συμ−

βάν, φέρουσα ικανότητα του κτιρίου (αντοχή, ακαμψία).
Απομένουσα Φέρουσα Ικανότητα (φ): Η φέρουσα ικα−

νότητα του κτιρίου μετά το συμβάν, ως ποσοστό της 
αρχικής φέρουσας ικανότητας.

Απώλεια Φέρουσας Ικανότητας (α): Η διαφορά μεταξύ 
της αρχικής και της απομένουσας φέρουσας ικανότη−
τας.

• Μεθοδολογία εκτίμησης της Απώλειας Φέρουσας 
Ικανότητας: 

Σε μεμονωμένα στοιχεία:
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται μια εκτίμηση της απομέ−

νουσας φέρουσας ικανότητας (ως ποσοστό της αρχικής 
φέρουσας ικανότητας) για μεμονωμένα δομικά στοιχεία, 
ανάλογα με τον τυπικό βαθμό βλάβης. 
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Σε μια διεύθυνση:
Για την εκτίμηση της απομένουσας φέρουσας ικα−

νότητας σε μια διεύθυνση πρέπει να ληφθούν υπόψη 
όλα τα μεμονωμένα δομικά στοιχεία, ο τυπικός βαθμός 
βλάβης και η απομένουσα φέρουσα ικανότητα του κα−
θενός, να εκτιμηθεί η ένταση / έκταση των βλαβών των 
κατακόρυφων φερόντων στοιχείων της κατασκευής. 

Μια απλουστευμένη, συντηρητική εκτίμηση της απομέ−
νουσας φέρουσας ικανότητας (ως ποσοστό της αρχικής 
φέρουσας ικανότητας) για μια διεύθυνση, μπορεί να 
γίνει με βάση τη σχέση:

                                                   

                               n 
                           i i 
                                    i=1    

 =      
                               n 
                               i 
                            i=1 

όπου φχ = απομένουσα φέρουσα ικανότητα διεύθυν−
σης ως ποσοστό της αρχικής

φi = απομένουσα φέρουσα ικανότητα μεμονωμένου 
κατακόρυφου στοιχείου της διεύθυνσης αυτής

Αi = επιφάνεια οριζόντιας τομής κατακόρυφου στοι−
χείου της εξεταζόμενης διεύθυνσης

n = πλήθος όλων των κατακόρυφων στοιχείων της 
εξεταζόμενης διεύθυνσης

Και αντίστοιχα έχουμε: 
Απώλεια Φέρουσας Ικανότητας Διεύθυνσης
αχ = 1 − φχ

Θεωρείται ότι έχει επηρεασθεί η ασφάλεια του συνό−
λου ενός κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία όταν η απώ−
λεια της φέρουσας ικανότητάς του λόγω των ορατών 
βλαβών είναι μεγαλύτερη από:

10% για κτίρια μικρής ηλικίας (≤50 ετών)
15% για κτίρια μεγάλης ηλικίας (≥75 ετών)
Για κτίρια ενδιάμεσης ηλικίας γίνεται γραμμική πα−

ρεμβολή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή επεμβάσε−

ων στο σύνολο του κτιρίου είναι να υπάρχει απώλεια 
φέρουσας ικανότητας μεγαλύτερη από τα ανωτέρω 
αναφερόμενα ποσοστά και να προκύπτουν ανεπάρκειες 
από την επίλυση του υφιστάμενου φορέα.

2. ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ Φ.Ο. ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
Ο χαρακτηρισμός των βλαβών των κτιρίων, η σύνταξη 

της μελέτης επισκευής και η διαδικασία έκδοσης της 
άδειας επισκευής ορίζονται στο Παράρτημα με τίτλο 
«Εναρμόνιση διαδικασίας επισκευών σύμφωνα με τον 
ΚΑΝ.ΕΠΕ.».

Για κτίρια με βλάβες οι οποίες επηρεάζουν εν γένει 
την ασφάλεια του συνόλου του κτιρίου (Κατηγορία Β 
σύμφωνα με το προαναφερόμενο Παράρτημα) απαιτεί−
ται ανάλυση και ανασχεδιασμός του Φ.Ο. σύμφωνα με 
τα παρακάτω:

• Κτίρια με οικοδομική άδεια. Σε αυτή την περίπτωση 
απαιτείται ανάλυση και ανασχεδιασμός του Φ.Ο. του 
πληγέντος κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Αντι−
σεισμικού Κανονισμού που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης 
της οικοδομικής αδείας με τις παραδοχές φόρτισης της 
αρχικής μελέτης.

• Κτίρια προ του 1959. Σε αυτή την περίπτωση απαιτεί−
ται ανάλυση και ανασχεδιασμός του Φ.Ο. του πληγέντος 
κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Αντισεισμικού 
Κανονισμού του 1959. 
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• Κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί τμηματικά με 
εφαρμογή διαφορετικών Αντισεισμικών Κανονισμών. Σε 
αυτή την περίπτωση απαιτείται ανάλυση και ανασχε−
διασμός του Φ.Ο. του πληγέντος κτιρίου σύμφωνα με 
τις διατάξεις του τελευταίου Αντισεισμικού Κανονισμού 
που εφαρμόστηκε σε αυτά. 

• Κτίρια των οποίων τμήμα έχει κατασκευαστεί αυ−
θαίρετα. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ανάλυση 
και ανασχεδιασμός του Φ.Ο. του πληγέντος κτιρίου σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του τελευταίου Αντισεισμικού 
Κανονισμού που εφαρμόστηκε σε αυτά. 

• Κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου 
αυθαίρετα. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ανάλυ−
ση και ανασχεδιασμός του Φ.Ο. του πληγέντος κτιρίου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. της 19/26.2.1959 (ΦΕΚ 
36/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε με: 1)την απόφαση 
ΕΔ2α/01/44/ΦΝ275/4.4.84(ΦΕΚ 239/Β) «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Β.Δ. της 19/26.2.1959» και 2)την απόφα−
ση ΕΔ2γ/01/94/ΦΝ275/30.9.85(ΦΕΚ 587/Β) «Αντικατάστα−
ση του άρθρου 12 του Β.Δ. της 19/26.2.1959».

• Η στάθμη επιτελεστικότητας στην εκπόνηση της 
στατικής μελέτης ορίζεται να είναι «Προστασία ζωής» 
(Β1) (ΚΑΝ.ΕΠΕ. παρ. 2.2.1). Σε κτίρια σπουδαιότητας (IV) 
(γ1=1,40) σύμφωνα με τον EC−8−1 (παρ. 4.2.5), η στάθμη 
επιτελεστικότητας στην εκπόνηση της στατικής μελέ−
της ορίζεται να είναι «Άμεση χρήση μετά από το σεισμό» 
(Α1) (ΚΑΝ.ΕΠΕ. παρ. 2.2.1).

• Το πρόγραμμα των διερευνητικών εργασιών (παρ. 
3.5.1 ΚΑΝ.ΕΠΕ.), που αποβλέπει στη συγκέντρωση 
στοιχείων, τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα για την 
εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας ενός κτιρίου, θα 
συντάσσεται από τον μελετητή μηχανικό και θα εκτε−
λείται από αναγνωρισμένα προς τούτο Εργαστήρια. Η 
παρακολούθηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
των διερευνήσεων γίνεται από τον μελετητή μηχανικό 
ο οποίος θα τα συνυπογράφει. 

• Η στατική μελέτη επισκευής θα εκπονείται μόνο από 
ιδιώτες Πολιτικούς Μηχανικούς και ο έλεγχος των με−
λετών επισκευής θα γίνεται από Πολιτικούς Μηχανικούς 
της αρμόδιας Υπηρεσίας (όπως αυτή αναφέρεται στην 
κοινή υπουργική απόφαση οριοθέτησης της περιοχής) 
οι οποίοι θα ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου 
της Υ.Α.Σ.

3. Η άδεια επισκευής θα κοινοποιείται στην αρμόδια 
Υ.ΔΟΜ. και στο αρμόδιο Ι.Κ.Α. που ανήκει το πληγέν 
κτίσμα.

4. Για εργασίες ενίσχυσης των κτιρίων, πλέον των 
εργασιών επισκευής που εγκρίνονται με τη χορηγού−
μενη Άδειας Επισκευής από την αρμόδια Υπηρεσία 
(όπως αυτή αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφα−
ση οριοθέτησης της περιοχής), ο ιδιοκτήτης με δική 
του πρωτοβουλία θα προσφεύγει με νέα μελέτη στις 
αρμόδιες Υ.ΔΟΜ. για την έκδοση οικοδομικής άδειας 
(χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής) σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Αμοιβή Μηχανικών
Η αμοιβή του Μηχανικού για τη σύνταξη της μελέτης 

και την επίβλεψη της επισκευής θα ακολουθεί τις κείμε−
νες διατάξεις και θα προσδιορίζεται από τον προϋπολο−
γισμό της μελέτης, ο οποίος θα συντάσσεται σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας (Υ.Α.Σ.) για 
την αποκατάσταση βλαβών από τα συμβάντα που ανα−
φέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Τα παραστατικά πληρωμής της αμοιβής του Μηχα−
νικού προσκομίζονται στην Αρμόδια Υπηρεσία μαζί με 
την αίτηση για την έγκριση χορήγησης της Β΄ δόσης 
της Στεγαστικής Συνδρομής.

Στις περιπτώσεις που το εγκεκριμένο ποσό της Σ.Σ. 
χορηγείται εφάπαξ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά−
ξεις περί παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων, τα παρα−
στατικά πληρωμής της αμοιβής του ιδιώτη Μηχανικού 
προσκομίζονται στην Αρμόδια Υπηρεσία πριν εκδοθεί 
η Άδεια Επισκευής. 

6. Η χορήγηση της Στεγαστικής Συνδρομής στους 
δικαιούχους ορίζεται στα αναφερόμενα στις υπ. αριθμ. 
Υ.Α.Σ. 5906/Π.Ε./Α325/05−03−2012 κοινή υπουργική από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 656/Β/07−03−2012) και 4749/Π.Ε./Α325/17−
04−2012 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ.1388/Β΄/27−04−
2012), που αφορά στις πιστωτικές διευκολύνσεις για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τα συμβάντα 
που αναφέρονται στο θέμα της παρούσας.

Το συνημμένο Παράρτημα με τίτλο «Εναρμόνιση δια−
δικασίας επισκευών σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.», τριάντα 
επτά (37) σελίδων, αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα 
της παρούσας απόφασης. 
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:
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ii.

(§5.1.1 ).

Η παρούσα ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 

παρά μόνο η προβλεπόμενη από τις με αριθμ. Υ.Α.Σ. 5906/Π.Ε./Α325/ 05−03−2012 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 
656/Β/07−03−2012) και 4749/Π.Ε./Α325/17−04−2012 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ.1388/Β΄/27−04−2012)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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